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Αυτό το μήνα

□  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η
□  6η  Διάσκεψη Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης 

αρμοδίων σε θέματα μ ε τ α ν ά σ τ ε υ σ η ς ...................... 4 1 2
Η 6η Διάσκεψη Υπουργών πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία και τη 

χώρα μας εκπροσώπησε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώστας 
Γείτονας. Τους συνέδρους απασχόλησε ιδιαίτερα το πρόβλημα των 
μεταναστευτικών ρευμάτων στην Ευρώπη και τα θέματα κοινω
νικής ενσωμάτωσης των μεταναστών στις χώρες υποδοχής.

q  Μονάδα Ναρκω τικώ ν [EDU] της Europol . . . .  4 1 6
Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια λειτουργίας της και ήδη διαδραματί

ζε ι σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγ
κλήματος στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η EDU θα γίνει πραγματικά απο
δοτική μόνον όταν κυρωθεί η Σύμβαση και γίνει Europol. Τα πλεονε
κτήματα της εξέλιξης αυτής θα είναι η αρμοδιότητα σε άλλους το
μείς εγκληματικότητας, πρόσβαση και σε νέα συγκεντρωτικό στοι
χεία και συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και τρίτες χώρες.

g  Οδική Κυκλοφορία και Π ερ ιβ ά λ λ ο ν ...........................4 2 0
Μια ενδιαφέρουσα εισήγηση που παρουσιάσθηκε στην Ημερίδα 

"Αστυνομία και Περιβάλλον", που διοργάνωσε η Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Μεσογειακή Επι
στημονική Οργάνωση Προστασίας Περιβάλλοντος, το Αριστοτέ- 
λειο Πανεπιστήμιο και το Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσ/κης.

g | Παρουσίαση Υπηρεσίας. Α.Δ. Σ ά μ ο υ ...................... 4 2 4

η  Η κοινωνική επίδραση των Μ .Μ .Ε ................................4 2 8
Πλήθος κοινωνικών ερευνών έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον 

τους στην κοινωνική επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τα 
αποτελέσματα τους συμφωνούν ότι τούτα διαθέτουν δυνατότητα 
επίδρασης και επηρεασμού του κοινωνικού συνόλου, μέχρι του ση
μείου ακόμη και της άσκησης ελέγχου της κοινής γνώμης.

[—] Οι Ολυμπιακοί αγώνες έγιναν 1 0 0  χρόνων . . . . 4 3 0
Οσοι έχουν χαρεί την παγκόσμια συναδέλφωση των αθλητών που 

κυριαρχεί στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου καταρ- 
γοϋν-ται όλα τα σύνορα που χωρίζουν τους λαούς, όπου η γλώσσα, 
η φυλή και η θρησκεία δεν υψώνουν τους φραγμούς τους ανάμεσα 
στους ανθρώπους, όπου η κοινωνική θέση, ο υλικός πλούτος και η 
κρατική δύναμη δεν λογαριάζονται, όσοι έχουν ζήσει αυτό το γεγο
νός, ελπίζουν και πιστεύουν πως το ολυμπιακό πνεύμα μπορεί να 
φωτίσει τον κόσμο, όχι μόνο για λίγες μέρες αλλά παντοτινό.

^  Θ λιβερές μνήμες του 1 9 7 4  ......................................... 4 3 2
Ιούλιος - Αύγουστος Ι974. Ημέρες πικρής μνήμης και δακρύων. Οι 

Τούρκοι στην Κύπρο! Οι πύλες της ανοχύρωτης πολιτείας διάπλατα 
ανοικτές... Η θεά Αφροδίτη δέχεται αλλεπάλληλα κτυπήματα από 
τις ορδές των βαρβάρων του “Αττίλα" και σφαδάζει αιμάσσουσα. 
Τα γεγονότα αυτό, φυσικά, σημάδεψαν ανεξίτηλα την καρδιά και το 
λογισμό μας.
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Αυτό το μήνα

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η

[ ]  Μνήμη Ανδρέα Π α π α ν δ ρ έο υ ........................................ 4 3 4

■  Παιδαγωγικοί γονείκοί ρόλοι
και λειτουργικότητα της ο ικ ο γ έ ν ε ια ς ...................... 4 3 6

Οι κοινωνικοί - παιδαγωγικοί ρόλοι των μελών της οικογένειας, ι
διαίτερα δε των γονέων, κατά περιόδους διαφοροποιούνται, ανά
λογα με την παιδευτική λειτουργία που επ ιτελεί ο καθένας μέσα 
στην οικογενειακή ομάδα σε μια δεδομένη στιγμή. Η λειτουργία 
αυτή προσδιορίζεται πάντοτε με βάση την ηλικία και το φύλο του 
υποκειμένου της αγωγής, δηλαδή του παιδιού.

□  Τα δόση μ α ς ........................................................................4 3 8
Στο πέρασμα των αιώνων το δάσος συνεχίζει να προσφέρει και 

ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους και αξιοποιεί πολύπλευρα την πολύτι
μη αστείρευτη, φυσική πηγή ζωής, προόδου και πολιτισμού. Ο άν
θρωπος στάθηκε ανέκαθεν απέναντι στα δάση φίλος και εχθρός, 
προστάτης και εκμεταλλευτής. Η φύση όμως αντιστέκεται.

□  θαλασσινά Α θ λ ή μ α τα ...................................................4 5 4
Για να απολαύσει κάποιος όλες τις χαρές που προσφέρει η θά

λασσα, επιβάλλεται να γνωρίζει ορισμένα πράγματα που θα τον 
βοηθήσουν να περάσει ξένοιαστα τις  διακοπές του. Λόγω της 
αύξησης των ατυχημάτων στη θάλασσα, που έχουν σαν αιτία την ά
γνοια σχετικά με τα θαλάσσια αθλήματα και την ισχύουσα γι' αυτά 
νομοθεσία, δημοσιεύουμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες ώστε 
να αποφεύγονται δυσάρεστες συνέπειες.

Q  Χρειαζόμαστε ελπίδα!........................................................ 4 6 0
Ό  πολιτισμός παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στο να καταρ- 

γούνται τα σύνορα και οι διακρίσεις μεταξύ των απλών ανθρώπων 
σε όλον τον κόσμο. Η όσο γίνεται μεγαλύτερη διάδοση των πολιτι
στικών αγαθών βοηθάει στο να γίνεται ο κόσμος χωρίς σύνορα". 
Με αυτά τα λόγια ο Αντώνης Σαμαράκης, γεμάτος ορμή αλλά και 
πλήρης αγανάκτησης, δίνει απαντήσεις σε πολυποίκιλα ερωτήματα.

□  Μ όνιμες Στήλες□  Μ όνιμες Στήλες
Ε π ικα ιρ ό τη τα .............................................................................4 4 2
Πνευματικοί Ο ρ ί ζ ο ν τ ε ς ......................................................4 5 6
Χ ρ ο ν ο γ ρ ά φ η μ α ........................................................................4 5 8
Ιστορική Ε π ιθ εώ ρ η σ η ...........................................................4 6 2
Υπηρεσιακά Ν έ α ....................................................................4 6 4
Ιατρικό θ έ μ α τ α ........................................................................4 6 7
Γεγονότα και Σ υ μ β ά ν τ α ......................................................4 6 8
Συνέβησαν στον Κ ό σ μ ο ......................................................4 7 0
Πορτραίτα Σ υ ν α δ έ λ φ ω ν ......................................................4 7 1
Ε π ικ ο ιν ω ν ία .............................................................................4 7 2
Ελεύθερες ώ ρ ε ς ....................................................................4 7 4

Εξώφυλλο: Ανεμόμυλος στηΛέρο Ιφωτ. Υπαστ Α'Δημ ΘωμάκουΙ. 
Οπισθόφυλλο: Πυθαγόρειο Σάμου Ιφωτ. Αρχ/κα Νικ ΝτουράκηΙ.
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Η μεταναστευτική πίεση στις χώρες της Ευρώπης

6η Διάσκεψη Υπουργών Συμβουλίου της Ευρώπης 
αρμοδίων σε θέματα μετανάστευσης

Πραγματοποιήθηκε στη Βαρσοβία η 6 η Δ ιάσκεψη Υπουργών αρμοδίων σ ε θέματα  μετανάστευσης  
των 39 χωρών που μετέχουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης (τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υ.Δ.Τ. Κώστας Γείτονας). 

Στη Δ ιάσκεψ η συμμετείχαν επίσης Υπουργοί από επτά χώ ρες ως παρατηρητές 

(Αυστραλία, Λευκορω σία, Βοσνία -  Ερζεγοβίνη, Καναδάς, Κροατία, Βατικανό και Η.Π.Α.) 
το Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Commission, το  Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Δ ιεθνείς  Οργανισμοί και μη Κυβερνητικές οργανώσεις.
Τους συνέδρους απασχόλησε ιδ ιαίτερα το πρόβλημα τω ν μεταναστευτικώ ν ρευμάτω ν στην Ευρώπη 

και τα  θέμ α τα  κοινωνικής ενσω μάτωσης των μεταναστών γενικά στις χώ ρες υποδοχής.
Στο κοινό Ανακοινωθέν που εζεδόθη  μετά τη λήζη της διάσκεψ ης, επισημαίνονται τα  εζής:

Αποτελέσματα της ανασκόπησης 
των πολιτικών και κοινοτικών σχέσεω ν

Οι Υπουργοί εξέτασαν τα αποτελέσματα της εφαρμογής της πο
λιτικής κοινοτικών σχέσεων που είχαν ζητήσει στην προηγούμενη 

Συνδιάσκεψη στην Αθήνα, το Νοέμβριο του 1993. Η ενσωμάτωση 

έχει γίνει κύριος στόχος της δημόσιας πολιτικής σε όλα τα κράτη 

με μεγάλους νόμιμα εγκαταστημένους πληθυσμούς μεταναστευ- 
τικής προέλευσης.

Επιπλέον, σε μια εποχή όπου τα θέματα που αφορούν τη μετανά
στευση και την ενσωμάτωση των μεταναστών είναι περισσότερο 

αυτό ποτέ άλλοτε στο κέντρο των πολιτικών και των δημοσίων συ
ζητήσεων, η ενσωμάτωση καθίσταται αναγκαία σε όλες τις χώρες.

Η ανασκόπηση δείχνει ότι υπάρχει μια αυξανόμενη σύγκλιση όσον 

αφορά την πολιτική στα παρακάτω θέματα:
- την ανάγκη να εξασφαλιστεί ένα νομικό status ασφαλούς κατοι

κίας για τους νόμιμα εγκαταστημένους μετανάστες και παροχή σ' 
αυτούς προοδευτικά ενός σταθερού δικαιώματος διαμονής,

- την ανάγκη να εξασφαλιστούν τα μέσα για πραγματική συμμε
τοχή των μεταναστών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην 

κοινωνία,
- την ανάγκη να λαμβάνονται αποφασιστικά μέτρα κατά του ρατσι

σμού της ξενοφοβίας και των διακρίσεων,
- την ανάγκη αποτελεσματικών μέτρων για την προώθηση των ί

σων ευκαιριών για τους μετανάστες και τα άτομα μεταναστευτικής 

προέλευσης,
- την ανάγκη να τοποθετηθεί η πολιτική ενσωμάτωσης στο πλαί

σιο μια ευρείας προσέγγισης στα προβλήματα της κοινωνικής απο
μόνωσης, χωρίς να παραμεληθούν τα ειδικά προβλήματα που αντι
μετωπίζουν οι μετανάστες.

Προβλήματα που απαιτούν ιδ ιαίτερη προσοχή
Παρά την αυξανόμενη σύγκλιση πολιτικών, σοβαρά προβλήματα 

των κοινοτικών σχέσεων παραμένουν και η διαδικασία ενσωμάτω
σης είναι μερικές φορές λιγότερο επιτυχής απ' ότι ελπίζετο αρχι
κά. Οι Υπουργοί εξέφρασαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα παρακάτω 

άλυτα προβλήματα που τονίστηκαν από την ανασκόπηση και υπο
γράμμισαν την επείγουσα ανάγκη να εισαχθεί ή να ενισχυθεί η πο
λιτική, που σχεδιάσθηκε για να ξεπερασθούν τα εμπόδια όσον α
φορά τις ίσες ευκαιρίες.

Έτσι, ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Μετανάστευσης 
(COMG) να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω προβλήματα 
στο μελλοντικό της έργο, σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση και τις 

κοινοτικές σχέσεις:

- πώς θα μειωθούν τα πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας που σημειώ
νονται σε κάποιες ομάδες μεταναστευτικής προέλευσης,

- πώς θα ενσωματωθούν και θα δοθούν κίνητρα στους περιθω
ριοποιημένους νέους ανθρώπους δεύτερης και τρίτης μετανα
στευτικής γενιάς,

- πώς θα δοθεί η δυνατότητα σε μη κυβερνητικούς μηχανισμούς, 
και άλλους φορείς να παίζουν ένα πλήρη ρόλο στη προώθηση των 

ίσων ευκαιριών για τους μετανάστες και τις κοινοτικές σχέσεις,
- πώς θα διασφαλιστεί η δυνατότητα των θυμάτων διακρίσεων 

και ρατσιστικά ή εθνικιστικά υποκινούμενων βίαιων ενοχλήσεων, να 

αποκτούν αποτελεσματική βοήθεια και αποκατάσταση,
- πώς θα διασφαλίσουμε ότι οι δημόσιες υπηρεσίες ικανοποιούν 

τις ανάγκες ενός εθνικά και πολιτιστικά ποικίλου πολιτισμού,
- πώς θα διασφαλισθεί η ενσωμάτωση μέσω κατάλληλης γλωσ

σικής εκπαίδευσης.

Η έκθεσ η  για τις κοινοτικές σ χέσ εις
Οι Υπουργοί αναγνώρισαν τη συνεχιζόμενη σημασία της έκθεσης 

"Κοινότητα και εθνικές σχέσεις στην Ευρώπη" που καθιερώθη
κε σαν αξιόλογο σημείο αναφοράς για την πολιτική ενσωμάτωσης 
στις Ευρωπαϊκές χώρες. Εκφράζοντας ικανοποίηση για το γεγονός 

ότι (η έκθεση) είχε ήδη μεταφραστεί σε αρκετές Ευρωπαϊκές 

γλώσσες, υπενθύμισαν την απόφαση "να διαδοθεί ευρέως η έκθεση 
μεταξύ των ενδιαφερομένων κύκλων σε κάθε χώρα και να προωθηθεί 
η συζήτηση επ'αυτής τόσο δημόσια όσο και στα πλαίσια επίσημων φο
ρέων υπεύθυνων για τη διαμόρφωση της πολιτικής και για τις διαβου- 
λεύσεις στον τομέα της μετανάστευσης και της ενσωμάτωσης των 
μεταναστών".

Οι Υπουργοί εξέφρασαν επίσης την ικανοποίηση τους για τα απο
τελέσματα του προγράμματος υλοποίησης "Η ενσωμάτωση των 
μεταναστών: η πορεία για τις ίσες ευκαιρίες", που ε ίχ ε  ε 
ξηγήσει λεπτομερώς τον τρόπο εφαρμογής των αρχών της έκθε
σης των κοινοτικών σχέσεων, σε τοπικό επίπεδο. Έλαβαν υπόψη 

τους την τελική έκθεση του προγράμματος αυτού, και την έθεσαν 

υπόψη των αρμόδιων φορέων στις Ευρωπαϊκές χώρες.
Οι Υπουργοί συνέχισαν εγκαινιάζοντας το νέο πρόγραμμα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο "Τάσεις και ανοχή: οικοδόμη
ση καλύτερα ενσωματωμένες κοινότητες σε όλη την Ευρώπη" 
και ζήτησαν από τη CDMG να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στα προ
βλήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω και, επίσης, στην εφαρμογή 

της πολιτικής που αφορά την ενσωμάτωση και τις κοινοτικές σχέ
σεις στις νεώτερες χώρες μετανάστευσης της Νότιας Ευρώπης 

και στις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης.
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Η μεταναστευτική πίεση στις χώρες της Ευρώπης

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεισφοράς του Συμβουλίου 
της Ευρώπης στην πρακτική στον τομέα της ενσωμάτωσης και των 

κοινοτικών σχέσεων, οι Υπουργοί ζήτησαν από τη CDMG να εργα
στούν κατά τα ερχόμενα χρόνια για την προετοιμασία μιας νέας έκ
θεσης που θα αντανακλά τις πιο πρόσφατες εξελ ίξε ις  και την 

ευρύτερη συμμετοχή μελών στο Συμβούλιο της Ευρώπης.
Το Προεδρείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά του Ρατσισμού 

και της έλλειψης Ανεκτικότητας (ECRI), τέλος, πληροφόρησε 

τους Υπουργούς, σχετικά με το έργο του φορέα αυτού. Οι Υπουρ
γοί εξέφρασαν την επιθυμία ότι τη CDMG και την ECRI, θα πρέπει να 

εργαστούν από κοινού στενότερα και επίσης να συντονίσουν τις 

προσπάθειες τους με εκείνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δέσμευση τω ν Υπουργών 
να οικοδομήσουν καλύτερες κοινοτικές σχέσεις

Έχοντας κάνει μια ανασκόπηση της εργασίας του Συμβουλίου της 

Ευρώπης στους τομείς της πολιτικής των κοινοτικών σχέσεων της 

ενσωμάτωσης και της οικοδόμησης ανοχής οι Υπουργοί δεσμεύτη
καν να ακολουθήσουν ενεργώς μια τέτοια πολιτική. Σε σχέση με 

αυτά, τόνισαν ιδιαίτερα τη σημασία να υπάρχουν εγγυήσεις για ένα 
ασφαλές status και ίσες ευκαιρίες για συμμετοχή στους διάφο
ρους τομείς της κοινωνίας σε σχέση με άτομα μεταναστευτικής 

προέλευσης. Τόνισαν, επίσης, τη σημασία της αντικειμενικής πλη
ροφόρησης, μόρφωσης και επαγγελματικής εκπαίδευσης για την 

διατήρηση της κοινωνικής ευημερίας στη σημερινή πολυ-πολιτι- 
στική κοινωνία και για την καταπολέμηση των προκαταλήψεων, που 

απειλούν τις αρμονικές σχέσεις της κοινότητας.
Καλωσόρισαν ιδιαιτέρως τις αυξανόμενες ευκαιρίες για την εν

θάρρυνση του διαλόγου και για την ανταλλαγή πληροφοριών, εμπει
ρίας και ιδεών μεταξύ των αρμοδίων τοπικών και κρατικών κυβερ
νητικών αξιωματούχων και των αντιπροσώπων των θρησκευτικών 

κοινοτήτων. Εξέφρασαν, επίσης, τη γνώμη ότι η αναγνώριση των 

διαφόρων πολιτιστικών πραγματικοτήτων σε μια δεδομένη κοινω
νία πρέπει να προωθείται και ότι η κοινή ευρωπαϊκή γνώμη πρέπει 
να έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η Ευρώπη δεν είναι μόνον μια 
περιοχή όπου γίνονται δεκτοί αλλοδαποί αλλά μια περιοχή απ' όπου 

άνθρωποι φεύγουν για να εγκατασταθούν στο εξωτερικό.

Η Ευρωπαϊκή μετανάστευση  
5 χρόνια μετά απά τη Δ ιάσκεψη της Βιέννης

Οι Υπουργοί επωφελήθηκαν απ' αυτή την συγκέντρωση των Υ
πουργών Μετανάστευσης, για να επανεξετάσουν τις Παν-Ευρω- 
παϊκές μεταναστευτικές τάσεις, 5 χρόνια μετά από τη Διάσκεψη 

της Βιέννης των Υπουργών Αρμόδιων για τη Διακίνηση Ατόμων από 

χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Παρ' όλο που η μα
ζική εκρροή προς τη Δύση, που φαινόταν πιθανή το 1991, δεν συ
νέβη, η μεταναστευτική κινητικότητα από Ανατολή προς Δύση κα
θώς και από Νότο προς Βορρά παραμένει πολύ υψηλή. Η σταθερο
ποίηση των μεταναστευτικών ρευμάτων, που παρατηρήθηκε από 
το '94, είναι αποτέλεσμα μέτρων που έλαβαν οι χώρες υποδοχής.

Κατά τα τελευταία λίγα χρόνια παρατηρήθηκε αύξηση όλο και πιο 

πολύ περίπλοκων μεταναστευτικών κινήσεων στην Ευρωπαϊκή ήπει
ρο και αποδεικνύεται δύσκολο να "ρυθμιστεΓ η μετανάστευση στην 

Ευρώπη και να περιορισθεί σε νομικά κανάλια. Έχει γίνει σημαντική 
πρόοδος σε σχέση με τους στόχους που καθορίστηκαν στην Βιέν
νη, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά για να προσαρμοσθεί η με
ταναστευτική νομοθεσία και στρατηγική με τις ανάγκες και την 
πραγματικότητα της σημερινής Ευρώπης.

Αντιμετώπιση της μεταναστευτικής πίεσης
Είναι σαφές ότι η έντονη πίεση για είσοδο μεταναστών σε Ευρω

παϊκές χώρες και από άλλα μέρη του κόσμου θα διατηρηθεί Αυτό 
συμβαίνει σε μια περίοδο που, με τις συνεχιζόμενες οικονομικές 

δυσκολίες και με υψηλό ποσοστό ανεργίας, οι Ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν λιγότερες δυνατότητες για να δέχονται νέους μετανάστες. 
Τα Κράτη πρέπει να βρίσκουν τρόπους να ελέγχουν την μετανά
στευση και ταυτόχρονα να επιδεικνύουν σεβασμό για τα ανθρώπι
να δικαιώματα και για τις διεθνείς τους υποχρεώσεις, καθώς και να 

παρέχουν εγγυήσεις προστασίας στους πρόσφυγες όπως καθορί
ζεται από την Συνθήκη της Γενεύης και σε άτομα που ζητούν προ
στασία για ανθρωπιστικούς λόγους.

Υπάρχει ανάγκη για νέο σκεπτικό σε σχέση με την μεταναστευ
τική πολιτική για να εξευρεθούν μακροπρόθεσμες λύσεις. Ένα 

βήμα μπροστά θα ήταν να επιχειρηθεί η αντιμετώπιση των ριζικών 

λόγων της μετανάστευσης με την ενδυνάμωση της διμερούς και 
της πολυμερούς συνεργασίας με τις χώρες προέλευσης των με
ταναστών, όπως απαιτείται από την διακήρυξη της Βαρκελώνης, 
που υιοθετήθηκε στην Ευρω-Μεσογειακή Συνδιάσκεψη του Νοεμ
βρίου του 1995, αναγνωρίζοντας τη σχέση μετανάστευσης και κοι- 
νωνικής-οικονομικής ανάπτυξης στις χώρες προέλευσης.

Βραχυπρόθεσμη μετανάστευση
Οι Υπουργοί παρατήρησαν επίσης ότι οι βραχυπρόθεσμες μετα

ναστευτικές μετακινήσεις αυξάνονται και σε όγκο και σε ποικιλία 
μορφής (φοιτητές, εκπαιδευόμενοι, εποχιακοί εργάτες για ειδικά 

προγράμματα κ.λπ.). Εξέφρασαν την άποψη ότι η βραχυπρόθεσμη 

μετανάστευση πρέπει να είναι το επικρατέστερο πρότυπο ("μοντέ
λο") για τον μέλλον. Ο στόχος πρέπει να είναι η διασφάλιση ότι οι 
μετακινήσεις αυτές θα γίνονται στα νόμιμα πλαίσια και δεν θα γίνε
ται κατάχρηση σαν μέσου για μόνιμη εγκατάσταση. Οι Υπουργοί πα
ρατήρησαν ότι οι διμερείς συμφωνίες παίζουν έναν σημαντικό ρό
λο για την επίτευξη αυτού του σκοπού και ενθάρρυναν την σύναψη 

τέτοιων συμφωνιών μεταξύ των κρατών-μελών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Οι Υπουργοί εξέφρασαν επίσης την ελπίδα ότι θα 

συνεχισθεί η εργασία που έχει ήδη πραγματοποιηθεί από το Συμ
βούλιο σε σχέση με τους βραχυπρόθεσμους μετανάστες.

Παράνομη και αντικανονική (παράτυπη) μετανάστευση
Η αύξηση της παράνομης και παράτυπης μετανάστευσης διαφό

ρων μορφών συνεχίζει να δημιουργεί ανησυχία και οι Υπουργοί με 
ικανοποίηση σημείωσαν την εμφάνιση της Ομάδας της Βουδαπέ
στης σαν forum για την επίλυση τέτοιων προβλημάτων επιπροσθέ- 
τως του ρόλου-κλειδί, που παίζει η συνεργασία η πραγματοποίηση 

στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέφρασαν ανησυχία για την 

εκμετάλλευση ανδρών και γυναικών από λαθρεμπόρια και από ερ
γοδότες παρανόμων εργατών και εξέφρασαν την ελπίδα να διε- 
ρευνήσει το Συμβούλιο της Ευρώπης περαιτέρω αυτές τις σοβα
ρές καταχρήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι Υπουργοί δε
σμεύτηκαν να λάβουν επαρκή εθνικά μέτρα για την καταπολέμηση 

της παράνομης μετανάστευσης και της παράνομης απασχόλησης 

ενώ θα προσπαθήσουν να βρουν τρόπους για ενίσχυση της διε
θνούς συνεργασίας στον τομέα αυτό.

Σχετικά με αυτό, οι Υπουργοί υπενθύμισαν ότι το δικαίωμα κάθε 

ατόμου να εισέρχεται στο όνομα της χώρας που αποτελεί θεμε
λιώδες δικαίωμα που αποτελεί μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμά
των και τόνισαν την υποχρέωση που έχει κάθε χώρα, σύμφωνα με 

το διεθνές δίκτυο, να επαναδέχεται τους υπηκόους της.
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Η μεχαναστευτική πίεση σχις χώρες χης Ευρώπης

Η κατάσταση σε σχάση με την μετανάστευση  
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη

Στην συνάντηση, οι Υπουργοί έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία σε 

σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της κε
ντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, που όλο και περισσότερο παίζουν 

τον ρόλο των κρατών-τράνζιτ για μετανάστες που στοχεύουν να 

εισέλθουν στη Δυτική Ευρώπη.
Επιβεβαίωσαν (επικύρωσαν) την αρχή της πιο ενισχυμένης Ευρω

παϊκής συνεργασίας για την αντιμετώπιση θεμάτων μετανάστευ
σης και συμφώνησαν ότι για την επίλυση των συγκεκριμένων προ
βλημάτων τους οι Δυτικο-Ευρωπαϊκές χώρες θα πρέπει να λάβουν 

υπ' όψιν τους τα συμφέροντα της κεντρικής και Ανατολικής Ευρώ
πης. Τα Κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί παροτρύνθηκαν να κάνουν 

το καλύτερο δυνατόν για να βοηθήσουν τις χώρες της Κεντρικής 

και Ανατολικής Ευρώπης για να αναπτύξουν μεταναστευτική νομο
θεσία και πολιτική ανάλογη προς τις ανάγκες τους και σύμφωνα με 

τα διεθνή στάνταρ.
Οι Υπουργοί αναγνώρισαν τα προβλήματα τα απορρέοντα από την 

ροή σε σχέση με την επιστροφή, τον επαναπατρισμό και την επα- 
νεγκατάσταση ατόμων μετά τις πολιτικές αλλαγές στην Κεντρική 

και Ανατολική Ευρώπη.Υπογράμμισαν την ανάγκη για συνεργασία 

μεταξύ των ενδιαφερομένων χωρών και την αναγκαιότητα λήψης 

καταλλήλων μέτρων για την προώθηση της ενσωμάτωσης στις χώ
ρες προέλευσης ή στις περιοχές νέας εγκατάστασης.

Συνδιάσκεψη
τω ν Ανεξαρτήτω ν Κρατών της Κοινοπολιτείας (CIS) 

και τω ν σύναψών γειτονικώ ν Κρατών
Λαμβάνοντας υπόψη το πρόγραμμα δράσης που υιοθέτησε η πε

ριφερειακή Συνδιάσκεψη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των 
προσφύγων, των εκτοπισθέντων ατόμων, των άλλων μορφών α
κούσιας μετακίνησης και των επιστρεφόντων στις χώρες της Κοινο
πολιτείας των Ανεξάρτητων Χωρών και των γειτονικών χωρών, που έ 
γινε στη Γενεύη τον περασμένο Μάιο, οι Υπουργοί σημείωσαν ότι 
το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι προετοιμασμένο να συνεργασθεί 
για την επίτευξη των στόχων που ετέθησαν.

Έχοντας υπόψη τη σημασία της διαδικασίας υλοποίησης, θα περι- 
λάβει επίσης τη συμμετοχή του Συμβουλίου της Ευρώπης στη 

Διευθύνουσα Ομάδα που συγκροτείται. Ος προς την Κοινή Επιχειρη
σιακή Στρατηγική που προτάθηκε από την Ανώτατη Αρμοστεία (UN
HCR) και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΙΟΜ), θα πρέπει να 

δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον συντονισμό των δραστηριοτήτων σε 

τομείς όπου το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει αποκτήσει ιδιαίτερη 

πείρα, όπως, μεταξύ άλλων, η ενσωμάτωση των μεταναστών και τα 

θέματα της υπηκοότητας και της μη-υπηκοότητας.

Η ανάγκη για μια cupcia  προσέγγιση 
τω ν θεμάτω ν μετανάστευσης

Έχοντας πραγματοποιήσει μια ευρεία επισκόπηση των προβλημά
των που προκύπτουν για τις Ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα της με
τανάστευσης και της ενσωμάτωσης, οι Υπουργοί υπογράμμισαν την 

ανάγκη για ανάπτυξη μιας προσέγγισης, συμπεριλαμβανομένων όχι 
μόνον των πιεστικών αναγκών αποτελεσματικού ελέγχου της με
τανάστευσης αλλά και μακροπρόθεσμων υποθέσεων, όπως η εν
σωμάτωση και οι λόγοι της μετανάστευσης.

Επιβεβαίωσαν την ανάγκη για συνεχείς συζητήσεις σε Πανευρω
παϊκό επίπεδο με σκοπό να μελετηθεί το όλο πλέγμα των προβλη
μάτων και σε σχέση μ' αυτό, συμφώνησαν με την απόφαση να συ-

νεχισθεί η εργασία της Ομάδας Ανωτέρων Αξιωματούχων της 

Βιέννης, στο πλαίσιο των σχετικών επιτροπών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης, την CDMG και την ad hoc Επιτροπή Ειδικών eni των Νο
μικών Πλευρών του θέματος εδαφικού Ασύλου, Προσφύγων 
και Ατόμων όνευ Εθνικότητας (CAHAR). Δοθέντος ότι άλλοι διε
θνείς φορείς αναπτύσσουν ενεργά αποτελεσματική συνεργασία ε 
πί θεμάτων ελέγχου της μετανάστευσης, οι Υπουργοί είχαν την 

γνώμη ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι κατάλληλο, λόγω της ε 
μπειρίας του και της ευρείας γεωγραφικής του κάλυψης, να ανα
πτύξει μια ευρεία προσέγγιση του θέματος της μετανάστευσης 

στην Ευρώπη και να βοηθήσει να καθορισθούν αρχές για σύμφωνες 

με το νόμο μεταναστευτικές μετακινήσεις προς και εντός της Ευ
ρώπης.

Οι Υπουργοί εξέφρασαν την ελπίδα ότι θα είναι δυνατόν να γίνει 
πρόοδος προς την κατεύθυνση αυτή, μέσω του νέου προγράμμα
τος που ανελήφθη από την CDMG, με τον τίτλο "Έλεγχο μετανά
στευσης στην ευρυτέρα Ευρώπη". Είναι φυσικό να δοθεί ιδιαίτερη 

προσοχή στα δικαιώματα των νομίμως εγκατεστημένων μεταναστών 

και στα ευρύτερα προβλήματα των κοινοτικών σχέσεων και της κοινο
τικής ενσωμάτωσης των πληθυσμών μεταναστευτικής προέλευσης.

Η Ελληνική εκπροσώπηση
Στη διάσκεψη, τη χώρα μας εκπροσώπησε ο Υπουργός Δημόσιας 

Τάξης κ. Κώστας Γείτονας, ο οποίος στις παρεμβάσεις του υπο
γράμμισε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας ε ξ  αιτίας 

της λαθρομετανάστευσης, από τις χώρες της Κεντρικής και Ανα
τολικής Ευρώπης και κυρίως από την Αλβανία. Επίσης, τονίσθηκε ότι 
απασχολεί ιδιαίτερα την Ελληνική Πολιτεία η επιστροφή ατόμων ελ
ληνικής καταγωγής προερχόμενων από τις χώρες της πρώην Σο
βιετικής Ένωσης. Αυτή η κατηγορία των μεταναστών υπολογίζεται 
σε 70.000 επαναπατρισθέντες με μόνιμη visa καθώς και σε περισ
σότερους από 100.000 μετακινούμενους με προσωρινή visa. Ο κ. Υ
πουργός υπογράμμισε ότι η Ελλάδα καταβάλλει κάθε προσπάθεια 

για την ομαλή κοινωνική και οικονομική ένταξη των νομίμως διαμε- 
νόντων αλλοδαπών, παρέχοντάς τους εκπαίδευση, περίθαλψη, α
σφάλιση, διευκολύνσεις εξεύρεσης κατοικίας και εργασίας. Στην 

Ελλάδα τονίσθηκε δεν έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο του ρατσι
σμού ή της περιθωριοποίησης των αλλοδαπών και δημιουργούνται 
ομαλές συνθήκες για ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύστημα.

Πρόταση του κ. Υπουργού, η οποία και έγινε αποδεκτή, ήταν η ε 
νιαία αντιμετώπιση του φαινομένου από τις ενδιαφερόμενος χώ
ρες. Αυτό θα επιτευχθεί, σύμφωνα με την πρόταση, δια μέσου βελ
τίωσης της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας με τις χώρες 
προέλευσης των μεταναστών, αποτελεσματικού ελέγχου των συ
νόρων, αλλά και με την υπογραφή Συμφωνιών Επανεισδοχής, ώστε 
οι χώρες να δέχονται την επιστροφή των παράνομα μετακινηθέ- 
ντων υπηκόων τους καθώς και άτομα τα οποία διέσχισαν transit αυ
τές. Δίνοντας έμφαση σ' αυτό ο κ. Υπουργός υπενθύμισε την περί
πτωση της Τουρκίας, από την οποία με κύκλωμα δουλεμπόρων δια- 
κινούνται χιλιάδες λαθρομετανάστες στα ανατολικά σύνορά μας.

Τέλος ο κ. Γείτονας αναφέρθηκε στην αύξηση της εγκληματικότη
τας από την λαθρομετανάστευση και πρότεινε την εφαρμογή μέ
τρων έτσι ώστε να νοιώσουν ξανά αισθήματα ασφάλειας οι πολί
τες μας, αλλά και να καταπολεμήσουμε το οργανωμένο έγκλημα 
του σύγχρονου δουλεμπορίου, που δεν μπορεί να ανέχεται καμία 

πολιτισμένη κοινωνία. □

Μ ετάφραση  -  Επιμέλεια: Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/ΥΛ. T.
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Η αστυνομική συνεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Μονάδα Ναρκωτικών (EDU) της EUROPOL
Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια λειτουργίας της

Κατά το 1 9 9 5 , η Μονάδα Ναρκωτικών (E.D.U.= European Drug Unit) της Europol διαδραμάτισε 

σημαντικά αλλά περιορισμένο ρόλο στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Η EDU δεν έχ ε ι ακόμη νομικά καθεστώ ς και δεν μπορεί να αποθηκεύει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Θα γ ίνει πραγματικά αποδοτική μόνον όταν κυρ ω θεί η Σύμβαση και η EDU γίνει Europol.
Τα πλεονεκτήματα της εξέλ ιξη ς  αυτής θα είναι η αρμοδιότητα σ ε άλλους τομείς  εγκληματικότητας, 

πρόσβαση και σε ανάλυση συγκεντρω τικώ ν στοιχείω ν και παραγωγική συνεργασία  

με δ ιεθνείς  οργανισμούς και τρ ίτες  χώ ρες.

Ανασκόπηση
Το 1995 ήταν το δεύτερο έτος από την ίδρυση της Μονάδας Ναρ

κωτικών της Europol. Οι καθημερινές ανταλλαγές επιχειρησιακών 

πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών εξακολουθούσαν να αυξάνο
νται τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά η Μονάδα διεκπεραίωσε 1474 
αιτήσεις πληροφοριών σε σχέση με τις 595 που έλαβε κατά το 

1994. Γενικά, οι επιμέρους αξιωματικοί σύνδεσμοι διεκπεραίωσαν 

συνολικά 4671 αιτήσεις.
Στις πολιτικές ε ξελ ίξε ις  περιλαμβάνονται η επέκταση της ε 

ντολής το Μάρτιο και η υπογραφή της Σύμβασης Europol τον Ιούνιο. 
Ο στρατηγικός ρόλος της EDU για το πρόβλημα ναρκωτικών της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης υποστηρίχθηκε σημαντικά μέσω της συνεισφο
ράς της στο έγγραφο Cordrogue 69, το οποίο συμφωνήθηκε από 

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Μαδρίτης το Δεκέμβριο του 1995.
Στον τομέα του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, υπήρξαν ορισμένες 

αξιόλογες επιτυχίες και, χάρη στις ανταλλαγές πληροφοριών, 
πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις και συλλήψεις. Οι επιτυχίες αυ
τές αφορούν τόσο διεξαγόμενες έρευνες όσο και πραγματικές ε 
πιχειρήσεις, όπως ελεγχόμενες παραδόσεις. Οσον αφορά τους 

τρεις νέους τομείς εγκληματικότητας, πραγματοποιήθηκε σημα
ντικός αριθμός ανταλλαγών γενικών και ειδικών πληροφοριών για 

κλεμμένα αυτοκίνητα και οργανωμένη παράνομη λαθρομετανά
στευση αντίθετα, υπήρξαν λίγες ανταλλαγές πληροφοριών για το 

λαθρεμπόριο ραδιενεργών ουσιών.
Οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου φαίνεται ότι αναγνωρίζουν τα 

μοναδικά πλεονεκτήματα της παρουσίας μόνιμων εκπροσώπων 

τους στην EDU, ο καθένας από τους οποίους εργάζεται υπό την κα
θοδήγηση της εθνικής του μονάδας, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
μεγαλύτερη εμπιστοσύνη, ιδίως όσον αφορά τις ευαίσθητες πλη
ροφορίες. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι της Europol (EDU) μπορούν να 
ανταποκρίνονται, ταχέως και ανά πάσα στιγμή, στις υποβαλλόμε
νες αιτήσεις, να επιλύουν γλωσσικά προβλήματα και να παρέχουν 

αμέσως τις αναγκαίες γνώσεις.
Η δυνατότητα αυτή να διαβιβάζονται ταχέως -σε διάστημα ωρών 

ή και λεπτών- ευαίσθητες επιχειρησιακές πληροφορίες έχει ζω
τική σημασία για την υποστήριξη και το συντονισμό διεθνών ελεγ
χόμενων παραδόσεων οι οποίες περιλαμβάνουν (υπό τον έλεγχο ε 
ρευνητών από τα κράτη μέλη) συνεργαζόμενους μεταφορείς, δι
μερείς περιπτώσεις διαμετακόμισης και διεθνείς επιχειρήσεις πα
ρακολούθησης. Οι αξιωματικοί σύνδεσμοι διαθέτουν πλέον καλώς 

εξοπλισμένη επιχειρησιακή υποστήριξη και αίθουσα συντονισμού 
χάρη στην οποία εξασφαλίζουν τη στενή συνεργασία μεταξύ τους 

χωρίς να χάνουν την επαφή -ούτε για μια στιγμή- με τις Εθνικές

Μονάδες για λογαριασμό των οποίων και υπό τον έλεγχο των ο
ποίων εργάζονται πάντοτε.

Σημειωτέον εν προκειμένω ότι, μολονότι η EDU, υποστηρίζεται 
σημαντικά τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και από ερευνητές που έ 
χουν προσφύγει στις υπηρεσίες της, κατά το 1995 υπήρξαν περίο
δοι κατά τις οποίες ουσιαστικά καμιά αίτηση δεν διαβιβάστηκε μέ
σω της Α' ή της Β' Εθνικής Μονάδας.

Λόγω της διεύρυνσης της εντολής καθηκόντων, ορισμένες πρω
τοβουλίες τις οποίες υποστηρίζει η EDU στράφηκαν προς κάλυψη 

των αναγκών των κρατών μελών, ώστε οι εμπειρογνώμονές τους 

να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και να βελτιώνουν τις γνώ
σεις τους όσον αφορά ειδικές τεχνικές επιβολής του νόμου, και να 

γνωρίζουν καλύτερα τις δυνατότητες που τους προσφέρει η Μο
νάδα για να διεξάγουν περίπλοκες πολυεθνείς έρευνες, ιδίως στον 

τομέα της λαθρομετανάστευσης.
Κατά το 1995, η Μονάδα Ναρκωτικών της Europol διαδραμάτισε 

σημαντικό αλλά αυστηρά περιορισμένο ρόλο στην καταπολέμηση 
του οργανωμένου εγκλήματος στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Η EDU δεν 

έχει ακόμη νομικό καθεστώς και δεν μπορεί να αποθηκεύει δεδο
μένα προσωπικού χαρακτήρα. Θα γίνει πραγματικά αποδοτική μό
νον όταν κυρωθεί η Σύμβαση και η EDU γίνει Europol. Τα πλεονε
κτήματα της εξέλιξης αυτής θα είναι η αρμοδιότητα σε άλλους το
μείς εγκληματικότητας, πρόσβαση και σε ανάλυση συγκεντρωτι
κών στοιχείων και παραγωγική συνεργασία με διεθνείς οργανι
σμούς και τρίτες χώρες.

Ανταλλαγές πληροφοριών
Προς το παρόν, η κυριότερη δραστηριότητα της EDU είναι η α

νταλλαγή γενικών και ειδικών πληροφοριών μεταξύ Αξιωματικών 

Συνδέσμων ELO (Europol Liaison Officer). Οι αιτήσεις τις οποίες 

διεκπεραίωσαν κατά το 1995 μπορούν να αναλυθούν ως εξής: το 
77Χ αντιπροσωπεύει συγκεκριμένες αιτήσεις προς υποστήρι
ξη ευαίσθητων ερευνών (έλεγχος ονομάτων, αριθμών τηλεφώ
νου, πινακίδων κυκλοφορίας κ.λπ.), για το 17% χρειάστηκαν ειδι
κές γνώσεις και αφορούσαν συγκεκριμένα φαινόμενα, όπως 

το "crack”, τις πρόδρομες χημικές ουσίες, εθνοφυλετικές ομάδες 
κλπ., ή αφορούσαν νομικό και τεχνικό θέματα ή θέματα τα
κτικής, το 6% οδήγησε σε υποστήριξη, εκ μέρους των Ε ΙΟ ,. 
προς διεξαγόμενες ειδικές επιχειρήσεις επιβολής του νόμου.

Το 76% των περιπτώσεων αφορούσαν τα ναρκωτικό, το 
12%, δραστηριότητες ξεπλύματος χρημάτων, το 4% δίκτυα 
λαθρομετανάστευσης, το δε υπόλοιπο 6% το λαθρεμπόριο 
κλεμμένων αυτοκινήτων.
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Η Γερμανία υπέβαλε 449 αιτήσεις (104 κατά το 19941, το Ηνωμένο 

Βασίλειο 281 (62 κατά το 19941, η Γαλλία 127 (22 κατά το 1994,1 η 

Ιταλία 115 (27 κατά το 1994), το Βέλγιο 111 (104 κατά το 1994). Τα 

λοιπά κράτη μέλη υπέβαλαν συνολικά 267 αιτήσεις. Λαμβανομένων 

υπόψη των αιτήσεων που υποβλήθηκαν από άλλες χώρες, συνολικά 

υπέβαλαν οι Ολλανδοί ELO 754 αιτήσεις, οι Γερμανοί ELO 702, οι 
Βρετανοί ELO 531, οι Γάλλοι ELO 406, οι Ισπανοί ELO 384, οι Βέλγοι 
ELO 374, οι Ιταλοί ELO 373 και οι Πορτογάλοι EL0 261.

Ναρκωτικά
Το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων της EDU αφορά το 

συνεχώς εντεινόμενο πρόβλημα των ναρκωτικών. Εκτός από την 

προαναφερόμενη επιχειρησιακή υποστήριξη, η EDU εκπόνησε και 
ορισμένες στρατηγικές εκθέσεις, μεταξύ των οποίων την Εκθεση 

για την κατάσταση της παραγωγής και του λαθρεμπορίου ναρκωτι
κών στην Ευρωπαϊκή Ενωση, αξιολογήσεις κινδύνου, στατιστικά 

στοιχεία για τις κατασχέσεις ναρκωτικών και τιμές ναρκωτικών.
Η EDU οργάνωσε συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων για τις ελεγχό

μενες παραδόσεις και τις επιχειρήσεις διασυνοριακής παρακο
λούθησης, με σκοπό τον προσδιορισμό των αναγκών των κρατών 

μελών και την ανάπτυξη κοινών στρατηγικών με τις Εθνικές Μονά
δες της Europol.

Παράδειγμα της υποστήριξης που μπορεί να παράσχει η EDU απο
τελεί η ανταπόκριση σε αίτημα της Βρεττανικής Τελωνειακός Υπη
ρεσίας το οποίο ελήφθη περί τα μέσα του θέρους από την Εθνική 
Μονάδα Europol του Ηνωμένου Βασιλείου. Προς υποστήριξη των 

διεξαγόμενων δραστηριοτήτων συλλογής επιχειρησιακών πληρο
φοριών, κινητά συνεργεία παρακολουθούσαν επί μακρό διάστημα 

τις μετακινήσεις υπόπτων οχημάτων σε τέσσερα κράτη μέλη (Ιρ
λανδία, Γαλλία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) Βρεττανοί τελωνειακοί 
υπάλληλοι, υποστηριζόμενοι και επικουρούμενοι από το Βρεττανό 

αξιωματικό σύνδεσμο στην EDU, εξασφάλιζαν την συνέχεια των α
ποδεικτικών στοιχείων. Η επιχείρηση αυτή οδήγησε στη σύλληψη 
δέκα ατόμων στη νοτιοανατολική Αγγλία και στην κατάσχεση 2140 

κιλών ρητίνης καννάβεως αξίας πάνω από 7 εκατομμύρια λίρες.
Λόγω της γενικής ανησυχίας για το MDMA ή Ecstasy, η EDU έθεσε 

σε εφαρμογή το Logo Project, δηλαδή μια μηχανοργανωμένη βάση 

δεδομένων των λογοτύπων που εμφανίζονται στα κατασχόμενα 

δισκία του ecstasy. Η EDU συνέταξε κατάλογο με τις πλέον συχνές 

μάρκες, ο δε κατάλογος αυτός θα ενημερώνεται τακτικά. Η εργα
σία αυτή θα βοηθήσει τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου να συσχε
τίζουν τις διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες και, έτσι, να 

προσδιορίζουν τους υπόπτους, τα εγκληματικά δίκτυα και τις σχέ
σεις μεταξύ κατασχέσεων και τόπων παραγωγής.

Ραδιενεργές και πυρηνικές ουσίες
Στον τομέα αυτόν, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον καθορισμό των 

θεμάτων και στον προγραμματισμό και τη συνεργασία. Πραγματο
ποιήθηκαν συνεδριάσεις με εμπειρογνώμονες κρατών μελών οι ο
ποίοι είχαν διεξαγάγει επιτυχώς επιχειρήσεις που οδήγησαν σε κα
τασχέσεις πυρηνικών ή ραδιενεργών ουσιών. Επίσης, πραγματο
ποιήθηκαν επαφές με εμπειρογνώμονες της Ευρατόμ, της Ιντερ- 
πόλ, του Διεθνούς Τελωνειακού Οργανισμού και του ΔΟΑΕ. Τον Ο
κτώβριο, διοργανώθηκε στη Χάγη συνέδριο στο οποίο συμμετεί
χαν και τα 15 κράτη μέλη και το οποίο συνέστησε θέματα προς 
συζήτηση κατά τη επόμενη συνεδρίαση των Προϊσταμένων των Ε
θνικών Μονάδων της Europol που θα διοργανωθεί τον Ιανουάριο 
του 1996.

Δίκτυα λαθρομετανάστευσης
Για να καθοριστεί ο ρόλος της EDU στον τομέα αυτόν, συστήθηκε 

Ομάδα Σχεδίου για τα Δίκτυα Λαθρομετανάστευσης, η οποία απαρ
τίζεται από εκπροσώπους έξι εθελοντών κρατών μελών με την υ
ποστήριξη του προσωπικού της EDU. Τα συμπεράσματά τους θα 
συζητηθούν επίσης κατά την επόμενη συνεδρίαση των Προϊσταμέ
νων των Εθνικών Μονάδων της Europol. Η EDU εξασφάλισε επίσης 
τη συνεργασία μεταξύ διαφόρων οργανισμών και εμπειρογνωμό
νων με τον τρόπο αυτόν, διεξήχθησαν με επιτυχία πολλές έρευνες 

και επιχειρήσεις κατά του οργανωμένου εγκλήματος στο πεδίο της 
λαθρομετανάστευσης.

Χάρη στην αναλυτική υποστήριξη μιας έρευνας που αφορούσε έ 
ξι κράτη μέλη συνελήφθησαν 22 άτομα. Η περίπτωση αφορούσε τη 

λαθραία μεταφορά μεταναστών, κυρίως από την Ινδία, μέσω της Α
νατολικής Ευρώπης προς διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ε
νωσης, Στη συνέχεια, οι μετανάστες αυτοί μεταφέρονταν στο Η
νωμένο Βασίλειο, με απώτερο προορισμό τη Βόρεια Αμερική.

Λαθρεμπόριο αυτοκινήτων
Η EDU συνέστησε μια ομάδα για κλεμμένα αυτοκίνητα για να πα

ρέχει υποστήριξη στα κράτη μέλη που έχουν ήδη αναλάβει σχετι
κές πρωτοβουλίες επί διμερούς ή πολυμερούς βάσεως. Ενα κρά
τος μέλος είναι πρόθυμο να αναλάβει ηγετικό ρόλο για να βοηθήσει 
την EDU να αναπτύξει συστηματική ανάλυση, ώστε να μπορεί να 

διαδίδει ειδικές πληροφορίες, και να εφαρμόσει ένα πολυμερές 
σχέδιο για τα κλεμμένα αυτοκίνητα σε συνεργασία με ορισμένες 
πρωτοπόρες χώρες.

Υστερα από σχετική πρωτοβουλία ενός κράτους μέλους, το Δε
κέμβριο του 1995 πραγματοποιήθηκε στην EDU μια επιχειρησιακή 
συνάντηση η οποία ελπίζεται να οδηγήσει σε στενότερη συνεργα
σία σχετικά με μια συγκεκριμένη μορφή εγκλημάτων που αφορούν 

αυτοκίνητα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι κλοπές πολυτελών αυτο
κινήτων προς εξαγωγή με το τέχνασμα της ενοικίασης υπό ψευδή 

στοιχεία, είναι ίσως συχνότερες από ότι επιστεύετο και ότι ορι
σμένες χώρες δεν συνειδητοποιούν ακόμη την πραγματική έκταση 
του προβλήματος.

Ξέπλυμα χρημάτων
Λόγω της διεθνούς κλίμακας του οργανωμένου εγκλήματος, η κα

ταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομων εσόδων απαιτεί πα
γκόσμια αντιμετώπιση. Η EDU συμβάλλει, με εσωτερική μελέτη και 
συνεδριάσεις εμπειρογνωμόνων, στην ανάπτυξη μιας κοινοτικής 

στρατηγικής για την καταπολέμηση του προβλήματος αυτού. Ιδιαί
τερη προσοχή δίνεται στα ανταλλακτήρια συναλλάγματος που χρη
σιμοποιούνται συχνά για το ξέπλυμα των εσόδων από το λαθρε
μπόριο ναρκωτικών και άλλες εγκληματικές δραστηριότητες.

Ανάλυση εγκληματικών δραστηριοτήτω ν
Οι αναλυτές της EDU ασχολούνται και με στρατηγικές και με επι

χειρησιακές εργασίες, οι δε Εθνικές Μονάδες της Europol προ
σφεύγουν συχνότερα στις εξής υπηρεσίες: 
α) Ετήσιες αξιολογήσεις 5,
β) Σημαντικές αιτήσεις 18,
γ) Δευτερεύουσες αιτήσεις 841.
Οι αναλυτές υποστήριξαν διάφορες επιχειρησιακές αιτήσεις, συ- 

νεργαζόμενοι στενά με τους επιμέρους ELO (υπό την αιγίδα των ε- 
πιμέρους Εθνικών Μονάδων της Europol), όχι μόνον στο πλαίσιο της 
EDU αλλά και κατόπιν σχετικών αιτήσεων των κρατών μελών.
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Το πρώτο συνέδριο Αναλυτών Εγκληματικών Πληροφοριών της ΕΕ 
πραγματοποιήθηκε στην EDU το Δεκέμβριο, με τη συμμετοχή άνω 
των 80 εκπροσώπων από όλα τα κράτη μέλη καθώς και παρατηρη
τών της Ιντερπόλ. Κατά το συνέδριο αυτό κατέστη προφανές ότι 
πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά για την τυποποίηση της ανάλυσης σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση καθώς και για την εκπόνηση αναλυ
τικών κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών.

Στρατηγικές εκ θ έσ ε ις
Η EDU συνέταξε ένα γενικό έγγραφο συζήτησης σχετικό με τις 

εγκληματικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ενωση και τον κίν
δυνο που συνιστούν συγκεκριμένες ομάδες οργανωμένου ε 
γκλήματος, ιδίως ομάδες από την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώ
πη, οργανώσεις τύπου Μαφίας, νιγηριανές εγκληματικές ομάδες, 
κινέζικες "τριάδες'', τουρκικές εγκληματικές ομάδες και εγκλημα
τικές ομάδες από την πρώην Γιουγκοσλαβία.

Σε μια άλλη έκθεση τονίστηκε ο κίνδυνος τον οποίο συνιστούν για 
την Ευρωπαϊκή Ενωση οι ομάδες οργανωμένου εγκλήματος από την 
πρώην Σοβιετική Ενωση και την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, κα
θώς και οι μεγάλης εκτόσεως δραστηριότητες ξεπλύματος χρημά
των από την πρώην Σοβιετική Ενωση.

Στα τέλη του 1995, συντόχθηκε μια γενική επισκόπηση των επι
πτώσεων της παραγωγής και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών για 
την Ευρωπαϊκή Ενωση, στην οποία περιλαμβάνονται στατιστικό 
στοιχεία για τις κατασχέσεις ναρκωτικών κατά το 1994.

Υποστήριξη της εφ αρμογής της Σύμβασης από την EDU
Η EDU συμμετείχε ενεργό στις εργασίες της Ομάδας "Europol" 

για την προετοιμασία των διαφόρων νομικών κειμένων που απαι
τούνται σύμφωνα με την Σύμβαση, και υπέβαλε διάφορα έγγραφα 
για τη Συμφωνία περί Εδρας, τα Αρχεία Δεδομένων Εργασίας προς 
Ανάλυση, τους Δημοσιονομικούς Κανονισμούς και τους Κανονι
σμούς Υπηρεσιακής Κατάστασης.

Προσωπικό
Προς το παρόν, το προσωπικό της EDU περιλαμβάνει 90 άτομα, εκ 

των οποίων τα 35 είναι αξιωματικοί σύνδεσμοι αποσπασμένοι στα 
γραφεία συνδέσμου από τα 15 κράτη μέλη, και τα υπόλοιπα 55, μέ
λη του προσωπικού της EDU από 9 κράτη μέλη. Μια ανταλλαγή ση
μειωμάτων για τη νομική κατάσταση όσον αφορά την προστασία 
και την ασφάλεια των μη Ολλανδών υπαλλήλων της EDU πραγματο
ποιήθηκε μεταξύ των Κάτω Χωρών και 12 άλλων κρατών μελών.

Οικονομικά
Τον Ιούνιο του 1995, το Συμβούλιο ενέκρινε την τελική έκθεση ε 

κτέλεσης του προϋπολογισμού του 1994. Από τα 2.065.000 ECU 
που είχαν εγκριθεί στον κοινό προϋπολογισμό του 1994, δαπανήθη- 
καν μόνον 1.397.751 ECU. Οι υπουργοί αποφάσισαν να χρησιμο
ποιήσουν το εξοικονομηθέν ποσό για να μειώσουν τις συνεισφο
ρές των κρατών μελών στον προϋπολογισμό του 1995.

Υστερα από την προσχώρηση των τριών νέων κρατών μελών και 
λόγω των νέων καθηκόντων της EDU, ο κοινός προϋπολογισμός 
του 1995 αναθεωρήθηκε τον Ιούνιο του 1995 φθάνοντας σε ύψος 
3.918.000 ECU. Το 1995 αναμένεται πλεόνασμα περίπου 12%.

Το υπόλοιπο των 14.500.000 ECU, που διέθεσε το κράτος υπο
δοχής το 1994, χρησιμοποιήθηκε το 1995.

Ο κοινός προϋπολογισμός του 1996, που επίσης εγκρίθηκε τον 
Ιούνιο του 1995, ανέρχεται σε συνολικό ποσό 4.993.000 ECU.

Τεχνολογία των πληροφοριών
Η κυριότερη εξέλιξη αφορά την εφαρμογή Ανταλλαγής Πληρο

φοριών που διευκολύνει τις καθημερινές εργασίες των ELO. Δευτε- 
ρευόντως, η εφαρμογή αυτή παρέχει καλύτερες διαχειριστικές 
πληροφορίες και σαφέστερη εικόνα των δραστηριοτήτων της EDU.

Προς το παρόν, μερικά κράτη μέλη δεν έχουν λάβει ακόμη τα ανα
γκαία τοπικά μέτρα για να συνδέσουν την Εθνική Μονάδα τους με 
την EDU μέσω κρυπτογραφημένης γραμμής ηλεκτρονικού ταχυ
δρομείου. Συχνά, χρειάζεται απλώς εργασία λίγων ωρών και, φυσι
κά, η σχετική βούληση. Εαν της επιτραπεί, η EDU είναι πρόθυμη να 
παράσχει όλη την απαιτούμενη βοήθεια, συμπεριλαμβανομένων 
των συσκευών κρυπτογράφησης, της τεχνικής υποστήριξης και 
της σχετικής εκπαίδευσης.

Το τηλεφωνικό κέντρο και το δίκτυο εκσυγχρονίστηκαν (υλικό και 
λογισμικό) για να αντιμετωπίζουν τον πρόσθετο φόρτο εργασίας 
και να προσφέρουν μεγαλύτερη αξιοπιστία.

Τεκμηρίωση
Η ενισχυμένη συνεργασία με κέντρα τεκμηρίωσης των υπηρε

σιών επιβολής του νόμου περιέλαβε και απευθείας ηλεκτρονικές 
συνδέσεις με επίσημες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι ανε
πίσημες επαφές με το Παγκόσμιο Δίκτυο Βιβλιοθηκών Ποινικής Δι
καιοσύνης (World Criminal Justice Library Network), το Δίκτυο Πλη
ροφοριών Ποινικής Δικαιοσύνης (Criminal Justice Information Net
work) των Ηνωμένων Εθνών, άλλες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ε
νωσης και διάφορους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανι
σμούς στο πεδίο επιβολής του νόμου, επέτρεψαν την πρόσβαση 
σε υψηλής ποιότητας πληροφορίες από ανοικτές πηγές. Η εκθε
τική αύξηση της συμμετοχής και της χρήσης του Internet από υπη
ρεσίες επιβολής του νόμου παρακολουθείται επιλεκτικά.

Συμπέρασμα
Το 1995, η EDU είχε πολλή δουλειά. Ο φόρτος εργασίας των αξιω

ματικών συνδέσμων αυξανόταν συνεχώς, τόσο λόγω των έξωθεν 
αιτήσεων όσο και λόγω των εσωτερικών σχεδίων. Το προσωπικό υ
ποστήριξης χρειάστηκε να εργασθεί εντατικά καθώς συνεχιζόταν 
η εγκατάσταση και η στελέχωση της EDU (προσωπικό, υποδομή και 
εξωτερικές υποχρεώσεις). Ιδιαίτερα ενθαρρυντικές ήταν οι ενδεί
ξεις, περί το τέλος του χρόνου, ότι οι ερευνητές των υπηρεσιών 
επιβολής του νόμου γνωρίζουν όλο και περισσότερο την ύπαρξη 
της EDU. Οπως είναι φυσικό, αυτό συνοδεύτηκε και από απογοη
τεύσεις, ή και συναισθήματα ματαιοπονίας, λόγω των περιορισμών 
που μειώνουν την δυνατότητα της EDU να ανταποκριθεί στις προσ
δοκίες των ερευνητών αυτών.

Εκτός από τους νομικούς περιορισμούς, ιδίως δε εκείνους που α
φορούν τη νομική θέση και τα τηρούμενα στοιχεία, τα κυριότερα 
προβλήματα που αναφύονται κατά τις εργασίες της EDU είναι η θέ
ση των Εθνικών Μονάδων της Europol στις επιμέρους χώρες και οι 
διαφορετικές εθνικές νομοθεσίες. Βέβαια, όλα αυτά τα προβλήμα
τα δεν θα επιλυθούν με την κύρωση της Σύμβασης, αλλά το βήμα 
αυτό θα είναι το σημαντικότερο μέτρο για την αντιμετώπιση του 
διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος από την Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Μέχρι τότε, η EDU θα προσφέρει περιορισμένες αλλά χρήσιμες υ
πηρεσίες οι οποίες δεν υπήρχαν καθόλου πριν από δύο χρόνια και 
οι οποίες δεν έχουν προηγούμενο στον τομέα της συνεργασίας για 
την επιβολή του νόμου. □

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α' Ιωάννης Χουλιαράς
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στέκεται
στα

Σώματα Αοφαλειας

Αποδοτικό Ταμιευτήριο, Αμοιβαία 
Κεφάλαια,Στεγαστικά Δάνεια, 
Καταναλωτικά Δάνεια, Δάνεια για Αγορά 
Αυτοκινήτου, Πιστωτική Κάρτα 
FIVESTARVISA.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, σας προσφέρει τα 
προϊόντα της με μειωμένα επιτόκια 
μέχρι και κατά 4 μονάδες περίπου

από τα ισχύοντα για τους λοιπούς 
πελάτες της Τράπεζας.

Ακόμη, όλα τα μέλη των ΣΩΜΑΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ μπορούν να επωφεληθούν 
των προνομίων της FIVESTAR VISA, 
ΔΩΡΕΑΝ για ένα χρόνο.

Για κάθε σας επιθυμία, ελάτε στη δική σας

Μ ΓΕΝΙΚΗ
" f  ΤΡΆΠΕΖΑ
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Αστυνομία και Περιβάλλον

Οδική
Κυκλοφορία 

και Περιβάλλον
του Υπαστυνόμου Α' Γεωργίου Χατζηβασιλειάδη

Ηταν το πρωί της 21 ης Ιουλίου 1969,  

όταν ο Νηλ Αμστρονγκ,
ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε το πόδι του στη σελήνη, 

αντικρύζοντας τη γη από τόσο ψηλά αναφώνησε:
"τι όμορφη είνα ι η γη μας! 

τι όμορφος που είνα ι ο κόσμος μας!"
Τα λόγια αυτά, τα γεμάτα αυθορμητισμό, χαρά και έκπληξη 

είναι σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά επίκαιρα. 
Κι αυτό γ ια τί μετά από τριάντα χρόνια ο πλανήτης 

και η ατμόσφαιρα μας εκπέμπουν απελπισμένα S.O.S.

Οδεύουμε με μαθηματική ακρίβεια προς τον αφανισμό και την αυ
τοκαταστροφή. Οι πρώτες εικόνες γύρω μας από την οικολογική 
καταστροφή είναι συγκλονιστικές. Οι κίνδυνοι έπαψαν να αποτε
λούν μακρινές απειλές για τον πλανήτη μας και βρίσκονται πια προ 
των πυλών. Το γεγονός αυτό δεν αφήνει περιθώρια για ακαδημαϊ
κές συζητήσεις και αφορισμούς αλλά επιβάλλει παγκόσμια κινητο
ποίηση.

Αν θα θέλαμε να προσδιορίσουμε τον όρο "περιβάλλον", θα λέγα
με ότι είναι το σύνολο των φυσικών και ανθρωπολογικών στοι
χείων, που βρίσκονται σε αμοιβαία επίδραση και επηρεάζουν την ι
σορροπία, την ποιότητα ζωής, την υγεία, την ιστορική και πολιτι
στική παράδοση και τις αισθητικές αξίες των κατοίκων της γης 

Λόγω της μεγάλης σημασίας και επίδρασης του περιβάλλοντος 
στη ζωή του ανθρώπου αναπτύχθηκε η "οικολογία", ο κλάδος δη
λαδή της επιστήμης που ασχολείται με τους όρους και τις συν
θήκες υπό τις οποίες ζουν και αναπτύσσονται οι διάφοροι οργανι
σμοί, ζώα και φυτά, και ερευνά τους παράγοντες εκείνους που ε 
πιδρούν ευνοϊκά ή δυσμενώς στη ζωή τους. Οι όροι περιβάλλον και 
οικολογία έχουν γίνει στις μέρες μας ταυτόσημες έννοιες, αφού 
κάθε φορά που αναφερόμαστε σε αυτούς, η σκέψη μας πηγαίνει 
στη ρύπανση της ατμόσφαιρας, στην ανατροπή της ισορροπίας του 
οικοσυστήματος και γενικότερα στην καταστροφή του πλανήτη.

Αναφέρουμε λίγα στοιχεία για τη ρύπανση, όπως αυτή παρουσιά
ζεται σήμερα. Από τις καπνοδόχους των σπιτιών και των εργοστα
σίων και από τις εξατμίσεις των αυτοκινήτων γεμίζει η ατμόσφαιρα 
από μονοξείδιο του άνθρακα, από μονοξείδιο του θείου, που είναι 
ασφυκτικό για τον άνθρωπο και καταστρεπτικό για τη φύση και από 
διοξείδιο του άνθρακα, που επειδή δεν αφήνει τη διάχυση της θερ
μότητας, αυξάνει τη θερμοκρασία και οδηγεί στη μετατροπή της 
γης σε "θερμοκήπιο", με αποτέλεσμα να αναπτύσσονται ανώμαλα 
οι ζώντες οργανισμοί. Εχουμε, επίσης, τη φυσική, τη χημική και τη 
βιολογική ρύπανση των νερών, με απερίγραπτες συνέπειες για τα 
έμβια όντα και τη γενικότερη βιολογική ισορροπία 

Εδώ, θα μας απασχολήσει ένας από τους βασικότερους παράγο
ντες μόλυνσης της ατμόσφαιρας που προαναφέρθηκαν: π οδική

Λ
/

κυκλοφορία. Ως οδική κυκλοφορία ορίζουμε την κυκλοφορία σε 
οδούς και σε χώρους που προορίζονται και χρησιμοποιούνται για 
δημόσια κυκλοφορία πεζών, οχημάτων ή ζώων. Για τη μόλυνση του 
περιβάλλοντος και τη ρύπανση της ατμόσφαιρας σαφώς βέβαια θα 
μας απασχολήσουν τα οχήματα ε ίτε με την ηχορύπανση δηλ. το θό
ρυβο που προκαλούν ε ίτε με τα καυσαέρια που εκπέμπουν ε ίτε  με 
τη γενικότερη κυκλοφοριακή εικόνα που παρουσιάζουν.

Πηγές Εκπομπής ρύπων
Οι σημαντικότεροι παράγοντες έκλυσης ρύπων που μολύνουν την 

ατμόσφαιρα, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέφους είναι:
αΙ τα αυτοκίνητα, β) τα δίκυκλα, γ) τα αεροπλάνα, δ) κεντρική θέρ

μανση, ε) βιομηχανίες.
Η συμβολή στη ρύπανση τωνδύο πρώτων (δηλ. αυτοκινήτων και 

δικύκλων] από τις παραπάνω κατηγορίες ποικίλει από πόλη σε πόλη 
και είναι ανάλογη του αριθμού, του είδους και της παλαιότητας των 
αυτοκινήτων και των δικύκλων αλλά και της σωστής λειτουργίας 
τους, καθώς και των εποχών του έτους.

Συστατικά του νέφ ους
Οι τοξικές αεριώδεις ουσίες που ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα ε ί

ναι: α) το μονοξείδιο του άνθρακα, β) το διοξείδιο του αζώτου, 
γ) καρκινογόνοι υδρογονάνθρακες, δ) μόλυβδος, αμμωνία, 
χλώριο. Περιπτώσεις ρύπανσης, κατά τη διάρκεια των οποίων οι 
συγκεντρώσεις ορισμένων ρυπαντών φτάνουν τα επίπεδα που α
παιτείται η λήψη εκτάκτων μέτρων, χαρακτηρίζονται κύρια από υ
ψηλές τιμές καπνού, μονοξειδίου του άνθρακα και διοξειδίου του 
αζώτου σε ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα.
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Αστυνομία και Περιβάλλον

Επιπτώσεις στην υγεία
Οι επιδράσεις της μόλυνσης της ατμόσφαιρας στην υγεία του αν

θρώπου μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: βραχυχρό
ν ιες , που εμφανίζονται σχεδόν ταυτόχρονα με την έξαρση της 
ρύπανσης (π.χ. επιτάχυνση του θανάτου σε εξασθενημένα ή βαριά 
άρρωστα άτομα), μακροχρόν ιες, που αντανακλούν την αθροιστική 
επίδραση της χρόνιας έκθεσης σε ρυπαντικούς παράγοντες (π.χ. η 
δημιουργία χρόνιας βρογχίτιδας και ίσως καρκίνου του πνεύμονα) 
και τέλος έμ μ εσ ες  που οφείλονται στη διαταραχή ισσοροπίας δια
φόρων οικοσυστημάτων που επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία και 
ευεξία.

Τα καυσαέρια που εκπέμπονται ακριβώς στο ύψος που αναπνέει 
ο άνθρωπος είναι πολύ επικίνδυνα για την υγεία. Επηρεάζουν ιδιαί
τερα ευαίσθητες ομάδες ανθρώπων όπως τα παιδιά και τους υ
περήλικες, επιβαρύνοντας νοσηρές καταστάσεις που προϋπάρ
χουν. Εχουμε συνηθίσει πια στις μέρες μας τους γραφικούς ποδη
λάτες τους επιβάτες μηχανών, ακόμα και τους πεζούς να φορούν 
προστατευτικές μάσκες κατά του νέφους. Μοιάζουν λίγο με ε 
ξωγήινους, αλλά είναι σκηνές καθημερινές στο κέντρο των μεγά
λων πόλεων, που τελικά δεν μας εκπλήσσουν.

Είναι δύσκολο όμως να συνηθίσουμε τις εξαγγελίες εκτάκτων μέ
τρων από τα δελτία ειδήσεων ή τις εκατοντάδες κλήσεις που δέ
χεται το 166 για ασθενείς με καρδιολογικά και πνευμονολογικά 
προβλήματα, και τους θανάτους ευπαθών ατόμων, που σημειώνο
νται τις μέρες που εμφανίζονται υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων. 
Το νέφος ευθύνεται για τα περιστατικά χρόνιας βρογχίτιδας όπως 
προαναφέραμε, τα οποία μόνο στην Αθήνα παρουσιάζουν σύμφω
να με τις στατιστικές αύξηση κατά 40%.

Πρώτα θύματα ρύπανσης οι οδηγοί
Ερευνες που έγιναν στην Αγγλία έδειξαν πως οι οδηγοί αυτο

κινήτων είναι εκείνοι που δέχονται καθημερινά τη μεγαλύτερη δό
ση μόλυνσης. Ο κίνδυνος γι' αυτούς γίνεται μεγαλύτερος όταν τυ
χαίνει να είναι καπνιστές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, το εσωτερικό 
των σπιτιών μας είναι σχεδόν ανεπηρέαστο από τη μόλυνση.

Οι οδηγοί αυτοκινήτων και ιδιαίτερα οι οδηγοί ταξί είναι εκείνοι 
που υποφέρουν περισσότερο από τη μόλυνση, γιατί βρίσκονται συ
νεχώς υπό επήρεια της εξάτμισης του μπροστινού οχήματος. Το 
μονοξείδιο του άνθρακος μπαίνει λοιπόν στον εσωτερικό χώρο 
του αυτοκινήτου και ιδίως όταν η εισροή αυτή συνδυάζεται με ά
πνοια και ζέστη, το οξείδιο αυτό εγκαθίσταται στο αίμα και κατα
στρέφει την καρδιά, τους πνεύμονες και τα κύτταρα του εγκεφά
λου. Για να καθαρίσει, όμως, το σώμα από το μονοξείδιο του άνθρα
κα απαιτούνται μόνο 3 - 4 ώρες εισπνοής καθαρού αέρα.

Τι γίνεται όμως με αυτούς που δεν οδηγούν;
Από την κατηγορία αυτή οι πιο επιρρεπείς στη μόλυνση είναι οι κα

πνιστές, οι τροχονόμοι και οι μηχανικοί αυτοκινήτων που εργάζο
νται σε κλειστούς χώρους. Η πυκνή κίνηση βρέθηκε ότι επηρεάζει 
τους τροχονόμους περισσότερο από ότι το κάπνισμα. Οι έρευνες 
μάλιστα έδειξαν ότι τη χειρότερη επιβάρυνση μεταξύ αστυνομικών 
έχουν οι μοτοσυκλετιστές.

Τσιγάρο και τιμόνι: ο συνδυασμός που σκοτώ νει
Μετρήσεις που έγιναν σε διάφορες ομάδες πολιτών το πρωί πριν 

αρχίσουν τη δουλειά τους και το βράδυ της ίδιας μέρας έδειξαν τα 
εξής: ένας κλητήρας που χρησιμοποιούσε το ποδήλατό του και δεν 
κάπνιζε έδειχνε 4 μονάδες στο εκατομμύριο και το βράδυ 14 ύστε
ρα από 30 μιλιά κίνηση.

Ενας μη καπνιστής οδηγός έδειχνε 12 το βράδυ, ενώ, ένας καπνι
στής οδηγός φορτηγού 47, κοντά δηλ. στη θανατηφόρα δόση. Οι 
χειρότερες μετρήσεις έγιναν σε οδηγούς που βρίσκονται καθηλω
μένοι σε πυκνή κυκλοφορία, μία ζεστή  μέρα με άπνοια. Οι με
τρήσεις του μονοξειδίου του άνθρακα έφθασαν στο 40 του εκα
τομμυρίου και σε κάποια στιγμή και στο 60, κάτι εξαιρετικά επικίν
δυνο. Ας προσέξουν λοιπόν όσοι οδηγοί κινούνται στο κέντρο επί 
ώρες να περιορίσουν το κάπνισμα και να περνούν τουλάχιστον τις 
υπόλοιπες ώρες της ημέρας σε καθαρό αέρα.

Μ έτρα  κατά του νέφ ους
Για τον έλεγχο και την καταπολέμηση της ρύπανσης από τα αυτο

κίνητα, επιβλήθηκε η εκ περιτροπής κυκλοφορία στο κέντρο της 
Αθήνας και η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων περί στάθμευσης. 
Ως γνωστόν, σε συνεργασία με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., η Ελληνική Αστυνομία 
και ειδικότερα η Υπηρεσία Τροχαίας διενεργούν καθημερινούς 
τροχονομικούς ελέγχους με ειδικά συνεργεία μέτρησης εκπομπής 
καυσαερίων και εκδίδουν γνωμοδοτήσεις για την κατάσταση 
ρύπανσης από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων.

Δόθηκαν κίνητρα για την αγορά αυτοκινήτων νέας αντιρρυπα- 
ντικής τεχνολογίας, με καταλύτη και αμόλυβδη βενζίνη. Το γεγονός 
αυτό θα βοηθήσει στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και στην κα
ταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Οι αυτοκινητοβιομηχα
νίες έχουν ήδη περάσει στο στάδιο της μαζικής κατασκευής και 
πώλησης αυτοκινήτων που λειτουργούν με αμόλυβδη βενζίνη και 
καταλυτικούς μετατροπείς. Οι καταλυτικοί μετατροπείς ή κα- 
ταλύτες αλλιώς, είναι ειδικές συσκευές που μπαίνουν στην εξάτμι
ση και μετατρέπουν τα βλαβερά καυσαέρια σε αβλαβή.
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Πρόκειται για ειδικές συσκευές που επιτυγχάνουν περιορισμό 

των ρυπαντών (οξείδια του αζώτου, μονοξείδιο του άνθρακα και υ
δρογονάνθρακες στα καυσαέρια), θέμα ιδιαίτερα σημαντικό μια και 
συνδέεται άμεσα με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Ομως σήμερα οι περισσότεροι καταλύτες εκπέμπουν S.O.S-Πάνω 

από 220.000 αυτοκίνητα πρέπει να αντικαταστήσουν τον καταλύτη 

που φέρουν λόγω καταστροφής το υ . Η ζημιά που δημιουργούν στο 

περιβάλλον για την ατμόσφαιρα και για τη ζωή μας είναι τεράστια. 
Η ευεργετική παρουσία του καταλύτη στα αυτοκίνητα και εν γένει 
στην ατμόσφαιρα γίνεται “μπούμεραγκ” στη χαρά μας, διότι τα χι
λιάδες ληξιπρόθεσμα καταλυτικό αυτοκίνητα που κυκλοφορούν 

στη χώρα μας βρίσκονται πολύ κοντά στην αντίστροφη μέτρηση.
Από το 1988 μέχρι σήμερα η ελληνική αγορά έχει εφοδιασθεί με 

803.100 καταλυτικά αυτοκίνητα. Ποσοστό που ξεπερνά το 40% των 

οχημάτων που κυκλοφορούν. Τουλάχιστον 219.000 από αυτά χρειά
ζονται αντικατάσταση αμέσως. Ο αριθμός υπολογίζεται με βάση 

τα χιλιόμετρα που έχει διανύσει ένα αυτοκίνητο και με δεδομένο 

ότι κάθε καταλύτης έχει διάρκεια ζωής από ογδόντα μέχρι εκατό 

χιλιάδες χιλιόμετρα. Ετσι οι καταλύτες των αυτοκινήτων που κυκλο
φόρησαν μέχρι το 1991 -με μέση ετήσια διάνυση 15.000 χλμ - εκτι- 
μάται ότι έχουν συμπληρώσει 90.000 χιλιόμετρα λειτουργίας και έ 
χουν περάσει στην ομάδα λειτουργίας υψηλού κινδύνου.

Αν και ο αριθμός των αυτοκινήτων που χρήζουν ελέγχου και πιθα
νώς αντικατάστασης καταλύτη αυξάνει συνεχώς, με καταστροφι
κές για το περιβάλλον συνέπειες, οι ιδιοκτήτες που αποφασίζουν 

να τον αλλάξουν είναι ελάχιστοι. Ο λόγος είναι απλός: ένας και
νούργιος καταλύτης κοστίζει από 150.000 μέχρι 400.000 δρχ. Ελά
χιστοι όμως οδηγοί είναι διατεθειμένοι να καταβάλλουν το κόστος 

αλλαγής του καταλύτη στο “όνομα της οικολογικής τους συνείδη
σης". Ο φόβος των καυσαερίων ή η θέσπιση κινήτρων αντικατάστα
σης του καταλύτη από τη πλευρά της πολιτείας αποτελούν ίσως τη 

λύση του οξύτατου προβλήματος που τείνει να δημιουργηθεί. Βέ
βαια ο αγώνας για την "απο-ρύπανση" και την περαιτέρω πρόληψη 
της ρύπανσης είναι μακροχρόνιος και δαπανηρός. Κάτι που δυστυ
χώς ο απλός πολίτης δεν μπόρεσε εύκολα να αντιληφθεί. Γί αυτό 

αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση κάθε προσπάθειας προστασίας 
του περιβάλλοντος η πραγματική, συνεχής και ειλικρινής ενημέρω
ση των πολιτών.

Ιδ έες  και προτάσεις για τον οδηγό 
που έχ ε ι "οικολογική συνείδηση"

Οι παρακάτω προτάσεις και ιδέες αποτελούν ίσως το πιο σίγουρο 

τρόπο συμβολής των οδηγών στη μείωση της ατμοσφαιρικής 

ρύπανσης και κατ' επέκταση στη βελτίωση της ζωής όλων μας.
1 Συχνός έλεγχος για τη λειτουργία του κινητήρα του αυτο

κινήτου, καθώς και γενικότερα όλου του οχήματος (ρύθμιση καρ
μπυρατέρ, βαλβίδων, λαδιών, πίεση των ελαστικών κ.α ).

2. Χρήση του αυτοκινήτου μόνο όταν είναι απαραίτητο και προτί
μηση των μαζικών μέσων μεταφοράς (οι ειδικοί υπολογίζουν ότι το 

30% της βενζίνης που χωράει η δεξαμενή του αυτοκινήτου σπατα- 
λιέται επειδή η οδήγηση αρέσει ή έτσι βολεύει ή από αμέλεια).

3. Σωστή χρήση του οχήματος (περιττά εμπόδια στο αυτοκίνητο 

αυξάνουν την αντίσταση του αέρα και οδηγούν στη μεγαλύτερη κα
τανάλωση βενζίνης).

4. Σωστή και προσεκτική οδήγηση (κίνηση στο ρυθμό κυκλοφο
ρίας και ιδιαίτερα των σηματοδοτών. Απότομα ξεκινήματα και στα- 
ματήματα αυξάνουν τις εκπομπές καυσαερίων. Στις μεγάλες στά
σεις σβήσιμο του κινητήρα).

Ηχορύπανση
Τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα ευθύνονται για μια ακόμα σημαντική 

και ιδιαίτερα απειλητική, και τις περισσότερες φορές “αθόρυβη", 
θα λέγαμε, μορφή ρύπανσης για τον άνθρωπο: την ηχορύπανση.

Ηχορύπανση είναι η κατάσταση που δημιουργείται στο περιβάλ
λον όταν οι θόρυβοι ξεπερνούν τα ανεκτά επίπεδα ορίων σύμφωνα 

με την κλίμακα Ντεσιμπέλ ΙάΒ) για τον άνθρωπο.
Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, την Υπηρεσία 

Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και άλλων Ευρωπαϊκών οργα
νισμών, μέγιστος αποδεκτός εξωτερικός θόρυβος διάρκειας 8 ω
ρών θεωρείται η στάθμη των 55 dB στις κατοικημένες περιοχές 

την ημέρα, ενώ μόνο για τα αεροδρόμια τίθεται το όριο των 75 άΒ.
Οι κάτοικοι της πλειονότητας των ελληνικών πόλεων, βάσει με

τρήσεων του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., έμαθαν να ζουν με κυκλοφοριακό θόρυβο 

που ξεπερνά τα 70 άΒ. Η ηχορύπανση, λοιπόν, δεν είναι πλέον δείγ
μα αντικοινωνικής μόνο συμπεριφοράς και απόδειξη απλά κακής α
γωγής: είναι ένας θανάσιμος κίνδυνος, ιδιαίτερα για την ψυχική υ
γεία του ανθρώπου.

Μ έτρα  αντιμετώπισης της ηχορύπανσης
Υπάρχουν τρία σημεία στα οποία μπορούμε να "κτυπήσουμε” την 

ηχορύπανση που προέρχεται από τα οχήματα:
1. Στην πηγή, με αυστηρούς δηλαδή ελέγχους της Πολιτείας και 

της Τροχαίας προς τα αυτοκίνητα και τα δίκυκλα με τις θορυβώδεις 

εξατμίσεις, τα μαρσαρίσματα και τα κορναρίσματα.
2. Κατά τη διάδοση του θορύβου, με την κατασκευή ηχοπετα- 

σμάτων (noice bars) σαν αυτά που έγιναν στη Λεωφ Κατεχάκη, στα 

όρια του Δήμου Παπάγου. Δηλαδή ένας μικρός λόφος με πολλά 

δένδρα που δημιουργεί ένα είδος ασπίδας ενάντια στο θόρυβο.
3. Στο δέκτη, με την κατασκευή δηλαδή σωστών ηχομονώσεων 

των κτιρίων και των κατοικιών. Μία αποτελεσματική ηχομόνωση ε 
ξασφαλίζει μείωση του θορύβου κατά 35 άΒ περίπου.

Κυκλοψοριακές ρυθμίσεις  
για τη μείωση της ηχορύπανσης

1. Αλλαγή της πορείας της διερχόμενης κυκλοφορίας, ιδίως για 

τα φορτηγά αυτοκίνητα.
2. Περιορισμός της ταχύτητας.
3. Απαγόρευση της κυκλοφορίας φορτηγών και δικύκλων κατά τη 

διάρκεια της νύκτας.
4. Περιορισμός της κυκλοφορίας σε τόπους αναψυχής.
5. Παροχέτευση της κυκλοφορίας των φορτηγών από κατοικημέ- 

νες σε μη κατοικημένες περιοχές.
Συμπερασματικά πρέπει να αναφέρουμε ότι η ατμοσφαιρική 

ρύπανση και η ηχορύπανση αποτελούν ένα ιατρο-κοινωνικό πρό
βλημα για τις σύγχρονες κοινωνίες του οποίου η λύση βρίσκεται 
στην αρμονική συνεργασία της Πολιτείας, των φορέων που ασχο
λούνται με αυτήν και των πολιτών. Πρέπει να γίνει συνείδηση του 
καθενός μας ότι το περιβάλλον είναι υπόθεση που αφορά όλους 
μας. Η γη εκπέμπει σήματα κινδύνου. Μόνο η αλλαγή νοοτροπίας 

για το υπαρκτό οικολογικό πρόβλημα και η αλλαγή συνηθειών του 

καθημερινού μας βίου μπορεί να σταματήσει τον όλεθρο... □

* Το κείμενο αυτό αποτελεί την εισήγηση του Υπαστ/μου Χατζηβα- 
σιλειάδη στην Ημερίδα "Αστυνομία και Περιβάλλον", που διοργάνωσε η 
Γεν. Αστυν. Δ/νση Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Μεσογειακή Ε
πιστημονική Οργάνωση Προστασίας Περιβάλλοντος, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο και το Τεχνικό Εκπαιδευτικό Ιδρυμα Θεσσαλονίκης.-
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Νιώσε την ασφάλεια με multi link

Α Λ Λ Α Ξ Ε
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδήγησε NISSAN ALMERA. Σε "ακούει" και... υπακούει! Γιατί έχει επα

ναστατική ανάρτηση multi link που κρατάει τους τροχούς πάντα κάθετους στο δρόμο και σου δίνει τέλειο  

κράτημα στις στροφές. Αλλά όχι μόνο αυτό... Το αμάξωμα μένει σχεδόν αταλάντευτο. Πράγμα που θα  

εκτιμήσεις ιδιαίτερα στον ανώμαλο δρόμο όπου η άνεση του ALMERA είναι ασύγκριτη. Μοναδικό επίτευγμα της 

NISSAN, η ανάρτηση multi link έρχεται να προσφέρει το απόλυτο χαρακτηριστικό ενεργητικής ασφάλειας και 

άνεσης σ' ένα αυτοκίνητο που τα έχει όλα (αερόσακο, ABS, υδραυλικό τιμόνι, προεντατήρες ζωνών ασφαλείας, 

air condition, ηλεκτρικά παράθυρα, κεντρικό κλείδωμα, immobilizer, 8 7  ίππους στα 1400cc και 100  στα

■ MULTI-LINK 
BEAM SUSPENSION*

5  1600cc). Οδήγησε τώρα NISSAN ALMERA και γίνε απόλυτος κυρίαρχος στο δρόμο. Από 4 .08 5 .0 0 0  6ρχ.

Α Λ Α  Α  Ξ Ε  

Κ Α Ι  Α Ε Ρ Α
Τώρα a ir condition μονο ue 180.Q0C

Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων 
στα 1400 κυβικά.

NISSAN ALMERA
Ο ΝΕΟΖ Κ Υ Ρ Ι Α Ρ Χ Ο Ι

ΑΛΛΗ ΔΥΝΑΜΗ

Νικ. I. Θ εοχαράκης Α.Ε.

Λεωφ. Αθηνών 169, Αθήνα, Τηλ.: 347 9700 ·  http:// www. techllnk. gr/nissan e-mail: nissan @  techlink. gr



Το οδοιπορικό μας

Σ Α Μ Ο Σ

ΘΕΜΕΛΙΟ
ΤΗΣ Μ ΑΘΗΜ ΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟ ΛΗ Σ

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Η ιστορία και τα μνημεία της Σάμου αποδεικνύουν ότι ήταν κέντρο 

ενός σπουδαίου πολιτισμού. Μεγάλο ρόλο για την ανάπτυξη της 
Σάμου έπαιξε η θέση της. Βρίσκεται στο Ανατολικό Αιγαίο, πολύ κο
ντά στη Μικρασιατική ακτή, στην αγκαλιά της Ιωνίας, στο μέσον πε
ρίπου του θαλάσσιου δρόμου που ενώνει την Ελλάδα με την Ανα
τολή, τον Εύξεινο Πόντο με την Αίγυπτο και την Ανατολική Μεσό
γειο

Το όνομα ΣΑΜΟΣ σύμφωνα με τον Στράβωνα σημαίνει "ύψος πα
ρά την ακτή". Το νησί όμως είχε και άλλες ονομασίες όπως: ΑΝΘΕ- 
ΜΙΣ, ΔΡΥΟΥΣΑ, ΔΟΡΥΣΣΑ, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ, ΙΜΒΡΑΣΙΑ, ΜΕΛΑΜΦΥΛΛΟΣ, 
ΠΑΡΘΕΝΙΑ Στην πιό μεγάλη της ακμή, κατά την αρχαιότητα, η Σάμος 
φτάνει τον 6ο π.Χ. αιώνα υπό την ηγεσία του Τυράννου Πολυκράτη. 
Οι πιό μεγάλες μορφές στο χώρο του πνεύματος και της τέχνης α- 
ναδείχθηκαν αυτόν τον αιώνα. Ο μαθηματικός και φιλόσοφος, Πυ
θαγόρας, με το θεώρημά του, θεμέλιο της μαθηματικής επιστήμης, 
οι αρχιτέκτονες του Ηραίου και πρωτοπόροι της γλυπτικής Ροίκος 
και Θεόδωρος είναι οι πιό ονομαστοί.

Τέσσερα είναι τα πιό εντυπωσιακά έργα κατά τον αιώνα της ακ
μής στη Σάμο: Τα Πολυκράτεια τείχη, το Ευπαλίνειο όρυγμα, το λι
μάνι και το Ηραίον.

- Τα Πολυκράτεια τείχη, μήκους 6.430 μέτρων, ακόμα και σήμε
ρα εντυπωσιάζουν τον επισκέπτη με τα ελάχιστα διασωζώμενα 
τμήματά τους.

- Το Ευπαλίνειο όρυγμα που πήρε το όνομά του από τον Μεγαρί- 
τη αρχιτέκτονα Ευπάλιο, αποτελεί κορυφαίο τεχνικό επίτευγμα 
μιας εποχής που ελάχιστα γνωρίζουμε για τις γνώσεις και τα μέσα 
κατασκευής. Η σύραγγα του ορύγματος έχει μήκος 1.036 μέτρα και 
κατασκευάσθηκε στα μέσα του 6ου αιώνα για την υδροδότηση της 
πόλης. Το εκπληκτικό όμως σχετικά με το Ευπαλίνειο όρυγμα απο
τελεί η ανακάλυψη του τρόπου κατασκευής -γιατί η διάνοιξή του έ 
γινε ταυτόχρονα και από τις δύο άκρες της σύραγγας-, γεγονός 
που εξέπληξε τους επιστήμονες για την τεχνογνωσία των αρχαίων 
Ελλήνων

- Ο ναός της Ηρας, ο μεγαλύτερος απ' όσους είχε αντικρύσει ο 
Ηρόδοτος, που βρίσκεται πέντε χιλιόμετρα δυτικά της πόλης και έ 
νας δρόμος πλακόστρωτος (Ιερά Οδός) με αγάλματα και άλλα α
φιερώματα εκατέρωθεν που συνέδεε την πόλη με το Ιερό της 
Θεάς.

Η ΣΑΜΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
Σήμερα η Σάμος διαθέτει ένα πλούσιο πλέγμα τουριστικών εγκα

ταστάσεων και υπηρεσιών. Εκτός από τις φυσικές της ομορφιές, 
τις πεντακάθαρες παραλίες της και την πλούσια βλάστηση των

βουνών της όπου παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον γ ί αυτούς που 
ασχολούνται με τα αρωματικά, φαρμακευτικά βότανα, ο επισκέ
πτης μπορεί να περιηγηθεί στους αρχαιολογικούς χώρους και τα 
μοναστήρια με τις εντυπωσιακές αγιογραφίες. Η Σάμος απέχει από 
τον Πειραιά 176 ναυτικά μίλια, απόσταση την οποία τα πλοία της 
γραμμής καλύπτουν σε 12 ώρες και τα αεροσκάφη της Ολυμπιακής 
σε 45 λεπτά.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΝΟΤΙΑ ΣΑΜΟ
Σάμος: Η πρωτεύουσα είναι κτισμένη αμφιθεατρικά με θέα το φυ

σικό λιμάνι του Βαθιού. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ανάμεσα στα 
άλλα αξιοθέατα στην πόλη της Σάμου συγκεντρώνει το Δημαρχείο, 
το αρχαιολογικό μουσείο και η προκυμαία τη νύκτα. Στο αρχαιολο
γικό μουσείο το πιό εντυπωσιακό από τα εκθέματα είναι ο Κούρος

της Σάμου, άγαλμα της αρχαίας εποχής (575.π.Χ.) ύψους 5 μέτρων.
Ξεκινώντας το οδοιπορικό προς τη νότια πλευρά, λίγο ψηλώτερα 

είναι το γραφικό, πυκνοκατοικημένο και διατηρητέο παραδοσιακό 
Βαθύ με τα πανέμορφα μικρά σοκάκια. Στο Βαθύ σε ένα μικρό δα- 
σάκι βρίσκεται η παλιά εκκλησία του Δί Γιαννάκη (1799). Ανατολικά 
της πόλης βρίσκεται η περιοχή "ΝησΓ και νότια ο κάμπος Βλαμαρής, 
όπου δεξιά του κάμπου βρίσκεται το Μέγα Μοναστήρι της Αγίας 
Ζώνης και ο ομώνυμος οικισμός.

Το πιό κοντινό χωριό στη Σάμο είναι το Παλαιόκαστρο. Ο κόλπος 
Ποσειδώνιο απέχει 2.000 μέτρα από τα μικρασιατικά παράλια. Πριν 
την παραλία της Ψιλής Αμμου συναντάμε τις Αλυκές όπου στο χώ
ρο αυτό υπάρχει μια λίμνη υδροβιότοπος για διάφορα αποδημητικά 
πουλιά. Ανάμεσα σε αγριόπαπιες, ερωδιούς, πελαργούς και άλλα 
νεροπούλια φτάνουν κοπάδια από φλαμίγκος που συνήθως μένουν 
στη λίμνη από την αρχή της χρονιάς μέχρι τον Ιούλιο.
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Το οδοιπορικό μας

Ο επόμενος σταθμός είναι το Πυθαγόρειο. Το πανέμορφο γραφι
κό λιμανάκι, οι ανασκαφές και τα αρχαία που είναι ανάμεσα στα σπί
τια, το Ευηαλίνειο όρυγμα, τα Ρωμαϊκό λουτρό και οι μαγευτικές 
νύκτες δίνουν στο Πυθαγόρειο κάτι το ξεχωριστό. Ο ναός Ηραίον 
που βρίσκεται στο σημερινό οικισμό Ηραίον ήταν θαυμαστός και 
μετά από κάθε μια από τις τρεις καταστροφές του κτιζόταν με
γαλύτερος και ωραιότερος.

Μεταξύ του Ηραίου και του Πυθαγορείου βρίσκεται το αεροδρό
μιο. Μετά το αεροδρόμιο είναι το χωριό Χώρα, απ' όπου ξεκινάει 
ένας ακόμη δρόμος που περνάει απ' το χωριό ΛΛυτιληνιοί, όπου ε 
κτός από τα γραφικά σπίτια μπορούμε να θαυμάσουμε τα εκθέμα
τα του Παλαιοντολογικού Μουσείου στους χώρους του οποίου ε 
κτίθενται ευρήματα της Σάμου ηλικίας 8-10 εκατομμυρίων ετών και 
πετρώματα του Αιγαίου.

Από το σταυροδρόμι της Χώρας πηγαίνοντας προς τον Πύργο θα 
συναντήσουμε σε μια παρακαμπτήριο το χωριό Μαυρατζαίοι και 
πάνω στο δρόμο τους Κουμαραδαίους.

Τα χωριά αυτά έχουν δύο κοινά χαρακτηριστικά: το ένα είναι ότι 
κοντά στο καθένα υπάρχει ένα μεγάλο μοναστήρι, η μονή του Τιμίου 
Σταυρού στους Μαυρατζαίους και η Μεγάλη Παναγιά στους Κου
μαραδαίους και το άλλο όη σε αμφότερα έχει αναπτυχθεί η αγ
γειοπλαστική.

Αφήνοντας τους Κουμαραδαίους συναντάμε το χωριό Πύργος. Α
πό τον Πύργο ο δρόμος συνεχίζει περνώντας από την περιοχή 
Κούτσι με τα τρεχούμενα νερά και τα ψηλά πλατάνια. Αμέσως μετά 
βρίσκεται ο κόλπος του Μαραθοκάμπου με τις αλλεπάλληλες μι
κρές και μεγάλες παραλίες και σαν συμπλήρωμα το επιβλητικό ό
ρος Κέρκης II .444 μέτρα). Μια παράκαμψη μας οδηγεί στα Κουμαίί- 
κα μικρό χωριό με πλατάνια, κήπους και άφθονα νερά.

Το χωριό Πλάτανος σε υψόμετρο 520 μέτρων είναι το πιό δροσε
ρό χωριό του νησιού. Ο κεντρικός δρόμος συνεχίζει και μας οδηγεί 
στη διασταύρωση προς το Μαραθόκαμπο ή προς το Καρλόβασι. Ε
κεί βρίσκεται το χωριουδάκι Αγιοι Θεόδωροι. Μετά φτάνουμε στο 
χωριό Μαραθόκαμηος με τα όμορφα παραδοσιακά σπίτια και τα 
πλακόστρωτα σοκάκια. Ενας αγροτικός δρόμος προς τον Κέρκη 
περνάει απο τη σπηλιά του Πυθαγόρα. Μετά τον Λιμνιώνα συναντά
με τον οικισμό Αγία Κυριακή.

Προχωρώντας στα ΒΔ του νησιού για Καρλόβασι, ξεχωρίζουν οι 
παραλίες του Αγ. Ιωάννη και του Ελεήμονα με το ομώνυμο μονα
στήρι. Στην κοντινή παραλία Σείτάνι έρχονται κάθε χρόνο ένα είδος 
φώκιες, οι "καλογριές", για να γεννήσουν στις θαλασσινές σπηλιές. 
Ακολουθώντας περιφερειακά τον απόκρυμνο δρόμο του Κέρκη συ
ναντάμε το χωριό Καλλιθέα και έπειτα το χωριό Δρακαίους.

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΣΑΜΟ
Προχωρώντας τώρα από τη Σάμο προς το Κοκκάρι για την πε

ριήγηση της βόρειας πλευράς της Σάμου στην περιοχή Μαλαγάρι 
βρίσκουμε το οινοποιείο της Ενωσης Οινοποιητικών Συνεταιρισμών 
Σάμου. Τα γλυκά κρασιά της Σάμου έχουν καθιερωθεί παγκοσμίως 
και η ομώνυμη ονομασία τους σημαίνει γλυκό σαμιώτικο κρασί.

Στο δρόμο μας συναντάμε το Κοκκάρι, ένα από τα τουριστικώτε- 
ρα χωριά της Σάμου. Μετά τον οικισμό Αυλάκια, συναντάμε τους 
Βουρλιώτες ένα μικρό αγροτικό χωριό όπου υπάρχει το παλιό μο
ναστήρι της Παναγιάς της Βροντιανής.

Ακολουθώντας το δρόμο φτάνουμε στα Πλατανάκια και τον Αγ. 
Κωνσταντίνο. Στα Πλατανάκια στο δρόμο προς το χωριό Μανωλά- 
τες υπάρχουν χιλιάδες πλάτανοι που καθιστούν δροσερή την πε
ριοχή με τη σκιά τους.

Μετά τον οικισμό Αγ. Δημητρίου μπαίνουμε αμέσως στην γραφική 
περιοχή Καρλοβασίου, της δεύτερης μεγάλης πόλης του νησιού, ό
που βρίσκεται η έδρα της Μαθηματικής Σχολής Πανεπιστημίου Αι
γαίου, παράλληλα δε μπορούμε να βρούμε αρκετά εργαστήρια 
λαϊκής κεραμικής τέχνης, να περπατήσουμε κατά μήκος του ποτα
μού στην περιοχή Ποτάμι και να φτάσουμε στους υπέροχους κατα- 
ράκτες. Πάνω απ' το Καρλόβασι βρίσκουμε τα χωριά Λέκκα, Καστα
νιά, Αγιο Παντελεήμονα, Νικολούδες και Κοσμαδαίοι.

ΙΚΑΡΙΑ
Η Ικαρία ανήκει στο σύμπλεγμα των νησιών του Ανατολικού Α- 

γαίου και κατά την αρχαιότητα το νησί ονομαζόταν Μάκρης ήΔολί- 
χη ή Ιχθυόεσα για τα άφθονα ψάρια του.

Πρωτεύουσα του νησιού ο Αγ. Κήρυκος που έχει φυσικές ομορ
φιές. Ολόγυρα από την πρωτεύουσα βρίσκονται τα χωριά Χριστός, 
Αγιος Παντελεήμονας, παναγιά, Κουντουμάς. Κοντά στον Αγιο 
Κήρυκο είναι ο οικισμός Θέρμα όπου υπάρχουν οι παγκοσμίου 
φήμης ιαματικές πηγές.

Στην άκρη του ακρωτηρίου Φανάρι, πάνω σε ύψωμα βρίσκεται ο 
περίφημος πύργος του Δράκανου. Στο Φανάρι επίσης βρίσκεται και 
το αεροδρόμιο του νησιού.

Στη βόρεια πλευρά του νησιού συναντάμαι τα χωριά Εύδηλος, Αρ- 
μενιστής και Ράχες.

ΦΟΥΡΝΟΙ
Είναι σύμπλεγμα νησιών της επαρχίας Ικαρίας που αποτελούν κάτι 

το ξεχωριστό, απαρτίζεται δε όλο από μικρολίμανα που προσελ
κύουν το ενδιαφέρον των τουριστών Αυτό το σύμπλεγμα των νη
σιών είναι οι Φούρνοι, η Θύμαινα και ο Αγιος Μηνάς. Π
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΣΑΜΟΥ
Στην πόλη της Σάμου, πρωτεύουσα του Νομού έχει την έδρα της 

η Αστυνομική Διεύθνση Σάμου, που έχει την ευθύνη αστυνόμευσης 
του Νομού Σάμου, ο οποίος αποτελείται από τις νήσους Σάμου, Ικα
ρίας και Φούρνων. Στην Δ Δ. Σάμου υπάγονται τέσσερα Αστυνομικά 
Τμήματα (Σάμου, Πυθαγορείου, Καρλοβασίου, Αγ. Κηρύκου) και το 
Τμήμα Ασφάλειας Σάμου. Στα Αστυνομικά Τμήματα υπάγονται δέκα 
Αστυνομικοί Σταθμοί. Η ηροβλεπόμενη οργανική δύναμη ανέρχεται 
σε 214 αστυνομικούς. Υπηρετούν συνολικά 154 αστυνομικοί από 
τους οποίους πέντε είναι γυναίκες και 149 άνδρες.

Κατά τους θερινούς μήνες η υπηρεσία ενισχύεται με αστυνομικό 
προσωπικό, προκειμένου να ανταπεξέλθει των αυξημένων υπηρε
σιακών αναγκών

Οικήματα: Οι υπηρεσίες στο σύνολό τους στεγάζονται σε ιδιω
τικά οικήματα εξαιρουμένου του Α.Τ. Αγίου Κηρύκου που στεγάζε
ται σε οίκημα του Δημοσίου.

Τ εχνικός Εξοπλισμός: Τα υπάρχοντα τεχνικά μέσα και κυρίως 
της επικοινωνίας δεν είναι σε καλή κατάσταση με αποτέλεσμα να 
μην υπάρχει αυτή τη στιγμή καλή επικοινωνία του R/T κέντρου με τα 
περιπολικά αυτοκίνητα.

Στην υπηρεσία αναμένεται τεχνικό κλιμάκιο της Δνσης Τεχνι- 
κών/Υ.Δ.Τ, το οποίο θα τοποθετήσει σε όλα τα υπηρεσιακά οχήμα
τα και στο R/T κέντρο το πολυκαναλικό σύστημα και έτσι πιστεύεται 
ότι αυτό το μεγάλο πρόβλημα θα λυθεί οριστικά.

Μ ετα φ ο ρ ικά  Μ έσα: Στην υπηρεσία έχουν κατανεμηθεί 14 αυτο
κίνητα, 13 μοτοσυκλέτες και 9 μοτοποδήλατα. Τα περισσότερα από 
τα ανωτέρω οχήματα και ειδικά τα αυτοκίνητα είναι άνω της δεκαε
τίας, πεπαλαιωμένα και ως εκ τούτου χρήζουν αντικατάστασης. 
Λόγω του προβλήματος των λαθρομεταναστών αναγκαιεί ο άμε
σος εφοδιασμός της υπηρεσίας με ένα μικρό λεωφορείο, το οποίο 
θα εξυπηρετήσει και τις ανάγκες μεταφοράς του Προσωπικού κα
τά την κίνησή του εκτός έδρας για την ενίσχυση υφισταμένων μας 
υπηρεσιών.

Προβλήματα Δ ια β ίω σ ης Προσω πικού: Λόγω του απομακρυ
σμένου του Νομού Σάμου από το κέντρο και της τουριστικής του 
ανάπτυξης το κόστος ζωής είναι αρκετά υψηλό εν συγκρίσει με 
άλλες περιοχές της Ελλάδος με αποτέλεσμα οι Αστυνομικοί να α
ντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΤΑΞΗΣ
α) Λήψη μέτρω ν σ τα  γήπεδα: Στην Δ' Εθνική κατηγορία αγωνί

ζονταν την παρελθούσα αγωνιστική περίοδο δύο ομάδες με απο
τέλεσμα να διατίθεται στα γήπεδα αρκετή Αστυνομική δύναμη.

Πλην όμως της ανωτέρω κατηγορίας Αστυνομική δύναμη διατίθε

ται και στα τοπικά πρωταθμήματα (ποδοσφαίρου κ.λπ.Ι. Τα επαρκή 
μέτρα σε όλους τους αγώνες έχουν σαν αποτέλεσμα να μην έχουν 
δημιουργηθεί έκτροπα.

β) Μ ετα γω γές  κρατουμένω ν: To A T. Σάμου εκτελεί αποκλειστι
κά τις μεταγωγές προς το Τμήμα μεταγωγών Πειραιά σχεδόν κα
θημερινά ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, που αφορούν κυρίως 
λαθρομετανάστες.Οι μεταγωγές οι οποίες διεξάγονται πάντα δια 
θαλάσσης γίνονται πολλές φορές τους χειμερινούς κυρίως μήνες 
με άσχημες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα την γενική ταλαι
πωρία μεταγομένων και συνοδών

γ) Λήψη μέτρω ν σ ε  Δ ικαστήρ ια : Λαμβάνονται μέτρα στις δικα
στικές συνεδριάσεις του Πλημμελειοδικείου Σάμου και των συνε
δριάσεων των μεταβατικών Δικαστηρίων στο Καρλόβασι και στον 
Αγ. Κήρυκο.

δ) Σ υ γ κ εν τρ ώ σ ε ις : Στο σύνολό τους οι συγκεντρώσεις που 
πραγματοποιούνται από διάφορους φορείς εργαζομένων είναι 
ήσυχες και ειρηνικές.

ε) Τροχαία - οδικό δ ίκτυο : Το οδικό δίκτυο του Νομού Σάμου ε ί
ναι επαρκές πλήν όμως απαιτείται βελτίωση αυτού. Ο αριθμός των 
οχημάτων είναι πολύ μεγάλος και το κυκλοφοριακό πρόβλημα είναι 
πολύ πιεστικό κατά τους θερινούς μήνες λόγω της τουριστικής κί
νησης που παρατηρείται στο Νομό.

Στο Νομό Σάμο δεν υπάρχει αμιγής υπηρεσία Τροχαίας με αποτέ
λεσμα η διέπουσα την τροχαία κίνηση Νομοθεσία να εφαρμόζεται 
από τα κατά τόπους αρμόδια Αστυνομικά Τμήματα τα οποία πραγ
ματοποιούν συνεχείς ελέγχους, συνεπεία των οποίων ο αριθμός 
των τροχαίων ατυχημάτων είναι σχετικά μικρός.

Το 1995 έλαβαν χώρα 132 τροχαία ατυχήματα στα οποία έχασαν 
τη ζωή τους πέντε άτομα και τραυματίσθηκαν 185 άτομα.
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στ) Π ροσ τα σ ία  κα τα ναλω τή : Υπάρχει μεγάλη ευαισθησία των 
αρμοδίων υπηρεσιών της Α.Δ. Σάμου στα θέματα προστασίας κα
ταναλωτή και σε καθημερινή βάση ενεργούνται έλεγχοι σε όλα τα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος εφαρμοζομένης με 
αυστηρότητα της κειμένης Νομοθεσίας σε βάρος των παραβατών. 
Το 1995 βεβαιώθηκαν 122 αγορανομικές παραβάσεις.

ζ) Τουρισμός: Η Σάμος λόγω των φυσικών της ομορφιών, των ό
μορφων παραλιών και της πλούσιας βλάστησης των βουνών της 
παρουσιάζει μεγάλη τουριστική κίνηση κατά τους θερινούς μήνες 
με την προσέλευση αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών που φθά
νουν με τα πλοία της γραμμής, την Ολυμπιακή Αεροπορία και με 
πτήσεις τσάρτερς.

Στο Νομό Σάμου υπάρχουν δύο αεροδρόμια και πέντε λιμάνια, τα 
οποία συνδέουν την περιοχή με την λοιπή Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Ο λιμένας Σάμου και Πυθαγορείου καθώς και το αεροδρόμιο Σάμου 
είναι σημεία εισόδου - εξόδου από τα οποία συρρέει πλήθος αλλο
δαπών τουριστών. Οι πτήσεις τσάρτερς κατά μέσο όρο εβδομα- 
διαίως τους θερινούς μήνες ανέρχονται σε 54.

Μεγάλος αριθμός τουριστικών καταλυμάτων λειτουργεί στο Νο
μό και ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στους αρχαιολογικούς 
χώρους και να επισκεφθεί το Μουσείο Σάμου, το Παλαιοντολογικό 
Μουσείο Μυτιληνιών στο οποίο εκτίθεντα ι απολιθωμένα οστά 
ζώων ηλικίας 8-10 εκατομμυρίων ετών, τα μοναστήρια με τις εντυ
πωσιακές αγιογραφίες και γενικά να χαρεί τις φυσικές ομορφιές 
του.

Στην πόλη της Σάμου υπάρχει ο Σταθμός Τουριστικής Αστυνομίας, 
το προσωπικό του οποίου πασχίζει για την εξυπηρέτηση και διευ
κόλυνση των τουριστών ενώ ανάλογη ευαισθησία δείχνουν και οι 
λοιπές αρμόδιες υπηρεσίες.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

α) Εγκλήματα κατά της Ιδ ιοκτησ ίας

Μεγάλη ευαισθησία των υπηρεσιών στις καταγγελίες διαπρά- 
ξεων κλοπών και γενικώτερα αδικημάτων που αφορούν την ιδιο
κτησία. Αποτέλεσμα των συντονισμένων ενεργειών της υπηρεσίας 
είναι η εξιχνίαση των περισσοτέρων αδικημάτων. Η συνεχής μείω
ση των αδικημάτων οφείλεται στο αστυνομικό έργο της πρόληψης 
και καταστολής.

Το 1995 επιτυχία της υπηρεσίας στην εξιχνίαση των εγκλημάτων 
κατά της ιδιοκτησίας είναι αξιέπαινος καθ' όσον εξιχνιάσθηκαν και 
τα 28 αδικήματα που διεπράχθησαν.

β) Ναρκω τικά

Στον τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών καταβάλλονται 
καθημερινές και συνεχείς προσπάθειες για την εξάλειψη του καυ
τού αυτού προβλήματος και η απόδοση των υπηρεσιών είναι σημα
ντική.

Κατά το προηγούμενο έτος εξιχνιάσθηκαν δέκα περιπτώσεις και 
συνελήφθησαν δέκα τρία άτομα για παραβάσεις του Νόμου Περί 
Ναρκωτικών και κατασχέθηκαν 36 δενδρύλλια και 60 χάπια. Χαρα
κτηριστική περίπτωση σύλληψης αλλοδαπής η οποία συνελήφθη 
κατά γενόμενο έλεγχό της στην Ε.Δ. Σάμου με πέντε κιλά ηρωίνης.

γ)Αλλοδαποί - Λαθρομετανάστες

Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της Διευθύνσεως είναι οι εξ 
ανατολών προερχόμενοι λαθρομετανάστες. Η γειτνίαση με την 
Τουρκία Ιαπόσταση από αυτή ένα ναυτικό μίλι] και το μεγάλο μήκος 
των ακτών σε συνδυασμό με τις ιδιαιτερότητες αυτών, απόκρυ- 
μνες και συνεπώς δυσπρόσιτες εμποδίζουν την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του προβλήματος.

Παρά ταύτα η υπηρεσία συνεργαζόμενη άριστα με τις άλλες διω
κτικές αρχές έχει κατορθώσει να περιορίσει τον αριθμό των λα
θρομεταναστών αυτών σε 80, παράλληλα δε έχει επιτύχει την σύλ
ληψη τεσσάρων μεταφορέων (δουλεμπόρων! λαθρομεταναστών 
για τέσσερις διαφορετικές περιπτώσεις.

Οι ανωτέρω ένοχοι έχουν παραπεμφθεί στη Δικαιοσύνη και έχουν 
καταδικασθεί σε πολύχρονες φυλακίσεις. Πρόβλημα αντιμετωπίζει 
η υπηρεσία στη φύλαξη λαθρομεταναστών και κυρίως Ιρακινών και 
Ιρανών από την Τουρκία διότι δεν υπάρχουν κατάλληλοι και άνετοι 
χώροι. Το 1995 συνελήφθησαν προς απέλαση 444 Αλβανοί λαθρο
μετανάστες ενώ παρασχέθηκε πολιτικό άσυλο σε έναν Τούρκο 
κουρδικής καταγωγής.

δ) Τεχνικά Παίγνια

Σε καθημερινή βάση διεξάγονται έλεγχοι σχετικά με την εφαρ
μογή της νομοθεσίας περί διενέργειας απαγορευμένων τεχνικών 
παιγνίων και πρώτιστο μέλημα των υπηρεσιών είναι ο έλεγχος για 
τη συμμετοχή ανηλίκων και απαγόρευσης διενέργειας παράνομων 
παιγνίων. Το 1995, βεβαιώθηκαν 17 παραβάσεις σε βαθμό πλημ
μελήματος ενώ έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
οκτώ προτάσεις για προσωρινή αφαίρεση αδειών διενέργειας παι- 
γνίων και έχουν εκδοθεί ισάριθμες αποφάσεις με τις οποίες αφαι- 
ρέθηκαν οι άδειες.

ε) Κρατική Α σ φ ά λεια

Πολλά τα αντικείμενα που απασχολούν την Αστυνομική Διεύθυνση 
Σάμου από πλευράς κρατικής ασφάλειας καθόσον το νησί βρίσκε
ται πολύ κοντά στην Τουρκία.

Η υπηρεσία βρίσκεται σε καθημερινή επαγρύπνηση και καταβάλ
λει συνεχείς προσπάθειες προς επίλυση των προβλημάτων. □

Επιμέλεια: Α ρχ /κα ς  Κ ω ν/νος Κούρος
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Σύγχρονοι κοινωνιολογικοί προβληματισμοί

Η κο ινω νική  επίδραση 
τω ν Μ έσω ν Μ αζικής Επικοινωνίας

του Ευάγγελου Στεργιούλη - Κοινωνιολόγου

Για την κοινωνική επίδραση των μέσων μαζικής ενημέρωσης έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον, 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ένα μεγάλο μέρος κοινωνικών ερευνών, τα αποτελέσματα των οποίων, 

κατά κύριο λόγο, συνοψίζονται στο γεγονός ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαθέτουν 
τεράστιες δυνατότητες επίδρασης και επηρεασμού του κοινωνικού συνόλου, 

μέχρι του σημείου ακόμη και της άσκησης ελέγχου της κοινής γνώμης.

ΓΕΝΙΚΑ
Η λειτουργία της κοινωνικοποίησης 

στις σύγχρονες κοινωνίες, επιτελεί- 
ται μέσα από ένα σύνολο θεσμών και 
αποβλέπουν στην ένταξη και ενσω
μάτωση του ατόμου στο ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο. Ο κάθε θεσμός 
λειτουργεί με το δικό του τρόπο και 
σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις, ο έ 
νας μπορεί να συμπληρώνει τον άλ
λον στη λειτουργία του π.χ. οικογέ
νεια - σχολείο. Μεταξύ, λοιπόν, των 
διαφόρων θεσμών σημαντική είναι 
και η λειτουργία των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας, όχι μόνο στην κοινωνι
κοποίηση του ατόμου, αλλά και γενι
κότερα στην επίδραση που ασκούν 
στο κοινωνικό σύνολο.

Για την κοινωνική επίδραση των μέ
σων μαζικής ενημέρωσης έχουν επι
κεντρώσει το ενδιαφέρον, κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες, ένα μεγάλο 
μέρος κοινωνικών ερευνών, τα απο
τελέσματα των οποίων, κατά κύριο 
λόγο, συνοψίζονται στο γεγονός ότι 
τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαθέ
τουν τεράστιες δυνατότητες επί
δρασης και επηρεασμού του κοινωνι
κού συνόλου, μέχρι του σημείου ακό
μη και της άσκησης ελέγχου  της 
κοινής γνώμης. Παράλληλα, όμως 
υπήρξαν και αντίθετες απόψεις, σύμ
φωνα με τις οποίες τα μέσα μαζικής 
επικοινωνίας επιτελούν ένα πράγματι 
αξιόλογο έργο, αναφορικά με τις τε
ράστιες δυνατότητες επικοινωνίας 
και μόνο, που παρέχουν στο σύγχρο
νο άνθρωπο.

Ας δούμε, όμως, συνοπτικά αλλά με 
σαφήνεια μερικές από τις κυριώτε- 
ρες λειτουργίες των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας και ανάλογη επίδραση 
αυτών στο κοινωνικό σύνολο.

Η ΑΠΟΔΡΑΣΗ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Είναι γεγονός ότι ο μεγαλύτερος ό
γκος μηνυμάτων των σύγχρονων μέ
σων μαζικής επικοινωνίας, αποσκοπεί 
στη δημιουργία μιας μορφής πραγμα
τικότητας ολότελα "εξωπραγματική". 
Για να γίνει κατανοητό, αρκεί ν ανα
τρέξουμε στην πληθώρα των όποιων 
διαφημιστικών μηνυμάτων, που πράγ
ματι κατακλύζουν τη ζωή μας σε κα
θημερινή πλέον βάση, για να παρα
τηρήσουμε ότι ο σύγχρονος άνθρω
πος μπορεί να κινηθεί σε κόσμους ο
λότελα διαφορετικούς, να ταυτισθεί 
με πρωταγωνιστές και ακόμη να παί
ξει ρόλους που στην καθημερινή του 
ζωή είναι εντελώς απρόσιτοι. Για πα
ράδειγμα, η κατανάλωση των "σω
στών" ποτών, τσιγάρων, αρωμάτων, η 
οδήγηση ενός ακριβού αυτοκινήτου, 
όπως παρουσιάζονται μέσα από τα 
διάφορα μηνύματα, φαίνεται ότι δια
θέτουν "μαγικές" δυνατότητες και υ
πόσχονται σ'αυτούς που θα τ αγορά- 
σουν και θα τα χρησιμοποιήσουν, να 
μεταμορφω θούν αυτομάτως, να 
ξεφυγουν από τη μικρότητα της καθη
μερινής ζωής, να εισέλθουν σε μία 
άλλη ανώτερη κοινωνική τάξη και όλα 
γενικά φαίνονται εύκολα και μπορούν 
να κερδηθούν... το ίδιο εύκολα!

"Το αυτοκίνητο μου λέει ποιος είμαι 
και ποιος νομίζω ότι θέλω να είμαι... Εί
ναι ένα φορητό σύμβολο της προσω
πικότητάς μας και της κοινωνικής θέ
σης... Είναι ο σαφέστερος τρόπος 
που διαθέτουμε για να πούμε στους 
άλλους ποια ακριβώς είναι η κοινω
νική μας θέση"(Packard, 1957).
Ο "φετιχισμός των εμπορευμάτων" 

όπως αποκαλέσθηκε από τον Marx, 
διαποτίζει σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε.

τη ζωή του ανθρώπου. Δεν υπάρχει, 
λοιπόν, αμφιβολία ότι ο κόσμος των 
διαφημιστικών μηνυμάτων είναι ένας 
κόσμος “ονειρικός", που δεν κάνει τί
ποτε άλλο από το να προσφέρει 
στον απλό άνθρωπο λύσεις, οι ο
ποίες δίνουν προσωρινό διέξοδο α
πό τα καθημερινά προβλήματα, το 
καθημερινό άγχος, λύσεις όμως που 
κινούνται στο χώρο του ονείρου και 
της φαντασίωσης.

Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Από τα παραπάνω αναφερόμενα, 
προκύπτει αβίαστα ότι το σύνολο των 
μηνυμάτων των μέσων μαζικής επι
κοινωνίας, δεν αποδίδουν την κοινω
νική πραγματικότητα ως έχει, αλλά 
“κτίζουν" μιαν άλλη, τελείως, διαφο
ρετική πραγματικότητα, η οποία παίρ
νει σάρκα και οστά μέσα από το πε
ριεχόμενο των διαφόρων μηνυμά
των. Στο σημείο αυτό, πρέπει να ση
μειώσουμε ότι κάθε άνθρωπος βιώνει 
την κοινωνική πραγματικότητα υπο
κειμενικά, για τον απλούστατο λόγο 
άτι αυτή είναι δημιούργημά του. Με 
άλλα λόγια, ερμηνεύουμε τον κόσμο 
γύρω μας όχι μόνο με τις αισθήσεις 
μας αλλά και μέσω κάποιων πολιτιστι
κών κανόνων, που δεν είναι πάντοτε 
σταθεροί, αλλά υπόκεινται σε αλλα
γές στο πέρασμα του χρόνου. Αυτή η 
συνειδητή, υποκειμενική ερμηνεία / 
κατανόηση της πραγματικότητας α
ποτελεί ένα από τα κυριότερα μέσα 
που διαθέτει ο άνθρωπος για να ε 
λέγχει το περιβάλλον του. Εδώ ακρι
βώς, έρχονται να επεισέλθουν τα μέ
σα μαζικής ενημέρωσης και να παί
ξουν ένα συνδετικό ρόλο μεταξύ του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
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Σύγχρονοι κοινωνιολογικοί προβληματισμοί

“Τις περ ισσότερες εικόνες μέσα  
στο κεφάλι μας τις έχουμε αποκτήσει 
από τα μέσα, σε βαθμό που συχνά 
δεν π ιστεύουμε πραγματικά αυτό 
που βλέπουμε μπροστά μας αν δεν 
το διαβάσουμε στον τύπο ή δεν το α
κούσουμε στο ραδιόφωνο... Το μέτρο 
της ευπιστίας μας, τα κριτήρια μας για 
την πραγματικότητα, τείνουν να ορί
ζονται από τα μέσα και όχι από τις δι
κές μας εμπειρίες"(Mills, 1959).

Βέβαια, θα μπορούσε κανείς να α- 
ντιτάξει το επιχείρημα ότι κάθε άν
θρωπος ακούει, βλέπει, διαβάζει με 
αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα 
να προβεί στις δικές του κρίσεις. Το 
γεγονός, όμως, αυτό σε καμία περί
πτωση δεν αποκλείει αυτή την "κοινω
νική κατασκευή" της πραγματικότητας 
από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.

Εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει'ότι 
τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας δί
νουν ταυτότητα στον άνθρωπο της 
μάζας, του λένε ποιος είναι και συγ
χρόνως του υποδεικνύουν τεχνικές 
και μεθόδους για να γίνει αυτός που 
θα ήθελε ή θα επιθυμούσε να ήταν.

Ενα από τα πορίσματα της μελέτης 
της Himmelweit με αντικείμενο την 
επίδραση της τηλεόρασης στο παιδί,

ήταν ότι τα παιδιά προσανατολίζο
νται σε επαγγέλματα της μεγαλοα
στικής τάξης επηρεαζόμενα από τη 
ματεριαλιστική νοοτροπία, όπως πα
ρουσιάζοντα ι από τα τηλεοπτικά 
προγράμματα. Τέλος, ένα χαρακτη
ριστικό παράδειγμα κατασκευής κοι
νωνικής πραγματικότητας από τα μέ
σα, είναι τα γεγονότα του Τσερνο- 
μπίλ. Σύσσωμα τα μέσα μαζικής ενη
μέρωσης έδωσαν το χαρακτηρισμό 
του "πυρηνικού ατυχήματος", παρα
γνωρίζοντας τελείως τη βία που α
σκείται στον άνθρωπο μέσα από το 
υφιστάμενο πλαίσιο οργάνωσης και 
λειτουργίας του κοινωνικού οικο
δομήματος.

Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Η ελευθερία της επιλογής δεν συλ- 

λαμβάνεται αφηρημένα σε καμία πε
ρίπτωση αλλά πάντα σε σχέση με τις 
όποιες προσωπικές περιστάσεις της 
ζωής του ατόμου σε συνδυασμό πά
ντοτε με την ευρύτερη κοινωνική 
πραγματικότητα και αναγκαιότητα. Σε 
ένα τέτοιο πλαίσιο, είναι προφανές 
ότι οι αντιφατικότητες της κοινωνικής 
πραγματικότητας δημιουργούν ένα 
πεδίο εσωτερικών αντιφάσεων και

συγκρούσεων της προσωπικότητας, 
η οποία καλείται να αποφασίσει και να 
επιλέξει αναλόγως.

Το πρόβλημα, λοιπόν, δεν ανάγεται 
αποκλειστικά και μόνο στην "υπάρ- 
χουσα" ελευθερία επιλογής που έχει 
κάθε άνθρωπος, έτσι ώστε σε μία βά
ση να δικαιολογείται η μετάδοση των 
όποιων μηνυμάτων και των όποιων 
περιεχομένων αυτών, από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Κατά κύριο λό
γο, είναι θέμα δεοντολογίας, μιας 
δεοντολογίας πλήρους και ολοκλη
ρωτικής αποδοχής σε συνδυασμό με 
την αναδιάρθρωση του τρόπου λει
τουργίας των μέσων μαζικής ενημέ
ρωσης, προς μία κατεύθυνση κοινω
νικού και ανθρωπιστικού περιεχομέ
νου, ενώ παράλληλα θα πρέπει, με 
κάθε τρόπο, να σταματήσει η αναπα
ραγωγή καταναλωτικών προτύπων 
και συμπεριφορών, που θεοποιούν το 
χρήμα και το εύκολο κέρδος. Π

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Σεραφετινίδου Μ. "Κοινωνιολογΐα των μέσων 
μαζικής επικοινωνίας", τόμος 1 και 2.
Φιλίας Β. “Κοινωνικό συστήματα στον 20ο αιώ
να". τόμος Α'.
Τσαούσης Δ. "Η κοινωνία του ανθρώπου - Ει
σαγωγή στην Κοινωνιολογΐα”.
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Σε ...ανάμνηση των Ολυμπιακών Αγώνων

Οι σ ύγχρονο ι 
Ολυμπιακοί 

αγώ νες
γ ίνο ν τα ι φέτος 

100 χρ όνω ν
Me α φ ετη ρ ία  στις 19 Ιουλίου, 

η Ατλάντα θα φ ιλοξενήσ ει την XXVI Ολυμπιάδα, 
μια μεγαλειώ 6η αθλητική και εμπορική διοργάνωση, 

που θα συγκεντρώ σ ει 11 χιλιάδες αθλητές από 197 χώ ρες, 
που θα τους καμαρώσουν για 17 ήμερες  

πάνω από 2 εκατομμύρια θεα τές  

από τις κερ κ ίδ ες  τω ν σταδίων  
και γύρω στα 3 δισεκατομμύρια τη λεθεα τές  

από τους τηλεοπτικούς τους δ έκτες .

- · · · 4  - - ϋ

Σε όλους τους Ελληνες κόστισε η απώλεια της διοργάνωσης της 
Χρυσής Ολυμπιάδας. Η ιστορική Αθήνα μας ηττήθηκε από την Ατλά
ντα, μια τυπικά βιομηχανική αμερικάνικη πόλη. Αυτά τα φαινόμενα 
μας θλίβουν αλλά δεν μας κάνουν να ανησυχούμε, γιατί το πνεύμα 
των Ολυμπιακών αγώνων δεν θα μπορούσε ποτέ να αγοραστεί από 
τους πλουτοκράτες. Αυτό το πνεύμα και αυτή η ουσία βρίσκονται 
μέσα στον κάθε αθλητή και στη θυσία που έρχεται να κάνει στους 
Αγώνες. Και μεταδίδεται μαγικά σε όλους εκείνους που θα παρα
κολουθήσουν την προσπάθειά του και θα συμπάσχουν μαζί του, α
νεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας. Γιατί και 
μόνο η συμμετοχή σ αυτούς τους Αγώνες χαρίζει στον άνθρωπο 
μια σπουδαία και μοναδική διάκριση, που οι σύγχρονοί του δεν θα 
ξεχύσουν

Η αρχαία Ολυμπιακή ιδέα, αποτελεί τον ιδανικό στόχο των σύγ
χρονων Ολυμπιακών Αγώνων και σκοπεύει πολύ πιο μακριά από την 
απλή επιδίωξη της αθλητικής νίκης. Η ιδέα αυτή αποβλέπει στη συ
νολική καλλιέργεια της ανθρώπινης προσωπικότητας, με την επί
τευξη της σύμμετρης ανάπτυξης της σωματικής αλκής, της ηθικής 
προαγωγής και της πολιτικής ακεραιότητας του ατόμου. Αυτό το 
βαθύ νόημα των αγώνων το εμνεύστηκε ο Pierre de Coubertin από 
την αρχαία Ελλάδα και ιδιαίτερα από τους μεγαλύτερους και πιο 
φημισμένους αγώνες της, τους Ολυμπιακούς.

Το γεγονός δεν είναι τυχαίο. Πραγματικά, στην αρχαία Ελλάδα, το 
αγωνιστικό πνεύμα και το αθλητικό ιδανικό -για πρώτη φορά στην 
ανθρώπινη ιστορία- αποκτούν καίρια θέση μέσα στην κοινωνική 
ζωή. Η ψυχική και πνευματική καλλιέργεια του ανθρώπου δεν αντι
μάχονται την άσκηση του σώματος, αλλά αντίθετα αλληλοσυμπλη- 
ρώνονται. Η γυμναστική και το άθλημα δένονται με τη μουσική παι
δεία του νέου, και δημιουργούν τη συνολική ψυχοπνευματική του 
καλλιέργεια Και η θρησκεία όχι μόνο δεν αντικρούει μια τέτοια παι
δεία, αλλά την καθιερώνει μέσα στα μεγάλα πανελλήνια ιερά, όπου 
οι γυμνικοί και μουσικοί αγώνες τελούνται μπροστά στις χιλιάδες 
των πανελλήνιων. Αθλητές και θεατές ξέρουν πως η ώρα των αγώ
νων αποτελεί την κατάληξη μιας μακρόχρονης παιδείας και η νίκη

αντανακλά στην πολιτεία που κατόρθωσε να ετοιμάσει τους νικη
τές. "Αιέν αριστεύειν και υπείροχον εμμέναι άλλων" (πάντα να είσαι ο 
πιο καλός και να ξεπερνάς τους άλλους). Η περιλάλητη προτροπή 
του Πηλέα στο γιο του τον Αχιλλέα την ώρα που κινούσε για τον 
Τρωικό Πόλεμο, για να δοξαστεί και να πεθάνει, έτσι πυκνά και α
φοριστικά διατυπωμένη στο αρχαιότερο ποιητικό κείμενο του ελ
ληνικού (και ευρωπαϊκού) κόσμου, φωτίζει και ερμηνεύει τη στάση
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Σε ...ανάμνηση των Ολυμπιακών Αγώνων

και τα ιδανικά όχι μονάχα των ομηρικών ηρώων, αλλά του Ελληνα σε 
όλη τη διάρκεια της ιστορικής πορείας του αρχαίου κόσμου.

Δεν είναι δύσκολο να ανιχνεύσουμε και να επισημάνουμε στην ι
στορία το αγωνιστικό πνεύμα των Ελλήνων, που σημαδεύει όλες 
σχεδόν τις εκδηλώσεις της ζωής και δημιουργεί ένα συναγωνισμό 
με πλούσια και γόνιμα τις πιο πολλές φορές αποτελέσματα. Αυτό 
το βαθιά ριζωμένο αγωνιστικό πνεύμα των Ελλήνων που στάθηκε

κίνητρο και για πολεμικά επ ιτεύγματα και για ειρηνικές κατα
κτήσεις, το βλέπουμε να εκδηλώνεται όχι μονάχα στην καθημερινή 
τους ζωή, αλλά παίρνει συχνά μια οργανωμένη μορφή και επάνω σ' 
αυτό εδράζονται εκδηλώσεις και δημιουργίες με ευρύτερους και 
πολύ πιο βαρυσήμαντους πολιτιστικούς στόχους.

Το αγωνιστικό και ανταγωνιστικό πνεύμα απλώνεται σε όλη την έ 
κταση της ελληνικής ζωής και της δίνει ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα 
και χρώμα. Μουσικοί και ποιητές, φιλόσοφοι και ρήτορες, ζωγρά
φοι και γλύπτες, συναγωνίζονται με τα έργα τους, ό ένας τον άλλο 
για την "αριστεία", που θα τους αναδείζει και θα τους χαρίσει τη νί
κη, όπως οι αθλητές αγωνίζονται στο στίβο για το τιμητικό έπαθλο. 
Αυτό σημαίνει πως σε όλους τους τομείς της κοινωνκής ζωής δη- 
μιουργείται ο διάλογος και ο ισότιμος συναγωνισμός. Μια τέτοια 
στάση πηγάζει βασικά από μια ουσιαστική δημοκρατική αντίληψη 
πως ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να σταθεί στο συνάν
θρωπο του και να διεκδικήσει με την αρετή και την αξία του την τιμή 
και τα πρωτεία. Πέρα και πάνω από την υπεροχή της καταγωγής και 
του πλούτου, ο Ελληνας, που πιστεύει βασικά στην ισονομία, θέτει 
την υπεροχή της αξίας του σώματος ή του πνεύματος, όπως αυτή 
καταφαίνεται και καταξιώνεται δημοκρατικά με τον αγώνα, όπου ο 
καθένας μπορεί να πάρει μέρος με ίσους όρους και να αποδείξει 
την αρετή του

Οταν ο βαρώνος Pierre de Coubertin είχε την έμπνευση να ξανα
ζωντανέψει τους Ολυμπιακούς αγώνες, ο στόχος του δεν ήταν α
πλά και μόνο αθλητικός, με τη στενή έννοια του όρου Ούτε θέλησε 
να τους ονομάσει έτσι από μια διάθεση ρομαντική ή για να τους 
στολίσει με ένα θρυλικό και γοητευτικό όνομα Ο εμπνευστής και ι
δρυτής του σύγχρονου ολυμπιακού πνεύματος ήξερε καλά πού 
σκόπευε, αντλώντας την έμπνευση του από μια πηγή με πλούσια και 
βαθύτατα ανθρωπιστικά νάματα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήθε
λε να προσδώσει το αρχαίο τους νόημα, ένα νόημα παιδείας με την 
πλατιά και βαθιά σημασία που κλείνει ο όρος αυτός στον αρχαίο ελ
ληνικό κόσμο, όπου η παιδεία σήμαινε την καλλιέργεια του ακέ
ραιου ανθρώπου, αυτού που δεν χωρίζεται σε σώμα και πνεύμα, 
γιατί το πνεύμα δεν υπάρχει χωρίς το σώμα και το σώμα δεν έχει 
νόημα χωρίς το πνεύμα. Αλλωστε οι αγώνες οι αθλητικοί αποτε
λούσαν τη μια μόνο μορφή των αγώνων, δίπλα στους μουσικούς, 
που τελούνταν και αυτοί παράλληλα μέσα στα ίδια ιερά, όπου το 
θέατρο και το στάδιο ήταν χώροι τόσο απαραίτητοι, όσο και ο βω
μός και ο ναός του θεού.

Αυτό το πνεύμα της πίστης στον άνθρωπο, στη σωματική του αλ
κή και στην ηθική του καταξίωση, της δημοκρατικής ισότητας και 
της πανανθρώπινης συναδέλφωσης, της παγκόσμιας ειρήνης και α
γάπης, που γεννήθηκε στην Ελλάδα και εκφράστηκε καίρια με τους
Ολυμπιακούς Αγώνες, θέλησε να ξαναζωντανέψει ο Coubertin. Ο
σοι έχουν χαρείτην παγκόσμια πια συναδέλφωση των αθλητών που 
κυριαρχεί στους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου -για λίγο 
έστω χρονικό διάστημα- καταργούνται όλα τα σύνορα που χωρί
ζουν τους λαούς, όπου η γλώσσα, η φυλή και η θρησκεία δεν υψώ
νουν τους φραγμούς τους ανάμεσα στους ανθρώπους, όπου η κοι
νωνική θέση, ο υλικός πλούτος και η κρατική δύναμη δεν λογαριά
ζονται, όπου ο άνθρωπος γυμνός από κάθε τι άλλο αγωνίζεται με 
τους συνανθρώπους του ειρηνικά και τίμια για να κερδίσει την τιμή 
και μόνο της νίκης, όσοι έχουν ζήσει αυτό το γεγονός, ελπίζουν και 
πιστεύουν πως το ολυμπιακό πνεύμα μπορεί να φωτίσει τον κόσμο 
ολόκληρο, όχι μονάχα για λίγες μέρες αλλά παντοτινά. □

Επιμέλεια: Υπαστ/μος Β ' Κ ω ν/νος Γ. Καραγιάννης
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Εθνικές Τραγωδίες

Θλιβερές μνήμες του 1974
του Γιάννη Χρ. Ιακωβίδη

Ιούλιος-Αύγουστος Ι974 . Η μέρες πικρής μνήμης και δακρύων. Οι Τούρκοι στην ΚύπροΙ 
Οι πύλες της ανοχύρωτης πολιτείας διάπλατα ανοικτές...

Η θεά  Αφροδίτη δ έχετα ι αλλεπάλληλα κτυπήματα από τις ορδές των βαρβάρων του "Αττίλα"
και σ φ α δ ά ζει αιμάσσουσα.

Τα γεγονότα αυτά, φυσ ικά, σημάδεψαν ανεξίτηλα την καρδιά και το λογισμό μας.

Ηταν 5 Ιουλίου. Σε μια σεμνή τελετή στο χώρο του Παγκυπρίου Γυ- 
μνασίου Κύκκου, στη Λευκωσία, έπαιρνα το απολυτήριό μου με την 
προσδοκία να σπουδάσω φιλόλογος. Οι μέρες κυλούσαν ήρεμα... 
Τίποτα δεν ηρομηνούσε την επερχόμενη θύελλα.

Δευτέρα, 15 Ιουλίου. Πραξικόπημα εναντίον του Προέδρου Μακα
ρίου. Εκείνη την ημέρα βρισκόμουν στην Παιδαγωγική Ακαδημία κι 
ήμουν έτοιμος να συμμετάσχω σε εξετάσεις για την εξασφάλιση 
μιας υποτροφίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών Ελλάδος 
για σπουδές στην Αθήνα. Οι εξετάσεις, όμως, λόγω των γεγονότων 
αναβλήθηκαν. Ο πατέρας μου ήταν σε άδεια κι αποφασίσαμε να πά
με για διακοπές στο κτήμα μας στη Λάπηθο, λίγα χιλιόμετρα μα- 
κρυά από την Κερύνεια.Ο μεγαλύτερος μου αδερφός υπηρετούσε 
ως στρατιώτης σε μοίρα πεδινού πυροβολικού, πυροβόλων ρω
σικής προέλευσης ΙΟΟ χιλιοστών.

Ξημέρωνε Σάββατο, 20 Ιουλίου. Πολύ πρωί αεροπλάνα της τουρ
κικής πολεμικής αεροπορίας "έσχιζαν" τον καταγάλανο ουρανό της 
πανέμορφης επαρχίας της Κερύνειας... "Εισβολή!" σκεφθήκαμε. "Ε- 
τοιμαστήτε για τη Λευκωσία" φώναξε ο πατέρας. Σε χρόνο μηδέν 
επιβιβαστήκαμε στο αυτοκίνητό μας κι αρχίσαμε να τρέχουμε με ι- 
λιγγιώδη ταχύτητα. Στην περιοχή των παραθαλασίων κέντρων, κο
ντά στην τοποθεσία Άιρκώτισσα”, κάποιοι Εθνοφρουροί μας έστη
ναν ένα πυροβόλο του ορειβατικού πυροβολικού, χωρίς τις στοι
χειώδεις προφυλάξεις...

Τα αεροπλάνα πραγματοποιούσαν συνεχείς βυθίσεις. Στην παρα
λία των Πανάγρων κάποιος νέος έτρεχε με τραυματισμένο προφα
νώς το χέρι του από τους πυροβολισμούς των αεροπλάνων. Η 
σκηνή τυπώθηκε βαθιά στη μνήμη μου και με συνοδεύει παντού. Ε
κεί υπήρχε κι ένα πυροβολείο άδειο δυστυχώς. Οταν ήμουν στην 
παιδική ηλικία θυμάμαι ότι είχε τοποθετηθεί ένα δίκτυ που το κάλυ
πτε και φαινόταν μόνο η κάννη του πυροβόλου να δείχνει προς τη 
θάλασσα... Την κρίσιμη, όμως, εκείνη στιγμή, το πολύτιμο αυτό βαρύ 
όπλο απούσιαζε

Συνεχίσαμε να αναπτύσσουμε ταχύτητα, ώσπου φτάσαμε στα 
χωριά Σκυλούρα και Αγιος Βασίλειος. Εκεί διακρίναμε πολλούς αλε
ξιπτωτιστές Τούρκους να ρίχνονται από τουρικικά μεταγωγικά αε
ροπλάνα στον τούρκικο θύλακα της Αγύρτας. Διασχίσαμε το Γερό- 
λακκο και μόλις που προλάβαμε να περάσουμε από το στρατόπεδο 
της ΕΛ.ΔΥ.Κ. Οταν φτάσαμε στο σπίτι μας στη Λευκωσία, πληροφο- 
ρηθήκαμε ότι λίγο πριν είχε βομβαρδιστεί από την τουρκική αερο
πορία η περιοχή της ΕΛ.ΔΥ.Κ.

Την επόμενη μέρα, Κυριακή, είχε υπογραφτεί εκεχειρία με τη με
σολάβηση του Ο.Η.Ε. Οι Τούρκοι είχαν καταλάβει ένα πολύ μικρό 
τμήμα του Κυπριακού εδάφους που συνέδεε το σημείο της απόβα
σης κοντά στην Κερύνεια, με τον τούρκικο θύλακα της Αγύρτας στη 
Λευκωσία. Καθημερινά πληροφορούμασταν από τις ειδήσεις για 
συνεχείς τουρκικές παραβιάσεις της ανακωχής, με αποτέλεσμα οι 
Τούρκοι να επεκτείνουν την υπό την κατοχή τους περιοχή.

Την Τρίτη ή Τετάρτη το απόγευμα, μας επισκέφθηκε μια θεία μου, 
αδελφή του πατέρα μου, και στη βεράντα του σπιτιού μας εκτυλί- 
χθηκαν θλιβερές στιγμές. Μας διηγήθηκε πώς σκοτώθηκε ο σύζυ
γός της, που τη στιγμή της τουρκικής απόβασης είχε ανέβει στη 
στέγη του σπιτιού τους στη Λάπηθο, για να παρακολουθήσει τα 
τουρκικά αποβατικά πλοία. Τότε επλήγη από βλήμα και το σώμα του 
κυριολεκτικά διαμελίστηκε. Το νεκρό πατέρα της αντίκρυσε κι η μι
κρότερη του κόρη, που υπέστη νευρικό κλονισμό...

Εν τω μεταξύ μας είχαν ειδοποποιήσει ότι ο αδελφός μου είχε 
τραυματιστεί στις μάχες κοντά στο Γερόλακκο και βρισκόταν στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας...

Οι μέρες κυλούσαν μέχρι τις 8 Αυγούστου, όταν πληροφορηθήκα- 
με ότι κατελήφθη η πανέμορφη Λάπηθος με τα λεμονόδενδρά της, 
γενέτειρα του πατέρα μου, που έκλαιγε σαν παιδί...

Το τραγικό ήταν ότι ο παππούς δεν έλεγε να εγκαταλείψει το χω
ριό. Πίστευε ότι με την παρουσία του θα προστάτευε τις περιου
σίες μας. Εκτοτε επικοινωνούσαμε μαζί του μέσω του Ερυθρού 
Σταυρού, μέχρι το θάνατό του, τον Απρίλιο του 1975. Ετάφη, χωρίς 
τα παιδιά και τους συγγενείς του...

Στις 14 μέχρι 16 Αυγούστου εκδηλώθηκε ο "Αττίλας 2”, που ολο
κλήρωσε την κατάληψη του 37% του κυπριακού εδάφους. Ολόκλη
ρες ουρές αυτοκινήτων κατευθύνονταν προς το Τρόοδος*. Σε κά
ποια στιγμή κατεβήκαμε κι εμείς από το αυτοκίνητο, γιατί -κατά δια
στήματα- μας “μυδραλλιοβολούσαν" τα τουρκικά αεροπλάνα.

Τελικά καταλήξαμε σε ένα μικρό χωριό, την Κυπερούντα, όπου 
διαμείναμε σε ένα σχολείο, παρέα με την χήρα αδελφή του πατέρα 
μου.

Μετά την ολοκλήρωση του εγκλήματος κατά της Κύπρου, επι- 
στρέψαμε στη Λευκωσία με έντονες και πικρές αναμνήσεις. Εκτο
τε  πέρασαν 22 χρόνια, χωρίς οι Τούρκοι να εγκαταλείψουν ούτε 
σπιθαμή εδάφους, που έχουν καταλάβει.

Και κάθε χρόνο ανανεώνουμε μάταια την υπόσχεση μας ότι λύση 
δεν μπορεί να βρεθεί με την παρουσία τουρκικών κατοχικών στρα
τευμάτων στο νησί, και με το 18% των Τουρκοκυπρίων να θέλει να 
επιβληθεί στο 82% των Ελληνοκυπρίων.

Το ζήτημα είναι ότι το πικρό παράδειγμα της Κυπρακής τραγω
δίας κι η πρόσφατη κρίση στο Αιγαίο, ένα γεγονός αποδεικνύουν:

ότι τους Τούρκους πρέπει να είσαι πάντοτε έτοιμος να τους 
αντιμετωπίσεις, κι ότι οι συμφωνίες με αυτούς είναι συχνά ά
χρηστα χαρτιά χωρίς αντίκρυσμα, που καταλήγουν στον κά
λαθο των αχρήστων... Π

* Τρόοδος. Οροσειρά στην ελεύθερη σήμερα Κύπρο, νότια της Λευ
κωσίας. Σε χωριά της περιοχής αυτής κατέφυγαν πολλοί κάτοικοι της 
Λευκωσίας κατά τη διάρκεια του Αττίλα 2 114-16 Αυγούστου 19741.
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ΤΙ Ε ΙΠ Α Ν  01 ΑΛΛΟΙ ΓΙΑ 'Κ Ε ΙΝ Ο Ν ...
"Ο Ανδρέας Παπανδρέου αν και αναδείχθηκε στα ύπατα αξιώματα 

της πολιτικής ζωής, εν τούτοις δεν έχασε την ψυχή του. Γιατίπίστευε 

ότι η πολιτική δεν είναι υπόθεση των "τεχνικών της εξουσίας" αλλά ε ί

ναι μια βαθιά απελευθερωτική δραστηριότητα, που συνδέεται με  ι

δέες
Αμφισβήτησε το πολιτικό κατεστημένο. Πήγε κόντρα στο ρεύμα, υ

περασπιζόμενος το ριζοσπαστισμό της νέας γενιάς και των δυνάμεων 

της εργασίας και του πολιτισμού. Πρόβαλε το αίτημα της αναγέννησης 

του πολιτικού συστήματος.
Υποστήριξε την ανάγκη της εθνικής ανεξαρτησίας, της λαϊκής κυ

ριαρχίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Υπήρξε ο εκφραστής των δυ

νάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού, της κεντροαριστεράς στη 

χώρα μας, επ ί τριάντα πέντε σχεδόν χρόνια.

Μας αφήνει παρακαταθήκη το πάθος του για τη ζωή, την ανάγκη, για 
νέες ιδέες και ρηξικέλευθες απόψεις, την τόλμη και την αποφασιστι

κότητα στην πολιτική ζωή, το πάθος για ελευθερία και δημοκρατία, την 

κοινωνική ευαισθησία και τα κοινωνικά του οράματα, την πεποίθησή 

του για μια Ελλάδα χωρίς ξένες επιρροές, την πίστη του για μια πολι

τική που έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο..."
Κ ω νσταντίνος Σ ημ ίτης - Πρωθυπουργός της Ελλάδας

"Υποκλίνομαι μπροστά στον πατριώτη, που σφυρηλάτησε την εθνική 

μας ανεξαρτησία, κατοχυρώνοντας την αξιοπρέπεια και την περηφά- 

νεια μας. Μπροστά στον ηγέτη που ξαναένωσε την Ελλάδα, κλείνοντας 
χάσματα και πληγές που είχαν ανοίξει αδελφοκτόνα μίση, αδελφικό αί

μα. Μπροστά στον άνθρωπο που είχε συνείδηση του ανθρώπινου πό

νου και έσκυψε πάνω του με γνήσια φροντίδα και έξοχη ευαισθησία.

ΟΑνδρέας Παπανδρέου ήταν ένας αληθινός και μεγάλος ηγέτης. Δεν 

κατασκευάστηκε σε γραφεία δημοσίων σχέσεων, ούτε σχέδιασαν το 

πρόσωπό του σε ανέλεγκτες δημοκρατικά υπηρεσίες και οργανι

σμούς. Οπως τον γνώρισε ο απλός πολίτης αυτής της χώρας, έτσι τον 

γνώρισαν και οι αντίπαλοί του και οι σύντροφοι και φίλοι του. Η ίδια ε ι

κόνα που πλημμύρισε τα ελλαδικά σύνορα, η ίδια εικόνα ταξίδεψε και 
στην παγκόσμια κοινότητα. Αναδείχθηκε ηγέτης. Δεν επιβλήθηκε σαν 

ηγέτης. Ο λαός τον ανέμενε και τον αναγνώρισε. Ηταν γνήσιος, λαϊκός 
ηγέτης, ήταν ένας αληθινός άρχοντας. Με μια σπάνια ευγένεια και αν

θρωπιά... "
Αποστ. Κακλαμάνης - Πρόεδρος της Βουλής τω ν Ελλήνων

"Πιστεύω ότι για τον πολιτικό η αναγνώριση και η εκτίμηση των αντι
πάλων είναι πιο σημαντική από την αγάπη των φίλων. Αυτή είναι η κα

ταξίωση του πολιτικού και κάθε αγωνιστή.

Εμείς, και εγώ προσωπικά, που με συνέπεια διαφωνήσαμε με τις πε

ρισσότερες επιλογές του Ανδρέα Παπανδρέου με παρρησία αναγνω

ρίζουμε το μέγεθος της πολιτικής του παρουσίας.

Σήμερα εμείς τον τιμούμε. Σήμερα τα στελέχη του και οι μαθητές 
του στην πολιτική τον κλαίνε. Καλούνται εντός των προσεχών ημερών 

να τον τιμήσουν με τη συμπεριφορά τους. Αυτή είναι η καταξίωση του 

Αρχηγού. Λια τον κάθε Αρχηγό αυτή είναι η τελική Νίκη. Το μεγάλο δάφ

νινο στεφάνι

Ανδρέα Παπανδρέου ό,τι καλό άφησες θα το κρατήσουμε και θα το 
φροντίσουμε και εμείς. Το μήνυμα είναι πως τα σύγχρονα κόμματα 

πρέπει να κτίζουν πάνω στις επιτυχίες των προηγούμενων, όταν ανοί

γουν τους δικούς τους νέους δρόμους..."
Μ ιλτιάδης Εβερτ - Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας

"Βρισκόμαστε εδώ, άλλοι από θαυμασμό, άλλοι από αγάπη, άλλοι από 

ευγνωμοσύνη, άλλοι από καθωσπρεπισμό και άλλοι -όπως εγώ- από 

χρέος. Χρέος σ' έναν πολιτικό που -πέρα από τις όποιες διαφωνίες θα 

μπορούσε να έχει κανείς μα ζ ί του- απέδειξε ότι στην Ελλάδα η δημο

κρατία δεν μπορεί να συγκατοικεί μόνο με τη δύναμη της εξουσίας ή 
με το σεβασμό στην εξουσία, αλλά κυρίως με την εξασφάλιση των 

προσωπικών δικαιωμάτων και του τελευταίου πολίτη. Αυτή τη ρήξη του 
Ανδρέα Παπανδρέου με το πολιτικό παρελθόν οφ είλουμε όλοι να 

τιμήσουμε σήμερα. Εστω κι αν δεν βρήκαμε πολλοί από εμάς τη δύναμη 
να του το εκφράσουμε, αυτή ήταν η πιο καθαρή και έντιμη όψη του έρ 

γου του..."
Αντώνης Σαμαράς - Πρόεδρος Π ολ ιτικής Ανοιξης

"Είναι εξαιρετικά δύσκολο να μιλήσει κανείς ενώπιος ενωηίω με το 

θάνατο, σε συνθήκες δικαιολογημένης συναισθηματικής φόρτισης και 

οδύνης ΟΑνδρέας Παπανδρέου επικρίθηκε από ορισμένους για έλλει
ψη προγραμματισμού και μακρόπνοης πολιτικής. Πιστεύουμε ότι αυτή 

η κατηγορία είναι αβάσιμη. Η αλήθεια βρίσκεται στον αντίποδα: διακρί- 
θηκε για την εξαιρετική του ικανότητα να προωθεί στρατηγικές μα- 

κράς πνοής..."

Α λέκα Παπαρήγα - Γεν. Γραμματέας τη ς  Κ.Ε. του  Κ.Κ.Ε.
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ΚΑΙ ΤΙ ΕΙΠΕ ΕΚΕΙΝΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ Μ Α Σ

"Πατέρα, ακόυσες τα νέα; Τρεις μέρες τώρα, εδώ στην Αθήνα, στην 

κοιτίδα του πολιτισμού, κάτω από τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, λαός 

έρχεται από παντού.

Εδώ στους δρόμους της Αθήνας, και κατά πως λέγουν σε όλη τη Γη, 

ο κόσμος μιλάει για έναν άνθρωπο. Είναι δυνατόν ένας άνδρας να έχει 

διανύσει τόσα χιλιόμετρα;

Λένε ότι μιλούσε για γνωστά, πλην ξεχασμένα πράγματα, όπως τη 
Δημοκρατία, την Παιδεία, την Κοινωνική Δικαιοσύνη, την Ειρήνη και την 

Ισότητα. Λ ένε ότι τρόμαξε τους δυνατούς και τους κραταιούς, ότι 
ξεσήκωσε τους φτωχούς, τους ξενιτεμένους και τους κατατρεγμέ

νους. Μάγεψε με φράσεις όπως η "ΕθνικήΑνεξαρτησία", "Ολαός στην 

εξουσία" και Ή  Ελλάδα στους Ελληνες".
Λένε πως υπερασπίστηκε τις μικρές και αδύναμες χώρες, όπως την 

Κύπρο και την Παλαιστίνη και ότι στήριξε τους Ινδούς, τους Λατινο-α- 
μερικάνους, τους Αφρικανούς, τους αδύναμους της γης...

Πατέρα, θέλουμε να σου μιλήσουμε με τον ίδιο τρόπο, όπως κάθε 
φορά που συνέβαινε κάτι σημαντικό. Τα νέα είναι τα εξής: ένας σπου

δαίος άνδρας, ένας μεγάλος επαναστάτης, ο πατέρας μας, έφυγε

Και θελουμε να σου πούμε κάτι ακόμη, όλοι που μαζευτήκαμε εδώ σε 

αγαπάμε. Ολοι μας ορφανέψαμε. Γειά σου, πατέρα.."
Γεώ ργιος Α. Παπανδρέου - Υπουργός Παιδείας

Στις 22 Νοεμβρίου 1981, ο τότε Πρωθυπουργός Α νδρέας Γ. Πα

πανδρέου, αναπτύσσοντας στη Βουλή τις προγραμματικές δηλώ
σεις της Κυβέρνησης, εκφώνησε ένα πολιτικό κείμενο, που θα μπο
ρούσε να χαρακτηρισθεί πολιτική διαθήκη του εκλιπόντα ηγέτη 
προς τους πολιτικούς μας αλλά και όλους τους Ελληνες πολίτες:

Ή Εθνική Ανεξαρτησία και η Εδαφική Ακεραιότητα, η Λαϊκή Κυριαρχία και 

η Δημοκρατία, η αυτοδύναμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, η πολιτι

στική μας αναγέννηση, το ξαναζωντάνεμα της υπαίθρου, η ριζική βελτίωση 

της ποιότητας ζωής στην πόλη και το χωριό, η Κοινωνική Δικαιοσύνη και τε

λικά η Κοινωνική Απελευθέρωση, αποτελούν τους στόχους μας και προσ

διορίζουν το δρόμο που Θα ακολουθήσουμε. Η πορεία Θα είναι μακρόχρο

νη. Στηριγμένοι στις αστείρευτες δυνάμεις ενός ενωμένου και κυρίαρχου 

Λαού Θα κάνουμε το όραμα πραγματικότητα.. Πιστεύουμε ότι, με τη συμπα

ράσταση του λαού, Θα φτάσουμε σε μια Ελλάδα εθνικά υπερήφανη, με μια 

εθνική εξωτερική πολιτική ανεξάρτητη και πολυδιάστατη. Δεν έχουμε δε

σμεύσεις παρά μόνο μία: το εθνικό συμφέρον 

Η Δημοκρατία η πολιτική, η κοινωνική, η οικονομικά είναι υποχρέωση της 
Πολιτείας και δικαίωμα του Πολίτη. Πρέπει κάθε Ελληνίδο, κάθε Ελληνας, να 

νοιώθει -μα και να είναι- πραγματικά ελεύθερος 

Η Κοινωνική και Οικονομική Δημοκρατία είναι στόχος για κατάκτηση, που 

απαιτεί μεγάλες προσπάθειες. Υπάρχει όμως η πολιτική βούληση και η βα

σική αταλάντευτη αρχή μας το κοινωνικό όφελος υπερισχύει του ατομικού 
κέρδους Αυτή ακριβώς η αρχή Θα καθοδηγεί κάθε πρότασή μας προς το 

λαό, κάθε πρότασή μας προς την Εθνική Αντιπροσωπεία. Δεν είμαστε αντί

θετοι προς την ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα ενθαρρυνθείκάθε προσπάθειά 

της, που Θα συμβάλει στην ανάπτυξη του τόπου 
Τελικός μας στόχος είναι η κοινωνική απελευθέρωση. Σε κάθε περίπτωση 

η κοινωνική δικαιοσύνη Θα πρυτανεύει στις προτάσεις μας. ε ίτε  αφορούν 

σε κατανομή βαρών είτε σε κοινωνικές παροχές. Κοινωνική δικαιοσύνη ό

μως δεν σημαίνει άκριτη αποδοχή κλαδικών αιτημάτων, όταν αυτά δεν συν

δυάζονται με Θετικές επιπτώσεις σε μια σειρά από κοινωνικές ομάδες ή 

όταν κλονίζουν τη συνολική προσπάθεια. Οι αντιθέσεις και οι κοινωνικές 

διαφορές δεν καταργούνται με αφορισμούς ή με κρατική επιβολή. Μόνο ο 

οργανωμένος δημοκρατικός διάλογος μπορεί να μετασχηματίσει αντιθέ

σεις, να χαράξει το δρόμο με την πιο πλατιά λαϊκή συναίνεση.

Θα κατοχυρώνουμε Θεσμικά αλλά και στην πράξη τη λαϊκή συμμετοχή ώ

στε να διασφαλίζεται η λαϊκή αποδοχή, ία  βήματά μας θα πρέπει να απο

τελούν ώριμους λαϊκούς στόχους Ο ρυθμός υλοποίησης των στόχων Θα 
παίρνει υπόψη το συσχετισμό δυνάμεων, την αντοχή της οικονομίας και τη 

συναίνεση των λαϊκών δυνάμεων.

Οι πολιτικές μας επιλογές βασίζονται στην αρχή ότι ο λαός αποφασίζει 
κυρίαρχα, αβίαστα και ενημερωμένα μέσα σ' ένα δημοκρατικό πολίτευμα, 

όπου υπάρχει πραγματική πολυφωνία, ισοηολιτεία, πλήρης διαχωρισμός 

του κράτους απ' τα κόμματα και σεβασμός στις συνταγματικές διατάξεις. 

Η ουσιαστική κατάκτηση της Λαϊκής κυριαρχίας και η Δημοκρατία στην κα

θημερινή ζωή αποτελούν πρώτο στόχο, που Θα υλοποιηθεί με την άμεση 

προώθηση Θεσμικών αλλαγών. Η αρχή της Λαϊκής κυριαρχίας είναι άρρηκτα 

δεμένη με τον πολυκομματισμό και το κοινοβουλευτικό πολίτευμα...

Οι διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις και κομματικές προτιμήσεις είναι 
όχι μόνο αποδεκτές αλλά και αναγκαίες για τη λειτουργία του πολυκομμα

τικού Δημοκρατικού Πολιτεύματος. Θα προχωρήσουμε άμεσα σ' όλες τις 

νομοθετικές ή άλλες αναγκαίες ρυθμίσεις, που θα στοχεύουν στην εθνική 

συμφιλίωση και ομοψυχία. Η εφαρμογή της ισοπολιτείας και της εθνικής 

συμφιλίωσης Θα γίνει με πιστή τήρηση των νόμων προς όλες τις κατευθύν

σεις και χωρίς διακρίσεις..." □
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Παιδαγωγικός ρόλος της οικογένειας

Παιδαγωγικοί 
γονείκοί ρόλοι 

& λειτουργικότητα 
της οικογένειας

του Γεωργίου Κρουσταλλάκη*

Οι κοινω νικοί -  παιδαγωγικοί ρόλοι 
τω ν μελών της οικογένειας  

(του πατέρα, της μητέρας, των αδελφ ώ ν, 
άλλων συνοικούντων με την οικογένεια προσώπων), 

ιδ ια ίτερα δε τω ν γονέω ν, κατά περιόδους
διαφοροποιούνται, ανάλογα με την παιδευτική λειτουργία  

που επ ιτελεί ο καθένας μέσα στην οικογενειακή ομάδα 
σε μια δεδομένη στιγμή.

Η λειτουργία  αυτή προσδιορίζεται πάντοτε με βάση 
την ηλικία και το φύλο του υποκειμένου της αγωγής, 

δηλαδή του παιδιού.

Ετσι, εξετάζοντας τη διαφοροποίηση των λειτουργιών της οικο
γένειας και αντίστοιχα των γονεϊκών ρόλων, είναι δυνατό να διακρί
νουμε:

1. Παιδαγωγικές ενέργειες και μορφωτικές επιδράσεις που 
ασκούνται από τους γονείς (πατέρα - μητέρα) στο παιδί, κυ
ρίως στα πρώτα στάδια της ζωής του, οι οποίες έχουν ως στό
χο την ικανοποίηση βασικών βιολογικών του αναγκών (τροφή, 
ύπνος, αφόδευση, σεξουαλικότητα κ.λπ.) Η οικογενειακή αγωγή 
στη φάση αυτή περιορίζεται κυρίως στο βιολογικό τομέα (λειτουρ
γία βασικής ενημερώ σεω ς, πρώτης διδασκαλίας και καθο- 
δηγήσεως του παιδιού],

2. Παιδευτικές προσπάθειες των γονέων που αποσκοπούν 
στην κοινωνικοποίηση του παιδιού, δηλαδή στην εκμάθηση α
πό μέρους του τρόπων συμπεριφοράς και μηχανισμών επικοι
νωνίας με το περιβάλλον, τους οποίους υιοθετεί και προβάλ
λει το κοινωνικά σύνολο ως πρότυπα ζωής. Στη διδακτική αυτή 
προσπάθεια, τις περισσότερες φορές, οι γονείς προβάλλουν με 
"τρόπο εποπτικό" για μίμηση τους εαυτούς τους, ως ιδανικά πρότυ
πα ζωής και συμπεριφοράς.

Στο πλαίσιο της κοινωνικοποιήσεως του παιδιού εντάσσεται και η 
εκ μέρους των γονέων και άλλων προσώπων της οικογένειας προ
σπάθεια ενεργοποιήσεως των μηχανισμών διδασκαλίας - εκμάθη
σης των κοινωνικών ρόλων των φύλων μέσα στην οικογένεια. Οι 
γονείς, όπως είναι γνωστό, προσπαθούν να διδάξουν στο παιδί 
τους, το αγόρι ή το κορίτσι, τον αντίστοιχο στο καθένα κοινωνικό 
ρόλο του άνδρα ή της γυναίκας. Ετσι, λοιπόν, διαφοροποιούν τα εν
διαφέροντα, τις δραστηριότητες (παιχνίδια, σπορ, εργασίες κ.λπ ), 
την όλη συμπεριφορά του (συναναστροφές, ενδυμασία κ.λπ ), με 
βάση το κοινωνικά αποδεκτό και καθιερωμένο ανδρικό ή γυναικείο 
πρότυπο (τρόποι πραγματώσεως των αρχετυπικών κοινωνικών ρό
λων του άνδρα και της γυναίκαςΙ. Πρόκειται για ένα κοινωνικό - παι
δευτικό μηχανισμό που λειτουργεί στους κόλπους της οικογένειας, 
όπου, μέσα σε μια κατάλληλα διαμορφωμένη παιδαγωγική ατμό

σφαιρα, μεταδίδονται ασυνείδητα (βιωματική προσπέλαση του γο- 
νεϊκού ρόλου) ή διδάσκονται στο παιδί συστηματικά ορισμένες 
στάσεις ζωής, τρόποι συμπεριφοράς και αξίες, τις οποίες αυτό με 
τη σειρά του τις υιοθετεί και τις αφομοιώνει. Η διδασκαλία - μετά
δοση των παραπάνω στοιχείων πραγματώνεται κυρίως μέσω μιας 
πολύπλοκης διαδικασίας (γνωστική - αντιληπτική διαδικασία: πα
ρατήρηση, ταυτισμός, μίμηση, αφομοίωση), η οποία οδηγεί στον 
ταυτισμό του παιδιού με το γονεϊκό πρότυπο.

Στην ηλικία των 5 - 6  ετών το παιδί κατέχει ήδη τα σχετικά με το 
ανδρικό και γυναικείο φύλο στερεότυπα, μέσω της μαθήσεως των 
κοινωνικών κανόνων του κόσμου των ενηλίκων. Σε ένα μεταγενέ
στερο στάδιο, το παιδί μαθαίνει τους κοινωνικούς ρόλους των 
φύλων, ταυτιζόμενο με τον γονεά του αυτού φύλου ή με πρόσωπα 
(π.χ. τα μεγαλύτερα αδέλφια) του αντίθετου φύλου. Οταν ο γονέας 
είναι απών (φυσική ή συναισθηματική απουσία, αδιαφορία), το παιδί 
συναντά το ανδρικό ή γυναικείο πρότυπο έξω από την οικογένεια, 
στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

Μέσα, λοιπόν, στην ο ικογένεια  το παιδί δ έχ ετα ι τα πρώτα 
μαθήματα κοινωνικής αγωγής και αντιμετωπίζει τα βασικότερα 
προβλήματα της κοινωνικής ζωής (λειτουργίες κοινωνικοποίησης 
του παιδιού): το πώς πρέπει να ζει το άτομο μέσα σε μια ομάδα, 
πώς να ρυθμίζει τη συμπεριφορά του προσαρμόζοντάς την προς 
εκείνη των άλλων ανθρώπων μέσα σε ένα δίκτυο πολύπλοκων σχέ
σεων. Οι κοινωνικές αυτές μαθήσεις είναι εξίσου θεμελιώδεις, ό
πως και οι βιολογικές, απευθύνονται δε στους πιο ζωτικούς μηχα
νισμούς της ψυχής του παιδιού και φθάνουν στον πυρήνα της προ
σωπικότητάς του. Ετσι, οι μέθοδοι που εφαρμόζει π.χ. η μητέρα, για 
να μάθει στο παιδί πώς πρέπει να χρησιμοποιεί το πηρούνι, ή πώς 
πρέπει να πλένεται, ή ακόμη πώς πρέπει να συμπεριφέρεται στους 
μεγαλυτέρους του, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι για την κοι
νωνική ανάπτυξη του παιδιού σημαντικότερες από τις μεθόδους ε 
κείνες που χρησιμοποιεί ο δάσκαλος στο σχολείο, για να το διδάξει 
ανάγνωση ή αρίθμηση.
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Παιδαγωγικός ρόλος της οικογένειας

Οι παραπάνω παιδευτικές διαδικασίες τελούνται στο επίπεδο των 
κοινωνικών μαθήσεων του παιδιού, έχουν δε ως κύριο στόχο την 

κοινωνική του ανάπτυξη.
3. Παιδαγωγικές ενέργειες και φροντίδες των γονέων που 

αποβλέπουν στην πλήρη ενεργοποίηση των νοητικών ικα
νοτήτων του παιδιού, οι οποίες συνθέτουν το πνευματικό του 
αποθεματικό. Οι ενέργειες αυτές (κυρίως διδακτική λειτουργία), 
προσανατολισμένες συνήθως στο γνωστικό τομέα, έχουν ως βα
σικό σκοπό την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού.

4. Ιδιαίτερες προσπάθειες της οικογένειας που κατατείνουν 
στην κανονική συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, στην “ο
μαλή κοινωνική του προσαρμογή" και,  γεν ικότερα, στη 
διατήρηση της ψυχικής του υγείας. Πρόκειται για διαδικασίες 
και αλληλεπιδράσεις που συντελούνται σε ένα άλλο επίπεδο, τε 
λείως διαφορετικό από τα προηγούμενα. Εδώ, τα μέλη της οικογέ
νειας διαδραματίζουν ρόλους λιγότερο τυπικούς, περισσότερο 
ευαίσθητους και συναισθηματικά έντονους. Ετσι, στα πλαίσια των 
παραπάνω επιδιώξεων, ένα από τα μέλη της οικογένειας, συνήθως 
η μητέρα, ενδέχεται να είναι το πρόσωπο που δίνει αγάπη και στορ
γή στην οικογένεια -στοιχεία απαραίτητα για τη διατήρηση της συ
ναισθηματικής ισορροπίας του παιδιού-, ενώ κάποιος άλλος, ο πα
τέρας, είναι εκείνος που τιμωρεί και "τροποποιεί τη συμπεριφορά" 
του παιδιού. Ο ένας μπορεί να εκπροσωπεί το συντηρητικό πνεύμα, 
την "ηθική της οικογένειας" και την παράδοση. Ο άλλος ενσαρκώνει 
την τόλμη, τις νεωτεριστικές και επαναστατικές τάσεις της ζωής.

Μερικές φορές, μέσα στο σύστημα αυτό της αλληλεπιδράσεως 
των μελών της οικογένειας, επικρατούν ορισμένοι "ατυχείς πατρι
κοί ρόλοι", όπως εκείνοι του "αυταρχικού", του "χωρίς κύρος" πατέ
ρα, του "αδιάφορου", του "συναισθηματικό απόντος" κ.α., οι οποίοι 
αποδιοργανώνουν την παιδευτική λειτουργία της οικογένειας ή την 
εκτρέπουν προς κατευθύνσεις σκοτεινές και αβέβαιες.

Μέσα στη συναισθηματική ατμόσφαιρα της οικογένειας, όπως 
αυτή διαμορφώνεται κυρίως από τη συμπεριφορά των γονέων (ε
ναλλαγή ρόλων), τα παιδιά μαθαίνουν τρόπους, για να διαδραματί
σουν κι αυτό με τη σειρά τους κάποιο ρόλο μέσα στην οικογένεια 
και αργότερα στην κοινωνία: ο ένας, καταπιεσμένος από τον αυ
ταρχικό του πατέρα, θα επιδιώξει να γίνει αποδεκτός από το περι
βάλλον ως το "υπάκουο" παιδί, που στην πραγματικότητα όμως θα 
είναι ένα "δειλό" και "κλειστό" στους άλλους ανθρώπους άτομο. Α
ντίθετα, κάποιος άλλος, "θύμα" της γονεϊκής υπερπροστασίας, θα 
επιδιώξει να επιβληθεί στο περιβάλλον του "δυναμικό", με την επι
θετική στάση: αυτός θα είναι ο "αρνητής των πόντων", το "πνεύμα 
αντιλογίας", ο "επαναστάτης", εκείνος που θα διακρίνεται για την 
πρωτοτυπία του. Μερικοί άλλοι, τέλος, θα διεκδικήσουν το ρόλο 
του "διανοούμενου", του "ορθολογιστή", του "φιλόδοξου", του "α
διάφορου", του "παραχαϊδεμένου", του γελωτοποιού" (down) κ.α., 
στην προσπάθεια τους να επισύρουν το θαυμασμό του οικογενεια
κού περιβάλλοντος ή να κερδίσουν την εύνοια των γονέων τουςΠ

* Ο Γ. Κρουσταλλάκης είναι καθηγητής Παιδαγωγικής Πανεπιστημίου Αθηνών.

/
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Το δάσος είναι η ζωή μας

Το Δάσος:
* Παράγει το απαραίτητο και αναντικατάστατο για τη ζωή 

μας οξυγόνο, ενώ δεσμεύει το επικίνδυνο για τη ζωή διοξεί
διο του άνθρακα.

Ένα στρέμμα δάσους, σε ένα χρόνο, δεσμεύει από την ατμόσφαι
ρα 400 κιλά διοξείδιο του άνθρακα και το μετατρέπει σε 400 κιλά 

περίπου οξυγόνο, από το οποίο περισσότερο από το μισό μένει ε 
λεύθερο και είναι όσο καταναλώνει ένας άνθρωπος σε ένα χρόνο.

* Μειώνει την ένταση του φωτός και επιδρά στη σύνθεσή 
του, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο φωτοκλίμα.

Η μείωση της έντασης είναι ανάλογα με το είδος των δένδρων και 
την πυκνότητα. Σε δάσος με πεύκα φθάνει το 50% ενώ σε δάσος 

με οξιές στο 90%. Το φύλλωμα του δάσους απορροφά πιο πολύ την 

ερυθρό και λιγότερο την πράσινη ακτινοβολία.
* Απορροφά και εξουδετερώ νει διάφορες επιβλαβείς ου

σίες. Σ 'ένα χρόνο:
-  Ένα στρέμμα δάσους απορροφά πάνω από 400 κιλά διοξείδιο 

του άνθρακα και το μετατρέπει σε οξυγόνο.
- Ένα στρέμμα δάσους πεύκων μπορεί να συγκροτήσει 3 .200 κιλά 

στερεά σωματίδια (σκόνη), ενώ αντίστοιχο δάσος οξιάς 6.400 κιλά.
- Ένα στρέμμα δάσους ερυθρελάτης απορροφά 25 κιλά διοξείδιο 

του θείου και άλλων οξειδίων, ενώ δάσος λεύκης μέχρι 19,3 κιλά.
* Αμβλύνει τις ακραίες θερμοκρασίες, μειώνει τις μεγάλες, 

αυξάνει τις μικρές και παρεμποδίζει το σχηματισμό δρόσου 
και πάχνης.

Το δάσος συγκρατεί μεγάλο μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και 
παρεμποδίζει τη γήινη ακτινοβολία. Έτσι το καλοκαίρι π.χ. η θερμο
κρασία στο δάσος μπορεί να είναι μικρότερη και πάνω από 10 βαθ
μούς Κελσίου από ότι στο ύπαιθρο.

Τα δάση μσς
"Στο δάσος δεν αφήνουμε τίποτα, 

παρά μδνο τις πατημασιές μας. 
Και δεν παίρνουμε τίποτα, 
παρά μάνο φω τογραφ ίες*'.

Το δάσος και ο άνθρωπος
Ο άνθρωπος συνδέθηκε με το δάσος από την πρώτη στιγμή της 

εμφάνισής του πάνω στη γη και μάλιστα στενότατα. Το δάσος του 

εξασφάλισε τροφή, στέγη, προστασία, ψυχαγωγία και εργασία. 
Του πρόσφερε την απαραίτητη ξυλεία, τα καυσόξυλα, και τα άλλα 

δασικά προϊόντα για τη διαβίωση και πρόοδό του. Επίσης το δάσος 

του έδωσε τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες για κοινωνικές, θρη
σκευτικές, καλλιτεχνικές και άλλες εκδηλώσεις και απασχολήσεις 

για την πνευματική, κοινωνική και πολιτιστική του άνοδο
Στο πέρασμα των αιώνων το δάσος συνεχίζει να προσφέρει και 

ο άνθρωπος βρίσκει τρόπους και αξιοποιεί πολύπλευρα την πολύτι
μη αστείρευτη, φυσική πηγή ζωής, προόδου και πολιτισμού. Έτσι το 

δάσος ταυτίζεται με την ίδια τη ζωή και την ιστορία του ανθρώπου 

πάνω στη γη. Ο άνθρωπος στάθηκε ανέκαθεν απέναντι στα δάση 

φίλος και εχθρός, προστάτης και εκμεταλλευτής Μ ε αφορμή τις 

διάφορες ανάγκες ή από άλλες αιτίες, με τις διάφορες καταστρε
πτικές του επεμβάσεις υποβάθμιζε και περιόριζε συνεχώς τα δά
ση. Η φύση όμως αντιστέκεται.

Τα δάση αγωνίζονται να διατηρηθούν και ο αγώνας συνεχίζεται...
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Το δάσος είναι η ζωή μας

* Μειώνει τους θορύβους
Ζώνη δάσους από κωνοφόρα δένδρα που έχει πλάτος 30 μ. μειώ

νει την ένταση του θορύβου κατά 5-6 DESIBEL5, ενώ σε ζώνη πλά
τους 100 μ. η μείωση της έντασης μπορεί να φθάσει και τα 30 

DESIBELS.
* Μειώνει την ένταση του ανέμου
Ι ε  απόσταση 150 μ. περίπου μέσα σε δάσος από πεύκα η κίνηση 

του ανέμου σταματά τελείως, σε δάσος από έλατα η απόσταση 

φθάνει τα 120 μ. ενώ σε δάσος ελάτης μόνο στα 40-50 μέτρα.
* Αυξάνει τις βροχές, μετατρέπει σε βροχή (βροχοομίχλη), 

την υγρασία του αέρα και υγροποιεί την ομίχλη.
Οι βροχές αυξάνονται από τα δάση μέχρι 6% ενώ η βροχοομίχλη 

μπορεί να ξεπεράσει και το ετήσιο ύψος βροχής.
* Συγκρατεί το νερό της βροχής και δεν το αφήνει να πέφτει 

με δύναμη στο έδαφος και να το διαβρώνει.
Το φύλλωμα μπορεί να συγκροτήσει μέχρι και 3 χιλιοστά ή μέχρι 

και το 50% της βροχής, ενώ ένα πολύ μικρό μέρος απορρέει επι
φανειακά αποτρέποντας έτσι το σχηματισμό πλημμύρων.

* Ενισχύει τα υπόγεια νερά.
Το μεγαλύτερο μέρος του νερού της βροχής με τη βοήθεια της 

βλάστησης απορροφάται από το έδαφος και εμπλουτίζονται τα υ
πόγεια νερά (που παίρνουμε από τις πηγές τα φρεάτια). Σ' αυτό 

βοηθά το δάσος με το έδαφος του που είναι σαν σφουγγάρι και 
βοηθά στην απορρόφηση του νερού.

* Βελτιώνει την ποιότητα του νερού, ενεργεί σαν μικροβιο
λογικό χημικό και φυσικό φίλτρο του νερού.

Σε ένα λίτρο νερό από υπαίθριο περιβάλλον βρέθηκαν 920 σπόρια 

κωλοβακτηρίων, ενώ από δάσος δρυός μόνο 9.

* Συγκρατεί το έδαφος και εμποδίζει τη διάβρωση.
Σε δάσος φυλλοβόλων δένδρων παρατηρήθηκε διάβρωση 5 κιλά 

σε ένα στρέμμα, σε αναδάσωση με πεύκα 1 κιλό, ενώ σε γεωργικό 

έδαφος 1.000 κιλά και σε βοσκότοπο 80 κιλά. Στην Ελλάδα η διά
βρωση υπολογίζεται σε 50.000 -100.000 στρέμ. το χρόνο.

* Εμποδίζει την εξάτμιση του εδάφους και αυξάνει την υγρα
σία του.

Η μείωση της εξάτμισης του εδάφους κάτω από το δάσος φθάνει 
το 40-50% εκείνης του εξωδασικού εδάφους.

* Δεν εξαντλεί το έδαφος και βοηθά στη δημιουργία του
Μ ε τις βιολογικές λειτουργίες του δάσους έχουμε την ανακύκλω

ση των θρεπτικών συστατικών. Από τα φύλλα που πέφτουν ενι- 
σχύεται το έδαφος με 250-450 κιλά ξηρή οργανική ουσία σε κάθε 

στρέμμα το χρόνο.
* Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες για την προστασία, 

διατροφή και διατήρηση πολλών ζωικών οργανισμών.
Ανάλογα με το δάσος, τις γεωγραφικές και κλιματικές συνθήκες, 

έχουμε και την ανάλογη παρουσία διαφόρων ζώων, μικρών και με
γάλων, τετράποδα και φτερωτά, ασπόνδυλα κ.ά.

Γενικά το δάσος με τις διάφορες λειτουργίες του:
- Δημιουργεί υγιεινές συνθήκες εργασίας και διαβίωσης
- Προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης, δημιουργίας, άθλησης, ψυχα

γωγίας.
- Εμποδίζει τη δημιουργία χείμαρρων και πλημμύρων.
- Βοηθά στη διατήρηση της βιολογικής ισορροπίας στη φύση.
- Εξασφαλίζει κατάλληλες συνθήκες διατήρησης πλούσιας χλωρίδας 

και πανίδας.
- Προσφέρει πολύτιμα προϊόντα Ιξύλο κ.λπ.Ι για τη ζωή και την πρόο

δο. Συμβάλλει στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη.
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Το 6άσος είναι η ζωή μας

Τα δάση μας κινδυνεύουν
0  κυριότερος κίνδυνος καταστροφής των δασών μας είναι οι 

πυρκαγιές, οι οποίες προέρχονται κυρίως από ανθρώπινες δρα
στηριότητες και απ' αυτές, ίσως οι πιο πολλές από αμέλεια, όπως: 
πέταμα αναμμένων τσιγάρων και σπίρτων, άναμμα και εγκατάλειψη 
εστιών φωτιάς μέσα ή κοντά σε δάση, καθάρισμα χωραφιών, κάψι
μο βοσκοτόπων κ.λπ.

Με τις πυρκαγιές
- Υποβαθμίζεται γενικά το περιβάλλον και οι οικολογικές συν

θήκες χειροτερεύουν και μπορούν να κάνουν δύσκολη τη δημιουρ
γία και πάλι δασών και να επιφέρουν ανεπανόρθωτη και επικίνδυνη 
διατάραξη της βιολογικής ισορροπίας.

- Εγκαταλείηονται τα εδάφη στη διαβρωτική δράση των βροχών 
και στον κίνδυνο να παρασυρθούν προς τη θάλασσα.

- Δημιουργούνται χείμαρροι και ενισχύονται οι πλημμύρες.
- Μειώνεται η δυνατότητα των εδαφών να συγκρατήσουν τα νερά 

των βροχών και να εμπλουτίσουν τα υπόγεια νερά των βροχών και 
να εμπλουτίσουν τα υπόγεια νερά, τις πηγές και τα ποτάμια, με α
ποτέλεσμα τη λειψυδρία.

- Στερούμαστε την πολύτιμη ξυλεία και τα άλλα δασικά προϊόντα 
για πολλά χρόνια, μέχρι να ξαναγίνει -αν ξαναγίνει- το δάσος όπως 
ήταν προτού καεί

- Δημιουργούνται διάφορα προβλήματα κοινωνικά, υγείας, εργα
σίας, αναψυχής κ.λπ.

- Επιβαρύνεται η οικονομία με τις τεράστιες δαπάνες κατάσβε
σης και τις ανυπολόγιστες επίσης δαπάνες που απαιτούνται για την 
αποκατάσταση -όσων είναι δυνατή- ζημιών.

Πρόληψη πυρκαγιών
Η πρόληψη των πυρκαγιών είναι ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπι

σης του μεγάλου κινδύνου που απειλή τα δάση μας. Έτσι λοιπόν και 
σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που ορίζονται από τη Δασική Νομο
θεσία, θα πρέπει κυρίως:

- Να μην ανάβουμε ή να διατηρούμε φωτιά για οποιοδήποτε σκο
πό στην ύπαιθρο και μέσα σε δάση ή δασικές εκτάσεις ή πλησίον 
τους και μέχρι απόσταση τριακοσίων μέτρων.

- Να μην τοποθετούμε ή εγκαταλείπουμε εύφλεκτες ύλες μέσα 
στο δάσος και σε απόσταση μέχρι τριακοσίων μέτρων.

- Να μην πετάμε αναμμένα τσιγάρα μέσα στο δάσος.

- Να μην βάζουμε φωτιά μέσα σε αγρούς όταν αυτοί βρίσκονται 
μέσα στο δάσος ή πλησίον αυτού και σε απόσταση μέχρι τριακο- 
σίων μέτρων.

- Γενικά δεν πρέπει να γίνεται χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο.
Όταν δεις φωτιά σε δάσος έχεις υποχρέωση:

’Να μη φύγεις αδιάφορος γιατί γίνεσαι και συ συνυπαίτιος.
’  Να προσπαθήσεις να τη σβήσεις Ιμε κλαδιά, χώμα, νερά κ.λπ.ί προ

τού επεκταθεί

’  Να ειδοποιήσεις και άλλους να βοηθήσουν στην κατάσβεση, αν δεν 
μπορείς μόνος σου.

’  Να μην απομακρυνθείς αν Δε σβήσει τελείως η φωτιά.
'  Να ειδοποιήσεις τη Δασική Υπηρεσία στο τηλέφωνο 191 και να 

βοηθήσεις το έργο της.

Ο ρόλος της Αστυνομίας στη πρόληψη τω ν πυρκαγιών
Ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη των πυρκαγιών, σε συνεργασία 

με τους άλλους συναρμόδιους φορείς, έχει κάθε χρόνο η Ελληνική 

Αστυνομία. Οπως ήδη έχει αποφασιστεί κατά τη διάρκεια συσκέ
ψεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορα επίπεδα, η Ελληνική Α
στυνομία θα συμμετέχει με εκπροσώπους της στα Συντονιστικά 

όργανα (Σ.Δ.Ο. - Σ.Ν.Ο. - Μ.Ε.Σ.Ο. κ.λπ ), θα συνδράμει στο έργο του 

δικτύου επιτήρησης που οργανώνουν οι Νομαρχίες παράλληλα με 

την εκτέλεση των κυρίων καθηκόντων, θα επεμβαίνει για την κατα
στολή πυρκαγιών με δικές της δυνάμεις και μέσα, ευθύς ως γίνεται 
αντιληπτή η έναρξη πυρκαγιάς και θα ενημερώνει άμεσα τις αρμό
διες αρχές.

Επίσης θα κινητοποιείται και θα επεμβαίνει προς καταστολή πυρ
καγιών, ανάλογα με την έκτασή τους, κατόπιν αιτήσεως του οικείου 

Νομάρχη και σύμφωνα με τις οδηγίες του, ενώ θα λαμβάνει μέτρα 

Τάξης, Τροχαίας και Ασφάλειας στην περιοχή που πλήττεται ή ε- 
ηλήγη από πυρκαγιά.

Ιδιαίτερα σημαντικός θα είναι ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνομίας, 
στην προστασία προσώπων και πραγμάτων, κυρίως με τη συν
δρομή της στο έργο μετακινήσεως του πληθυσμού, που κινδυνεύει 
από την πυρκαγιά, εφ' όσον διαταχθεί μετακίνηση.

Ακόμα θα γίνεται ανάλογος σχεδιασμός, ώστε σε περίπτωση α
νάγκης προληπτικού αποκλεισμού δασών και επικινδύνων περιο
χών, ν' ανταποκρίνονται επαρκώς οι υπηρεσίες, ενώ θα δίδονται 
συμπληρωματικές εντολές και κατευθύνσεις για πραγματοποίηση 

ουσιαστικών ελέγχων σε οχήματα που διέρχονται από δασικούς 

δρόμους. Επίσης, έχουν δοθεί οδηγίες και κατευθύνσεις, για την με 

αυστηρότητα εφαρμογή της νομοθεσίας που αναφέρεται, στην α
παγόρευση εγκατάστασης σκηνών και στάθμευσης τροχόσπιτων 
σε δάση και παρυφές δασών και στην απαγόρευση ρίψεως υλικών 

ή απορριμμάτων σε δάση, δασικές περιοχές και άλλους ευαίσθη
τους χώρους.

Οι ασκούντες τροχονομικά καθήκοντα στο εθνικό και επαρχιακό 
οδικό δίκτυο, πεζοί Αστυνομικοί, πληρώματα περιπολικών και μοτο- 
σικλετιστές, θα επιτηρούν σε βάθος τις δασώδεις εκτάσεις και σε 

περίπτωση που αντιληφθούν έναρξη πυρκαγιάς, θα ενημερώνουν 
αμέσως τα τοπικά κέντρα ασυρμάτου.

Τέλος, στις διαταγές που έχουν εκδοθεί, επισημαίνεται η ανάγκη 
άψογης και εποικοδομητικής συνεργασίας με τους συναρμόδιους 

φορείς και η επαρκής παρουσία των υπηρεσιών της Ελληνικής Α
στυνομίας, όταν και όπου επιβάλλεται. □

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
(Στοιχεία από το φυλλάδιο "Το δάση μας" του Υπουργείου Γεωργίας)
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Τώρα,
σε κάθε ασφάλεια αυτοκινήτου, 

η ΕΘΝΙΚΗ προσθέτει 
Οδική Βοήθεια.

Λέγεται Εθνική Οδική Ασφάλεια. Είναι η απόλυτη ασφάλεια αυτοκινήτου. Περιλαμβάνει 
άλες τις γνωστές καλύψεις μιας ασφάλειας αυτοκινήτου 

και επιπλέον, σύνδεση με Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια!
Σας την προσφέρει η Εθνική Ασφαλιστική σε συνεργασία με την 

EUROSOS ASSISTANCE.
Γιατί η Πρώτη Ασφαλιστική πιστεύει άτι όταν αυξάνονται τα αικράλιστρα, 

οφείλει να αυξάνει τις παροχές της.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΙΚΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗ

Η ΠΡΩΤΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
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Εγκαίνια νεοανεγερθέντος 
αστυνομικού κτιρίου Α.Δ. Εδεσσας
Πρσγμε τοποιήθηκαν πρόσφατα από 

τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Κώ
στα Γείτονα, τα εγκαίνια του νεοανε- 
γερθέντος Αστυνομικού κτιρίου Ε
δεσα τς, στο οποίο συστεγάζονται η 
Αστυνομική Διεύθυνση, το Αστυνομι
κό Τμήμα, το Τμήμα Ασφαλείας και το 
Τμήμε Τροχαίας Εδεσσας. Το κτίριο 
είναι ιδιόκτητο και εξυπηρετεί όλες 
τις ανάγκες των υπηρεσιών της 
Διεύθυνσης.

Στη τελετή εγκαινίων χοροστάτησε 
ο Ζεβασμ,ωτατος Μητροπολίτης Ε
δέσσης - Πέλλης και Αλμωπίας κ.κ. 
Χρυσόστομος και παρέστησαν ο Υ
φυπουργός Παιδείας κ. Γιώργος Πα- 
σχαλίοης, οι βουλευτές Πέλλας κ,κ. 
Πέτρες Σουγγάρης, Δημήτριος Γαϊ- 
τανίδης και Παρθένα Φουντουκίδου, 
ο Νομάρχης Πέλλας κ. Γεώργιος Τό
νος, ο Α ( ενικός Επιθεωρητής Αστυ
νομίας Υποστράτηγος κ. Δημήτριος 
Μητρόπουλος, ο Γενικός Αστυνομι
κός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Τα- 
ξίαρχος κ. Γεώργιος Πλάκας, ο Επι
θεωρητής Αστυνομίας Κεντρικής 
Μακεδονίας Ταξίαρχος κ. Θεολόγος 
Αμαξόπουλος, ο Διευθυντής Αστυ
νομίας Θεσσαλονίκης Ταξίαρχος κ. 
Γεώργιος Φριτζάλας, άλλοι επίσημοι 
κα πλήθος κόσμου.

Μετά το πέρας των εγκαινίων η Α
στυνομική Διεύθυνση παρέθεσε δε
ξίωση προς τιμή των προσκεκλημέ
νων, ενώ στη συνέχεια ο Δήμαρχος 
Εδεσσας κ. Χρήστος Βοσνάκης πα- 
ρ εθ εσ ε  γεύμα προς τιμή των ε 
πισήμων στη Δημοτική επιχείρηση 
"Καταρράκτης",

Η σύγχρονη αυτή μάστιγα πλήττει 
και τη χώρα μας, ιδια ίτερα τη νεο 
λαία, που αποτελεί το δυναμικό και 
πολύτιμο κεφάλαιο σε κάθε κοινωνία. 
Η πολιτική αντιμετώπισης απαιτεί σί
γουρα οργανωμένη και συντονισμέ
νη παρέμβαση της πολιτείας και του 
συνόλου της κοινωνίας. Με έμφαση 
στην πρόληψη, θεραπεία, αποκατά
σταση και κοινωνική επανένταξη για 
τα θύματα, καθώς και στην κατα
στολή για τους παραγωγούς και ε 
μπόρους του λευκού θανάτου.

Το Υπουργείο Δημ. Τάξης στα πλαί
σια της συνολικής προσπάθειας της 
πολιτείας, έχει ιδιαίτερο ρόλο στον 
τομέα πρόληψης και καταστολής. Ι
διαίτερα στενή είναι η συνεργασία 
με όλους τους συναρμόδιους φο
ρείς στη χάραξη της πολιτικής και του 
συντονισμού των ενεργειών.

Η Ελληνική Αστυνομία συμμετέχει 
παράλληλα σ' όλα τα Ευρωπαϊκά και 
διεθνή Fora CEuropol, Interpol), για 
την προώθηση μέτρων και το συντο
νισμό των ενεργειών σε Ευρωπαϊκό 
και Παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης έχουν 
υπογράφει διμερείς συμβάσεις αστυ
νομικής συνεργασίας με όλες σχε
δόν τις γειτονικές χώρες για την αντι
μετώπιση των ναρκωτικών.

Η επιτυχής όμως αντιμετώπιση της 
μάστιγας επιβάλλει συνολική προ
σπάθεια και συστράτευση όλων. Έ
χουμε προπάντων καθήκον, να προ
βάλλουμε οράματα και να δημιουρ
γήσουμε νέα πρότυπα, Έτσι έμπρα
κτα μπορούμε να ενισχύσουμε στους 
νέους την πίστη, την ελπίδα και την α
γάπη για τη ζωή".

Επικαιρότητα

Παγκόσμια ημέρα 
κατά των ναρκωτικών

Με την ευκαιρία του εορτασμού της 
παγκόσμιας ημέρας αφιερωμένης 
στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, 
ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Κώ
στας Γείτονας, απέστειλε το ακόλου
θο μήνυμα:

"Καθημερινά επιβεβαιώνεται η με
γάλη απειλή από τα ναρκωτικά, για τις 
σύγχρονες κοινωνίες, την αξιοπρέ
πεια, την υγεία και τη ζωή των ανθρώ
πων. Η διάδοση και χρήση τους, παίρ
νουν ανησυχητικές διαστάσεις και η 
διεθνής Κοινότητα αναζητεί απεγνω
σμένα αποτελεσματικούς τρόπους 
αντιμετώπισή τους.
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Επίσκεψη Υπουργού Δημ. Τάξης 
στη Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης

Τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση 
Θεσσαλονίκης, επισκέφθηκε πρό
σφατα ο Υπουργός Δημ. Τάξης κ. Κώ
στας Γείτονας. Κατά τη διάρκεια της 
επίσκεψης πραγματοποιήθηκε σύσ
κεψη στην οποία έλαβαν μέρος ο 
Γεν. Αστυν. Δ/ντής Θεσ/κης Ταξίαρ- 
χος κ. Γεώργιος Πλάκας, οι Διευθυ
ντές όλων των Διευθύνσεων καθώς 
και όλοι οι προϊστάμενοι των Τμημά
των του Επιτελείου της Γ.Α.Δ.Θ.

Στη σύσκεψη εξετάστηκαν τα γενι
κότερα προβλήματα αστυνόμευσης 
και ασφάλειας που απασχολούν τη 
Γ.Α.Δ.Θ., ενώ ζητήθηκε από τον κ, Υ
πουργό να ενισχυθούν βασικές υπη
ρεσίες με τεχνικό εξοπλισμό, Επίσης 
ζητήθηκε η συμπαράσταση του Υ
πουργείου στη σκέψη να επαναλει- 
τουργήσει η Λέσχη Αστυνομικών, αί
τημα που ο κ. Υπουργός αντιμετώπισε 
θετικό, Τέλος, ο κ. Υπουργός εξέφρα- 
σε την ικανοποίησή του για την όλη 
λειτουργία και δραστηριότητα των Α
στυνομικών Υπηρεσιών της Θεσσα
λονίκης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο 
Γ.Α.Δ.Θεσ/κης Ταξίαρχος κ. Γεώργιος 
Πλάκας επέδωσε σαν αναμνηστικό 
στον κ, Υπουργό, πιστό αντίγραφο 
της κεφαλής του Μεγ. Αλεξάνδρου,

Επίσκεψη Υπουργού Δημ. Τάξης 
στην Αστυν. Δ/νοη Αιτωλίας

Το Μεσολόγγι και την Α.Δ. Αιτωλίας 
επισκέφθηκε πρόσφατα ο Υπουργός 
Δημ. Τάξης κ. Κώστας Γείτονας, Ο κ. Υ
πουργός μίλησε σε συγκέντρωση Α
στυνομικών στην αίθουσα της Λέ
σχης της Αστυν. Διεύθυνσης και επι
κέντρωσε την ομιλία του στην ανα
γκαιότητα της αναβάθμισης του ρό
λου της Αστυνομίας σε θεσμικό και ε 
παγγελματικό επίπεδο, ώστε να α- 
νταποκριθεί στις απαιτήσεις των και
ρών και ακόμα ανακοίνωσε τις ενέρ
γειες και τα μέτρα του Υπουργείου 
για την επίλυση θεσμικών και οικονο
μικών προβλημάτων.

Στον κ. Υπουργό μετά το πέρας της 
ομιλίας του επεδόθη από τον Αστυ
νομικό Διευθυντή κ. Ιωάννη Φιλιόπου- 
λο ως ενθύμιο της επίσκεψής του στο 
Μεσολόγγι αναμνηστική πλακέτα με 
τους πέντε Μεσολογγίτες πρωθυ
πουργούς,

Επικαιρότητα

Νέα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών
Με στόχο τη θωράκιση των συνό

ρων της χώρας μας, προς αντιμετώ
πιση της εισόδου ναρκωτικών από τις 
γειτονικές χώρες, ο Υπουργός Δημ. 
Τάξης κ. Κώστας Γείτονας, υπέγραψε 
απόφαση σύμφωνα με την οποία ι
δρύονται τρία νέα Τμήματα Δίωξης 
Ναρκωτικών στις Σέρρες, την Καστο
ριά και τα Ιωάννινα. Με την ίδρυση 
των νέων Τμημάτων, σε συνδυασμό 
με τη ύπαρξη αντιστοίχων υπηρεσιών 
σε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, 
Κέρκυρα και Ρόδο, βελτιώνονται ση
μαντικά οι έλεγχοι που πραγματο
ποιούνται στα σύνορα της χώρας, για 
την προστασία της κοινωνίας από τη 
μάστιγά των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι νέες 
αυτές υπηρεσίες, αλλά και οι υπόλοι
πες επτά που ήδη λειτουργούν, θα 
προμηθευτούν 17 αυτοκίνητα Jeep, 
100 φορητούς ασυρμάτους και θα ε-

φοδιασθούν με ειδικά τεστ ανίχνευ
σης ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, 
θα ενισχυθούν με κατάλληλο προ
σωπικό και υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 
Στα Τμήματα Ασφαλείας Σερρών, Κα
στοριάς και Ιωαννίνων δόθηκαν πρό
σφατα από ένας σκύ-λος-ανιχνευτής 
ναρκωτικών με συνοδό Αστυφύλακα, 
καθώς και φορητοί πομποδέκτες 
νέας τεχνολογίας,

Τα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτικών, θα 
είναι αυτοτελείς Υπηρεσίες και θα υ
πάγονται στις Υποδιευθύνσεις Ασφα
λείας που θα συσταθούν αντί των 
Τμημάτων Ασφαλείας στις Σέρρες, 
την Καστοριά και τα Ιωάννινα.

Τα Τμήματα αυτά θα συσταθούν α
ντί των Γραφείων Δίωξης Ναρκωτι
κών, που λειτουργούν σήμερα στα 
Τμήματα Ασφαλείας αυτών των πό
λεων και θα έχουν τις αρμοδιότητες 
που έχουν σήμερα τα Γραφεία Δίω
ξης Ναρκωτικών.
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Επικαιρότητα

Ορκίστηκαν οι νέοι Υπαστυνόμοι
Σε ειδική τελετή που έγινε στις 28- 

6-1996 στην Αστυνομική Ακαδημία, 
ορκίστηκαν 151 νέοι Υπαστυνόμοι Β'. 
Τα ξίφη στους νέους Αξιωματικούς α- 
πένειμε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Κώστας Γείτονας.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης, ο 
Γεν, Γραμματέας του Υπουργείου κ. 
Σωκράτης Κοσμίδης, ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντ/γος κ. Α- 
θαν. Βασιλόπουλος, οι Υπαρχηγοί του 
Σώματος Αντ/γοι κ.κ. Χαράλαμπος 
Σκίτσας και Ιωάννης Καρακωντίνος, 
πολλοί άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι 
Αξιωματικοί της Αστυνομίας και των 
Ενόπλων Δυνάμεων, καθηγητές της 
Σχολής καθώς και συγγενείς και φίλοι 
των νέων Υπαστυνόμων,

Στην Ημερήσια Διαταγή του ο Διοι
κητής της Σχολής Αστυνομικός Διευ
θυντής κ, Κων/νος Τσιλίκας τόνισε 
μεταξύ άλλων και τα εξής:

"...Η σημερινή μέρα είναι μια στιγμή 
βαρυσήμαντη και πολυσήμαντη. Είναι 
η στιγμή της κορύφωσης της προσω
πική σας πνευματικής οδοιπορίας, 
αλλά και της δικαίωσης του προσωπι
κού σας αγώνα και της προσωπικής 
σας αγωνίας. Είναι η ώρα ενός σοβα
ρού σταθμού της ζωής σας και ενός 
απολογισμού, που θα πρέπει να σας 
βρει με θετικό ισολογισμό.

...,Η αρχή της θητείας σας, συμπίπτει 
χρονικά με δύσκολους καιρούς. Έ
χουμε, όμως, την πεποίθηση πως η 
Σχολή μας προσφέρει στην Ελληνική 
κοινωνία, σ υγκροτημένες  συ
νειδήσεις, όχι μόνο άρτια εκπαιδευ
μένων Αξιωματικών αλλά και ηθικά 
συγκροτημένων ανθρώπων,..

Το δέλεαρ της εξουσίας είναι γλυ
κό, οι προκλήσεις της πολλές και οι ε 
σωτερικές αντιστάσεις των ανθρώ
πων, όχι πάντοτε ισχυρές. Συχνά η φι
λοδοξία εκτρέπεται σε ματαιοδοξία 
και η χρήση της εξουσίας σε κατά
χρηση αυτής..., Γι' αυτό θα πρέπει πά
ντοτε στο ένα χέρι να κρατάτε το ξί
φος και στο άλλο  το ζυγό της δι
καιοσύνης, ώστε το ξίφος να στηρίζει 
και να επιβάλλει το ζυγό της ευθυκρι
σίας και ο ζυγός να περιορίζει και να 
αποτρέπει του ξίφους την αυθαιρε
σία. Με τα ξίφη σας αυτά να ορθο
τομήσετε, όχι μόνο το λόγο της αλή
θειας αλλά και της δικαιοσύνης και 
της καλοσύνης.

Να προασπίσετε και να υπηρετήσε
τε την Δημοκρατία και την πολιτεία, ό
χι μόνο με σύνεση και ευθύνη, αλλά 
και με αυταπάρνηση και εθελοθυσία. 
Με τα ξίφη σας τέλος αυτά, να ανοί

ξετε τα αποστήματα της αδικίας και 
να εκριζώσετε τα καρκινώματα της ε 
γκληματικότητας και της ανομίας, τα 
κακοήθη μορφώματα της διαφθοράς 
και της υποκρισίας..."
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Τιμή στους αστυνομικούς 
που έπεσαν στη Μάχη της Κρήτης
Εκδηλώσεις προς τιμή των πεσό- 

ντυυν ανδρών της Χωροφυλακήςστη 
Μάχη της Κρήτης το Μάιο του 1941, 
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα στο 
Τμήμα Δοκ. Αστ/κων Ρέθυμνου,

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν με επιμνη
μόσυνη δέηση στο Μαυσωλείο της 
Σχολής, ενώ στη συνέχεια αναγνώ- 
σθηκε η Ημερήσια Διαταγή από το 
Διοικητή της Σχολής Αστυφυλάκων 
Αστυν. Δ/ντή κ. Νικόλαο Μαθιουδά- 
κη, έγινε προσκλητήριο των νεκρών, 
υπό τους ήχους τιμητικών βολών και 
κατάθεση στεφάνων.

Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την πα
ρουσία τους, ο Πρόεδρος της Δημο
κρατίας κ, Κων/νος Στεφανόπουλος, 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λά- 
μπης και Σφακίων κ.κ. Ειρηναίος, ο Υ
φυπουργός ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Μανόλης 
Λουκάκης, ο Πρέσβης της Αυστρα
λίας Δρ. Merilis, εκπρόσωποι των Πρε
σβειών της Μ. Βρετανίας και Ν. Ζη
λανδίας, ο Βουλευτής Ρέθυμνου κ. 
Γιάννης Κεφαλλογιάνης, ο Νομάρχης 
Ρέθυμνου κ. Μανόλης Λίτινας, ο Β Υ- 
παρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντ/γος κ. Ιωάννης Καρακωντίνος, ο 
Γεν. Επιθ/τής Αστυνομίας Υποστ/γος 
κ. Αντώνιος Κουκάκης, ο Αστυν. Ε- 
πιθ/τής Κρήτης Ταξίαρχος κ, Κων/νος 
Χαλκιαδάκης, ο Δ/ντής της Αστυνο
μικής Ακαδημίας Ταξίαρχος κ. 
Κων/νος Ζιανίκας, ο Διοικητής της 
Σχολής Αστ/κων Αστυν. Δ/ντής κ. Νικ, 
Μ αθιουδάκης, ο Αστυν. Δ /ντής  
Ρεθύμνης Αστυν. Υποδ/ντής κ. Γεώρ
γιος Καραβιώτης, εκπρόσωποι Στρα
τιωτικών, Δημοτικών Αρχών και άλ
λων φορέων της πόλεως, αντιπρο
σωπεία παλαιών πολεμιστών της 6ης 
Αυστραλιανής Μεραρχίας, της Με
γάλης Βρετανίας, της Νέας Ζηλαν
δίας, της Ελλάδας, καθώς και πλήθος 
κόσμου.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, 
απονεμήθηκαν στον κ. Πρόεδρο της 
Δημοκρατίας, αναμνηστική πλακέτα 
με το έμβλημα της Υπηρεσίας από 
τον Β' Υπαρχηγό του Σώματος και α
ναμνηστικό δώρο από τον Διευθυντή 
της Αστυνομικής Ακαδημίας, Τιμές α
πέδωσε η Μουσική του Σώματος, μία 
Διμοιρία Δοκίμων Υπαστυνόμων με 
την Πολεμική Σημαία του Σώματος και 
Διμοιρίες Δοκίμων Αστυφυλάκων.

Επικαιρότητα

Αγιασμός στις κατασκηνώσεις
Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο 

πανέμορφο χώρο των Παιδικών Εξο
χών της Ελληνικής Αστυνομίας, στον 
Αγιο Ανδρέα Αττικής, αγιασμός και ε 
πίσημη τελετή έναρξης λειτουργίας 
τους, για την κατασκηνωτική περίοδο 
1995.
Στην τελετή του αγιασμού παρέ

στησαν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
κ. Κώστας Γείτονας, ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτη
γος κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος, 
πολλοί ανώτατοι και ανώτεροι Αξιω
ματικοί του Σώματος, πολλοί προσκε
κλημένοι και οι κατασκηνωτές.

Σημειώνεται ακόμα, ότι στα πλαίσια 
υλοποίησης της διμερούς Συμφω
νίας Αστυνομικής Συνεργασίας του 
Υπουργείου μας και του Υπουργείου' 
Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, πραγματο
ποιήθηκε φιλοξενία δώδεκα παιδιών

Κυπρίων Αστυνομικών και δύο συνο
δών τους, στις εγκαταστάσεις των 
Παιδικών εξοχών της Ελληνικής Α
στυνομίας στον Αγιο Ανδρέα Αττικής 
από 9 έως 28-7-1996.
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Ημερίδα με θέμα 
"Αστυνομία και Περιβάλλον"

Αξιολογότατη και πολύ σημαντική 
χαρακτηρίσθηκε από τα Μέσα Μα
ζικής Ενημέρωσης η πρωτοβουλία 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Θεσσαλονίκης, για τη διοργάνωση η
μερίδας με θέμα "Αστυνομία και Πε
ριβάλλον", Η ημερ ίδα πραγματο
ποιήθηκε, σε συνεργασία με την Με
σογειακή Επιστημονική Οργάνωση 
Προστασίας Περιβάλλοντος (MSAEP), 
το Α ρ ισ το τέλ ε ιο  Πανεπιστήμιο 
Θεσ/κης και το Τεχνικό Εκπαιδευτικό 
Ιδρυμα Θεσ/κης (ΤΕΙΘ), στις 13 Ιου
νίου 199ό, στο συνεδριακό κέντρο "I. 
Βελλίδης" στη Θεσσαλονίκη.

Στόχοι της ημερίδας ήταν, η ενημέ
ρωση των μελών της Ελληνικής Α
στυνομίας σχετικά με θέματα προ
στασίας του περιβάλλοντος, όπως 
διαμορφώνονται στη σύγχρονη ε 
ποχή, η πιο ενεργός συμμετοχή των 
μελών της Αστυνομίας στην εφαρ
μογή των νόμων που αφορούν την 
Προστασία του Περιβάλλοντος, η 
πρόταση για τη δημιουργία ιδιαίτερου 
Τμήματος στην Αστυνομία που στόχο 
θα έχει την περιβαλλοντική προστα
σία και η προσπάθεια ανάπτυξης πε
ριβαλλοντικής συνείδησης, ώστε με 
την πρόληψη να έχουμε περιορισμό 
της ρύπανσης και μόλυνσης του πε
ριβάλλοντος.

Ομιλητές ήταν οι καθηγητές του Α- 
ριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νί- 
κης κ. κ. Γ. Βασιλικιώτης, Ν. Κυριακής, I. 
Μακρογιόννης και Κ. Δελίδου - Τσό- 
για, ο καθηγητής Τ.Ε.Ι. Θεσ/νίκης κ. Φ. 
Βοσνιάκος, ο τέως Δ/ντής περιβάλ
λοντος του Υπουργείου Μακεδονίας 
- Θράκης κ. Γεώργιος Αργυριόδης, ο 
Αστυνόμος Β Δημήτριος Γιαννακα- 
ράς της Δ /νσ ης Αστυνομίας 
Θεσ/κης και ο Υπαστυνόμος Α Γεώρ- 
γιος Χατζηβασιλειάδης του Β Τμήμα
τος Τροχαίας Θεσ/νίκης.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Υπουργός 
Μακεδονίας Θράκης κ. Φίλιππος Πε- 
τσόλνικος, ο οποίος κήρυξε και την έ 
ναρξη της ημερίδας, ο Νομάρχης 
Θεσσαλονίκης κ. Κων/νος Παπαδό- 
πουλος, ο Αντιδήμαρχος Θεσ/νίκης 
κ. Ιωάννης Ζουρνάς, ο Β Υπαρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αντ/γος κ. 
Ιωάννης Καρακωντίνος, ο Γ εν, Αστυν. 
Δ/ντής Θεσ/κης Ταξίαρχος κ. Γεώρ
γιος Πλάκας κ. ά.

Επικαιρότητα

Η συμμετοχή στην Ημερίδα ξεπέρα- 
σε τους 1000 συνέδρους και τίμησαν 
με την παρουσία τους, πέραν των 
προαναφερομένων και ο εκπρόσω
πος του Μητροπολίτη Θ εσ/νίκης 
Πρωτοσύγγελος κ. Ιωάννης Τάσσιας, 
ο Βουλευτής κ. Στυλιανός Παπαθε- 
μελής, η Γενική Πρόξενος των Η.Π.Α. 
κ. Miriam Hughes, ο Α Γ εν. Επιθ/τής Α
στυνομίας Υποστ/γος κ. Δημήτριος 
Μητρόπουλος και άλλοι εκπρόσωποι 
πολιτικών, στρατιωτικών και λοιπών 
οργανώσεων.

Μήνυμα χαιρετισμού απέστειλαν ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης Κ. Κώστας 
Γείτονας, ο Υπουργός Εσωτερικών - 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω
σης κ. Ακης Τσοχατζόπουλος, ο Μη
τροπολίτης Δημητριάδος Σεβασμιώ- 
τατος Χριστόδουλος, καθώς και οι 
Βουλευτές κ.κ. Ιωάννης Μαγκριώτης, 
Κυριάκος Σπυριούνης, Λεωνίδας 
Τζανής και Χρήστος Κοσκινάς.

Εκδήλωση του Τμήματος
Τουριστικής Αστυνομίας Πειραιά
Το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας 

Πειραιά, με την ευκαιρία συμπλήρω
σης πέντε χρόνων από την επανί
δρυση και λειτουργία του, πραγματο
ποίησε εκδήλωση κατά την οποία α- 
πενεμήθησαν αναμνηστικές πλακέ- 
τες στους κ.κ. Αναστάσιο Κουμπάνη 
και Κων/νο Ραϊση, για την υλική και τε
χνική βοήθεια, που προσέφεραν κατά 
τη συμμετοχή του Τμήματος στις Διε
θνείς Εκθέσεις “XENIA".

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, ο Δ' 
Γεν. Επιθ/τής Αστυνομίας Υποστ/γος 
κ. Ευτύχιος Πεντάρης, ο Δ/ντής Αστυ
νομίας Πειραιά Ταξίαρχος κ. Πανα
γιώτης Γεωργακόπουλος. ο Αναπλ. 
Νομάρχης Πειραιά κ. Ιωάννης Αξαρ- 
λής, ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. κ. Γεώρ
γιος Κασιμάτης, Αξιωματικοί του επι
τελείου της Αστυν. Δ/νσης και άλλοι 
επίσημοι.
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Εκπαιδευτική εκδρομή 
3ετών Δοκίμων Υπαστυνόμων

Ιδιαίτερη επιτυχία σημείωσε η εκπαι
δευτική εκδρομή που πραγματοποίη
σαν πρόσφατα οι 3ετείς Δόκ. Υπα- 
στυνόμοι, στην Κεντρική και Δυτική 
Μακεδονία. Τους Δοκίμους συνοδέυ
σε στην εκδρομή ο Διοικητής της 
Σχολής Αστυν. Δ/ντής κ. Κων/νος Τσι- 
λίκας, καθώς και άλλοι Αξιωματικοί 
της Σχολής.

Την πρώτη μέρα οι Δόκιμοι φθάνο- 
ντας στο Λιτόχωρο Πιερίας, επισκέ- 
φθηκαν τον αρχαιολογικό χώρο και το 
Μουσείο στην Ιερή πόλη των Μακε- 
δόνων, το Δίον.

Τη δεύτερη μέρα μετέβησαν στην 
πανέμορφη Έδεσσα, όπου τους υπο
δέχθηκε ο Αστυνομικός Διευθυντής 
Πέλλας και το Προεδρείο  της Το- 
πικήςΔιοίκησης της I. Ρ. Α., στους ο
ποίους οι Δόκιμοι πρόσφεραν ανα
μνηστικές πλακέτες. Στη συνέχεια, ε- 
πισκέφθηκαν τους καταρράκτες, ενώ 
ο Διοικητής της Σχολής με αντιπρο
σωπεία Αξ/κών και Δοκίμων επισκέ- 
φθηκε τον Νομάρχη Πέλλας.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, οι 
Δόκιμοι αφίχθησαν στην πόλη της Κο
ζάνης, όπου στο Ηρώο της πόλης ο 
Δ/τής της Σχολής σε πανηγυρική τε
λετή και παρουσία των τοπικών φο
ρέων και αρχών της πόλης κατέθεσε 
στεφάνι.

Ακολούθησε ενημέρωση των Δοκί
μων στην "Κοβεντάρειο" αίθουσα από 
τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, τον Νομάρχη 
Κοζάνης, τον Επιθεωρητή Αστυνο
μίας Δυτικής Μακεδονίας και τον α
ναπληρωτή Αστυνομικό Δ/ντή Κοζά
νης για θέματα αρμοδιότητός των. Ο 
Δ/τής της Σχολής ευχαρίστησε τους 
προαναφερόμενους και τους ενημέ
ρωσε σχετικά με την αποστολή και το 
έργο της Σ.Α.Ε.Α., καθώς και το σκοπό 
του εκπαιδευτικού ταξιδιού.

Την τρίτη μέρα οι Δόκιμοι Υπαστυ- 
νόμοι επισκέφθηκαν το Λαογραφικό 
Μουσείο της Κοζάνης, την Λιγνιτοφό- 
ρο Λεκάνη Π το λεμ α ϊδ α ς  - Αμυ
νταίου, το ορυχείο του Νοτίου Πεδίου 
και τον Α,Η.Σ. Καρδιάς. Η επόμενη 
στάση έγινε στην Ι.Μ. Παναγίας Σου
μελά στο όρος Βέρμιο, όπου με βαθιά 
θρησκευτική κατάνυξη προσκύνησαν 
τη Θαυματουργό εικόνα της Πανα
γίας. Πριν την επιστροφή τους στη

Επικαιρότητα

Θεσσαλονίκη οι Δόκιμοι επισκέφθη- 
καν τους Μακεδονικούς Τύμβους στα 
Λευκάδια Ναούσης και στη Βεργίνα.

Την τέταρτη μέρα οι Δόκιμοι επισκέ- 
φθηκαν τα στρατιωτικά φυλάκια Δοϊ
ράνης και Ευζώνων, ενώ ενημερώθη
καν για θέματα Διαβατηριακού Ελέγ
χου και αλλοδαπών από τους Διοικη
τές των Αστυνομικών Τμημάτων της 
περιοχής. Στο Α.Τ. Ευζώνων τους Δο
κίμους υποδέχθηκε ο Α Γενικός Επι
θεωρητής Αστυνομίας Υποστράτη
γος κ. Δημήτριος Μητρόπουλος και ο 
Δ/ντής της Α.Δ. Κιλκίς, ενώ στη συνέ
χεια ο Διοικητής της Σχολής με αντι
προσωπεία Δοκίμων, συνοδευόμενοι 
από τον Αστυν. Δ/ντή Κιλκίς, επισκέ- 
φθηκαν τον Νομάρχη Κιλκίς και ενη
μερώθηκαν για τα προβλήματα και τις 
δραστηριότητες του ακριτικού αυτού 
Νομού. Το απόγευμα της ίδιας μέρας 
οι Δόκιμοι μετέβησαν στη Λέσχη Α
ξιωματικών Φρουράς Θεσ/νίκης, ό

που τους επιφυλάχθηκε θερμή υπο
δοχή εκ μέρους του Γεν. Αστυν. 
Δ/ντή Θεσ/νίκης Ταξιάρχου κ. Γεωρ
γίου Πλάκα, ενώ προς τιμή τους πα
ρατέθηκε επίσημη δεξίωση, στην ο
ποία παρέστησαν εκπρόσωποι όλων 
των αρχών της συμπρωτεύουσας.

Την Πέμπτη και τελευταία μέρα οι 
Δόκιμοι επισκέφθηκαν ένα από τα ω
ραιότερα σπήλαια της Ελλάδας από 
πλευράς φυσικής διακόσμησης (στα- 
λακτικοί σχηματισμοί) στον Κεντρικό 
Κορμό της Χαλκιδικής και ένα από τα 
ωραιότερα του κόσμου από πλευράς 
επιστημονικού ενδιαφέροντος, το 
σπήλαιο Πετραλώνων.

Με την επιστροφή τους στη Θεσσα
λονίκη, και πριν την αναχώρησή τους 
στην Αθήνα, επισκέφθηκαν το Αρ
χαιολογικό Μουσείο, ενώ ακολούθη
σε προσκύνημα - ξενάγηση στον Ιε
ρό Ναό Αγίου Δημητρίου του Μυρο- 
βλήτου.

ι
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Κυκλοφοριακή διαπαιδαγώγηση 
μαθητών

Μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής 
έγιναν σε δεκατέσσερα Σχολεία του 
Νομού Καβάλας και τα παρακο
λούθησαν 2.050 περίπου μαθητές. Τα 
μαθήματα πραγματοποιήθηκαν από 
το Διοικητή Τροχαίας του Τ,Τ. Καβά
λας Αστυνόμο Α' κ. Καλλίνικο Μωύ- 
σιάδη και αφορούσαν τις βασικότε
ρες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. που διέπουν 
την κίνηση των πεζών και οχημάτων, 
με σκοπό την ενημέρωση των μαθη
τών, τον εθισμό τους στην ορθή 
χρήση των οδών και την ανάπτυξη κυ- 
κλοφοριακής συνείδησης και αγωγής.

Στο τέλος της σχολικής περιόδου, 
το Τμήμα Τροχαίας Καβάλας σε συνερ
γασία με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθ
μιας Εκπαίδευσης και τους Δ /ντές 
των Σχολείων, υπέβαλλε τους μαθη
τές σε γραπτή δοκιμασία επί ειδικού 
ερωτηματολόγιου που περιελάμβα- 
νε 27 ερωτήσεις Κώδικα Οδικής κυ
κλοφορίας, Στη συνέχεια, απενεμήθη 
" Επαινος" στους αριστεύσαντες στο 
διαγωνισμό και ύστερα από κλήρωση 
επιδόθηκαν έντεκα δωροεπιταγές 
των δέκα χιλιάδων δραχμών για την 
αγορά βιβλίων. Το χρηματικό ποσά 
προσφέρθηκε από τις κοινότητες Γα- 
βούνας και Νέας Περάμου.

Πρόγραμμα κυκλοφοριακής διαπαι
δαγώγησης για τους μαθητές των 
Δημοτικών Σχολείων, οργάνωσε κα
τά την περασμένη Σχολική περίοδο 
και το Τμήμα Τροχαίας Ρόδου, Με πρω
τοβουλία της Τροχαίας, γυρίστηκε βι
ντεοταινία μέσα στην πόλη της Ρό
δου και κατασκευάστηκαν σλάϊτς με 
στοιχεία του Κ.Ο.Κ,, τα οποία προβάλ
λονταν στις αίθουσες διδασκαλίες, 
ενώ στη συνέχεια γίνονταν σχολια
σμός των προβληθέντων από τους 
Αξιωματικούς της Τροχαίας, Ακο
λούθως, τα παιδιά μετέβαιναν στο 
πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, που 
είχε κατασκευάσει ο Δήμος Ρόδου, 
όπου συνεχίζονταν το μάθημα με 
οδήγηση ποδηλάτων που διέθετε ο 
Δήμος. Επίσης τα παιδιά συμπλήρω
ναν ειδικά φυλλάδια που τους διένει
μαν οι άνδρες της Τροχαίας και τα 
καλύτερα απ αυτά εκτέθηκαν σε κε
ντρικά σημεία της πόλης.

Την εκπαίδευση παρακολούθησαν 
850 παιδιά της ΣΤ' τάξης όλων των 
Δημοτικών Σχολείων.

Επικαιρότητα

Παράδειγμα προς μίμηση
Μια ακόμα αξιέπαινη πρωτοβουλία 

ανέπτυξαν πρόσφατα οι Δόκιμοι Α
στυφύλακες του Τμήματος Δ.Α. 
Ρεθύμνου.

Πενήντα περίπου Δόκιμοι, με επικε
φαλής το Διοικητή του Τμήματος Α
στυνόμο Α' κ. Αντώνιο Μπαγιαρτάκη, 
προέβησαν, τελείω ς εθελοντικά , 
στον καθαρισμό της περιοχής γύρω 
από το φρούριο της "Φορτέζας".

Με φτυάρια, αξίνες και τσάπες, κα
θάρισαν την περιοχή από τα χόρτα 
κ,λπ. και συνέλεξαν τα σκουπίδια, ώ
στε ο χώρος να παρουσιάζει την ει
κόνα που αρμόζει και να μπορούν οι 
επισκέπτες να απολαύσουν την πε
ριήγησή τους στο φρούριο.

Η πράξη τους αυτή σχολιάστηκε ευ- 
μενώς από την τοπική κοινωνία και τα 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ενώ τιμά 
τους ίδιους και αποτελεί παράδειγμα 
προς μίμηση,

Εθελοντική αιμοδοσία
Στα πλαίσια της κοινωνικής προ

σφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας 
και σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των 
αποθεμάτων αίματος και ανακούφι
σης των πασχόντων συνανθρώπων 
μας, οι Δόκιμοι και των επτά Τμημά
των της Σχολής Αστυφυλάκων, αιμο- 
δότησαν υπέρ της Τράπεζας Αίμα
τος της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η εθελοντική αιμοδοσία έλαβε σχε
δόν καθολικό χαρακτήρα, αφού αιμο- 
δότησαν συνολικά περί τους 963 
Δοκ. Αστυφύλακες, ενώ η συγκινητική 
αυτή προσφορά των εκπαιδευομέ- 
νων απέσπασε τα ευμενή σχόλια.

Εξ άλλου, εθελοντική αιμοδοσία α
ποφάσισε και πραγματοποίησε με ε 
πιτυχία και η Ενωση Αστυνομικών Υ
παλλήλων Νομού Ροδόπης, προκει- 
μένου να βοηθήσει στην κάλυψη των 
αναγκών του Σταθμού Αιμοδοσίας 
του Νοσοκομείου Κομοτηνής,
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Επικαιρότητα

Συγκέντρωση-πορεία διαμαρτυρίας
προσωπικού Σωμάτων Ασφαλείας
Στις 9-7-96, πραγματοποιήθηκε στο 

Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμα
ρο) πανελλαδική συγκέντρωση δια
μαρτυρίας του προσωπικού των Σω
μάτων Ασφαλείας για τη μη επίλυση 
βασικών και χρονιζόντων θεσμικών 
και οικονομικών προβλημάτων του, ό
πως αυτά αναφέρονται στο παρακά
τω "Ψήφισμα διαμαρτυρίας":
"Εμείς, οι συγκεντρωθέντες, σήμερα 

9-7-96, στο Παναθηναϊκό Στάδιο;

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ
για τη μη επίλυση βασικών και χρονιζό- 

ντων θεσμικών και οικονομικών προβλη
μάτων μας, για τα οποία, ενώ υπήρξαν 
επ ανειλημμένα  δημόσ ιες δ ε 
σμεύσεις, εκ μέρους της Πολιτείας, 
για την ικανοποίησή τους, ιδιαίτερα 
μετά την πρώτη συγκέντρωσή μας, 
την 12-10-1995, οι δεσμεύσεις αυτές 
δεν ικανοποιήθηκαν.

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ
ομόφωνα το παρόν ΨΗΦΙΣΜΑ, προκει- 

μένου να επιδοθεί περαιτέρω στον 
Πρωθυπουργό, στον Πρόεδρο της 
Βουλής, στα Πολιτικά Κόμματα της 
χώρας και στους αρμόδιους Υπουρ
γούς και στο οποίο περιλαμβάνονται 
τα προαναφερόμενα αιτήματα, για τα 
οποία οι υπηρετούντες στα Σώματα 
Ασφαλείας απαιτούν, για λόγους ισο
νομίας και ισοπολιτείας προς τους 
λοιπούς δημόσιους λειτουργούς, ά
μεση ικανοποίηση.

Α' ΘΕΣΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Επαναπροσδιορισμός του έργου της 

Ελληνικής Αστυνομίας και οριστική απαλ
λαγή αυτής από την εκτέλεση έργων ξέ
νων προς την αποστολή της, ώστε απε
ρίσπαστη να επιδοθεί στην καταπο
λέμηση του εγκλήματος και γενικότε
ρα στη διασφάλιση των απαιτουμέ- 
νων συνθηκών τάξης και ασφάλειας, 
όροι απαραίτητοι για την ειρηνική και 
δημιουργική ενασχόληση του Ελληνα 
πολίτη. Τό ίδιο ισχύει και για το Λιμενι
κό και Πυροσβεστικό Σώμα όσον α
φορά την εκτέλεση έργων που δεν προ
σιδιάζουν στην κύρια αποστολή τους.

2. Ιδρυση ανεξάρτητου Αρχηγείου Ελ
ληνικής Αστυνομίας.

3. Ιδρυση Ενιαίου Φορέα Πυροπροστα
σίας.

4. Θέσπιση διατάξεων νόμιμης χρήσης 
των όπλων από αστυνομικά όργανα, ώ
στε να διαλυθούν οι συγχύσεις και 
αμφιβολίες και να αποτραπεί κάθε 
αρνητικό στοιχείο χρήσης ή αχρη
σίας των όπλων των αστυνομικών.

5. Συμμετοχή εκπροσώπων των Συνδι
καλιστικών Οργανώσεων στα Υπηρεσια
κά Συμβούλια, Ασφαλιστικά Ταμεία, Επι
τροπές κ.λπ.

6. Θεσμοθέτηση αντικειμενικού συ
στήματος Μεταθέσεων - Αποσπάσεων.

7. Καθιέρωση αξιοκρατικού συστήμα
τος Αξιολόγησης - Κρίσεων - Προαγω
γών;

α. Αύξηση οργανικών θέσεων Αξιωμα
τικών της Ελληνικής Αστυνομίας,

β. Δυνατότητα αποστρατείας με το με
θεπόμενο μισθολογικό βαθμό,

γ. Σε καμμιά περίπτωση η θέση των α
ξιωματικών να μην καταστεί δυσμενέ
στερη με νέες διατάξεις (αύξηση χρονι
κών προς προαγωγή ορίων, διατάραξη 
της σειράς της επετηρίδας - ιεραρχίας, 
με την παραμονή αρχαιοτέρου, σε περί
πτωση προαγωγής νεοτέρου κ.λπ.),

δ. Βαθμολογική εξέλιξη των εκ του ΤΕ- 
ΜΑ προερχομένων Αξιωματικών της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και αντιστοίχων Σε
μιναρίων του Λιμενικού και Πυροσβεστι
κού Σώματος, μέχρι το βαθμό του Αστυν. 
Υποδ/ντή, Αντιπυράρχου και Αντι- 
πλοιάρχου,

ε. Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη 
των Ανθυπαστυνόμων - Πυρονόμων - 
Ανθυπασπιστών Λ.Σ. και Αστυφυλάκων - 
Πυροσβεστών - Λιμενοφυλάκων, μετά τη 
συμπλήρωση ορισμένων ετών πραγμα
τικής υπηρεσίας.

8. Αναγνώριση ετών υπηρεσίας της 
60ης και 61ης Σειράς Αστυφυλάκων - 
Πυροσβεστών (πρόσκληση κατάταξης 
1989 - Εισαγωγή 1994).
9. Ουσιαστικός εκσυγχρονισμός του 

Πειθαρχικού Δικαίου και Κανονισμών Ε
σωτερικής λειτουργίας (δυνατότητα 
παράστασης μετά συνηγόρου, λήψη 
αντιγράφων δικογραφίας κ.λπ.).

10. Θεσμοθέτηση διατάξεων για καθ' 
υπέρβαση εισαγωγή στις Παραγωγικές 
Σχολές των Σωμάτων Ασφαλείας τέκνων 
του προσωπικού τους, με τους ίδιους ό
ρους και προϋποθέσεις που ισχύουν 
στις Ενοπλες Δυνάμεις και σε μέρος 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

11. Εγκαιρος και ορθολογικός σχεδια- 
σμός των μέτρων τάξης και ασφάλειας 
και Επιφυλακών, ώστε να αποφεύγεται η

κατασπατάληση δυνάμεων και να εξα
σφαλίζεται η αυστηρή τήρηση του 
προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας 
και η πιστή εφαρμογή των σχετικών 
διατάξεων για δνθήμερη εργασία και 
χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης 
(Ρεπό).

12. Εξασφάλιση όρων υγιεινής και α
σφάλειας για το προσωπικό των Σωμά
των Ασφαλείας σύμφωνα με την εσωτε
ρική και κοινοτική νομοθεσία.

13. Πρόσληψη προσωπικού - κάλυψη υ- 
παρχουσών κενών οργανικών θέσεων.

Β'ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Αμεση προώθηση προς ψήφιση του 

νέου "ενιαίου μισθολογίου" του προ
σωπικού των Σωμάτων Ασφαλείας και 
Ενόπλων Δυνάμεων, με ουσιαστικές 
αυξήσεις, ανάλογες των προαναφε- 
ρομένων υπηρεσιών και συνθηκών ερ
γασίας (επικινδυνότητα, υπερωριακή α
πασχόληση, ανθυγιεινή εργασία, μετα
κινήσεις κ.λ.π.).

2. Νομοθετική ρύθμιση για χορήγηση 
εκλογικού επιδόματος, αντίστοιχου του 
χορηγουμένου στους υπαλλήλους 
των άλλων Υπουργείων.

3. Αναδρομική καταβολή των οφειλό- 
μεμενων επιδομάτων:

α. Εκλογικού από τις δύο τελευταίες 
εκλογές (1993 και 1994).

β. Του ειδικού των 18.000 δρχ., που 
χορηγήθηκε σε όλους τους άλλους 
δημοσίους υπαλλήλους.

γ. Ετοιμότητας από 1-1-1995, όπως 
αυτό χορηγήθηκε στο προσωπικό 
των Ενόπλων Δυνάμεων.

4. Αμεση καταβολή των δαπανών για 
μετακινήσεις (μεταθέσεις - αποσπά
σεις) του προσωπικού των Σωμάτων Α
σφαλείας.

Γ' ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
1. Χρονική παρέκταση των διατάξεων 

του Ν.Δ. 142/1974 (5ετία) και διεύρυν
ση των αναφερομένων σ' αυτή Υπηρε
σιών, κατ' αναλογία  του Νόμου 
1204/1981.
2. Θεσμοθέτηση κοινωνικών πόρων υ

πέρ των Ασφαλιστικών Ταμείων.
3. Αυτόματη αναπροσαρμογή των συ

ντάξεων των συνταξιούχων συναδέλ
φων μας, έτσι ώστε οι αποδοχές τους 
να ανέλθουν σε ποσοτό 80% των α
ποδοχών των εν ενεργεία αντί του 
ποσοστού 50% περίπου που είναι 
σήμερα".
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Αθλητική Επικαιρότητα

Συνεδρίαση του Δ.Σ. 
της Παγκόσμιας Αθλητικής 

Ενωσης Αστυνομιών
Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ

βουλίου της Παγκόσμιας Αθλητικής 
Ενωσης Αστυνομιών (USIP), πραγμα
τοποιήθηκε πρόσφατα στο Κάιρο της 
Αιγύπτου.

Στη συνεδρίαση αυτή συμμετείχε 
και η Ελληνική Αστυνομία με αντιπρο
σωπεία που αποτελούσαν, ο Β' Υπαρ- 
χηγός του Σώματος Αντιστράτηγος κ. 
Ιωάννης Καρακωντίνος και ο Γενικός 
Γραμματέας της Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομιών Ελλάδος Αστυνόμος Α' 
κ, Ιωάννης Καραπάνάγος,

Η Ημερήσια Διάταξη της συνεδρία
σης αυτής, μεταξύ των άλλων θεμά
των, περιελάμβανε και συζήτηση α
ναφορικά με το 4ο Παγκόσμιο Πρωτά
θλημα Μαραθωνίου Δρόμου Αστυ
νομικών, το οποίο θα διεξαχθεί στην 
Αθήνα, από 31 Οκτωβρίου 1996 έως 4 
Νοεμβρίου 1996.

Πρόεδρος της Οργανωτικής Επι
τροπής αυτού του Πρωταθλήματος, 
το οποίο θα πραγματοποιηθεί με την 
ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρό
νων από την αναβίωση των σύγχρο
νων Ολυμπιακών Αγώνων είναι ο Β' Υ- 
παρχηγός του Σώματος, ο οποίος 
στη συνεδρίαοη αναφέρθηκε στις 
διαδικασίες διοργάνωσης και διεξα
γωγής, οτις οποίες έχει προβεί η Ελ
ληνική Αστυνομία και πληροφόρησε 
τους συνέδρους άτι μέχρι σήμερα έ 
χουν δηλώσει συμμετοχή είκοσι πέ
ντε χώρες - μέλη της USIP.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση της 
USIP, ο Πρόεδρός της και ο Πρόε
δρος της Οργανωτικής Επιτροπής 
των εκδηλώσεων της Αθήνας, συνυ
πέγραψαν επιστολή προς τον κ. Σά- 
μαρανκ, με την οποία προσκαλείται 
να παραστεί στην τελετή λήξεως των 
εκδηλώσεων και να απονείμει τα έ 
παθλα στους νικητές,

Την προηγούμενη της συνεδρία
σης, ο Υπουργός Εσωτερικών της 
Αιγύπτου, δέχθηκε στο Υπουργείο ε 
σωτερικών την Ελληνική αντιπροσω
πεία και τα μέλη του Δ.Σ. της USIP, και 
αντάλλαξε μαζί τους απόψεις για θέ
ματα που αφορούν τη Διεθνή Αθλη
τική Αστυνομική Κοινότητα, εκφράζο
ντας ταυτόχρονα και τη συμπαρά
στασή του στις δραστηριότητες της 
USIP.

Τα παιδιά των Αστυνομικών 
αριστεύουν και στις 

εξωσχολικές τους δραστηριότητες

Ο 13χρονος Ιωάννης Ζευγώλης, 
γιος του Ανθυπαστυνόμου Γεωργίου 
Ζευγώλη, κατέκτησε την 1η θέση 
στους ελεύθερους αγώνες (sparing) 
και στις φόρμες, στην κατηγορία παί- 
δων 11 έως 14 ετών μαύρης ζώνης 
και 1 DAN, συμμετέχοντας στο 3ο Πα
νελλήνιο Πρωτάθλημα TANG SOO 
DO, που διεξήχθη πρόσφατα στο 
Κλειστό Γυμναστήριο Γλυφάδας.

Του ευχόμαστε πάντα επιτυχίες.

Τουρνουά ποδοσφαίρου
Έληξε με απόλυτη επιτυχία το Τουρ

νουά Ποδοσφαίρου που διοργάνωσε η 
Α.Δ. Φθιώτιδας, στο οποίο πήραν μέ
ρος οι Α.Δ. Καρδίτσας, Μαγνησίας, 
Λάρισας, Ημαθίας, Πιερίας, Θεσ/νί- 
κης, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Ιωαννί- 
νων, Θεσπρωτίας, Πρεβέζης, Αρτας, 
Κέρκυρας, Λευκάδας και Εύβοιας,

Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η ομά
δα της Α.Δ. Θεσ/νίκης, η οποία στον

τελικό κέρδισε στα πέναλτι 4 -2  (κα
νονικός αγώνας 1-1) την ομάδα της 
Α,Δ. Ιωαννίνων. Στο μικρό τελικό 
νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα της 
Α,Δ, Θεσπρωτίας, κερδίζοντας στα 
πέναλτι 5 - 4 (κανονικός αγώνας 1-1) 
την ομάδα της Α.Δ. Φθιώτιδας. Και οι 
δύο τελικοί διεξήχθησαν στην έδρα 
της Α,Δ, Φθιώτιδας.

Μετά τη λήξη των αγώνων, έγινε α
πονομή κυπέλλων και μεταλλίων στις 
ομάδες που συμμετείχαν στο τουρ
νουά, από τον Επιθεωρητή Στερεός 
Ελλάδας Ταξίαρχο κ, Γεώργιο Μανου- 
σάκη και τον Δ/ντή της Α,Δ. Φθιώτιδας 
Αστυν. Υποδ/ντή κ. Ιωάννη Πα- 
παϊωάννου,

Ο θεσμός αυτός, που διανύει το τρί
το έτος, γίνεται για τη σύσφιγξη των 
σχέσεων μεταξύ των αστυνομικών, 
και όσες ομάδες θέλουν να λάβουν 
μέρος στο τουρνουά αυτό μπορούν 
να επικοινωνήσουν με τον Αρχ/κα 
Βασίλειο Αθανασιάδη του Τ.Τ. Λα
μίας, στα τηλέφωνα 0231 - 23281 και 
23248, για να δηλώοουν συμμετοχή 
για τη νέα περίοδο.

Εν τω μεταξύ, στο 2ο Πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου των Υπηρεσιών της Γ.Α.Δ. 
Θεσσαλονίκης, πρωταθλήτρια ανα
δείχθηκε η ομάδα του Α.Τ. Πλατείας 
Δημοκρατίας, αφού επικράτησε στον 
τελικό που διεξήχθη στο Γήπεδο Χα
ριλάου, του Α,Τ. Ανω Πόλης με σκορ 
2-1. Μετά τη λήξη του αγώνα ακο
λούθησε η τελετή απονομής των α- 
θλοθετηθέντων επάθλων από το Πα
ράρτημα Βορείου Ελλάδας της Α
θλητικής Ενωσης Αστυνομικών Ελλά
δας, που ήταν και η διοργανώτρια 
του Πρωταθλήματος.
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Πρωταθλήτρια η Αστυνομία 
στο Ετήσιο Πρωτάθλημα Μπάσκετ 
Ενόπλ. Δυνάμεων-Σωμ. Ασφαλείας
Αξια πρωταθλήτρια στέφθηκε η ο

μάδα μπάσκετ της Ελληνικής Αστυ
νομίας, στο Ετήσιο πρωτάθλημα Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας, που διεξήχθη πρόσφατα.

Η ομάδα της Αστυνομίας αντιμετώ
πισε στον τελ ικό  την ομάδα του 
Στρατού Ξηράς, ενώ στην προκριμα
τική φάση νίκησε κατά σειρά τις ομά
δες του Ναυτικού και της Πολεμικής 
Αεροπορίας.

Ο τελικός διεξήχθη στο κλειστό Γυ- 
μναστήριο Αλεξανδρούπολης, πα
ρουσία όλων των τοπικών Αρχών, ό
που η ομάδα της Ελληνικής Αστυνο
μίας μετά από ένα πραγματικά συ
ναρπαστικό αγώνα, νίκησε το Στρατό 
Ξηράς με σκορ 81 - 77.

Ήταν ένας τελικός που τα είχε όλα 
και δεν είχε να ζηλέψει σε τίποτα από 
ένα τελικό επαγγελματικών ομάδων. 
Δύναμη, πάθος, ένταση και συνεχείς 
εναλλαγές στο σκορ, ήταν τα κυριό- 
τερα στοιχεία του αγώνα, αποζημιώ
νοντας έτσι με το παραπάνω τους 
2.000 περίπου φιλάθλους που πραγ
ματικά είχαν κατακλύσει το κλειστό 
γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης.

Η ομάδα της Αστυνομίας κέρδισε 
τις εντυπώσεις, για το ήθος και την α- 
γωνιστικότητά της και τα κολακευτι
κότερα σχόλια των φιλάθλων, που 
στο τέλος την αποθέωσαν στην κυ
ριολεξία.

Σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση 
του πρωταθλήματος έπαιξε η σωστή 
προετοιμασία της ομάδας και η κα
θοδήγηση αυτής κατά τη διάρκεια 
των αγώνων από τον προπονητή της 
Αστυφύλακα Νικόλαο Δαρίβα, πρώην 
διεθνή μπασκετμπολίστα.

Την ομάδα της Ελληνικής Αστυνο
μίας αποτελούσαν οι αστυφύλακες 
καλαθοσφ α ιρ ισ τές ιΜ άνθος Κα- 
τσούλης (αρχηγός), Παναγιώτης Αρι- 
δάς, Γεώργιος Σκροπολίθας, Αρ- 
γύριος Παλαιολόγου, Νικόλαος Σε- 
ρέτης, Ν ικόλαος Παπαϊω άννου, 
Κων/νος Σταύρου, Αλέξιος Μπακό- 
πουλος, Ευάγγελος Σιταράς, Ευάγγε
λος Πουλιανίτης, Σπύρος Μπουτζής, 
Θεόφιλος Γιακεζόγλου, Παντελής Ια- 
τρίδης, Αλέξανδρος Λαμπράπουλος 
και ο Π.Υ. Γεώργιος Βόλης (βοηθός 
προπονητή).

21ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 
Αστυνομικών Κρατών Μελών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Στο RICCIONE της Ιταλίας διεξήχθη 

και φέτος το παραπάνω πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου, το οποίο διοργάνωσε 
με επιτυχία ο τοπικός Δήμαρχος, σε 
συνεργασία με τις Αστυνομικές Αρ
χές της πόλης.

Στο πρωτάθλημα αυτό, από ελλη
νικής πλευράς συμμετείχαν οι ομά
δες της Αστυνομικής Διεύθυνσης Η
μαθίας και της Αστυνομικής Διεύθυν
σης Φθιώτιδας, η οποία μάλιστα 
ύστερα από εξα ιρετική εμφάνιση 
τερμάτισε 2η στον όμιλό της και 10η 
στη γενική κατάταξη, σε σύνολο 36 ο
μάδων.

Την ομάδα συνόδευαν στην Ιταλία, 
ο Αστυν. Δ/ντής Φθιώτιδας Αστυν. Υ- 
ποδ/ντής κ. Ιωάννης Παπαϊωάννου, ο 
Αστυν. Β' κ. Νικόλαος Λάππας και ο Υ- 
παστ. Α' κ. Αντώνιος Ραχαβέλης. Συμ

μετείχαν οι Αστυνομικοί: Βασίλειος Α- 
θανασιάδης (προπονητής), Αθανά
σιος Αργύρης (που ανεδείχθη 2ος 
σκόρερ του τουρνουά με 8 τέρματα), 
Φώτιος Κατσάρας, Απόστολος Αλτά- 
νης, Μενέλαος Χάψας, Κων/νος Τσι- 
γκρέλης, Π αντελής Καραίσκος, 
Γεώργιος Μπαρμπαρούσης, Ιωάννης 
Γεω ργίου, Γεώ ργιος Καλάτης, 
Ευθύμιος Κυριόπουλος, Κοπανάκης 
Ηλίας του Λουκά, Κοπανάκης Ηλίας 
του Παναγιώτη, Ζήκας Κων/νος, 
Ιωάννης Λάππας, Κων/νος Γόνης και 
Κων/νος Μπόμπας.

Ποδοσφαιρική συνάντηση 
Ελλάδας - Αλβανίας

Στα πλαίσια του Β Βαλκανικού Πο
δοσφαιρικού Πρωταθλήματος Αστυ
νομικών, η ομάδα της Ελληνικής Α
στυνομίας νίκησε στο Εθνικό Στάδιο 
Μεσολογγίου την αντίστοιχη της Αλ
βανίας με σκορ 7-0.
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Σκοπευτικοί αγώνες 
Ενόπλων Δυνάμεων 

και Σωμάτων Ασφαλείας
Εληξαν πρόσφατα οι Ετήσιοι Σκο

πευτικοί Αγώνες Ενόπλων Δυνάμεων 
και Σωμάτων Ασφαλείας, που διορ- 
γόνωσε με απόλυτη επιτυχία η Υπη
ρεσία Φυσικής Αγωγής της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Την 1η θέση οτη γενική κατάταξη 
κατέλαβε η Ελληνική Αστυνομία με 
105 βαθμούς, τη 2η με 31 βαθμούς το 
Λιμενικό Σώμα, την 3η ο Στρατός Ξη
ρός με 26 βαθμούς και την 4η το Πο
λεμικό Ναυτικό με Α βαθμούς.

Στην τελετή λήξεως των αγώνων 
παρέστησαν και επέδωσαν τα έπα
θλα στους νικητές, ο Γενικός Γραμ
ματέας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης κ. Σωκράτης Κοσμίδης και οι Υ- 
παρχηγοί του Σώματος Αντιστράτη
γοι κ.κ. Χαράλαμπος Σκίτσας και Ιωάν
νης Καρακωντίνος.

Τα αποτελέσματα των αγώνων για 
τις τρεις πρώτες θέσεις της βαθμο
λογίας έχουν ως εξής:

Πολεμικό τουφέκι 300 μ. ακρίβειας αν- 
δρών: Αρχ/κας Ηλιάδης Πελοπίδας, 
Αρχ/στής Στέφας Δημήτριος, Αρ
χ/κας Σέρμπος Αλέξανδρος.

Πιστόλι 30 + 30 ανδρών: Ταγμ/ρχης 
Κοτρώνης Ευστάθιος, Αστ/κας Κολο
βός Βασίλειος, Ανθ/μος Φραγκουλί- 
δης Παναγιώτης.

Πιστόλι σπορ 0, 22 (30 + 301 γυναικών:
Αστ/κας Παρισιού Ιωάννα, Αστ/κας 
Λουντξή Βασιλική, Αστ/κας Παπα- 
στερνίου Παρασκευή.

Τουφέκι πρηνηδόν 60 βολών γυναικών: 
Κελ/στής Μητροπούλου Αικατερίνη, 
Ανθ/μος Μπίρη Ζαχαρούλα, Αστ/κας 
Παπαχρήστου Βασιλική.

Πολεμικό τουφέκι 300 μ. ταχείας βολής 
ανδρών: Αρχ/κας Ηλιάδης Πελοπί
δας, Αρχ/στής Στέφας Δημήτριος, 
Ανθ/γός Δερμάρης Ανδρέας.

Πιστόλι 10. - 8. - 6. ανδρών: Αρχ/κας 
Κουλάκος Βασίλειος, Ανθ/μος Φρα- 
γκουλίδης Παναγιώτης, Ταγ/ρχης Κο
τρώνης Ευστάθιος.

Πιστόλι 0, 22 10.-8 - 6. γυναικών: Α
στ/κας Παρισιού Ιωάννα, Αστ/κας 
Παπαστεργίου Παρασκευή, Λιμ/κας 
Κανελοπούλου Αθανασία.

Τουφέκι τριών στάσεων (3Χ 20) γυναι
κών: Αστ/κας Παπαχρήστου Βασιλική, 
Ανθ/μος Μπίρη Ζαχαρούλα, Αστ/κας 
Μπενέκη Αποστολία

Αρχαιρεσίες 
της Αθλητικής Ενωσης 
Αστυνομικών Ελλάδος

Διεξήχθησαν πρόσφατα οι προβλε- 
πόμενες από το καταστατικό της Ε
νωσης Αστυνομικών Ελλάδος αρχαι
ρεσίες, για την ανάδειξη νέου Διοικη
τικού Συμβουλίου και νέας Εξελε
γκτικής Επιτροπής,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη- 
σαν οι:

Αστυν, Υποδ/ντής Αθανάσιος Βασι
λε ίου , Π ρόεδρος, Α στ/μος Β 
Χρήστος Ντξούφρας, Αντιπρόεδρος, 
Αστ/μος Α Ιωάννης Καραπανάγος, 
Γενικός Γραμματέας, Υπαστ/μος Α 
Ιωάννης Φουράκης, Ταμίας, Αστ/μος 
Β Γεώργιος Μαλιαχόβας, Εφορος Α
θλητικών Τμημάτων, Αστ/κας Ιωάννα 
Βασιλοπούλου, Ειδικός Γραμματέας, 
Α νθ/μος Γεώργιος Σακελαρίου 
Γεώργιος, Υπεύθυνος υλικού, Α
στ/κας Αριστείδης Κόμης, Μέλος, Α

στ/κας Σεραφείμ Παπαχρήστος, Μέ
λος.

Γ ια την εξελεγκτική επιτροπή εξελέ-
γησαν οι:

Υπαστ/μος Α Αθανασία Φούντα, Υ
παστ/μος Β' Παναγιώτης Κουπαρί- 
τσας και Αστ/κας Γεωργία Αρβανιτί-
δου.

Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας
Στα πλαίσια των αθλητικών εκδηλώ

σεων της Βαλκανικής Αθλητικής Ενω
σης Αστυνομιών (USPB), διεξήχθη 
πρόσφατα στο Εθνικό Στάδιο Κηφι
σιάς (Ζηρίνειο), φιλικός ποδοσφαιρι
κός αγώνας, μεταξύ των αντιπροσω
πευτικών ομάδων των Αστυνομιών 
Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας.

Μετά από ένα πραγματικά συναρ
παστικό αγώνα, όπου παίχθηκε ωραίο 
ποδόσφαιρο, η ομάδα της Ελληνικής 
Αστυνομίας νίκησε την αντίστοιχη 
της Γιουγκοσλαβίας με σκορ 1 - 0.
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Γ Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου 
Αστυνομικών Υπηρεσιών

Με απόλυτη επιτυχία διεξήχθη και 
φέτος το Γ Πρωτάθλημα Ποδοσφαί
ρου, στο οποίο έλαβαν μέρος ομά
δες Αστυνομικών Υπηρεσιών του Λε
κανοπεδίου και η Αστυνομική 
Διεύθυνση Βοιωτίας.

Στον τελικό, που διεξήχθη στο γήπε
δο "Απόστολος Νικολαϊδης", βρέθη
καν αντιμέτωπες οι ομάδες του Α.Τ, 
Ομονοίας και η ομάδα της Α.Δ. Βοιω
τίας. Ο αγώνας έφτασε στην παράτα
ση (κανονικός αγώνας 2 - 2), όπου τε
λικά επικράτησε η ομάδα του A, Τ. Ο
μονοίας με σκορ 3 - 2.

Τη 3η θέση του πρωταθλήματος κα
τέλαβε η Υπηρεσία Α σφαλείας 
Βουλής που στο μικρό τελικό επε- 
βλήθη της Τροχαίας Καισαριανής με 
σκορ 4 - 0.

Ολες οι ομάδες που έλαβαν μέρος 
στο πρωτάθλημα, συνολικά δώδεκα, 
απέδωσαν καλό ποδόσφαιρο, ο α
νταγωνισμός ήταν μεγάλος και γενι
κότερα επιτεύχθηκαν πλήρως οι σκο
ποί διεξαγωγής αυτού του πρωτα
θλήματος.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Ροδόπης 
στο 4ο Διεθνές Συνέδριο

Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Στο 4ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής 

Αγωγής και Αθλητισμού, που διοργα- 
νώθηκε στην Κομοτηνή, συμμετείχε 
το Γ ραφείο Εκπαίδευσης της Αστυνο
μικής Διεύθυνσης Ροδόπης, με την 
παρουσίαση εργασίας με θέμα: "Η 
αυτοάμυνα στην υπηρεσία του Αστυ
νομικού", σε συνεργασία με το Τμήμα 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλη
τισμού του Δημοκρίτειου Πανεπι
στήμιου Θράκης.

Η εργασία παρουσιάσθηκε από τον 
Υπαστυνόμο Α Σωτήριο Καραπέτσα, 
προϊστάμενο του Γραφείου Εκπαί
δευσης, σε συνεργασία με τον Αρ- 
χιφύλακα Πασχάλη Κουκογιαννίδη 
της ίδιας Υπηρεσίας και τον καθηγητή 
του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου κ. 
Δημήτριο Κεχαγιά.

Μετά το πέρας της παρουσίασης ο 
Υπαστυνόμος Καραπέτσας απάντη
σε σε ερωτήσεις των συνέδρων πά
νω στο θέμα της εργασίας.

Στην παρουσίαση της εργασίας πα- 
ρέστη ο Αστυνομικός Διευθυντής Ρο
δόπης Αστυνομικός Υποδιευθυντής

Αθλητική Επικαιρότητα

κ. Ανδρέας Οργαντξής, αστυνομικοί 
από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης 
και πλήθος συνέδρων.

Η συμμετοχή της Ελληνικής Αστυνο
μίας στις εργασίες του παραπάνω 
συνεδρίου και η επιμελημένη εργα
σία και παρουσίασή της, απέσπασαν 
τα πλέον ευμενή σχόλια της Οργα
νωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου, 
των συνέδρων και των Μέσων Μα
ζικής Ενημέρωσης.

Α' Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 
Εργαζομένων στη Σπάρτη

Η Ένωση Αστυνομικών Λακωνίας, 
στα πλαίσια της κοινωνικής και αθλη
τικής δραστηριότητάς της, έλαβε μέ
ρος στο 1ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαί
ρου Εργαζομένων, υπό την αιγίδα 
του Οργανισμού Νεολαίας και Άθλη
σης του Δήμου Σπαρτιατών.

Στο Πρωτάθλημα, που συμμετείχαν 
συνολικά δέκα ομάδες εργαζομέ

νων, η ομάδα της .Ένωσης κατέλαβε 
την 1 η θέση, αφού νίκησε στον τελικό 
την Ομάδα του Συλλόγου Παλαιμά
χων Ποδοσφαιριστών Σπάρτης με 
σκορ 4 - 3 , 0  αγώνας διεξήχθη στο Ε
θνικό Στάδιο της Σπάρτης παρουσία 
πολλών θεατών και όλων των τοπι
κών Αρχών,

Το κύπελλο απονεμήθη στην ομάδα 
της Ένωσης από το Νομάρχη Λακω
νίας κ, Γρηγόριο Αποστολάκο, ενώ 
κύπελλο απένειμε και ο Πρόεδρος 
του Ο,Ν.Α. του Δήμου Σπαρτιατών, κ. 
Αθανάσιος Σακκέτας, στον πρώτο 
σκόρερ του πρωταθλήματος συνά
δελφο Γεώργιο Αναγνωστόπουλο.

Σημειώνεται ότι διαιτητής του τελι
κού ήταν ο Διεθνής διαιτητής ΦΙΦΑ κ. 
Σπύρος Παπαδάκος, τον οποίο και τί
μησε η Ενωση. □

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
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Συμβουλές για ακόμα καλύτερες διακοπές

Θ Α Λ Α Σ Σ Ι Α  Α Θ Λ Η Μ Α Τ Α
Η θερινή περίοδος, η οποία στην πατρίδα μας είναι στενά δεμένη με τις διακοπές στη θάλασσα, 

είνα ι μοναδική για τις απολαυστικές και ανεπανάληπτες στιγμές που χα ρ ίζε ι σ ' όποιον απ οφασ ίζει να την χαρεί. 
Για να απολαύσει, όμως, κάποιος όλες τις χαρές που προσφέρει η θάλασσα, 

επιβάλλεται να γνω ρ ίζε ι ορισμένα πράγματα που θα τον βοηθήσουν να περάσει ξένοιαστα τις διακοπές του. 
Λόγω της αύξησης των ατυχημάτων στη θάλασσα, που έχουν σαν αιτία την άγνοια 

σχετικά με τα θαλάσσια αθλήματα και την ισχύουσα γ ι' αυτά νομοθεσία, 
δημοσιεύουμε μερ ικές χρήσιμες πληροφορίες ώ σ τε να αποφεύγονται δυσάρεστες συνέπειες.

ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΚΑΦΗ
0  χειρισμός ταχυπλόων σκαφών επιτρέπεται σε άτομα που έ 

χουν άδεια χειριστή από τη Λιμενική Αρχή και για την απόκτηση α- 
δείας ο ενδιαφερόμενος πρέπει:

αΙ να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του,
β) να είναι υγιής,
γ| να γνωρίζει καλά κολύμβηση,
δ) να είναι μόνιμος κάτοικος ή να έχει γεννηθεί ή να διαθέτει πα- 

ραθεριστική κατοικία στην περιοχή δικαιοδοσίας της συγκεκριμέ
νης Λιμενικής Αρχής.

Γ ια την απόδειξη των στοιχείων γ και δ αρκεί από τον ενδιαφερό
μενο η υπογραφή δήλωσης του Ν. 1599/86. Η ηλικία αποδεικνύεται 
από το δελτίο ταυτότητας ενώ η υγεία και καταλληλότητα πιστο
ποιούνται από γιατρό συμβεβλημένο με το Δημόσιο ή από Κρατικά 
Νοσοκομεία. Κάτοχοι άδειας ικανότητας οδηγού αυτοκινήτου δεν 
είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν ιατρικό πιστοποιητικό αλλά 
μπορούν να προσκομίσουν επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της α- 
δείας τους.

Τριμελής Επιτροπή που ορίζεται με απόφαση του Λιμενάρχη προ
βαίνει σε καθορισμένο κάθε φορά χρόνο και τόπο σε προφορική 
και γραπτή εξέταση των υποψηφίων στον Διεθνή Κανονισμό προς 
αποφυγή συγκρούσεων στη θάλασσα και σε πρακτική εξέταση που 
περιλαμβάνει την εκτέλεση διαφόρων χειρισμών του σκάφους και 
τη διαπίστωση στοιχειωδών γνώσεων χρησιμοποίησης πυξίδος, 
ναυτικού χάρτη, διπαρόλληλου διαβήτη και σωστικών μέσων.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ
Αυτοί που χειρίσζονται ταχύπλοα σκάφη οφείλουν:
1. Να απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων που δεν γνωρίζουν 

κολύμβηση ή ατόμων που βρίσκονται υπό την επήρεια οινοπνευμα
τωδών ποτών.

2. Να απαγορεύουν την επιβίβαση ατόμων πέραν του επιτρεπομέ- 
νου

3 Να απαγορεύουν στους επιβαίνοντες να στέκονται όρθιοι ή να 
κάθονται στην κουπαστή

4 Να αποφεύγουν τους επικίνδυνους ελιγμούς.
5. Να φέρουν επί του σκάφους τα προβλεπόμενα για την κατηγο

ρία του σωστικό και πυροσβεστικά μέσα.
6 Να μην εισέρχονται σε θαλάσσιες περιοχές που υπάρχουν 

λουόμενοι. Σε οργανωμένες λουτρικές εγκαταστάσεις πρέπει να 
κινούνται έξω από τους πλωτούς σημαντήρες.

7 Να εφαρμόζουν τις τακτικές και έκτακτες διαταγές και οδη
γίες που εκδίδονται από τις Λιμενικές Αρχές

8 Σε περίπτωση που ο χειριστής ταχυπλόου σκάφους γίνει υπαί
τιος ατυχήματος σε βάρος άλλου σκάφους ή προσώπου οφείλει να 
παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος και να παράσχει κάθε δυ
νατή συνδρομή στους παθόντες.

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΣΚΙ
Η δ ιενέργεια  θαλάσσιου σκι επ ιτρέπεται υπό τις  ακόλουθες 

προϋποθέσεις και περιορισμούς:
1. Ο ασκούμενος στο σκι πρέπει να γνωρίζει κολύμβηση και απα

ραίτητα να φέρει σωσίβιο κατασκευασμένο κατά τρόπο ώστε σε 
περίπτωση σύγκρουσης ή πρόσκρουσης να παρέχει επαρκή προ
στασία από βλάβη στα πλευρό ή στα εσωτερικό όργανα του σκιέρ.

2. Το σωσίβιο πρέπει να έχει τη δυνατότητα να κρατά τον σκιέρ 
στην επιφάνεια της θάλασσας και να μην είναι φουσκωτό.

3. Τα σκάφη που χρησιμοποιούνται για θαλάσσιο σκι πρέπει να έ 
χουν την αναγκαία ισχύ ώστε να επιτυγχάνουν και να διατηρούν τις 
απαιτούμενες ταχύτητες έλκοντας τον σκιέρ. Ειδικώτερα τα επαγ
γελματικά ταχύπλοα σκάφη πρέπει να φέρουν ένα εφεδρικό με
ταλλικό δοχείο καύσιμης ύλης με πώμα ασφαλείας και περιεχόμε
νο τουλάχιστον τριών λίτρων.

4. Το σχοινί έλξης απαγορεύεται να έχει μήκος μεγαλύτερο από 
23 μέτρα, η διατομή πρέπει να είναι τουλάχιστον 8 χιλ. και θα πρέ
πει επίσης να έχει τη δυνατότητα να επιπλέει στη θάλασσα.

5. Το σημείο πρόσδεσης του σχοινιού στο σκάφος πρέπει να είναι 
σε άριστη κατάσταση και να έχει τη δυνατότητα να αντέξει τη δύ
ναμη της έλξης που δημιουργείται από την ταχύτητα του σκάφους.

6. Τα πέδιλα του σκι πρέπει να είναι ασφαλή και ικανά να επι
πλέουν. Δεν πρέπει να υπάρχουν περιττά αιχμηρά ή προεξέχοντα 
τμήματα από μέταλλα, ξύλο ή άλλο υλικό που θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν τραύμα στον σκιέρ.

7. Απαγορεύεται η διενέργεια θαλάσσιου σκι όταν επικρατούν δυ
σμενείς καιρικές συνθήκες, πριν την ανατολή και μετά τη δύση.

8. Οι ασκούμενοι στο θαλάσσιο σκι πρέπει να είναι ηλικίας τουλά
χιστον δέκα έξι ετών.
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ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΟ
1. Η έλξη μονοθέσιου αλεξίπτωτου πρέπει να γίνεται από κατάλ

ληλα ταχυκίνητα σκάφη, μήκους τουλάχιστον πέντε μέτρων, βά
ρους τουλάχιστον 450 κιλών και την ανάλογης ιπποδύναμης μηχανή.

2. Η έλξη ειδικής κατασκευής τύπου Jambo διθέσιου αλεξίπτω
του πρέπει να γίνεται από κατάλληλα ταχυκίνητα σκάφη μήκους 
τουλάχιστον πέντε μέτρων και βάρους τουλάχιστον 600 κιλών

3. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση αλεξιπτώτων τριών ή περισσο
τέρων θέσεων

4. Η διάμετρος του σχοινιού πρόσδεσης σκάφους και αλεξίπτω
του πρέπει να είναι τουλάχιστον δώδεκα χιλιοστόμετρα για τα μο- 
νοθέσια αλεξίπτωτα και 14 χιλιοστόμετρα για τα διθέσια. Το σχοινί 
επίσης πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, το μήκος του 
να μην είναι μεγαλύτερο από ογδόντα μέτρα και να έχει τη δυνατό
τητα να επιπλέει στη θάλασσα.

5. Ο κάτοχος της αδείας ή ο προπονητής που οδηγεί το σκάφος 
που έλκει κάθε φορά το αλεξίπτωτο είναι υπεύθυνος για την κανο
νική και καθόλα ασφαλή έλξη του αλεξίπτωτου.

6. Κατά την πτήση το άτομο που χρησιμοποιεί το αλεξίπτωτο πρέ
πει να φέρει υποχρεωτικά σωσίβια ζώνη.

7. Η πτήση με αλεξίπτωτο επιτρέπεται σε άτομα που γνωρίζουν 
κολύμβηση και είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών. Για άτομα μικρό
τερης ηλικίας η πτήση με αλεξίπτωτο επιτρέπεται μετά από συγκα
τάθεση του προσώπου που νομιμοποιείται να την παράσχει.

8. Απαγορεύεται συγχρόνως η έλξη αλεξίπτωτου και η διενέργεια 
άλλου θαλάσσιου σπόρ με το ίδιο σκάφος.

ΙΣΤΙΟΣΑΝΙΔΑ (wind-surfing)
1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησή τους από άτομα ηλικίας μικρό

τερης των δέκα έξη ετών καθώς και από άτομα που δε γνωρίζουν 
κολύμβηση. Για μικρότερης ηλικίας άτομα απαιτείται συγκατάθεση 
του νομιμοποιουμένου να την παράσχει.

2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους με δυσμενείς καιρικές συν
θήκες καθώς επίσης πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

3. Το άτομο που επιβαίνει της ιστιοσανίδας πρέπει απαραιτήτως 
να φέρει κατάλληλο ειδικής κατασκευής ατομικό σωσίβιο.

4 Απαγορεύεται η χρήση ιστιοσανίδας σε απόσταση μικρότερη 
των 200 μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν 
κολυμπώντας οι λουόμενοι. Οπου υπάρχουν πλωτοί σημαντήρες ε- 
πισημαίνοντας τα όρια μέχρι τα οποία επιτρέπεται να φθάνουν οι 
λουόμενοι, η κίνησή τους επιτρέπεται έξω απ' αυτούς

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ (je t-sk i, s e rf-je t)
1. Τα θαλάσσια μοτοποδήλατα τόσο τα εκμισθωμένα όσο και τα 

ιδιωτικά πρέπει να είναι λεμβολογημένα και σε αμφότερες τις 
πλευρές τους να έχουν γραμμένο το όνομά τους, τον λιμένα και 
τον αριθμό λεμβολογίου και να φέρουν επ' αυτών φωτιστικά σήμα
τα κινδύνου (βεγγαλικά) και τους πυροσβεστήρες που έχει καθορί
σει ο κατασκευαστής ή η Δ.Ε.Ε.Π.

2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους με δυσμενείς καιρικές συν
θήκες καθώς επίσης πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

3. Απαγορεύεται η χρήση τους από άτομα ηλικίας μικρότερης των 
18 ετών καθώς και από άτομα που δε γνωρίζουν κολύμβηση.

4 Εφόσον τα μοτοποδήλατα αναπτύσσουν ταχύτητα μεγαλύτερη 
των 15 κόμβων ο χειρισμός τους επιτρέπεται μόνον σε άτομα εφο
διασμένα με άδεια χειριστού ταχυκίνητου σκάφους.

5. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους σε απόσταση μικρότερη από 
διακόσια μέτρα από το σημείο στο οποίο φθάνουν οι λουόμενοι.

6. Απαγορεύεται η έλξη ατόμων για την εκτέλεση θαλάσσιου σκι.
7. Τα επιβαίνοντα άτομα πρέπει να φέρουν ατομικά σωσίβια.
8. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους εφόσον δεν διαθέτουν 

σύστημα αυτόματης ακινητοποίησής τους (σβέση μηχανής) όταν ο 
χειριστής πέσει στη θάλασσα.

Τα ίδια ισχύουν και για aqua-scooter, sea-buggy και mini-cruiser.

ΚΑΝΟ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΑ
1. Απαγορεύεται η χρήση τους από άτομα ηλικίας μικρότερης των 

14 ετών καθώς και από άτομα που δε γνωρίζουν κολύμβηση.
2. Απαγορεύεται η κυκλοφορία τους με δυσμενείς καιρικές συν

θήκες καθώς επίσης πριν την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.
3. Απαγορεύεται η επιβίβαση περισσοτέρων ατόμων απ' όσα ο 

κατασκευαστικός τύπος προβλέπει.
4 .0  χειριστής πρέπει να δείχνει τη πρέπουσα επιμέλεια και προ

σοχή ώστε να αποφεύγεται η παρενόχληση των λουσμένων. □

Επιμέλεια: Α ρ χ /κα ς  Κ ω ν /τ ίνο ς  Κούρος
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Μοναστικές Πολιτείες

T H G  C X M O YM O N X C X H P IX
του Ευαγγέλου Π. Λέκκου, Θεολόγου

Ιερά Μονή της Μεγάλης Παναγίας
Νοτιοανατολικά από το χωριό Κουμαραδαίοι, το 1586, οι μοναχοί 

-κατά σάρκα αδελφοί- Νείλος και Διονύσιος, πού είχαν έρθει από 
το όρος Λότρος που βρίσκεται απέναντι στη Μ. Ασία, έκτισαν τη 
Μονή της Μεγάλης Παναγίας μέσα σε πυκνό δάσος, όπου με τρόπο 
θαυματουργικό είχε ανευρεθεί μικρή εικόνα της πάνω σε κεραμίδι.

Το καθολικό, ρυθμού βυζαντινού, είναι ναός σταυροειδής με 
τρούλλο, κτίσμα του 1593. Εξ ολοκλήρου τοιχογραφημένος προκα- 
λεί θαυμασμό με τις εντυπωσιακές παραστάσεις σκηνών από την 
Παλαιό και την Καινή Διαθήκη, μορφές αγίων, μαρτύρων, ασκητών 
κ.λπ. Καλλιτεχνικό και μεγάλης αξίας είναι και το επιχρυσωμένο ξυ
λόγλυπτο τέμπλο, στολισμένο με ανάγλυφα πτηνό, ζώα, φυτά και 
κλάδους. Τα βημόθυρα είναι του έτους 1740 "δια συνδρομής καθη
γουμένου Νείλου και Γαβριήλ ιερομόναχων των πατέρων και των 
χριστιανών..." και "δια χειρός Ματθαίου... χειρί Γαβριήλ ιερομονά- 
χου αγιογράφου" (1742). Οι εικόνες του τέμπλου ανάγονται στον 
18ο αιώνα. Ο δεσποτικός θρόνος, στραμμένος προς ανατολάς, εί
ναι ξυλόγλυπτος και επιχρυσωμένος, έργο του 1803, ο δε άμβω
νας, του 1805, "εστήθη" επί ηγουμένου "Ανθίμου του λογίου".

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το παρεκκλήσιο των αγίων αποστό
λων Πέτρου και Παύλου, που αποτελεί και τον πρώτο - κτητορικό - 
ναΐσκο τον οποίο ανήγειραν οι δύο αδελφοί μοναχοί Διονύσιος και 
Νείλος. Είναι εξ  ολοκλήρου τοιχογραφημένος, με φορητές στο τέ 
μπλο εικόνες από τον 17ο αιώνα.

Το μοναστηριακό συγκρότημα, σε σχήμα ορθογώνιο, είναι διώρο
φο με εξώστες στα κελλιό, εκτός από την ανατολική πλευρά και 
μέρος της βόρειας που είναι τριώροφο. Κρήνη στον περίβολο του 
ναού μαρτυρεί σε επιγραφή της ότι κατασκευάσθηκε το 1701.

Σημαντική υπήρξε η συμβολή της Μονής στη διατήρηση του ελλη
νορθόδοξου φρονήματος των κατοίκων της Σάμου, στη διάρκεια 
της μακρός οθωμανικής δουλείας, και στην καλλιέργεια των ελλη
νικών γραμμάτων, γεγονός που μαρτυρείται και επίσημα τόσο από 
τη "Γενική Επιστασία Μονών και Εφορ. Σχολείων Σάμου (έγγραφο 
335/α Απριλίου 1829), όσο και από τον Κυβερνήτη του νεοσύστα
του ελληνικού κρότους Ιω. Καποδίστρια (έγγραφο της 16 Μαρτίου 
1829). Στο διάστημα από το 1821 ως το 1834 η Μονή υπήρξε το 
κρησφύγετο του μητροπολίτου Κυρίλλου, του Λυκούργου Λογοθέ
του και άλλων τοπικών αγωνιστών της Επαναστόσεως και σ' αυτήν 
γίνονταν οι γενικές Συνελεύσεις των Σαμίων. Ο Λ. Λογοθέτης, από 
το Καρλόβασι, ανήγειρε και το ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος 
στο Πυθαγόρειο (1824), όταν "6 Αυγούστου Χριστός Σάμον έσωσε" 
από τη γενική επίθεση του Χορσέφ πασά.

Κατά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1754, πολλά από τα βιβλία, τα ιερό 
σκεύη και τα τίμια λείψανα καταστρόφηκαν. Διασώθηκαν ορισμένα 
κι ανόμεσά τους ευαγγέλιο του 1745, λίγα λειτουργικά βιβλία, πα
λαιό τρίπτυχο, ξυλόγλυπτος επιτάφιος, λειψανοθήκες κ.α. Στη 
Μονή αναφέρονται τα πατριαρχικό σιγίλλια: Διονυσίου (έτους 1663) 
που επικυρώνει προγενέστερα έγγραφα των Τιμοθέου, Κυρίλλου 
και Παρθενίου Γρηγορίου του Ε' (1797) και του Κυρίλλου (1816).

Στην κυριότητα της Μεγάλης Παναγίας, η οποία αρχικά ήταν γνω
στή ως “των πέντε οσπιτίων" (σπιτιών), ανήκουν 17 μετόχια και εκ- 
κλησίδια, που βρίσκονται στη Σάμο και τη νήσο Σαμιοπούλα.

Πανηγυρίζει στις 23 Αυγούστου.

-  Νομικού, Δ /ντού Αποστ. Διακονίας

Ιερά Μονή της Ζωοδόχου Πηγής (Αηλιώτισσας)
Με υπέροχη θέα προς τη Νέα και την αρχαία Εφεσσο στις μικρα

σιατικές ακτές και σε μαγευτικό περιβάλλον, 400 μ. περίπου από 
την επιφάνεια της θάλασσας, δεσπόζει η παλαίφατη ιερό Μονή της 
Ζωοδ. Πηγής, που είναι γνωστή και ως "Αηλιώτισσα" (εξαιτίας πλη
σίον ευρισκομένου παρεκκλησίου του Προφήτη Ηλία). Ιδρύθηκε το 
1756 από τον ιερομόναχο Δωρόθεο, στο σημείο όπου υπήρχε ναός 
προς τιμήν της Ζωοδόχου Πηγής. Ο κτίτωρ ανήγειρε κελλιό και 
προσείλκυσε και άλλους μοναχούς,’ ανακαίνισαν δε το ναό "1782 
Μαϊου 18", όπως μαρτυρεί υπέρθυρη επιγραφή, που είναι βυζαντι
νού ρυθμού, με τρούλλο στηριζόμενο σε τέσσερις κίονες, οι οποίοι 
μεταφέρθηκαν, κατά την παράδοση, από αρχαίο ναό της Μιλήτου.

Από τις τοιχογραφίες του καθολικού διέφυγαν τη φθορά του 
χρόνου ή την επικάλυψη ελάχιστες: τρεις σε μικρές κόγχες του ιε
ρού Βήματος και δύο στο νάρθηκα. Αξιόλογο είναι το ξυλόγλυπτο 
τέμπλο, με διάφορες παραστάσεις από την Αγία Γραφή, που επι
χρυσώθηκε το 1802 "δια χειρός του ταπεινού Ταντόλου Γεωργίου". 
Οι φορητές εικόνες του είναι, ως επί το πλείστον, του 18ου αιώνος. 
Η εφέστιος εικόνα της Ζωοδ. Πηγής, στο ξυλόγλυπτο προσκυνητά- 
ρι, ασημωμένη, "εκοσμήθη κοινή βοήθεια του χωρίου Μυτιληνοίχει
ρί Ευσταθίου χρυσοχόου Πατμίου 1793". Σε άλλο προσκυνητάρι η 
εικόνα του Χριστού περιβάλλεται από παραστάσεις της Παναγίας 
και του Τιμίου Προδρόμου, του Κοσμά και του Δαμιανού, σε μικρό
τερες δε ακόμη είναι ζωγραφισμένοι οι ανάργυροι άγιοι Διομήδης, 
Σαμψών, Θαλλέλαιος, Ιωάννης, Παντελεήμων, Κύρος, φώτιος, Ανί
κητος, Ερμόλαος και Τρύφων. Η υπάρχουσα επιγραφή παραπέμπει 
στο 1819.0 δεσποτικός θρόνος, στραμμένος προς ανατολάς, είναι 
ξυλόγλυπτος και διακοσμημένος. Και σε άλλα σημεία του ναού (ό
πως στο άγιο Βήμα) είναι αποθησαυρισμένες παλαιές εικόνες.

Πλούσια είναι η Μονή και σε ιερά λείψανα. Μεταξύ αυτών κατα- 
λέγονται των Αγίων: Πολυδώρου, Θεοφάνους Κύπρου, Παντε- 
λεήμονος, Μηνά, Γεωργίου, Ονουφρίου, Θεοδώρου Τύρωνος, Ευ
φημίας, Ερμολάου, Νικολάου ομολογητού, Λεοντίου του Νέου και 
άλλων. Από τα ιερά σκεύη δεν διασώθηκαν πολλά, μερικά δε φυ
λάσσονται στο Μουσείο της Ιερός Μητροπόλεως Σάμου, όπως ο 
μανδύας του αγίου εθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου του Ε', που έφ ε
ρε εδώ από την Κωνσταντινούπολη ο τότε αρχιεπίσκοπος Σάμου Α- 
ρίσταρχος. Αξιόλογη, με αρκετούς παλαιούς τόμους, είναι η Βι
βλιοθήκη. Ανόμεσά τους υπάρχουν ευαγγέλια επίχρυσα ή επάργυ
ρα, καθώς και μερικά πατριαρχικά σιγίλλια: του Σωφρονίου (1776) 
που αναγνωρίζει τη Μονή σταυροπηγιακή του Γρηγορίου του Ε' 
(1797) που ανανεώνει τη σταυροπηγιακή αξία της του Καλλινίκου 
(1806), ανανεωτικό και επικυρωτικό της ιδίας αξίας.

Στη Ζωοδ. Πηγή απεβίωσε αιφνίδια (1.1.1846) και ετάφη ο αρχιε
πίσκοπος Σάμου Αρίσταρχος, από το Καρλόβασι, ενώ αδελφοί της 
Μονής υπήρξαν και οι επίσκοποι Γαβριήλ Β' ο Κατσαρός από το 
Βαθύ, και ο Θεοδόσιος. Διακόσια μέτρα περίπου ανατολικά της 
Μονής υπάρχουν ίχνη θεμελίων ενός οικήματος, στο οποίο διέμε
ναν, προστατευμένοι από τους μοναχούς, λεπροί, ενώ στα δυτικά 
της σώζονται χαλάσματα μικρής γυναικείας Μονής. Δεκαέξι συνο
λικά μετόχια και παρεκκλήσια που ανήκουν στη Ζωοδόχο Πηγή είναι 
εγκατεσπαρμένα σε διάφορα σημεία του νησιού.

Πανηγυρίζει την Παρασκευή της Διακαινησίμου. Τηλέφ. 27582.Π

Αστυνομική Επιθεώρηση - 4 5 6  - Ιούλιος 1 9 9 6



Πνευματικοί Ορίζοντες

ΚΧΧΟΚΧΙΡΙ κ κ \...
Π Ν Θ Υ Μ Χ Τ ΊΚ Χ  Κ ΡΥΟ ΧΟ ΓΗ Μ Χ'ΓΧ

Το καλοκαίρι είναι η θερμότερη εποχή του έτους. 0  ήλιος ευρί- 
σκεται πλησιέστερα στη γη. Οι ακτίνες του μας ζεσταίνουν περισ
σότερο. Ο δείκτης του θερμομέτρου ανεβαίνει. Ο ιδρώτας ρέει 
στα πρόσωπά μας. Τα Πολλά ρούχα αποβάλλονται. Η δραστηριότη
τα μειώνεται, και ο άνθρωπος νιώθει την ανάγκη μεγαλύτερης ανά
παυσης. Καταφεύγει στις εξοχές, στα καταπράσινα δάση, στα δρο
σερά βουνά, στις δροσοβόλες με τη θαλάσσια αύρα ακρογιαλιές 
για να εκτονωθεί απ' τον κόπο του χειμώνα, να ανακτήσει δυνάμεις 
και να ξεπεράσει κάπως την ταλαιπωρία της πολλής ζέστης.

Συμβαίνει όμως σε πολλούς το περίεργο, κατά τη θερμή αυτή ε 
ποχή, ενώ το σώμα θερμαίνεται, η ψυχή να ψύχεται. Και ενώ τα 
κρυολογήματα του σώματος σχεδόν εξαφανίζοντα ι, τα κρυο
λογήματα της ψυχής ευρίσκονται σε έξαρση. Οχι ότι το χειμώνα 
δεν έχουμε πνευματικά "κρυολογήματα". Και τότε έχουμε. Η αμαρ
τία πάντοτε έχει τα θύματά της. Και σε κάθε εποχή αδιακρίτως 
προσβάλλει και κτυπά Ομως είναι εμπειρικά αποδεδειγμένο ότι το 
καλοκαίρι έχει τα περισσότερα θύματα. Τι συντελεί σ' αυτό;

Κατ' αρχήν ίσως λόγω της ζέστης να ελαττώνεται η δύναμη αντί
στασης του ανθρώπου στο κακό και μάλιστα στις πτώσεις εκείνες 
που λερώνουν το σώμα. Μα περισσότερο γιατί το καλοκαίρι με τις 
συνθήκες και συνήθειες της ζωής που έχουν διαμορφωθεί πολλα- 
πλασιάζονται οι πειρασμοί. Οι παγίδες του διαβόλου αυξάνονται. Η 
προκλητικότητα αποκορυφώνεται και τα κατώτερα ένστικτα ερεθί
ζονται ευκολότερα. Και οι ασθενείς στην πίστη και τη θέληση υ
ποκύπτουν και γλιστρούν στη δύναμη του κακού γρηγορότερα.

Επειτα και η διακοπή των συνηθισμένων ρυθμών της ζωής, ο συγ
χρωτισμός στα ποικίλα θέρετρα, η επαφή με ποικιλώνυμα και απί
θανα ενίοτε πρόσωπα και διάφορες άλλες ιδιομορφίες του καλο
καιριού αυξάνουν τους πειρασμούς και πολλαπλασιάζουν τις ευκαι
ρίες ψύξεως της ψυχής. Γι' αυτό περισσότερο από κάθε άλλη ε 
ποχή χρειάζεται μεγαλύτερη περιχαράκωση της ψυχής.

Τώρα το καλοκαίρι παρίσταται ανάγκη αυξημένης προσοχής του 
εαυτού μας. Χρειάζεται προφύλαξη μεγαλυτέρα. Και επαγρύπνηση 
συνεχής. Χρειάζονται πιο πολλά φάρμακα κατά των πνευματικών 
κρυολογημάτων αλλά και τροφοδοσία πνευματική πλουσιωτέρα για 
να είναι ο πνευματικός οργανισμός μας ανθεκτικότερος και λιγότε
ρο ευάλωτος. Μα πάνω απ' όλα αυτά χρειάζεται ειλικρινέστερος 
και στενότερος σύνδεσμος με τον Κύριο.

Ο Ιησούς είναι η δύναμη και η ισχύς των πιστών. Με τη δύναμη του 
Ιησού αχρηστεύονται οι παγίδες και νικώνται οι πειρασμοί και απο
κρούονται τα πυρωμένα βέλη του πονηρού. Κοντά στον Ιησού και υ
πό την σκέπη Του, ο πιστός αναδεικνύεται ανώτερος των ενστί
κτων της ζωής και απρόσβλητος απ' τις επιθέσεις του σατανά.

Αυτός που έχει τον Ιησού στην καρδία του δεν διατρέχει κίνδυνο 
πνευματικού κρυολογήματος. Κι όπου κι αν ευρεθεί τώρα το καλο
καίρι, ε ίτε στη συνήθη δουλειά του είτε στην εξοχή και τις ακρογια
λιές, θα μείνει απρόσβλητος, καθαρός, υγιής και ακέραιος.

Εχει λοιπόν κινδύνους αυξημένους το καλοκαίρι, αλλ' όταν είμεθα 
στενά συνδεδεμένοι με τον Κύριο, θ' αναδειχθούμε νικητές. Οταν 
όμως ο σύνδεσμος αυτός είναι υποτυπώδης και χλιαρός, τότε θα 
διατρέχουμε τον κίνδυνο της πνευματικής καθιζήσεως. □

+ Ο CX.M O Y κχ ι ik x Pi^ c  e Y c e e io c
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Το χρονογράφημά μας_________________

Κ Α Λ Ο Τ Α Ξ ΙΔ Ο  
Ν Α 'N A IL .

της Γαλάτειας Γρηγοριάδου-Σουρέλη

Τώρα ξέρ ω  να παρακολουθώ το μυστήριο του αγοριού 
που γίνεται άντρας, της κοπελίτσας που γίνεται γυναίκα. 

Ξέρω  πόσο είναι αληθινή η συμβουλή: 
μίλησες μέχρι τώ ρα στα παιδιά σου για τον Θεό.

Από δω κι έπ ειτα μίλα στον Θεό για τα παιδιά σου.
Το παιδί σου άνοιξε τις φ τερούγες του. Καλοτάξιδο να 'ναι!

Λοιπόν είναι μια ιστορία που μπορεί να σε γεμίσει θλίψη, μπορεί 
να σε απελπίσει, μπορεί να σε κάνει να κλάψεις και μέσα στους 
λυγμούς να αναρωτηθείς: "Θεέ μου, αυτός ο άγνωστος είναι το παι
δί μου;" Κατάλαβες πως η ιστορία είναι η φυγή του παιδιού σου;

Δεν εννοώ τη σωματική φυγή, πράγμα όχι και τόσο ασυνήθιστο 
στην εποχή μας. Μιλώ για το παιδί που εξακολουθεί να μπαινοβγαί
νει στο σπίτι, τρώει και πλένεται στο σπίτι, χαρτζηλικώνεται από το 
σπίτι. Κι όμως είναι πολλές φορές εχθρικό, πάντα ξένο και απόμακρο.

Οταν έζησα αυτή την ιστορία στο πρώτο μου παιδί, πελάγωσα. 0 
κόσμος σάλεψε κάτω από τα πόδια μου, "Κάτι", είπα, "πολύ σοβαρό 
του συμβαίνει". Μετά από λεπτομερή έρ,ευνα είδα πως-τίποτα "έ
κτακτο" δεν του είχε τύχει. Τότε πια κατηγόρησα τον εαυτό μου. Εί
πα πως ο μόνος φταίχτης ήμουν εγώ.

"Απότυχα σα μάνα!", είπα αναστενάζοντας. Και σαν πρόσωπο αρ
χαίας τραγωδίας, άρχισα τα "ωιμέ” και τα χτυπήματα στο στήθος. 
Είπαμε πως είναι μια ιστορία που μπορεί να σε γεμίσει θλίψη, μπο
ρεί να σε απελπίσει.

Και το τρομερό ήταν πως η ιστορία, ίδια με ελάχιστες παραλλα
γές, επαναλήφθηκε δυο και τρεις και τέσσερις φορές, όσα δηλαδή 
είναι τα παιδιά μου. Μα η γη δεν σάλευε πια κάτω από τα πόδια μου. 
Οι κραυγές, τα στηθοκοπήματα, τα μαλλιοτραβήγματα ήταν πια α
ναμνήσεις. Ψύχραιμα παρακολουθούσα τις αλλαγές. Κι ήταν φορές 
που έπιανα τον εαυτό μου να διασκεδάζει πραγματικά κι άλλες πάλι 
να καμαρώνει.

Οι πρώτες άσπρες τρίχες, δειλά-δειλά είχαν παρουσιασθεί, κά
ποιες ρυτίδες στο πρόσωπό μου ήταν ένα γεγονός, η πείρα ήταν 
τώρα ένα στοιχείο του χαρακτήρα μου. Ηξερα πια πως η εφηβεία, 
μια γοητευτική ώρα για το ασχημόπαπο που γίνεται κύκνος, είναι και 
μια περίοδος δοκιμασίας για το σπιτικό ολόκληρο.

Τώρα ξέρω. Ξέρω πως χυμοί χύνονται ποτάμι μέσα στο αίμα του 
παιδιού. Τώρα ξέρω. Ξέρω ότι σ'ένα βαρέλι βράζει μούστος. Τώρα 
ξέρω. Ξέρω πως θέλει να πετάξει το πουλί κι έχει έγνοιες για το 
πέταγμά του. Ξέρω πως το παιδί που είναι έφηβος φοβάται αυτούς 
τους χυμούς, πως αν δεν βράσει ο μούστος κρασί δεν θα γίνει, πως 
το πέταγμα θέλει γερά φτερά και αν τα φτερά είναι ακόμα αδοκί
μαστα, πρέπει να πετάξει το πουλί. Και θα πρέπει να πετάξει μόνο 
του. Και πως κανένας άλλος δεν μπορεί να το κάνει αντί γι'αυτό.

Το πουλί μαθαίνει να πετάει να πετάει μια για πάντα. Για τον άν
θρωπο όμως, η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται. Σ'όλη μας τη 
ζωή πετάμε, πληρωνόμαστε, μαζεύουμε τα συντρίμια των ονεί

ρων, μα συνεχίζουμε να πετάμε, ξέροντας πως θα ξαναπληγω- 
θούμε, ξέροντας πως κι άλλες ελπίδες θα χαθούν. Μα πετάμε.

Μπορεί βέβαια να συμβεί και το άλλο. Να αποτύχουμε στο πρώτο 
πέταγμα και να αρνηθούμε μια καινούργια προσπάθεια και να βλέ
πουμε με τρόμο ένα άλλο πέταγμα.

Το μικρό παιδί πρέπει να μάθει να πηγαίνει μόνο του μέσα στο 
σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς την προστατευτική βοήθεια της μητέρας 
του, για να εξερευνήσει τον κόσμο.

Είναι πάρα πολλά τα σκοτεινά δωμάτια που θα συναντήσει ο έφη
βος στη ζωή του. Κι αν θα προχωρήσει ως το τέλος, θαρρετά, γεν
ναία, είναι αυτό που το μαθαίνει τώρα ή δεν θα το μάθει ποτέ.

Τώρα ξέρω. Ξέρω να παρακολουθώ αυτό το μυστήριο του αγο
ριού που γίνεται άντρας, της κοπελίτσας που γίνεται γυναίκα. Ξέρω 
πόσο είναι αληθινή η συμβουλή: Μίλησες μέχρι τώρα στα παιδιά 
σου για τον Θεό. Από δω κι έπειτα μίλα στον Θεό για τα παιδιά σου.

Το παιδί σου άνοιξε τις φτερούγες του. Καλοτάξιδο να 'ναι! Είναι 
μια ιστορία που μπορεί να σε γεμίσει θλίψη, αν δεν έχεις την πίστη 
της μάνας του Αγίου Αυγουστίνου. Την πίστη και την υπομονή της. Η 
μητέρα του, η αγία Μάνικα, βλέποντάς τον να περνά, έφηβος, τις 
μέρες του μέσα σε ασωτείες, εξακολουθούσε να προσεύχεται με 
δάκρυα στον Θεό να τον φωτίσει. Και τέλος, αυτό έγινε.

Τώρα κι εσύ ξέρεις. Ξέρεις πως κάνει κύκλο το παιδί. Φεύγει, μα 
για να ξαναγυρίσει. Μπορεί να 'ναι μικρός ο κύκλος που θα κάνει. 
Δεν αποκλείεται να είναι και μεγαλύτερος. Πάντως θα γυρίσει, αν 
του έχεις πετάξει σκοινιά για να πιαστεί, αν έχεις χτίσει γέφυρες 
που να το ενώνουν με σένα. Πληγωμένα μπορεί, ντροπιασμένο ί
σως, οπωσδήποτε όμως σοφότερο. Θα 'ρθεί.

Και πρέπει να σε βρεί έτοιμη να το περιμένεις. Γιατί κι εσύ έγινες 
τώρα σοφότερη. Κι εσύ τώρα μοιάζεις με τη γη που ξέρει να εμπι
στεύεται το σπόρο ακόμα κι όταν το χιόνι είναι βουνό.

Υπάρχουν στατιστικές, υπάρχει η Ε.Μ.Υ.: "Αύριο ο καιρός θα είναι 
νεφελώδης..." Καμιά τέτοια υπηρεσία δεν μπορεί να προεξοφλήσει 
το ταξίδι του παιδιού σου.

Καμιά στατιστική δεν μπορεί να προδιαγράφει την πορεία του αν
θρώπου. Υπομόνεψε, προσευχήσου...

Λοιπόν, είναι μια ιστορία αληθινή, που έχει όμως το θέλγητρο του 
παραμυθιού. Είναι η ιστορία του παιδιού σου, που σ' άφησε πια, ά
νοιξε πανιά, για να μάθει τον κόσμο. Αρχισε το ταξίδι -που με τις 
προσευχές σου- τέλος θα 'χει τη βασιλεία των ουρανών.

Σου εύχομαι για το παιδί σου: Καλοτάξιδο να 'ναι!.. □
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Θέλετε το αυτοκίνητό Σας, 
πέραν των Βασικών καλύψεων, 
να είναι ασφαλισμένο και για

ΚΛΟΠΗ
ΦΩΤΙΑ

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ CNCPreieZ;
Ένας πρώην συνάδελφος και συνεργάτης της 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ
μπορεί να σας τα εξασφαλίσει όλα αυτά 

και μάλιστα με έκπτωση 30%

Για περισσότερες πληροφορίες 
τηλ: 6397.150,6016.459

ΑλεξόπουΛος Αριστείδης 
Υπαστυνόμος ε,α.

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

M u j c h

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΑΑΜΠΑΑΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη
τηλ. 9939 732-9927 673

ΘΕΟΑΟΠΑ ΡΑΦΑΗΑΙΔΟΥ
ΣΑΛΟΝΙ

ΝΥΦΙΚΩΝ - ΒΑΙΓΠΣΉΚΩΝ

Μεγάλη ποικιλία σε όλα τα είδη 
γάμου και βάπτισης

ΧΑΜΗΛΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Εγναχίας30 - 1ος όροφος, τηλ. 512378

ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓΛΟΥ
-----------------------  ΣΤΟΛΕΣ ------------------------
Αστυνομίας* Αεροπορίας* Στρατού* Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματά μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105, 115 26 (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046



Τα π ροβλήματα το υ  π ολιτισ μού μας

Χρειαζόμαστε ελπίδα!..
"Ο πολιτισμός παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο στο να καταργούνται τα σύνορα 

και οι δ ιακρίσεις μεταξύ τω ν απλών ανθρώπων σε όλον τον κόσμο.
Η όσο γ ίνετα ι μεγαλύτερη διόδοση τω ν πολιτιστικών αγαθών βοηθάει στο να γίνεται ο κόσμος χω ρίς σύνορα". 

Μ ε αυτά τα λόγια ο Αντώνης Σαμαράκης μαχητικός, γεμάτος ορμή αλλά και πλήρης αγανάκτησης, 
δίνει απαντήσεις "έξω  απ' τα δόντια" σε πολυποίκιλα ερω τήματα.

Αποτέλεσμα μιας "θερμής" συνέντευξης είνα ι οι ακόλουθες επισημάνσεις του για τον πολιτισμό στη χώρα μας.

"Μπορούμε να μιλάμε για πολιτιστικό κατάντημα της χώρας μας, 
σήμερα, θα έλεγα για υποβάθμιση, για έλλειψη πολιτιστικής δομής, 
σε σχέση με αυτή που θα έπρεπε να είναι, και όπως θα μπορούσε 
να είναι, με βάση την πρώτη ύλη που έχουμε στη χώρα μας, που εί
ναι ο λαός μας, και μάλιστα οι νέοι άνθρωποι.

Δεν ξέρω βέβαια αυτό το "σήμερα" κατά πόσο ισχύει απόλυτα. 
Βεβαίως στις μέρες μας βρισκόμαστε σε κρίση πολιτιστική, μαζί με 
όλες τις άλλες μορφές της πολυπλόκαμης κρίσης που περνάει ο 
τόπος μας. Κρίσεις οικονομικές, κοινωνικές, οικολογικές, πολιτικής 
εν ευρεία και εν στενή εννοία, έλλειψη ήθους, αξιοπρέπειας, έλλει
ψη φιλότιμου, αυτού τέλος πόντων του ελληνικού "προϊόντος" που 
το διαφημίζουμε και είναι ουσιώδες, αλλά είναι, φοβάμαι, εν πλήρει 
ελλείψει.

Το "σήμερα" που είπαμε, είναι μια υπόθεση που δεν ισχύει απόλυ
τα. Είναι δηλαδή μια ιστορία όσον αφορά την πολιτιστική καταβα- 
ράρθρωση ή έστω την πολιτιστική αφυδάτωση, η οποία πάει πολύ 
πίσω. Από τα πρώτα χρόνια που η Ελλάδα έγινε κρότος ανεξάρτητο. 
Και δεν είναι αποκλειστικότητα του σήμερα.

Ολες οι χώρες άλλωστε έχουν προβλήματα οικονομικό ή κοινωνι
κό, αλλά όλες προχωρούν. Παράδειγμα η Πορτογαλία -για να πάμε 
στον κοινωνικό και οικονομικό τομέα- που ήταν σε πολύ χαμηλό ε 
πίπεδο και έχει αναπτυχθεί απίθανα. Για να μην αναφερθούμε σε 
άλλες χώρες, όπως η Ιταλία, η οποία έχει φτάσει να είναι στην πρω
τοκαθεδρία των ανεπτυγμένων χωρών.

Η ευθύνη για τα πολιτιστικό, αυτά τα άθλια που έχουμε -που δεν 
είναι μόνο καταστάσεις σημερινές, ξεκινάνε από παλιό- ανήκει στις 
ηγεσίες που δεν πρόσεξαν αυτό που λέγεται πολιτισμός, πολιτιστι
κά αγαθό, δουλειά καλλιτεχνικής δημιουργίας σε όλους τους το
μείς. Βέβαια δεν χρειάζετα ι να κάνουμε λαϊκίστικη συζήτηση, γι' 
αυτό πρέπει να πούμε ότι ευθύνες έχουμε όλοι μας, όλοι οι Ελληνες 
πολίτες. Ας μην ξεχνούμε ότι κάποιοι παράγοντες μας έκαναν δε
κτικούς σε αρνητικά ερεθίσματα, που άλλοτε αυτό ήταν εισαγόμε- 
να, άλλοτε ήταν δικά μας, και εμείς φροντίσαμε να τα αναπτύξουμε. 
Οπως το σπάσιμο των πιάτων ή ο χορός πάνω στο τραπέζι. Κακο
γουστιές δικές μας, που αναπτύχθηκαν και επεκτόθηκαν.

Ναι, είμαστε δεκτικοί απέναντι σε αρνητικό ερεθίσματα. Αλλά ευ
τυχώς βλέπω τα τελευταία χρόνια έρευνες που γίνονται στη χώρα 
μας, οι οποίες λένε ότι οι νέοι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για την 
πολιτική ζωή και την κομματική αρλούμπα. Ενδιαφέρονται να έχουν 
υγεία, να έχουν το κορίτσι τους αν είναι αγόρια, το αγόρι τους αν 
είναι κορίτσια, να μορφωθούν, ώστε να έχουν και απασχόληση.

Ντρέπομαι όμως να καθόμαστε να μιλάμε για πολιτισμό, όταν υ
πάρχει τόσο αυξημένη ανεργία και τόσο έντονη κακοδαιμονία που 
μας περιβάλλει. Για ποιο πολιτισμό να μιλάω, όταν παρατηρώ ότι ο 
ΟΑΕΔ που δημιουργήθηκε για να οργανώνει πολιτική απασχόλησης, 
δεν έχει τέτοια δραστηριότητα, αλλά έχει καταντήσει να είναι ένα 
ταμείο ανεργίας;

Στις μέρες μας δεν λείπει μόνο το πολιτιστικό αγαθό με την κυ
ριολεξία του όρου. Λείπει και η ατμόσφαιρα. Σε άλλες χώρες παρα
τηρούμε να υπάρχει αυτή η περιρρέουσα πολιτιστική ατμόσφαιρα, 
που βοηθάει ακόμα και ένα άτομο με ειδικές ανάγκες και του δίνει 
φτερά. Δηλαδή, σε τι υστερούν τα Ελληνόπουλα και δεν μπορούν να 
αναπτύξουν τα ταλέντα τους; Γιατί και ευστροφία έχουν, και ταλέ
ντο, και δύναμη φαντασίας.

Εχουμε φτάσει να "προσευχόμαστε" να μην πάψουν οι Ελληνες να 
παίζουν "ΠΡΟ-ΠΟ" και "Λόττο", γιατί γνωρίζουμε ότι το εισόδημα 
του Υπουργείου Πολιτισμού - είναι ψιχία - προέρχεται από αυτά. Αν 
ξαφνικά σταματήσουν να παίζουν αυτά τα παιχνίδια, ούτε τα τωρι
νό ψιχία θα παίρνει το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτά όλα δείχνουν 
πολιτιστική ανεπάρκεια.

Πώς να μιλάμε για πολιτισμό και πολιτιστικό στοιχεία, όταν οι συ
ντάξεις ανθρώπων που δαπάνησαν όλη τους τη ζωή στο Δημόσιο 
είναι εβδομήντα χιλιάδες το μήνα, ή ακούμε συχνότατα να λένε: 
"Βρήκαμε τα χρήματα για να πληρώσουμε αυτούς τους συντα
ξιούχους, αλλά δεν ξέρουμε πώς θα καταφέρουμε να πληρώσου
με στους άλλους το δώρο στις γιορτές";

Και στην Κατοχή φτάσαμε στην πείνα, αλλά η χώρα μας δεν έχα
σε την πολιτιστική της ταυτότητα, ούτε τη γλώσσα της. Γιατί; Γιατί 
πιστεύαμε ότίθα γίνει κάτι. Είχαμε ελπίδα! Το 1943, για παράδειγμα, 
το θέατρο είχε τρομερή ανάπτυξη. Και λίγο νωρίτερα στις γειτο
νιές άνοιγαν όχι πρακτορεία ΠΡΟ-ΠΟ και Λόττο, άνοιγαν βιβλιοπω
λεία. Μικρό μαγαζάκια που πούλαγαν βιβλία, χωρίς ταμπέλες και βι- 
τρίνες. Ο κόσμος πήγαινε κι αγόραζε με δίψα, να μάθει, να γίνει 
καλύτερος. Είχαμε την ελπίδα ότι εξοπλιζόμαστε, ότι βαστάγαμε 
προπάντων πολιτιστικό, γιατί θα ελευθερωνόταν αυτός ο τόπος.

Ε, λοιπόν σ' αυτόν τον τόπο δεν μπορείς να παίζεις. Θυμίζει το πα
ραμύθι με το λύκο και το βοσκό. Που φώναζε "λύκος-λύκος" και κο
ροΐδευε τους άλλους, που τρόμαζαν κι έτρεχαν να βοηθήσουν. Ο
ταν όμως ήρθε πραγματικά ο λύκος και ζήτησε βοήθεια, κανένας 
δεν τον πίστεψε και δεν τον βοήθησε. Δηλαδή, δεν μπορείς σ' ένα 
λαό να δημιουργείς διαρκώς διαψεύσεις και απογοητεύσεις. Ηρθε 
η Κατοχή. Βγήκαν στο προσκήνιο οι δοσίλογοι και αργότερα τους 
είδαμε να απολαμβάνουν προνομίων και παχυλών συντάξεων, και 
αυτοί ήταν οι ίδιοι οι προδότες. Ηταν χειρότεροι από τους Ες-Ες. 
Ηρθε η χούντα. Πάλι βρέθηκαν άνθρωποι που την προσκύναγαν. Και 
όταν έφυγε, τους είδαμε κι αυτούς ν' απολαμβάνουν προνομίων.

Βεβαίως, σε καιρούς πείνας δεν χάσαμε την πολιτιστική μας ταυ
τότητα, αλλά είχαμε ελπίδα. Ας ρωτήσουμε σήμερα τους ανθρώ
πους τι ελπίζουν; Ποια ελπίδα έχουν; Δεν ελπίζουν! Σε τι μπορούν 
να ελπίζουν; Πιστεύω, μάλιστα, πως το φαινόμενο του να μην ελπί
ζε ι κανείς για κάτι καλύτερο είναι πιο πολύ φαινόμενο ελληνικό. 
Μας έχουν γαλουχήσει με "κοτσάνες", με διάφορες "αρλούμπες" 
και σλόγκαν. Με λόγια κούφια και μεγάλα. Τα ηχηρά παρόμοια που 
λέει κι εκείνος ο μέγιστος, ο Καβάφης.
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Τα π ο οβλή ιιατα  το υ  π ολιτισ μού μας

Ενα απ' αυτά ήταν ότι "η Ελλάς έδωσε εις όλον τον κόσμον τα φώ
τα του πολιτισμού". Εδωσε τα φώτα του πολιτισμού τότε -αν έδω
σε-, για να μην είμαστε σωβινιστές. Γιατί υπήρχαν κι άλλες χώρες 
με πολιτισμό, και οι Ινδίες και η Κίνα. Ας πάρουμε λοιπόν την Ελλάδα 
η οποία δημιούργησε έναν καταπληκτικό πολιτισμό, αναμφισβήτη
τα. Εδωσε τα φώτα. Ας το δεχθούμε. Μήπως ξέχασε να κρατήσει 
για τον εαυτούλη της ένα φωτάκι πολιτιστικό;

Τα πρώτα προβλήματα στην Ελλάδα σήμερα είναι το οικονομικό 
και το κοινωνικό. Αυτά είναι αλληλένδετα και δεν αφήνουν περιθώ
ρια να μιλάμε για πολιτισμό. Αν πάμε στην πλατεία Κοτζιό, που πε
ριμένουν όλοι οι άνεργοι και μιλήσουμε για πολιτισμό, θ' αρπάξουν 
ένα λαμπαδόξυλο, που έλεγε και η μανούλα μου η Αντριάνα, και θα 
με κοπανήσουν στο κεφάλι. Δεν είναι λογικό τα λίγα χρήματα που 
έχω στην τσέπη μου να τα πάρω είδη πρώτης ανάγκης, φάρμακα, 
ψωμί, τυρί; Δεν σου μένει πια οικονομικό περιθώριο να αγοράσεις 
ένα βιβλίο που κοστίζει τρεις και τέσσερις χιλιάδες δραχμές.

Να πω και κάτι άλλο, που αν δεν το πω θα σκάσω. Ας υποθέσουμε 
ότι ένας μισθοσυντήρητος ή συνταξιούχος θέλει να πάει ν' ακούσει 
τον Παβαρότι και έχει με τις οικονομίες του τα χρήματα για το ει
σιτήριο. Πού να το βρει ο ταλαίπωρος αυτό το εισιτήριο να το αγο
ράσει, τη στιγμή που τα εισιτήρια διατέθηκαν με κομπίνες και αυτά. 
Να μην το ξεχνάμε κι αυτό. Μια χώρα που θέλει να ανεβεί πολιτι
στικά δεν κάνει κομπίνες, ακόμα και στα εισιτήρια του Παβαρότι! 
Αυτές οι ενέργειες δεν είναι πολιτιστική ανάπτυξη. Για να πάει η κυ
ρία η "σουρουκλεμέ", που έλεγε πάλι η μανούλα μου, να κάνει την 
εμφάνισή της στην πρώτη σειρά του Ηρωδείου;

Στην Ελλάδα τη σημερινή έχουμε φτάσει να τιμωρούμε πράξεις 
αλληλεγγύης. Τους Τιατρούς Χωρίς Σύνορα” τους ξέρουμε όλοι. Εί
ναι μιά διεθνής οργάνωση με έδρα τη Γαλλία που έχει δραστηριό
τητα συγκλονιστική και έχει παράρτημα και στη χώρα μας, με αξιό
λογη παρουσία από την πλευρά των Ελλήνων γιατρών! Φεύγει λοι
πόν ένας γιατρός ονόματι Σιδέρης, από το Αγρίνιο, αφήνει τη γυναί
κα του και το παιδάκι του, που είχε γεννηθεί μόλις λίγους μήνες 
πριν, ως εθελοντής με τους "γιατρούς χωρίς σύνορα". Μέχρι τότε 
εργαζόταν στο ΙΚΑ. Συμμετείχε στην αποστολή που πήγε στην Αι
θιοπία. Και επειδή γνωρίζω τον τύπο, ο άνθρωπος αυτός πρόσφο
ρε τις γνώσεις του όχι μόνο με καθημερινό κίνδυνο της ζωής του 
από τις πολλές επιδημίες, αλλά και με κίνδυνο να σκοτωθεί από 
σφαίρες των αντιμαχομένων παρατάξεων. Οταν επέστρεψε, αντί 
αυτό το έρημο το ελληνικό κράτος να τον επιβραβεύσει, τον απέ
λυσε από το ΙΚΑ και μένει άνεργος.

Είναι σωστό ότι κάθε λαός έχει τους ηγέτες που του αξίζει. Και 
στον πολιτικό τομέα και στον πολιτιστικό και στον ψυχαγωγικό. Και 
το άλλο το τραγικό, που βλέπω τον κοσμάκη να συγκεντρώνεται 
προεκλογικά, και τον λυπάμαι. Λέω: "δεν πάτε σπιτάκι σας να δείτε 
έστω τηλεόραση και να κάνετε κάτι για την οικογένειά σας;"

Αλλά είναι παρηγορία ν' ακούς τα νιάτα να φωνάζουν: "Θέλουμε 
ποιότητα ζωής". Ποιος κερατάς συγγραφέας Σαμαράκης το έχει 
πει αυτό κι έχει αγωνιστεί γι' αυτό; Ο ελληνικός λαός έχει αρχίσει 
και ξυπνάει! Ζητάνε ποιότητα ζωής. Ζητάνε, με κίνδυνο τη ζωή τους 
παιδεία και όχι απλώς εκπαιδευτικά προγράμματα και να κοιτάει ο 
κάθε εκπαιδευτικός το ρολόι και να σου λέει "τελείωσε η ώρα μου, 
θα φύγω". Αλλά με την ίδια λογική, γιατί να μην πει και ο χειρουργός 
"τελείωσε και εμένα η ώρα μου" και να τον αφήσει τον άνθρωπο 
μεταξύ ζωής και θανάτου και να φύγει; Εκτός αν πάμε στο άλλο ά
κρο, στη "μανιάνα" της Βραζιλίας. Που καίγεται το σπίτι σου και αν 
πάρεις την πυροσβεστική και ο πυροσβέστης μιλάει στο τηλέφωνο 
με την γκόμενα, θα σου πει "μανιάνα" που σημαίνει "αύριο".

Ομως ας μην κοιτάζουμε μακρυά. Ο πολιτισμός όλο και παίζει με
γαλύτερο ρόλο στο να καταργούνται τα σύνορα και οι διακρίσεις 
μεταξύ των απλών ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Ο πολιτισμός και 
η όσο γίνεται μεγαλύτερη διάδοση των πολιτιστικών αγαθών βοη
θάει στο να γίνεται ο κόσμος χωρίς σύνορα.

Κι εδώ πρέπει να μελαγχολούμε ακόμα περισσότερο, γιατί η χώ
ρα μας διαθέτει συγκλονιστικά ταλέντα και δυνάμεις, ειδικά ανάμε
σα στους νέους ανθρώπους. Ενώ δεν έχουν σε τίποτα να ζηλέ
ψουν καμιά χώρα σε κανένα μέρος του κόσμου, εντούτοις δεν έ 
χουν οι νέοι τη στοργή, τη βοήθεια από την πολιτεία, από τις λογής 
λογής ηγεσίες, για να μπορέσουν να αναπτυχθούν.

Εχουμε και ένα άλλο πρόβλημα: την έλλειψη της αξιοκρατίας. 
Προτιμούν ένα λιγότερο ικανό από έναν που έχει πράγματι πολλά 
προσόντα για διαφόρους λόγους.

Να μιλήσουμε λίγο για τα θεάματα και τους διάφορους χώρους 
που διασκεδάζουν πολλοί. Μπορείτε να διανοηθείτε ότι ένα μπου- 
ζουξίδικο της παραλίας είναι επιδοτούμεγο από την ΕΟΚ, γιατί θεω
ρείτα ι πολιτιστικό κέντρο; Είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτο ια  
πράγματα και να μη φταίει το κράτος; Είναι πέρα για πέρα αλήθεια 
αυτό που είπε ένας σοφός "μωραίνει ο Θεός ον βούλεται απωλέ- 
σαι”. Τους μωραίνει λοιπόν, αλλά δεν βλέπουν τι τους εμώρανε. Οχι 
ότι δεν βλέπουν τις ανάγκες του λαού μας και του τόπου, αλλά δεν 
καταλαβαίνουν ότι τους ανοίγει ο λάκκος και θα πέσουν μέσα κι αυ
τοί. Παρατηρούμε να υφίσταται στην καθημερινότητα μια αναξιο- 
κρατία και μια δημοκρατία των αθλίων. Βέβαια η αναξιοκρατία δεν 
είναι μόνο φαινόμενο ελληνικό, υπάρχει και αλλού. Η ανθρώπινη 
φύση έχει τις αδυναμίες της. Εδώ όμως το κακό έχει παραγίνει.

Αυτή η αναξιοκρατία έχει φοβερό κόστος σε όλους τους τομείς 
και πιο πολύ στον πολιτισμό. Στο χώρο του θεάματος τα διάφορα 
κανάλια φτάνουν να εγκρίνουν κάτι άθλια σενάρια και βρωμερά, με 
αποτίμηση σε χρήμα εκατοντάδων εκατομμυρίων δραχμών, τα ο
ποία είναι για πέταμα. Είναι σκουπίδια. Αυτά τα δισεκατομμύρια που 
δίνει η κρατική ραδιοτηλεόραση χάνονται. Και μένουν χωρίς υπο
στήριξη άξιοι εργάτες του λόγου και άξιοι συγγραφείς. Και είναι 
σαν να έχει πέσει φυλλοξήρα.

Αν έρθει αναγέννηση και όποτε έρθει, δεν ξέρω αν θα βρει κανέ- 
ναν Ελληνα στην Ελλάδα. Οχι αν μας βρει Ελληνες, αλλά αν βρει κα
τοίκους. Κι έχουμε και υπογεννητικότητα. Θα καταντήσει, φοβάμαι, 
η Ελλάδα να γίνει δεύτερη χαμένη Ατλαντίδα.

Η Ελλάδα των ημερών μας δεν βγαίνει χωρίς χιούμορ και πλάκα. 
Και μου είχε κάνει εντύπωση μια επιγραφή που είχα δει σε μια μη
τρόπολη της Αγγλίας, η οποία έλεγε: "Θεέ μου, δίνε μας ένα πράγμα 
μόνο, αίσθηση του χιούμορ. Αλλιώς θα τρελαθούμε".

Μιλήσαμε πιο πάνω για την ελπίδα, ότι δεν υπάρχει. Το φοβερό
τερο είναι ότι δεν αισθάνεται πια ελεύθερος ο απλός Ελληνας, τσα
κισμένος από το οικονομικό αδιέξοδο, την έλλειψη περίθαλψης, το 
ρημαδιό. Το ένστικτο έχει ατονήσει, έχει νεκρωθεί. Είναι σαν εκεί
νον τον άνθρωπο που επί χρόνια πολλά σκλαβιάς έχει τύραννο, είτε 
εγχώριο ε ίτε  ξένο πάνω από το κεφάλι του, χάνει πια μέσα στο κλί
μα της φοβίας το αίσθημα της ελευθερίας, και φτάνει να φοβάται 
να βγει έξω.

Είναι σαν εμένα που έχω πρόβλημα υγείας και ξέρω ότι εκείνο 
που μου κάνει καλό είναι να περπατάω. Ομως επειδή έχω δυσκολία 
στην όραση και φοβάμαι να μην πέσω, δεν βγαίνω έξω. Και το χει
ρότερο δεν είναι ότι δεν περπατάω, αλλά ότι δεν αισθάνομαι την α
νάγκη να περπατάω.

Το χειρότερο, λοιπόν, είναι ότι ο Ελληνας δεν αισθάνεται την 
ανάγκη της ελπίδας! Χρειαζόμαστε ελπίδα..." □
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Καστελόριζο  
και ...γείτο 

Τούρκοι

Σε απόσταση τριώ ν -  τεσσάρω ν μιλίων και ακριβώς απέναντι απο το Κ αστελλόριζο, στα Τουρκικά παράλια,
βρίσ κεται η κωμόπολη Αντίφ ελος ή "Κάς".

Σήμερα είνα ι επίκαιρα τα θέματα  γύρω από τα Δωδεκάνησα, ιδ ια ίτερα μετά τα περιστατικά στη βραχονησίδα Ιμια, 
και όλοι βρισκόμαστε σε συνεχή εγρήγορση με τις παράλογες απαιτήσεις και αξιώ σ εις των γειτόνω ν μας Τούρκων. 

Μια που όλων μας, λοιπόν, η σ κέψ η  βρίσκεται γύρω από τα Ελληνικότατα αυτά πανέμορφα νησιά μας, 
επ ιτρ έψ τε  μου να ανα φ ερθώ  σε μία μου επ ίσκεψ η στην Α ντίφ ελο , η οποία έγ ινε προ πολλών ετώ ν.

Την εποχή εκείνη ως αστυνομικός υπηρετούσα στη Ρόδο. Το Μάρ
τιο του έτους 1963 πήρα μετάθεση για το Αστυνομικό Τμήμα Κα
στελλορίζου. Τότε η Ελλάδα με την Τουρκία είχαν αγαθές σχέσεις. 
Οταν πήγα εκεί, βρήκα στο Αστυνομικό Τμήμα να εκκρεμεί πρό
σκληση του Τούρκου Διοικητή Αστυνομίας προς τον Αστυνόμο Κα
στελλορίζου, τον οποίο καλούσε, με όση ακολουθία ήθελε εκείνος, 
να επισκεφθεί τήν Αντίφελο.

Ενημέρωσα την προϊσταμένη μου Αρχή, η οποία και με διέταξε να 
ανταποκριθώ θετικά σ'αυτή την πρόσκληση. Ηρθα τηλεφωνικά σε 
επαφή με τον κ. Μπαχά -έτσι λεγόταν ο Διοικητής της Αντιφέλου- 
τον ευχαρίστησα για την πρόσκληση, και κανονίσαμε την ημέρα ε- 
πισκέψεώς μας. Συνολικά θα πηγαίναμε κάπου 80 άτομα, εκπρό
σωποι των Αρχών και πολίτες, κάτοικοι Καστελλορίζου, χωρίς δια
βατήρια και μόνοι με ονομαστική κατάσταση.

Ενα λοιπόν πρωινό, επιβιβαστήκαμε σε κάποιο μεγάλο καΐκι και με
τά από ταξίδι 3/4 περίπου της ώρας, νάμαστε στην Τουρκία. Εκεί, 
μας περίμεναν οι Αρχές της πόλεως και πλήθος κόσμου. Η υποδοχή 
ήταν πολύ εγκάρδια. Μαζί μας είχαμε πάρει και διάφορα μικροδώ- 
ρα. Εγώ για τις Αστυνομικές και Στρατιωτικές Αρχές, ο Δήμαρχος 
γιαι το Δήμαρχο και οι πολίτες για πολλούς Τούρκους φίλους των. 
Η ανταλαγή δώρων γίνονταν πάντοτε με τίς συνεχείς επισκέψεις, 
κατά την εποχή εκείνη. Τις κούτες με τα δώρα, με υπόδειξη των τε 
λωνειακών υπαλλήλων τις αφήσαμε στην αίθουσα του τελωνείου 
και θα τίς παίρναμε αργότερα.

Στή συνέχεια, με δική μου παράκληση, μας οδήγησαν στην προ
τομή του Κεμάλ Ατατούρκ, στην οποία εγώ κατέθεσα στεφάνι, κατ' 
εντολήν της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Δωδεκανήσου. 
Κατόπιν μάς πήγαν σε μια μεγάλη αίθουσα, όπου μας προσέφεραν 
αναψυκτικά και μετά από λίγο μας ξενάγησαν στα αξιοθέατα και 
στο εσωτερικό της Πόλεως.

Θέλω εδώ να τονίσω, ότι όπου κι αν πήγαμε, όπου κι αν καθήσαμε, 
μύριζεχώμα Ελληνικό. Βλέπαμε παντού Ελλάδα! Όλη η περιοχή, ήταν 
-και θά είναι ακόμη- διάσπαρτη από Ελληνικές Αρχαιότητες. Εγώ δί
πλα μου, είχα το προνόμιο και την τύχη να έχω τον Δήμαρχο Κα
στελλορίζου, ένα σεβάσμιο γέροντα, τον μακαρίτη σήμερα Κονδυ- 
λιό, ο οποίος ήταν πολύ καλός γνώστης της Ελληνικής Ιστορίας και 
της περιοχής εκείνης. Τό ίδιο κοντά μου ήταν και ο τότε Γραμμα
τέας του Δήμου Καστελλορίζου Μιχάλης Χόνδρος, ένας πανέξυ
πνος άνθρωπος, οι οποίοι από κοινού με ενημέρωναν χαμηλόφωνα 
για ο,τιδήποτε συναντούσαμε στο πέρασμά μας.

Μου έλεγαν για τα κτήματα τα οποία ανήκαν κάποτε σε Ελληνες, 
για όμορφα σπίτια που ήταν και αυτά ιδιοκτησία Ελλήνων και που 
τώρα τα κατείχαν οι Τούρκοι και πολλά άλλα ενδιαφέροντα για μένα 
που για πρώτη φορά πατούσα στο μέρος εκείνο, το οποίο όμως μα 
την αλήθεια και χωρίς υπερβολή, μου φαίνονταν τόσο γνώριμο με 
αυτά που έβλεπα και μου έλεγαν Δήμαρχος και Γραμματέας.

Την ημέρα εκείνη, έμαθα πολλά και συγκινητικά, ιδίως από τον σο
φό εκείνον γέροντα. Είδαμε και ένα εκκλησάκι, τον Αη-Γιώργη τον 
θαυματουργό -όπως τον έλεγαν- ακόμη και οι Τούρκοι. Ομως το εκ
κλησάκι αυτό, είχει δυστυχώς μετατραπεί σε σταύλο ζώων. Ποτέ 
δε θα ξεχάσω τη συγκίνηση όλων μας, και τα δάκρυά μας παρουσία 
τών Τούρκων. Είχαν πλημμυρίσει οι ψυχές μας από ανάμεικτα συ
ναισθήματα, αγανάκτησης, μίσους και πόνου μαζί, γι' αυτό που βλέ
παμε στο 'ξωκλήσι. Αλλά τ ί μπορούσαμε να κάνουμε.

Ο Αστυνόμος κύριος Μπαχάς, που ήταν κοντά μας, καταλάβαμε ό
λοι μας ότι εκείνη τη στιγμή ένοιωσε αμήχανα. Δεν ηερίμενε από 
μέρους μας τέτο ια  συναισθηματική, σιωπηλή αλλά μεγάλη θρη
σκευτική ιδίως φόρτιση. Φαινόταν καλός άνθρωπος και μέσα του 
θα σκεφτόταν, "έχουν δίκιο, δικά τους μέρη ήταν, και δικαιολογημένα 
νοιώθουν συγκίνηση και πόνο μαζί, για ό,τι βλέπουν τα μάτια τους, ι
δίως για τον Αγιό τους' Αν είχε προβλέψει αυτή μας τη σιωπηλή α
ντίδραση δε θα μας περνούσε καν από το μέρος εκείνο. Αλλωστε 
είμαστε φιλοξενούμενοι'του και δεν ήθελε να μας δει λυπημένους. 
Το μεσημέρι, μας οδήγησαν στην ίδια αίθουσα η οποία προσωρινά, 
είχε μετατραπεί σε εστιατόριο. Μας περιποιήθηκαν πάρα πολύ! Η 
αλήθεια πρέπει να λέγεται. Επειτα, ας μη ξεχνάμε, ότι η Τουρκική 
φιλοξενία και κουζίνα φημίζονται. Μέσω των διερμηνέων μιλήσαμε 
για διάφορα, εκτός από θέματα πολιτικά.

Ηρθε η ώρα να δώσουμε τα δώρα μας. Παρεκάλεσα τον Αστυνο
μικό Διοικητή καί τον Καϊμακάμη (Έπαρχο) να στείλει στο τελωνείο 
κάποιους δικούς μας να πάρουν τα δέματα. Ο Διοικητής έστειλε 
τους δικούς του άνδρες και τα έφεραν. Ο καθένας από μας άρχισε 
να ανοίγει το δέμα του. Εγώ αμέσως διαπίστωσα ότι το δικό μου, το 
είχαν παραβιάσει και από μέσα έλειπαν κουτάκια, ιδίως σακουλάκια 
με καφέ. Τότε ο καφές εκεί στην Αντίφελο ή "Κας" ήταν πανάκρι
βος και περιζήτητος. Αλλά και από άλλα πακέτα, απούσιαζαν διάφο
ρα δώρα.

Ευγενικά διαμαρτυρήθηκα στον Τούρκο Διοικητή, ο οποίος είχε κι 
εκείνος διαπιστώσει αυτά που του έλεγα. Εγινε έξω φρενών. Εκεί, 
παρουσία μας, φώναξε τους τελωνειακούς υπαλλήλους.
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Μόνιμες Στήλες

Κάτι τους έλεγε πολύ έντονα και εκείνοι, σε στάση προσοχής, κυ
ριολεκτικά έτρεμαν από το φόβο τους. Η Τουρκία τότε είχε δικτα
τορία. Διέταξε άλλους αστυνομικούς και τους πήραν από την αίθου
σα. Ποτέ δεν έμαθα τι έγινε με αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς το 
βράδυ επιστρέψαμε στο όμορφο Καστελλόριζο.

Η Αντίφελος από το Καστελλόριζο τότε, χωρίς υπερβολή, βρι
σκόταν πολιτισμικά 50 χρόνια πίσω, παρά του ότι απέχει μερικά μό
νο μιλιά από αυτό. Εκεί στην αντίπερα όχθη, συναντούσες γέροντες 
με σαρίκια και γυναίκες στο δρόμο με φερεντζέδες. Στό τραπέζι 
που μας παρέθεσαν δεν υπήρχε αναμεσά μας ούτε μια Τουρκάλα, 
εκτός από τίς  Ελληνίδες της αποστολής μας. Οπως πληροφο- 
ρηθήκαμε, απαγορευόταν να έρθουν. Από ποιούς υπήρχε αυτή η α
παγόρευση δεν έμαθα. Ισως οι ίδιοι οι άνδρες σιωπηλά έχουν επι
βάλει το δικό τους άγραφο νόμο.

Τα καφενεία, πολλά και γεμάτα κόσμο και σχεδόν οι περισσότεροι 
με παλιά ρούχα. Πολλοί κάπνιζαν ναργιλέδες -σκέτοι αγάδες. Τα 
πρόσωπά τους όμως έδειχναν χαρούμενα που μας έβλεπαν. Εκανε 
εντύπωση σε όλους μας η προθυμία και η διάθεσή τους όταν εμείς, 
περιδιαβαίναμε τους δρόμους της κωμοπόλεως και περνούσαμε 
μπροστά τους, να τρέχουν όλοι κοντά μας για να μας χαιρετίσουν. 
Φυσικά σήμερα το επίπεδο και ο τρόπος ζωής στην Τουρκία ίσως 
έχει αλλάξει προς το καλύτερο.

Κατά τη γνώμη μου ο Τουρκικός λαός είναι φιλειρηνικός, όπως και 
εμείς οι Ελληνες. Οι λαοί μας δεν έχουν να μοιράσουν τίποτε και εν 
πάση περιπτώσει αν είχαν, εκείνοι που πρέπει να παραπονούνται ε ί
μαστε εμείς οι Ελληνες. Εμείς υποφέραμε τα πάνδεινα εξ  αιτίας 
τών Τούρκων. Δικά μας εδάφη άρπαξαν. Δικά μας αδέλφια εσφα- 
γιάσθησαν από αυτούς. Και όμως, ενώ η μοίρα μας έχει τάξει να 
ζούμε δίπλα τους, να είμαστε γείτονες, κάνουμε -θέλουμε δε θέ
λουμε- υπομονή και προσπαθούμε να ζήσουμε μονοιασμένα, γιατί 
επιζητούμε τήν ειρήνη. Οταν υπάρχει καλή θέληση και από τους 
δυό μας θα το κατορθώσουμε, χωρίς προβλήματα και κακότητες.

Δυστυχώς όμως οι πολιτικοί άνδρες της Τουρκίας δεν το θέλουν 
αυτό. Συνεχώς ξύνουν τα νύχια τους. Με τα επεκτατικά τους σχέ
δια και άλλα τινά, φανατίζουν το λαό τους, εναντίον μας. Μα κάποτε 
το ποτήρι μπορεί να ξεχειλίσει και τότε θα γίνουμε όλοι... άγρια θά
λασσα. Θα γίνουμε Κυναίγειροι, για να θυμηθούμε και λίγο τους 
Πέρσες, και τότε οι φίλοι μας δεν θα προφθάσουν να επιστρέφουν 
στον τόπο τους. Θα θαλασσοπνιγούν στα καταγάλανα νερά του Ελ
ληνικότατου Αιγαίου.

Ολα αυτά, όμως, μπορούν να γίνουν πραγματικότητα, μόνον όταν 
ο λαός μας είναι μονοιασμένος. Τότε μπορούμε, αλήθεια, να κάνου
με θαύματα!

Στην Αντίφελο, και παρά το γεγονός ότι η περιοχή εκείνη βρισκό
ταν από τό δικό μας νησί, το όμορφο Καστελλόριζο και τους ακόμα 
πιο ωραίους κατοίκους του, αρκετά χρόνια πίσω, την ώρα της ανα
χώρησής μας, όλοι μας, είχαμε ένα σφίξιμο στην καρδιά μας. Εναν 
κόμπο στο λαιμό μας, που μας δυσκόλευε την αναπνοή.

Μέναμε με την εντύπωση ότι πίσω εκε ί στο μικρό περίβολο του 
Αη-Γιώργη και γενικά στα ελαιοπερίβολα, τους δρόμους και τα στε
νά δρομάκια της Αντιφέλου, αφήναμε ένα κομμάτι από τον εαυτό 
μας, ένα μεγάλο κομμάτι της ψυχής μας και της σκέψης μας.

Τα όμορφα Ελληνικά μέρη, όπως π.χ.τα Αρχαία μνημεία, το μεγάλο 
κτήμα -αν θυμάμαι καλά- του Καραγιάννη, τό σπίτι του Μαλαχιά και 
τόσα άλλα, όπως μου τα έλεγε ο σοφός εκείνος γέροντας. Δήμαρ
χος Καστελλορίζου, δεν είναι δυνατόν να ξεχασθούν. Πιό πολύ ό
μως θυμάμαι και σήμερα το ξωκλήσι του Αη-Γιώργη, που το είχαν 
μετατρέψει σε σταύλο.

Προσεύχομαι με όλη μου την καρδιά στον Αγιο Γεώργιο και εκεί
νος με τη σειρά του, πιστεύω ότι προσεύχεται στο Θεό, να έχει κα
λά τους Ελληνες, όπου κι αν ζουν, όπου κι αν βρίσκονται, να τους δί
νει μυαλό και δυνατή μνήμη να μη ξεχνούν τις χαμένες πατρίδες, 
που ίσως έχασαν με τη γκρίνια τους.

Να θυμούνται και να μένουν μονοιασμένοι, επειδή η διχόνοια φέρ
νει καταστροφές. Φέρνει συρρίκνωση πατρίων εδαφών. Και τότε, 
τα ξωκλήσια στις χαμένες πατρίδες γίνονται σταύλοι και οι εκκλη- 
σιές τζαμιά.

Με την ομόνοια θα μας υπολογίζουν εχθροί και ..."φίλοι'', που στο 
κάτω-κάτω δεν υπάρχουν! Αν είμαστε εμείς μονοιασμένοι, θα το 
σκεφθούν πολύ πριν τολμήσουν να επιβουλεφθούν τις βραχονησί
δες μας.

Φθάνει πια η γκρίνια! Φθάνει η διχόνοια!
Να σταματήσουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας.
Ας γίνουμε μια μάζα όλοι μας, προκειμένου -αν χρειασθεί- να α

ντιμετωπίσουμε τους κινδύνους, που δυστυχώς είναι ορατοί.
Αγιε Γεώργιε από τη μακρυνή Αντίφελο, μέσα από το σπίτι σου 

που βέβηλα αντιχριστιανικά χέρια τό'καναν σταύλο, σε ικετεύω, 
βάλε το Χέρι σου. Βοήθησε την Ελλάδα. □

Γράψει ο Σεραφείμ Αθανασίου, Μοίραρχος Χωρ/κής ε.α.
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Υπηρεσιακά

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ
ΝΕΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β'
α. Παραγωγικής Σχολής:
Αγγελός Ευάγγελος στη διάθεση 

της ΓΑ ΔΑ, Αγγελόπουλος Χρυσό
στομος στη ΔΑ Ε./Αττικής, Αδάμης 
Δημήτριος στο Α.Τ. Θηβών, Αδαμί- 
δης Γεώργιος στο Τ.Τ. Γρεβενών, 
Αθανασιάδης Παναγιώτης στη διά
θεση της ΓΑΛΑ, Αλεξάκης Μιλ
τιάδης στη διάθεση της ΓΑΔΑ, Α- 
λεξανδρόπουλος Παναγιώτης στη 
διάθεση της ΓΑ.ΔΑ., Ανθούλης 
Κων/νος στο Α.Τ. Πάρου, Βα- 
ζούρας Ηλίας στο Α.Τ. Αγιάσου, 
Βαμβούκας Γεώργιος στο A T Αγ. 
Κήρυκου, Βασιλείου Δημήτριος στη 
διάθεση της ΓΑ.ΔΑ, Βλάχος Στα- 
μάτης στη διάθεση της Γ.Α.ΔΑ, 
Βούλγαρης Δημήτριος στο Α.Τ. 
Φουρνά, Βούλγαρης Κων/νος στη 
Δ.Α.Ε. Αττικής, Γαβρίλης Κων/νος 
στο Α.Τ Καρυάς Λευκάδας, Γεντέ- 
κος Νικόλαος στη ΔΑ.Ε. Αττικής, 
Γερογιάκομος Αθανάσιος στη 
ΔΑ.Ε. Αττικής, Γεωργουλάκης Λα- 
μπρινός στον Α Σ. Παλαιοχώρας 
Χανιών, Γιαννόπουλος Τριαντάφυλ- 
λος στο Α.Τ. Σαμοθράκης, Γκάστα- 
λης Κων/νος στο A T Σχηματαρίου, 
Γκίζας Ανδρέας στη διάθεση της 
ΓΑ.ΔΑ, Γκίκας Ευάγγελος στη διά
θεση της Α Δ. Ξάνθης, Γκουτεβαί- 
νος Σπυρίδων στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ.Θ., Γρηγορόπουλος Αθανά
σιος στο Α.Τ. Λευκίμης, Γρίσπος Α
ναστάσιος στη διάθεση της 
Γ.Α.ΔΑ. Δαμιανός Γεώργιος στη 
διάθεση της ΓΑ.Δ.Θ, Δανόπουλος 
Κων/νος στη διάθεση της Γ Α.ΔΑ , 
Δημακαρέας Παναγιώτης στη διά
θεση της ΓΑ.ΔΑ., Δημακαρέας Φί
λιππος στο A T Πειραιά, Δημητρίου 
Αθανάσιος στο A T Καστοριάς, Δι-

νοβίτσης Αιμίλιος στο Α.Τ. Πτολε- 
μαϊδος, Διογκάρης Σπυρίδων στο 
Α.Τ. Αγ Γερμανού Φλώρινας, Δό- 
σχορης Σπυρίδων στη διάθεση της 
ΓΑΑΑ, Δούκης Γεώργιος στο A T 
Σάμου, Ζούζουλας Αριστομένης 
στη διάθεση της ΓΑ.ΔΑ , Θάνος 
Λουκάς στο Α.Τ. Σχηματαρίου, Κα
ζαμίας Εμμανουήλ στο Α.Τ. Καρπά
θου, Κακούσης Κων/νος στην Α Δ 
Αιτωλίας, Καλαμπάκας Αθανάσιος 
στη διάθεση της ΓΑ.ΔΑ, Καλαμπό- 
κης Βασίλειος στο Α.Τ. Σύμης, Καλ- 
λιακμάνης Ηλίας στη ΔΑ.Ε. Αττικής, 
Κόμπρας Αθανάσιος στη ΔΑ.Ε. Ατ
τικής, Καραϊσκος Βασίλειος στο 
Α.Τ. Εχίνου, Καραπαπάς Κων/νος 
στη διάθεση της ΓΑΔΑ, Καραχά- 
λιος Γεώργιος στη διάθεση της 
ΓΑ.ΔΑ., Καρπίδας Γεώργιος στο 
Α.Τ. Ιτέας, Καρτάλης Παναγιώτης 
στη διάθεση της ΓΑ ΔΑ., Κατσα- 
ντώνης Λάμπρος στη ΔΑ.Ε. Ατ
τικής, Κατσαντώνης Χρήστος στο 
A T. Ανδρου, Κατσικαντάμης Χαρά
λαμπος στη Δ.Α.Ε. Αττικής, Κα
τσούλας Δημήτριος στο Τ.Τ Λα
μίας, Κοκκίνης Χαράλαμπος στη 
διάθεση της Α.Δ Φλώρινας, Κό- 
ντος Δημήτριος στο Τ.Τ. Ασηρο- 
βάλτας, Κορδής Δήμος στο Α.Τ. 
Θηβών, Κούγκας Διονύσιος στο 
Α.Τ. Νάουσας, Κούρτης Σπυρίδω
νας στο A T Παξών, Κουσαρίδας 
Ιωάννης στη διάθεση της ΓΑΔΑ, 
Κουτρομάνος Παναγιώτης στον 
Α Σ. Σκύρου, Κουτρουμπάς Νικό
λαος στη διάθεση της ΓΑ.ΔΑ , Κυ- 
πράκης Σωτήριος στη διάθεση της 
Γ.Α.ΔΑ, Κωστής Διονύσιος στη 
ΔΑ.Ε Αττικής, Λάλας Μιχαήλ στο 
Α.Τ. Χίου, Λαμπρόπουλος Αθανά
σιος στο Α.Τ Θάσου, Λάσκος Σπυ
ρίδων στο Τ.Τ. Κορυδαλλού, Λεκα-

νίδου Ερωφίλη στο Α.Τ. Ρόδου, Λαϊ- 
νουδάκης Ιωάννης στη διάθεση 
της ΓΑ.ΔΑ, Λιαρός Δήμος στη διά
θεση της ΓΑΔΑ., Λιμαντζάκης Νι
κόλαος στη διάθεση της ΓΑ.ΔΑ, 
Λινάρδος Ευάγγελος στη διάθεση 
της ΓΑ.ΔΑ., Λουκόπουλος Γεώρ
γιος στο Α.Τ. Πυθαγορείου Σάμου, 
Μάγγας Γεώργιος στη διάθεση 
της ΓΑ. ΔΑ,  Μαϊστρέλλης 
Δημήτριος στο Α.Τ. Πλωμαρίου Λέ
σβου, Μάνδαλος Παναγιώτης στο 
Α.Τ. Βλαχιώτη Λακωνίας, Μανουσό- 
πουλος Πολύχρονης στη διάθεση 
της Γ.ΑΔ.Α, Μανώλης Νικόλαος 
στο Α.Τ. Κοζάνης, Μαρρε Λουκά 
στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Μηλιώτης 
Χρήστος στο Α.Τ. Πυθαγορείου, 
Μικρός Δημήτριος στο Α.Τ. Δι
καίων, Μιχαηλίδης Γεώργιος στη 
διάθεση της Γ.Α.ΔΑ., Μιχαλιός Α
ντώνιος στη διάθεση της Α.Δ. Αι
τωλίας, Μίχος Βλάσιος στο Α.Τ. 
Καρλοβασίου, Μουτζούρης Βασί
λειος στη διάθεση της ΓΑΔΑ,  
Μουσελίμης Βασίλειος στο Α.Τ. 
Πυρσόγιαννης, Μουτσώκος 
Χρήστος στο A T Καρπενησιού, 
Μπαλαμπάνη Γεωργία στο Α.Τ Ανω 
Πατησίων, Μπαμπαράκος Αναστά
σιος στο Τ.Τ. Θηβών, Μπασμπανάς 
Γεώργιος στο Α.Τ. Βέροιας, Μπιλιά- 
λης Στυλιανός στο A T Μύρινας, 
Μπιτσακάκης Λυκούργος στη διά
θεση της Γ.Α.ΔΑ., Μποτσιαλάς 
Κων/νος στη διάθεση της Γ Α.ΔΑ., 
Μπουτζαρέλης Γεώργιος στη διά
θεση της ΓΑΔΑ , Μπούτσικας Χα
ράλαμπος στη διάθεση της Γ.Α.ΔΑ., 
Μπριλάκης Βασίλειος στη διάθεση 
της Γ.Α.ΔΑ., Νακής Παναγιώτης 
στο A T. Ρόδου, Νέστορας Θωμάς 
στο Τ.Τ Καστοριάς, Νικολάου Νικό
λαος στη διάθεση της ΓΑ.ΔΑ, Νι- 
ντός Στέργιος στο Α.Τ. Γρεβενών, 
Ντουϊτσης Φώτιος στο Τ.Τ. Πει
ραιά, Οικονομόπουλος Μιχαήλ στη 
διάθεση της Γ.Α.ΔΑ , Παλαμίδας 
Ζαχαρίας στη διάθεση της Γ.Α.ΔΑ, 
Παπαγγελής Αγγελος στη διάθεση 
της ΓΑΔΑ,  Παπαδάκης Γεώργιος 
στη διάθεση της ΓΑ.ΔΑ, Παπαδά
κης Εμμανουήλ στο Α.Τ. Αγίου Νικο
λάου Λασιθίου, Παπαδάκος Πανα
γιώτης στη διάθεση της Γ Α.ΔΑ., 
Παπαπολίτης Μάρκος στη διάθεση 
της Γ.Α.ΔΑ., Παπαποστόλου 
Χρήστος στο Α.Τ. Ευζώνων, Παηα- 
φιλίππου Χρήστος στο Τ.Τ. Λαμίας, 
Παρασχάκης Κων/νος στη διάθε
ση της ΓΑ.Δ Α., Παύλου Σπυρίδων 
στο Α.Τ. Μεγίστης, Πιπέρης Ευάγ
γελος στο Α.Τ Λουτρακίου, Πλα
τιάς Κων/νος στη διάθεση της

Γ Α ΔΑ, Ράϊκος Αθανάσιος στο Α.Τ. 
Αρναίας, Ρούσου Παρασκευή στη 
διάθεση της ΓΑ.ΔΑ , Σαραντάρης 
Αθανάσιος στη διάθεση της 
Γ.Α.ΔΑ., Σεβδυμίδης Μιχαήλ στη 
διάθεση της ΑΑ. Ροδόπης, Σέρτης 
Αθανάσιος στο A T Παρανεστίου, 
Σιάφης Μιλτιάδης στο Α.Τ. Λιβα
διού Ελασσόνας, Σκανδάλης Ηλίας 
στο Α.Τ. Αρτας, Σκαράς Αθανάσιος 
στη διάθεση της ΓΑ ΔΑ., Σμιγάδης 
Ευάγγελος στο Α.Τ. Μαντουδίου, 
Σουρμελής Κων/νος στη διάθεση 
της Γ.Α.ΔΑ., Σταθόπουλος Ηλίας 
στη διάθεση της ΓΑ.ΔΑ., Σταμα- 
τέλλος Ιωάννης στη διάθεση της 
Γ Α.ΔΑ, Σταμούλης Αριστείδης στη 
διάθεση της ΓΑ.ΔΑ , Σταμπουλής 
Χρήστος στη διάθεση της Α.Δ. Ρο
δόπης, Σταυρακάκης Ιωάννης στο 
Α.Τ Αερολιμένα Κερκύρας, Σχι
σμένος Κων/νος στο Α.Τ. Μύκο
νού, Τετράδης Χαράλαμπος στο 
AT. Αγίων Θεοδώρων, Τετριμίδας 
Χρήστος στον Α Σ Λιβανατών, 
Τζεμανάκης Γεώργιος στο Α.Τ. Κισ- 
σάμου, Τζεφεράκος Παναγιώτης 
στη διάθεση της ΓΑ.ΔΑ., Τζήμας 
Γεώργιος στο Α.Τ. Κατερίνης, 
Τζουβανάς Ιωάννης στο Τ.Τ. Χαλκί
δας, Τόπαλης Κων/νος στη διάθε
ση της Α Δ Καβάλας, Τσάκαλης Πα
ναγιώτης στο Α.Τ. Ορεστιάδος, 
Τσαμπήρας Δημήτριος στη διάθε
ση της ΓΑΔΑ., Τσαπουράς Γεώρ
γιος στον Α Σ. Αγίου Κωνσταντίνου 
Φθιώτιδος, Τσάτσαρης Θεόδωρος 
στο Α.Τ. Αμφισσας, Τσιάκος Πανα
γιώτης στη διάθεση της ΓΑ ΔΑ., 
Τσιμπογιάννης Νικόλαος στο Α.Τ. 
Καλύμνου. Τσιμπρής Ιωάννης στο 
A T. Κω, Τσομός Παναγιώτης στο 
Α.Τ. Αρνισας, Φέτσης Σπυρίδων 
στο Α.Τ. Καλύμνου, Φιλιππίδου 
Ειρήνη στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Φι- 
λιππούσης Ιάκωβος στο Α.Τ. Σάμου, 
Φούρλας Δημήτριος στο Α.Τ. Δρο
σάτου, Χαβδουλάς Απόστολος στη 
διάθεση της Α.Δ. Καβάλας, Χαλκιάς 
Κων/νος στη διάθεση της ΓΑΔΑ., 
Χαμόπουλος Σπυρίδων στη διάθε
ση της ΓΑ.Δ.Θ, Χαραλαμπίδης 
Δημήτριος στο Α.Τ. Ν. Σάντας 
Θεσ/κης, Χούντα Μαρία στη διά
θεση της Γ.Α.Δ.Α και Χρυσικός Νι
κόλαος στο Α.Τ. Λέρου 

β. Ν.Δ. 649/1970:
Αγοραστός Σταύρος στη διάθε

ση της ΓΑ.ΔΑ , Ανδρεσάκης Νικό
λαος στη διάθεση της ΓΑ.ΔΑ., Αρ- 
γελάς Σταύρος στη διάθεση της 
ΓΑΔΑ, Βασιλικός Δημήτριος στην 
Υπηρ. Ασφάλειας Προέδρου Δημο
κρατίας, Βέργος Ιωάννης στη
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Δ.Ε.Ε./Υ.Δ Τ., Γεωργουλόπουλος 
Γεώργιος o to  A T. Εδεσσας, 
Γκούτζας Απόστολος στο Α.Τ. Λα
γκαδά, Γραμμένος Νικόλαος στο 
Α.Τ. Κρύας Βρύσης, Δαβίλλας 
Γεώργιος στο 3ο Τμήμα Τεχν. Μέ- 
σων/ΔΙ.Τ.Ε.Ν.Ε./ΥΔ.Τ, Δαλέκος Αλέ
ξανδρος στη διάθεση της ΓΑΔΑ, 
Δημάκης Βασίλειος στο Α.Τ. Κιά- 
του, Δρόσος Κων/νος στη διάθεση 
της ΓΑ.ΔΑ., Ζάχαρης Δημήτριος 
στο Τ.ΔΑ. Αμυγδαλέζας, Ζεμπίλης 
Δημήτριος στο Τ.Δ.Α. Γρεβενών, 
Ζήσης Ματθαίος στον Α Σ. Βασιλι
κού Εύβοιας, Θεοδωρόπουλος 
Δημήτριος στο Α.Τ. Κερατέας, Κα- 
γκιούζης Κων/νος στη διάθεση 
της ΓΑ.ΔΑ., Καλαμπόκης Χρήστος 
στη διάθεση της Α.Δ Ιωαννίνων, 
Καλούσης Κων/νος στο ΤΑ. Εδεσ
σας, Κανέλης Βελισσάριος στη 
διάθεση της ΓΑΔΑ., Καραγιάννης 
Κων/νος στο 3ο Τμήμα Εκδό- 
σεων/Δ. Δημ.Σχέσεων/Υ,Δ.Τ., Κα- 
ραμέρης Θωμάς στη διάθεση της 
ΓΑ.ΔΑ., Καρανάτσιος Αναστάσιος 
στη διάθεση της ΓΑ.Δ.Θ., Κατσα- 
βριάς Δημήτριος στη Δ.Α.Ε.Ε.Β. 
/Υ.Δ.Τ., Κολοβής Αθανάσιος στο 
Α.Τ. Αερολιμένα Θεσσ/κης, Κολ- 
τσής Αθανάσιος στη διάθεση της 
Α.Δ. Ημαθίας, Κοτζάμπασης Ιωάν
νης στην ΑΔ. Ξάνθης/Γρ. Εγκλημ. Ε
ρευνών, Κρητικάκης Ιωάννης στο 
Α.Τ. Νεάπολης Λασιθίου, Λουκό- 
πουλος Γεώργιος στη διάθεση της 
Γ.Α.Δ.Α., Μαλλιωτάκης Γεώργιος 
στο Τμ. Αλλοδαπών Λαυρίου, Μιλ
τιάδης Μιλτιάδης στο Τμ. Δίωξ. 
Ναρκωτικών Αλεξανδρούπολης, 
Μπινιάρης Αθανάσιος στο Α.Τ. 
Σπετσών, Μποζίκης Παναγιώτης 
στη διάθεση της Α.Δ. Ζακύνθου, 
Μύγας Δημήτριος στη διάθεση της 
ΓΑΔΑ., Μυστριώτης Κων/νος στο 
Α.Τ. Χαλκίδος, Ντελής Αντώνιος 
στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Πόντος 
Χρήστος στο Τ.Τ. Τρικάλων, Παπα- 
γεωργίου Κων/νος στο Α.Τ. Ευζώ- 
νων Κιλκίς, Παπανικολάου Στέρ- 
γιος στη διάθεση της ΓΑΔΑ., Παπ- 
πάς Αλέξανδρος στο Τ.Τ. Μαλακά- 
σας, Πετροπούλου Αθανασία στη 
Δ.ΚΑ./ΥΔ.Τ., Πλεμμένος Χαράλα
μπος στο Ε.Τ.Ε.Χ., Πούλιος Χρήστος 
στη Δ.Ε.Ε./Υ.Δ.Τ., Σίνης Νικόλαος 
στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσσ/κης, 
Σταμπουλίδου Χρυσάνθη στη διά
θεση της Γ.Α.Δ.Α., Στρατιδάκης 
Γεώργιος στο Α.Τ. Χανιών, Τατσί- 
δης Βασίλειος στη διάθεση της 
ΓΑ.Δ.Θ., Τέλιος Νικόλαος στο Α' 
Α.Τ. Λάρισας, Τζιράκος Κων/νος 
στην Υ.Ε.Ε. Βορ. Ελλάδος, Τσάμης Α

θανάσιος στη διάθεση της ΓΑΔΑ., 
Τσελεκίδης θεοχάρης στο ΤΑ. 
Σερρών, Τσενεκλίδης Βασίλειος 
στο Τμ. Τουρ. Αστυν. Πολυγύρου 
και Τσιμπονάκης Νικόλαος στη διά
θεση της ΓΑΔΑ.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
* Με το από 30-5-1996 ΠΔ. που 

δημοσιεύθηκε στο 113/10-6-1996 
ΦΕΚ τ.Γ  προάγονται στο βαθμό 
του Αστυνομικού Διευθυντή οι Α
στυν. Υποδ/ντές Φλώρος Βασί
λειος και Δελιολάνης Λάζαρος.

* Με το ίδιο ΠΔ. προήχθησαν στο 
βαθμό του Αστυν. Υποδιευθυντή οι 
Αστυνόμοι Α’: Περνιεντάκης Γεώρ
γιος και Ευταξάς Γεώργιος.

* Με το ίδιο ΠΔ. προήχθησαν στο 
βαθμό του Αστυνόμου Β' οι Υπα- 
στυνόμοι Α': Τζοϊτης Αλκιβιάδης, 
Σταυρόπουλος Πέτρος, Μακρής 
Νικόλαος και Τυράνης - Γκούτζας 
Βασίλειος.

* Με το ίδιο ΠΔ. προήχθησαν στο 
βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευ
θυντή οι Αστυνόμοι Α' Ειδικών Κα
θηκόντων (Υγειονομικοί): Νικολό- 
πουλος Λεωνίδας, Κορωνιώτης 
Γεώργιος, Αλεξόπουλος Γρηγό- 
ριος, Θεοδοσίου Σταυρούλα, Στα- 
θακόπουλος Παναγιώτης, Πανα- 
γιωτόπουλος Σπυρίδων, Χριστάρα 
- Δικαίου Ελένη, Τσαβαλιάς Ηλίας, 
Αθανάσογλου Νικόλαος, Ψαρου- 
δάκης Δημήτριος, Μουσούλης 
Ιωάννης, Παπαδημητρίου Ειρήνη, 
Παπαϊωάννου Δημήτριος, Ρουμε
λιώτης Χρήστος, Ζαφείρης Πλά
τωνας, Αντωνίου Μάρκος, Μαλεβί- 
της Ηλίας, Μανωλάκος Αλέκος, 
Κεφαλάς Ιωάννης, Ταγκλής 
Σταύρος και Κοντοχρήστος Αντώ
νιος.

* Με το ίδιο ΠΔ. ηροήχθη στο 
βαθμό του Αστυνόμου Α' ο Αστυ
νόμος Β' Ζουριδάκης Στυλιανός.

* Με το ίδιο ΠΔ. προάγονται Ιοι 
Αστυκτηνίατροι) στο βαθμό του Α
στυνόμου Α' ο Αστυνόμος Β' Ιωαν- 
νίδης Χρήστος, ο Υπαστυνόμος Β' 
Τσιαλαμάνης Κωνσταντίνος στο 
βαθμό του Υπαστυνόμου Α'.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
* Με το από 25-4-1996 ΠΔ. που 

δημοσιεύθηκε στο 91/7-5-1996 
ΦΕΚ τ.Γ' προάγονται αναδρομικά 
στο βαθμό του Αντιστρατήγου οι 
Υποστράτηγοι εν αποστρατεία: 
Ρουμελιώτης Κων/νος, Λαμπιθια- 
νάκης Εμμανουήλ, Χαλβατζάρας Α- 
χιλλέας, Μουτσώκος Χρήστος και 
Γερογιάννης Αναστάσιος.

* Με το ίδιο ΠΔ. προήχθησαν α
ναδρομικό στο βαθμό του Υπο
στρατήγου οι Ταξίαρχοι εν απο
στρατεία: Χριστοφιλάκης Αθανά
σιος, Κιούσης Διονύσιος, Γεωργα- 
κόπουλος Νικόλαος, Τσαρμπόπου- 
λος Νικόλαος, Παπαγεωργίου Χρυ
σόστομο, Κωνσταντινίδης Βασί
λειος, Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 
Γιαννόπουλος Αντώνιος, Ηλιόπου
λος Δημήτριος, Πανταζόπουλος 
Κυριάκος, Χαραλαμπόπουλος Θεό
δωρος, Διαμαντής Δημήτριος, Γκό- 
τσης Παντελής, Τριανταφυλ- 
λούδης Χρήστος, Νάνος Βασί
λειος, Αναγνωστόπουλος Γεώρ
γιος, Αμπελουργός Γεώργιος, 
Γεωργίου Ευάγγελος και Κου- 
μούτσος Αναστάσιος.

* Με το από 6-5-1996 ΠΔ. που 
δημοσιεύθηκε στο 96/10-5-1996 
ΦΕΚ τ. Γ' ο Ταξίαρχος Πιπερίδης Νι
κόλαος ηροήχθη στο βαθμό του Υ
ποστρατήγου και τέθηκε σε αυτε- 
πάγγελτη αποστρατεία.

* Με το από 30-5-1996 ΠΔ που 
δημοσιεύθηκε στο 113/10-6-1996 
ΦΕΚ τ. Γ' τέθηκε σε αποστρατεία 
με το βαθμό του Αστυν. Δ/ντή 
ύστερα από αίτησή του, ο Αστυνό
μος Α' Κυριακάκης Σπυρίδωνας.

* Αποστρατεύονται ύστερα από 
αίτησή τους οι κατωτέρω Αρ- 
χιφύλακες, οι οποίοι προάγονται 
"εν απολύσει' στο βαθμό του Αν- 
θυηαστυνόμου: Ριζόπουλος Μι
χαήλ, Αγκος Δημήτριος, Δαμαστιώ- 
της Κων/νος, Παππάς Βασίλειος, 
Παπαχρήστος Νικόλαος, Πανα- 
κούλιας Χαράλαμπος, Τζάλας Αγ
γελος, Κολύδας Εηαμειν., Κασκά- 
νης Σωτήριος, Γκέκας Θωμάς, 
Λιούλιος Θωμάς, Ορφανίδης Ιωάν
νης, Αβραμίδης Γεώργιος, Καρανι- 
κόλας Μιχαήλ, Λαγογιάννης Ευάγ
γελος, Σπυρόπουλος Νικόλαος.

ΤΟ ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.ΕΝ.ΑΛ.
Μετά από τις αρχαιρεσίες της 4- 

7-96, εξελέγη το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ενω
σης Αξιωματικών Αστυνομίας, το 
οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως 
ακολούθως:

Πρόεδρος: Αστυν. Υποδ/ντής Η
λίας Βλαχογιάννης, Α' Αντιπρόε
δρος: Αστυν. Α' Ελευθέριος Οικο
νόμου, Β' Αντιπρόεδρος: Αστυν 
Υποδ/ντής Ευστράτιος Κυριακά- 
κης, Γ' Αντιπρόεδρος: Αστυν. Υ
ποδ/ντής Γεώργιος Κανέλλος, Γε
νικός Γραμματέας: Αστυν. Α' Μι
χαήλ Βετούλης. Ειδικός Γραμμα- 
τέας: Υπαστυν. Α' Θεόδωρος Τυ-

πογιώργος. Οργανωτικός Γραμ
ματέας: Αστυν. Β' Κων/νος Ανα
γνώστου, Ταμίας: Αστυν. Α' Ζω
γράφος Νικόλαος, Υπεύθ. Διε
θνών Σχέσεων: Αστυν. Α' Σπυρί
δων Ασημακόπουλος, Υπεύθ. Πο- 
λιτ. Εκδηλώσεων: Αστυν. Α' 
Ευάγγελος Δημητρουλόκος, Υ
πεύθ. Εκδόσεων: Αστυν. Υ
ποδ/ντής Κων/νος Καλαμπαλίκης. 
Λοιπό Μέλη: Αστυν Α' Ανδρέας 
Σουλτότος, Αστυν. Β' Τσιμπίδης 
Παναγιώτης, Αστυν. Β' Γεώργιος 
Νικολόπουλος, Υπαστυν. Α' Αρι
στείδης Ανδρικόπουλος.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αστυφύλακας Στέφος Μι

χαήλ που υπηρετεί στο Α.Τ. Νέας 
Σμύρνης Ιτηλ. 0651 /46.843Ι, επιθυ
μεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από οποιαδήποτε υ
πηρεσία των Α.Δ. Ιωαννίνων, Θε
σπρωτίας, Πρεβέζης, Αρτης, Κερ- 
κύρας ή Λευκάδας.

* Ο Αστυφύλακας Παρασκευό- 
πουλος Δημήτριος που υπηρετεί 
στο Α- Α.Τ. Θεσσαλονίκης Ιτηλ. 031 
/4 16.787 -411.695 -858.7361, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία των ΑΔ. Δράμας ή Καβά
λας.

* Ο Αστυφύλακας Γιαννικόπουλος 
Νικόλαος που υπηρετεί στην Υ- 
ποδ/νση Αποκατάστασης Τάξης 
της Δ/νσης Αστυν. Επιχειρήσεων 
Αττικής Ιτηλ. 2681.1941, επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του από την Αμεση Δράση 
ή από οποιοδήποτε Α.Τ. της ΓΑΔΑ.

* Ο Αστυφύλακας Αθανασόπου- 
λος Δημήτριος που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Ιτέας Ιτηλ. 0265/33.333), επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήποτε 
υπηρεσία της ΓΑΔΑ.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
+ Ανθυπαστυνόμος
Ανανιάδης Ιωάννης. Γεννήθηκε 

το 1947 στη Μολόχα Βοϊου Κοζά
νης. Απεβίωσε την 3-5-1996.

+ Αστυφύλακας
Σταμέλος Αντώνιος. Γεννήθη

κε το 1962 στο Βόλο Μαγνησίας. 
Απεβίωσε την 19-5-1996.

+ Αστυφύλακας
Ρηγάκης Χρήστος. Γεννήθηκε 

το 1974 στη Μυτιλήνη Λέσβου. Α
πεβίωσε την 30-5-1996. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος
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ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Για την Φνημέρωση τω ν συναδέλφω ν πάνω σε θέματα  μισθοδοσίας,

απευθυνθήκαμε στη Γραφ είο  Οικονομικών Εφαρμογών του 2ου Τμήματος της Διεύθυνσης Π ληροφ ορικής/Υ Α .Τ .,
το  οποίο μας παραχώρησε -γ ι' αυτό τεύχ ος- αναλυτικά στο ιχεία  και πίνακες

για τον τρόπο υπολογισμού τω ν αποδοχών του αστυνομικού προσωπικού.
Στο  επόμενο τεύχος, θα  δημοσιευθούν διευκρινίσεις για το  σημείω μα αποδοχών.

καθώ ς και πίνακας μισθολογικών προαγωγών του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ γ. ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ .
ΑΝΤ/ΓΟΣ - ΑΡΧΗΓΟΣ 107.000 δ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 1.388
α ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 102.000 ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΖΥΓΟΥ: 8.000
β. ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ 90.000 ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ
γ. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 80.000 Ποσοστό επί τοις % στις 80.000:
δ. ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 63.000 α. 5% ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ ΜΕΧΡΙ ΔΥΟ ήτοι 4.000
e. ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗΣ 55.000 β. 10% ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΕΚΝΟ ήτοι 8.000
στ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α' 50.000 γ. 13% ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΕΚΝΟ ήτοι 10.400
ζ ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β' 46.000 δ. 20% ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΑΝΩ ήτοι 16.000
η. ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α' 43.000 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ
θ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Β’ 41.000 10% επί του βασικού μισθού για τους βαθμούς από Αστυνομικό
1. ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 35.000 Διευθυντή και άνω.
ια ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ 33.000 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗΣ
ιβ. ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑΣ 31000 Συνιστάται σε ποσοστο 15% επί των επιδομάτων:
ιγ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 29 000 α. Β.Μ., β. ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, γ. ΣΤΟΛΗΣ, δ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ,
ιδ. ΔΟΚ. ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ 16 000 ε. ΣΥΖΥΓΟΥ, στ. ΤΕΚΝΩΝ, ζ. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ, η. ΕΥΔΟΚΙΜΟΥ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ,
ιε ΔΟΚ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑΣ 4 000 θ. ΑΤΑ, ι. ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ, ια ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ και ιβ. ΑΝΘΥΓΙΕΙ-
Σημείωση: Μετά τα οκτώ χρόνια υπηρεσίας, ο βασικός μισθός NO.

προσαυξάνεται κάθε τετραετία Ικλιμάκιο) με το ποσό των 500 δρχ. ΕΠΙΔΟΜΑ Α.Τ.Α.
για όσους έχουν αποδοχές Ανθυπαστυνόμου και κάτω. Υπολογίζεται επί τοις % στα εξής επιδόματα:

ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ α Β.Μ., β. ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, γ. ΣΤΟΛΗΣ, δ. ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ,
Συνιστάται σε ποσοστό επι τοις % επι του λαμβανομένου βασικού ε. ΣΥΖΥΓΟΥ και στ. ΤΕΚΝΩΝ

μισθού και ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας ήτοι: ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
ΕΤΗ 1=4%, 3=8%, 5 = 12%, 7=16%, 9=20%, 11 =24%, 13=28%, 550 δρχ ημερησίως μόνο για Δόκιμους Αστυφύλακες.

15=32%, 17=36%, 19=40%, 21=44%, 23=48%, 25==52%, 27=56% & Επίδομα Ενίσχυσης Τροφής
29=60% 150 δρχ. μηνιαίως μόνο για Δόκιμους Αστυφύλακες.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
α. ΕΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΤΡΙΑ & ΑΝΩ 45.527 α. ΜΕΧΡΙ 5 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 14.000
β. ΕΓΓΑΜΟΙ ΜΕ ΕΝΑ ή ΔΥΟ ΤΕΚΝΑ 40.970 β. ΑΝΩ ΤΩΝ 5 ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 18.000
γ. ΕΓΓΑΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ 31.867 ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ
δ. ΑΓΑΜΟΙ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 6 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ 22.763 α. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 45.000
ε. ΑΓΑΜΟΙ ΜΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 0-6 ΕΤΩΝ 13.655 β. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 40.000
στ. ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ - γ. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ 25.000
Οι άγαμοι Αξιωματικοί υπάγονται στη δ' περίπτωση άσχετα με τα 6. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 30.000

έτη υπηρεσίας ε. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ 27.000
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟΛΗΣ στ. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α' 24.000

α ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ 2.870 ζ. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β' 20.000
β ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β' 2 460 η. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α' 18.000
γ. ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ - θ. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β' 15.000
δ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ 2.050 ι. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ 15.000
ΕΠΙΔΟΜΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΟ ια ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ 12.000

α. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α' ΚΑΙ ΑΝΩ 5.500 ιβ. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ 11.000
β. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΝΘ/ΜΟΥ ΕΩΣ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β' 6.000 ιγ. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ 9.000
γ. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ ΕΩΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ 7.000 ιδ. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΟΚ. ΥΠΑΣΤ/ΜΟΥ 5.000
6. ΔΟΚΙΜΟΙ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΕΣ - ιε. ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΔΟΚ. ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ 4.000
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΜΗ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

α. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥ 4.138 ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 8 .000 ΔΡΧ.
β. ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β' 2.763 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΕΝΘΗΜΕΡΟΥ 6000 ΔΡΧ. α
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ΔΥΖΛΙΠΙΔΑΙΜΙΕΖ
ΥΠΕΡΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΑΙΜΙΑ

Το είδος της διατροφής
είνα ι πιθανότατα ο σημαντικότερος παράγοντας 

που προκαλεί υπερχοληστερολαιμία 
αν απ οκλεισθεί ο ρόλος τω ν γενετικώ ν παραγόντων.

Η χορήγηση της κατάλληλης δίαιτας 
είναι αρκετή για τη θεραπ εία των περισσοτέρων ατόμων 

με ήπια ή μέτρ ια  υπερχοληστερολαιμία. μαςΟι γιατροί
του Αστυν. Υποδ/ντή (ΥΓ) Γεωργίου Κορωνιώτη, 

Καρδιολόγου ...απαντούν
Μ εταβολ ισμός λ ιπ οπ ρω τεϊνΰν :

Τα λιπίδια του ορού παίζουν σπουδαιότατο ρόλο στο σχηματισμό 
της αθηρωμάτωσης των αρτηριών.

Εχουν ενδογενή και εξωγενή προέλευση και αποτελούνται από 
χοληστερόλη, φωσφολιπίδια και τριγλυκερίδια.

Δ ιακρ ίνοντα ι τέ σ σ ε ρ α  ε ίδ η  λιποπρω τεϊνώ ν:

1) Οι υψηλής πυκνότητας (HDL) "καλή χοληστερόλη"
2) οι χαμηλής πυκνότητας ILDLI "κακή χοληστερόλη"
3) οι πολύ χαμηλής πυκνότητας IVLDL)
41 τα χυλομικρό.
Με βάση τα αποτελέσματα ιατρικών μελετών το πηλίκο της ο

λικής χοληστερόλης προς τη χοληστερόλη HDL θεωρείται ευαί
σθητος προγνωστικός δείκτης της αρτηριακής αθηρωσκλήρυνσης 
Τιμές δείκτη πάνω από 5 κατά κανόνα συνδυάζονται με σοβαρές 
αλλοιώσεις των στεφανιαίων αρτηριών. Οι σοβαρές αλλοιώσεις 
συνήθως απουσιάζουν σε τιμές του δείκτη κάτω από 4.

Φ υσιολογική αποστολή: Η χοληστερόλη έχει ουσιώδη λειτουρ
γία στη μεμβράνη των κυττάρων. Δεν διαλύεται καθόλου στο νερό 
και αντίθετα συσσωρεύεται στο τοίχωμα μιας αρτηρίας οδηγώ
ντας στον σχηματισμό αθηρωματικής πλάκας.

Υ π ερχοληστερολαιμ ία : Η αυξημένη χοληστερόλη στο πλάσμα 
του αίματος αποτελεί σπουδαίο προδιαθεσικό παράγοντα για στε
φανιαία νόσο. Ο κίνδυνος για ανάπτυξη στεφανιαίας νόσου διπλα
σιάζεται στην τιμή των 240 MG/CM3 και τετραπλασιάζεται για τι
μές ολικής χοληστερόλης πάνω από 300 MG/CM3.

Τα τελευταία χρόνια οι τιμές χοληστερόλης του πλάσματος που 
δεχόμαστε σαν φυσιολογικές αλλάζουν και συνεχώς παρουσιάζο
νται νέοι πίνακες. Η πιο πρόσφατη δημοσίευση είναι εκείνη της Α
μερικανικής ομάδας Ειδικών του Εθνικού Προγράμματος Επιμόρφω
σης για τη χοληστερόλη, στην οποία φαίνεται η ταξινόμηση της υ- 
περχοληστερολαιμίας με βάση τις τιμές της ολικής και LDL χολη
στερόλης ανεξάρτητα ηλικίας.
200 Επιθυμητή χοληστερόλη ορού
200 - 240 Οριακή χοληστερόλη ορού
240 Υψηλή χοληστερόλη ορού.

Στη χώρα μας οι τιμές της ολικής χοληστερόλης που αναφέρο- 
νται σε παλαιότερες μελέτες βρίσκονται σε αρκετά χαμηλά επίπε
δα. Σε νεώτερες όμως έρευνες βρέθηκαν τιμές χοληστερόλης πά
νω από 300 MG/CM3 σε ποσοστό 10% αντιπροσωπευτικού δείγμα
τος ενηλίκων κατοίκων των Αθηνών, ενώ η μέση τιμή ήταν 233 
MG/CM3

Θεραπεία:

Η θεραπεία γίνεται με δύο τρόπους: με δίαιτα και με φάρμακα.
Το είδος της διατροφής είναι πιθανότατα ο σημαντικότερος πα

ράγοντας που προκαλεί υπερχοληστερολαιμία αν αποκλεισθεί ο 
ρόλος των γενετικών παραγόντων Η χορήγηση της κατάλληλης 
δίαιτας είναι αρκετή για τη θεραπεία των περισσοτέρων ατόμων 
με ήπια ή μέτρια υπερχοληστερολαιμία.

Οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθηροσκλήρυνσης ανα- 
φέρονται στον παρακάτω πίνακα:

1. Ελεγχος του αυξημένου σωματικού βάρους μέσω της μείωσης 
πρόσληψης θερμίδων και ανάπτυξη της φυσικής δραστηριότητας.

2. Η μείωση της συνολικής κατανάλωσης λιπών στο 30% της συ
νολικής ενεργειακής πρόσληψης ή και χαμηλότερα.

Σε περιπτώσεις που δεν μειώνεται η χοληστερόλη στα επιθυμητά 
επίπεδα θεωρείται ότι υπάρχει ανεπαρκής ανταπόκριση στη δίαιτα 
η οποία σημειωτέον θα πρέπει να χορηγείται για 3-6 μήνες πριν από 
την ενδεχόμενη χορήγηση φαρμάκων. Ανεπαρκή ανταπόκριση στη 
δίαιτα εμφανίζουν ασθενείς με σοβαρή υπερχοληστερολαιμία και 
άτομα που δεν τηρούν τις ιατρικές οδηγίες.

Σε περίπτωση που δεν έχουμε αποτελέσματα με τη δίαιτα τότε 
αρχίζουμε φαρμακευτική αγωγή Τα υηολιπιδαιμικά φάρμακα χωρί
ζονται σε τέσσερις κατηγορίες και χορηγούνται πάντα σε συνδυα
σμό με δίαιτα. Ακόμη μπορεί να γίνει συδυασμός δύο ή και τριών 
φαρμάκων για τη μείωση της χοληστερόλης.

Θα πρέπει τελειώνοντας να αναφερθεί ότι σε περιπτώσεις ασθε
νών που υποβλήθηκαν σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη, ή αγγειο
πλαστική των στεφανιαίων αρτηριών επιζητούμε δραστική μείωση 
της χοληστερόλης. Επίσης, σε υπ,ερτασικά άτομα, η θεραπεία της 
υπερχοληστερολαιμίας θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική και να 
χορηγείται για επιθυμητά επίπεδα χοληστερόλης χαμηλότερα από 
αυτά που προτείνονται σε υπερχοληστερολαιμία μόνον □
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ΠΛΑΣΤΑ ΠΕΝΤΟΧΙΛΙΑΡΑ
Συνελήφθησαν από άνδρες της 

Υποδ/νσης Ασφάλειας Κέρκυρας 
οι Αλβανοί υπήκοοι Suloti Foto και 
Alushaj Aleksandra, γιατί ο πρώτος 
κυκλοφορούσε και εξαργύρωνε 
στην πόλη της Κέρκυρας, κυρίως 
σε περίπτερα, πλαστό πεντοχίλια
ρα χρησιμοποιώντας τα δύο ανήλι
κα παιδιά της δεύτερης. Συνολικό 
κατασχέθηκαν 14 πλαστό πεντοχί
λιαρα Επίσης τα διαβατήρια που εί
χαν και οι δύο Αλβανοί υπήκοοι 
ήταν πλαστό.

Η Alushaj κατηγορείται για κα
τοχή και χρήση πλαστού ταξιδιω
τικού εγγράφου, παραμέληση επο- 
πτείας των ανηλίκων παιδιών της 
και κλοπή. Με τη δικογραφία που 
σχηματίσθηκε σε βάρος τους πα- 
ραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Κερκύρας

ΠΙΣΤΟΛΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΤΕΑ
Συνελήφθη στην Ιτέα Φωκίδος 

μετά απά άγρια καταδίωξη και συ
μπλοκή, από άνδρες του Τμήματος 
Ασφάλειας Αμφισσας, ο επικίνδυ
νος κακοποιός Γ ιώτης Κων/νος κα
τηγορούμενος για απόπειρα αν
θρωποκτονίας κατά αστυνομικών 
και ιδιώτου, και παραβάσεις των 
νόμον "περί όπλων και εκρηκτι
κών", "περί καταπολέμησης της 
διάδοσης των ναρκωτικών" και 
κλοπή.

Σε γνώση του ΤΑ Αμφισσας πε
ριήλθε πληροφορία που ανέφερε 
ότι ο δράστης υποθάλπετο υπό 
της Γεροσιδέρη Ιωάννας στο Γαλα
ξίδι η οποία και συνελήφθη. Ο Γ ιώ
της καταζητείτο από το Α.Τ Βέ
ροιας διότι είχε αποδρόσει από το 
κρατητήριο του παραπάνω Τμήμα
τος όπου εκρατείτο για να δικα-
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σθεί Ακόμη, είχε αποδρόσει από 
τις φυλακές Κερκύρας που εξέτιε 
ποινή καθείρξεως 26 ετών.

Κατά τη διάρκεια της καταδίω
ξης και μετά τη μη συμμόρφωσή 
του σε σήμα ένστολων αστυνομι
κών άνδρες του ΤΑ. πυροβόλησαν 
τα ελαστικά του αυτοκινήτου του 
με σκοπό την ακινητοποίησή του. 
Εντός της πόλεως της Ιτέας ο 
δράστης ακινητοποίησε το όχημα 
και εξήλθε κρατώντας στα χέρια 
του επαναληπτική καραμπίνα

Στην κλήση των αστυνομικών να 
παραδοθεί αυτός πρότεινε την κα
ραμπίνα εναντίον του ιδιώτη Παπα- 
δόπουλου Ιωάννη επιχειρώντας να 
τον συλλάβει ως όμηρο και πυρο
βολώντας ταυτόχρονα κατά των 
αστυνομικών. Οι αστυνομικοί αντα
πέδωσαν τους πυροβολισμούς με 
αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν 
σοβαρά. Στη συμπλοκή τραυματί
σθηκε και ένας αστυνομικός.

Εντός του Ι.Χ.Φ. αυτοκινήτου που 
οδηγούσε ο Γιώτης βρέθηκε μια 
μοτοσυκλέτα, προϊόν κλοπής, μια 
κλεμμένη πινακίδα μοτοσυκλέτας, 
δύο φλόμπερ, ένα αεροβόλο, δύο 
περίστροφα, δύο μονόκανα κυνη
γετικά όπλα, πολλά φυσίγγια, ένα 
ζευγάρι κιάλια, μικροποσότητα ιν
δικής κάνναβης, δώδεκα αρχαία 
νομίσματα, μια φωτογραφική μη
χανή και διάφορα κλεμμένα ατομι
κά έγγραφα

ΠΑΛΙΑ ΤΟΥ ΤΕΧΝΗ 
ΚΟΣΚΙΝΟ...

Αστυνομικοί της Υποδ/νσης Α
σφάλειας Κέρκυρας αφού αξιο- 
ποίησαν σχετική πληροφορία, συ
νέλαβαν τον Γεωργούλα Σπυρίδω
να και τον Αλβανό υπήκοο Κοβάτσι 
Φατμίρ, λαθρομετανάστη Σε έ 

ρευνα που έγινε στο φορτηγό του 
Γεωργούλα βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν πέντε κιλά ακατέργα
στου χασίς που οι συλληφθέντες 
προόριζαν για διακίνηση στην πε
ριοχή Κερκύρας.

Οπως προέκυψε από την προα
νάκριση, το χασίς είναι αλβανικής 
προέλευσης. Ο Γεωργούλας που 
είναι σεσημασμένος για καλλιέρ
γεια και κατοχή ναρκωτικών, απο- 
φυλακίσθηκε προ διμήνου από τις 
φυλακές Κερκύρας και είχε συλη- 
φθεί μετά την αποφυλάκισή του 
για κατοχή μικροηοσότητας ναρ
κωτικών αλλά και για υπόθαλψη 
δύο βαρυποινιτών δραπετών κρα
τουμένων των φυλακών Κερ
κύρας.

Πιστεύεται δε ότι κατά το χρονι
κό διάστημα που μεσολάβησε από 
την αποφυλάκισή του διακίνησε 
σημαντικές ποσότητες ναρκωτι
κών στην Κέρκυρα

ΕΞΙ ΚΙΛΑ ΧΑΣΙΣ
Από άνδρες της Αστυν. Δ/νσης 

Φωκίδας συνελήφθησαν μέλη 
σπείρας ναρκωτικών που εισήγα- 
γαν και διακινούσαν στην χώρα 
μας μεγάλες ποσότητες ινδικής 
κάνναβης. Συνελήφθησαν οι: αΙ Σό- 
ντης Κων/νος, β) Lorens Elese, γ] 
Ziu Arben και κατασχέθηκαν έξη 
κιλά ακατέργαστης κάνναβης

Ειδικότερα, από αστυνομικό της 
ανωτέρω Διευθύνσεως κα- 
τελήφθη ο Σόντης να οδηγεί φορ
τηγό ιδιοκτησίας του, επί της Ε.Ο. 
Ιτέας - Ναυπάκτου και να μεταφέ
ρει 38 Αλβανούς λαθρομετανά
στες με προορισμό τη Θήβα. Το 
φορτηγό οδηγήθηκε στην έδρα 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης και 
κατά τον γενόμενο έλεγχο βρέθη
καν δύο τσάντες με τα έξη κιλά χα
σίς που ανήκαν στους β και γ συλ
ληφθέντες.

Από την προανάκριση που έγινε 
από το ΤΑ. Αμφισσας προέκυψε ό
τι οι Αλβανοί ενεργούντες ως βα
ποράκια μετέφεραν το χασίς για 
λογαριασμό κάποιου Αλβανού ονό- 
ματι "Τζίμι" και θα τα παραλάμβανε 
άγνωστος συνεργός τους στη 
Μάνδρα Αττικής.

Οι συλληφθέντες με τη σχηματι- 
σθείσα δικογραφία απεστάλησαν 
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
Αμφισσας και καταδικάσθηκαν ο 
μεν Σόντης σε φυλάκιση 4 ετών 
και ενός μηνός χρηματική ποινή 
800 000 δραχμών οι δε β και γ κρί- 
θηκαν προφυλακιστέοι.

ΚΑΙΡΙΑ ΠΛΗΓΜΑΤΑ
ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΑΡΚΠΤΙΚΩΝ
Μεγάλες επιτυχίες σημείωσε η 

Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών της 
Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής τον 
Ιούνιο καταφέρνοντας καίρια 
πλήγματα κατά εμπόρων ναρκωτι
κών

Α. Εξαρθρώθηκε σπείρα Τούρ
κων εμπόρων ναρκωτικών η οποία 
διακινούσε σημαντικές ποσότητες 
ηρωίνης από την Τουρκία στη χώ
ρα μας μέσω του ποταμού Εβρου. 
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι: αΙ 
Sezer Ayhan, β) Efe Hasim και γΙ 
Balkan Bayram στην κατοχή των ο
ποίων βρέθηκαν και κατασχέθη
καν, μία ζυγαριά ακρίβειας και πέ
ντε 151 κιλά ηρωίνης!

Σε γνώση της ανωτέρω υπηρε
σίας περιήλθε λίγες ημέρες πριν 
από τη σύλληψη η πληροφορία ότι 
κάποιος Τούρκος ονόματι "Νεκτά
ριος" ή "Αϊντίν", που διαμένει αρκε
τά χρόνια στην Ελλάδα και είχε φυ- 
λακισθεί παλαιότερα για σωρεία 
κλοπών, ότι, διακινεί σημαντικές 
ποσότητες ηρωίνης που εισάγει 
μαζί με άλλους συμπατριώτες του 
από την Τουρκία.

Σύμφωνα με την ίδια πληροφορία 
ο "Αϊντίν" είχε συχνές επαφές με 
κάποιον Ελληνα ονόματι "Παναγιώ
τη" που σύχναζε σε καφενείο της 
πλατείας Βικτωρίας και ότι είχε 
μεταβεί πρόσφατα στην Τουρκία 
γιά να. φέρει μεγάλη ποσότητα η
ρωίνης. Υστερα από την κατάλληλη 
επεξεργασία της πληροφορίας ε 
ντοπίσθηκε ο "Παναγιώτης" -επρό- 
κειτο για τον Παναγιώτη Ψωφάκη 
του Ανδρέα- έξω από καφενείο 
της πλατείας Βικτωρίας ο οποίος 
μόλις είχε συναντηθεί με τον "Αϊ- 
ντίν" στο σπίτι του οποίου βρέθη
καν τα πέντε κιλά ηρωίνης.

Οπως προέκυψε από την προα
νάκριση, την ηρωίνη είχαν εισάγει 
τις πρώτες πρωινές ώρες της 17- 
6-1996 απάτην Τουρκία, μέσω του 
ποταμού Εβρου οι Sezer και Efe και 
την είχαν μεταφέρει την ίδια ημέ
ρα σιδηροδρομικώς στην Αθήνα ό
που θα τη διακινούσαν με τη 
βοήθεια του Balkan. Στην κατοχή 
του Ψωφάκη δε βρέθηκαν ναρκω
τικά ή άλλα ενοχοποιητικά στοιχεία 
γι' αυτό και δεν κρατήθηκε.

Οι συλληφθέντες Τούρκοι ο
δηγήθηκαν στον Εισαγγελέα 
Πλημ/κών Αθηνών. Από την πλευρά 
της Ασφάλειας όμως, συνεχίζο
νται οι έρευνες με την Interpol και 
Europol για τυχόν διασυνδέσεις
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των Τούρκων εμπόρων με διεθνή 
κυκλώματα εμπορίας ναρκωτικών 
καθόσον στην κατοχή τους βρέθη
καν σημειώ σεις με ονόματα, 
διευθύνσεις και τηλέφωνα από 
διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Β. Εξαρθρώθηκε διεθνής σπείρα 
εμπόρων ναρκωτικών η οποία δια
κινούσε σημαντικές ποσότητες 
κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική 
στην Ευρώπη. Συνελήφθησαν οι: αΙ 
Ameigeiras Carlos - Alberto, 
υπήκοος Αργεντινής και βΙ 
Bianchini Leandro, υπήκοος Ιταλίας 
στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν δύο κιλά κοκαΐ
νης συσκευασμένη σε ισοβαρή δέ
ματα.

Οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν 
στον Ανατολικό Αερολιμένα Αθη
νών, προερχόμενοι από το Μπουέ- 
νος Αϊρες μέσω Σάο Πάολο και 
Λονδίνου γιατί κατελήφθησαν να 
κατέχουν την παραπάνω συσκευα
σμένη ποσότητα κοκαΐνης που εί
χαν αποκρύψει επιμελώς εντός 
τσάντας. Τα εν λόγω δέματα είχαν 
τυλίξει με μονωτική ταινία την ο
ποία είχαν εμποτίσει με βενζινό- 
κολλα για να αποφύγουν τον εντο
πισμό της κοκαΐνης από σκύλους 
ανιχνευτές ναρκωτικών. Οι δρά
στες κατά τον έλεγχό τους ισχυ- 
ρίσθηκαν ότι 6ε γνωρίζονται με
ταξύ τους και ότι δεν έχουν καμμία 
αποσκευή.

Από την εξέταση των εισιτηρίων 
τους διαπιστώθηκε ότι τα έξοδα 
του αεροπορικού τους ταξιδιού εί
χαν πληρωθεί με πιστωτική κάρτα 
που ανήκει στον Ιταλό υπήκοο. Από 
την εξέταση επίσης των αεροπο
ρικών τους εισιτηρίων εξακριβώ
θηκε ότι υπήρχαν αποσκευές 
χρεωμένες στα εισιτήριά τους 
που όμως από λάθος της αεροπο
ρικής εταιρείας είχαν ηαραμείνει 
στο αεροδρόμιο του Λονδίνου κα
τά την μετεπιβίβασή τους από το 
Λονδίνο για την Αθήνα. Υστερα από 
συνεννόηση της υπηρεσίας με το 
αεροδρόμιο του Λονδίνου οι απο
σκευές εστάλησαν με την επόμε
νη πτήση και κατά τον έλεγχο βρέ
θηκε η κοκαΐνη.

Γ. Συνελήφθησαν στα Καλύβια 
Αττικής τα αδέλφια Ιωάννης και 
Ζανέττα Μέτου με τη συνεργάτιδά 
τους Αικατερίνη Φώτη οι οποίοι 
εισήγαγαν και διακινούσαν στη χώ
ρα μας μεγάλες ποσότητες ηρωί
νης και ακατέργαστης κάνναβης.

Ο εντοπισμός των ανωτέρω 
δραστών έγινε ύστερα από σχε
τική πληροφορία που περιήλθε σε 
γνώση της Υποδ/νσης Δίωξης 
Ναρκωτικών. Υστερα από παρακο
λούθηση διαπιστώθηκε ότι ο Μέ
του Ιωάννης αναχώρησε για την Η
γουμενίτσα με λεωφορείο του 
ΚΤΕΛ Θεσπρωτίας ενώ δύο ημέρες 
αργότερα για την ίδια κατεύθυνση 
ανεχώρησαν και οι δύο γυναίκες. 
Κατά την επιστροφή τους άπαντες 
συνελήφθησαν έξω από την οικία 
των δύο αδελφών στα Καλύβια.

Σε έρευνα που ακολούθησε μέ
σα στο αυτοκίνητό τους βρέθηκε 
και κατασχέθηκε ηρωίνη άριστης 
ποιότητας βάρους 850 γραμμα
ρίων. Μέσα στο σπίτι βρέθηκε και 
κατασχέθηκε ακατέργαστη ινδική 
κάνναβη βάρους 1.650 γραμμα
ρίων και 1.687 ανώνυμες μετοχές 
πιθανώς προϊόν κλοπής.

ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ
ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ
Α. Εξιχνιάσθηκε από άνδρες του 

Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής 
της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής η 
ανθρωποκτονία - ληστεία σε βά
ρος της Καποδίστρια Μαρίας πρά
ξε ις  που τελέσθηκαν την 8-4- 
1996.

Δράστης είναι ο Αλβανός 
υπήκοος Τσόκου Αλφρεντ του Α- 
γκίμ, ήδη έγκλειστος στις φυλακές 
Ναυπλίου όπου εκτίει ποινή φυλά
κισης για απόπειρα κλοπής στην 
Καλαμάτα. Εξεταζόμενος ο Τσό
κου ισχυρίσθηκε ότι τις βραδυνές 
ώρες της 8-4-1996, περιφερόμε
νος στην περιοχή των πρακτο
ρείων στον Κολωνό, συνάντησε 
τυχαία το θύμα να βαδίζει στην ο
δό Αντιγόνης ερχόμενο από αντί
θετη προς αυτόν κατεύθυνση.

Οταν συναντήθηκαν το θύμα τον 
ρώτησε ποιό δρόμο έπρεπε να α
κολουθήσει για να φθάσει στα 
πρακτορεία λεωφορείων όπου ό
πως είχε εξακριβωθεί πήγαινε να 
προμηθευθεί εισιτήρια γι' αυτήν 
και την ανήλικη κόρη της για την 
Κέρκυρα, τόπο καταγωγής της που 
θα πήγαιναν τις επόμενες ημέρες 
να γιορτάσουν το Πάσχα.

Ο δράστης τότε αποφάσισε να 
ληστέψει την Καποδίστρια και την 
παρότρυνε να τον ακολουθήσει για 
να την οδηγήσει στα πρακτορεία. 
Το θύμα πράγματι τον ακολούθησε 
σε χωμάτινη πάροδο της οδού Α
ντιγόνης και αφού προχώρησε μα
ζ ί του μικρή σχετικά απόσταση κα

τάλαβε ότι παραπλανήθηκε και έ 
κανε μεταβολή για να φύγει. Τότε 
ο Τσόκου την γρονθοκόπησε και 
την έριξε στο έδαφος. Το θύμα 
τρομοκρατημένο έβγαλε από την 
τσόντα 12.000 δραχμές και του τα 
έδωσε.

Ο δράστης αφού πήρε τα χρήμα
τα άρπαξε την τσάντα και ερεύνη
σε για επί πλέον χρήματα. Με ένα 
μικρό μαχαιράκι που βρήκε την α
πείλησε και την οδήγησε στην κο
ρυφή μικρού αναχώματος όπου 
την ανάγκασε να γδυθεί, από τη 
μέση και κάτω. Την έπληξε πέντε 
φορές με το μαχαίρι στο δεξιό μη
ρό και στη συνέχεια τη βίασε. Αμέ
σως μετά ενώ το θύμα άρχισε να 
ντύνεται ο Τσόκου προσπάθησε να 
την στραγγαλίσει, στη συνέχεια 
την χτύπησε με δύο πέτρες στο 
κεφάλι με αποτέλεσμα το θάνατό 
της. Μετά από τις πράξεις αυτές 
ο Τσόκου έσπρωξε με τα πόδια λί
γο χώμα σκεπάζοντας μέρος του 
σώματός της και έφυγε για την Ο
μόνοια.

Β. Από το Τμήμα Εγκλημάτων κα
τά Ζωής εξιχνιάσθηκε η ανθρωπο
κτονία του Μαλέκα Αλεξάνδρου 
που έγινε την 13-6-1996 στη Λ. 
Βουλιαγμένης στην Αττική. Δρά
στης είναι ο Μπουρόπουλος Στα- 
μάτιος του Γεωργίου ο οποίος συ- 
νελήφθη και ομολόγησε την πράξη 
του.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο 
δράστης διατηρούσε ερωτικό δε
σμό από εξαετίας με την Κ.Π., 22 
ετών. Ο δεσμός αυτός διεκόπη τον 
Φεβρουάριο του 1996. Η Κ.Π. 
συνήψε σχέσεις με τον Μαλέκα, 
γεγονός το οποίο πληροφορήθηκε 
ο δράστης ο οποίος συνέχισε να 
την ενοχλεί και να συναντιέται μαζί 
της. Λόγω του ερωτικού πάθους ο 
δράστης αποφάσισε να δολο
φονήσει τον Μαλέκα για να επανα
συνδεθεί με την πρώην ερωμένη 
του. Για το σκοπό αυτό εντόπισε 
το αυτοκίνητο του θύματος στο 
χώρο εργασίας του και έκοψε τα 
σωληνάκια των φρένων προκειμέ- 
νου κατά την κίνηση να σκοτωθεί. 
Το θύμα όμως αντελήφθη την βλά
βη έγκαιρα και την επισκεύασε. 

Αφού το σχέδιο απέτυχε ο 
Μπουρόπουλος κατέστρωσε το 
παρακάτω σχέδιο: Αφαίρεσε το 
περίστροφο μαζί με δύο γεμι
στήρες συγγενή του Αστυφύλακα 
την ώρα που απουσίαζε και τις 
βραδυνές ώρες τις ίδιας ημέρας

με τη μοτοσυκλέτα του περίμενε 
κοντά στο σπίτι της Κ.Π. που βρί
σκεται στον Αγ. Δημήτριο Αττικής 
χωρίς να γίνει αντιληπτός την άφι
ξη του θύματος και της φίλης του.

Αφού το ζευγάρι επέστρεψε και 
η φίλη του μπήκε στο σπίτι, ο δρά
στης ακολούθησε τον Μαλέκα και 
στη διασταύρωση των οδών Αγ. 
Βασιλείου και Λ. Βουλιαγμένης τον 
σταμάτησε για να μιλήσουν. Εκεί 
λογομάχησαν και ο δράστης πυρο
βόλησε το Μαλέκα στο κεφάλι. 
Στη συνέχεια πέταξε το πιστόλι με 
τις δύο γεμιστήρες σε παρακείμε
νο ρέμα και επέστρεψε σπίτι του. 
Τις μεσημβρινές ώρες προσήχθη 
στο Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής 
όπου εξετάσθηκε και ομολόγησε 
την πράξη του.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΑΙΓΑΛΕΩ
Απανωτές επιτυχίες σημειώνει 

τον τελευταίο καιρό το Αστυνομι
κό Τμήμα Αγ. Σπυρίδωνα Αιγάλεω 
στον πόλεμο κατά των ναρκωτι
κών.

20-3-1996. Συνελήφθησαν οι Αλ
βανοί υπήκοοι Πόντο Κεμάλ και Σε
ρίφη Σόργκο γιατί κατείχαν δύο κι
λά ινδικής κάνναβης.

8- 4-1996. Συνελήφθη ο Αλβανός 
υπήκοος Αζέμ Καράΐ γιατί κατείχε 
τρία κιλά ινδικής κάνναβης.

9- 5-1996. Συνελήφθησαν οι Αλ
βανοί υπήκοοι Λήτος Αλκής, Τζόση 
Φερντινάρντ και Λάτση Βασίλης, 
γιατί κατείχαν τρία κιλά ινδικής 
κάνναβης.

1 -6-1996. Συνελήφθησαν οι Κων
σταντίνου Αθανάσιος και ο Ιρακι- 
νός Μαχμούτ Τζιάρχου γιατί κατεί
χαν ένα κιλό ινδικής κάνναβης.

4-6-1996. Οι διασταυρωμένες 
πληροφορίες που περιήλθαν στο 
A. Τ. ότι σπείρα Αλβανών και Ιρακι- 
νών λαθρομεταναστών διακινεί 
μεγάλες ποσότητες ινδικής κάννα
βης, έθεσαν σε ετοιμότητα τους 
άνδρες του Τμήματος οι οποίοι με
τά από συντονισμένες ενέργειες 
συνέλαβαν σε υπόγειο διαμέρισμα 
τον Αλβανό Sala Aleksi, γιατί στην 
έρευνα που έγινε παρουσία εκ
προσώπου της δικαστικής αρχής 
βρέθηκε επιμελώς κρυμμένη σε 
ειδικές κρύπτες, ποσότητα 12 κι
λών ακατέργαστης ινδικής κάννα
βης που κατά δήλωσή του προόρι
ζε να διαθέση στην αγορά. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος
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ΣΥΝ6ΒΗΣΑΝ
Ν

Κ ΣΜ
Ενας άνθρας απο την Αρι- 
ζόνα που ισχυρίζεται ότι 

οι εξωγήινοι φίλοι του τον ανά
γκασαν να σκοτώσει πριν μερ ι
κά χρόνια δύο γυναίκες, καταδι
κάστηκε στην ποινή του θανά
του από το δικαστήριο της πο
λιτείας. Ο Ρόμπερτ Τζο Μούντι 
δέχτηκε απαθής την απόφαση 
του δικαστηρίου, ισχυριζόμενος 
ότι οι εξωγήινοι φ ίλο ι του θα 
τον ...αναστήσουν, για να απο
δείξουν με τον τρόπο αυτό την 
ύπαρξη τους. Στην πραγματικό
τητα, σύμφωνα με τη δικαστική 
απόφαση ο Μούντι σκότωσε εν 
φυχρώ  τ ις  δύο γυνα ίκες  τον 
Νοέμβριο του 1993 , γ ιατ ί α
πλώς χρειαζόταν χρήματα για 
να εξασφαλίσει τη δόση του σε 
ναρκωτικά. "Αποφασίσαμε με 
τους φίλους μου τη θανάτωση 
των δύο γυναικών, την ημέρα 
που ε ίχ α  τα γ ε ν έ θ λ ιά  μου" 
δήλωσε στην απολογία του.

Στο Νιου Χαμσάιρ, οι κά
τοικοι δεν ασχολούνται με 

τον προεκλογικό αγώνα για τ ις 
προεδρικές εκλογές των Η.Π.Α. 
Απαντες μιλούν με επαίνους και 
ενθουσιαμό για τον Λίρικ, ένα 
θηλυκό ιρλανδικό σέτερ που ό
ταν η ασθματική του ιδιοκτήτρια 
έπαθε κρίση, "σήκωσε" [μάλλον 
. πέταξε] το ακουστικό του τη 
λεφώνου, κΰλεσε τον αριθμό 
των πρώτων βοηθειών και άρ
χισε να γαβγίζει. Η υπηρεσία α- 
ν ίχνευσ ε  την προέλευση του 
τηλεφωνήματος, έστε ιλε ασθε
νοφόρο και η ιδ ιοκτήτρια  του 
διασώθηκε.

Λίγα μόλις βήματα από την 
Νοτρ Νταμ, στεγάζεται η 

περίφημη Εγκληματολογική Υ
πηρεσία της Γαλλίας. Στο γρα
φ ε ίο  No 3 15 κατο ικοεδρεύε ι 
από τ ι ς  3 Φ λεβά ρη  η νέα 
διευθύντρια, η επονομαζόμενη 
"επιθεωρητής Μεγκρέ" από τον

πρωταγωνιστή του Ζορζ Σιμε- 
νόν. Η κυρία ανταποκρίνεται ε- 
π αξ ίω ς στο έν δ ο ξο  παρα
τσούκλι της. Ξανθή, 4 6  μόλις 
χρόνων, η Μάρτιν Μοντέιγ, αγα
νακτεί με το θόρυβο γύρω από 
το πρόσωπο της. "Δεν είμαι η
θοποιός" επ ιμένει.  "Είμαι μια 
"φλικ" -αστυνομικός στη γαλ
λική αργκό-. Κόρη αστυνομικού, 
σύζυγος αστυνομικού, και ανη- 
ψ ιΰ  αστυνομικού, γνώρισε το 
σύζυγο της το 1974, στις ε ξ ε 
τάσεις για τη Σχολή ΔΞιωματι- 
κών. Είχε προηγηθεί η θητεία  
της στο Τμήμα του 15ου Διαμε
ρίσματος και η μεγάλη επιτυχία 
της, όταν έπ ε ισ ε  έναν Γ ιου 
γκοσλάβο δολοφόνο τριών γυ
ναικών να ομολογήσει. Στη συ
νέχεια  μετατέθηκε στη δίωξη 
ναρκωτικών, όπου εξάρθρωσε 
δίκτυο λαθρεμπόρων, που είχε 
διασυνδέσεις με τους Ταμιλ στη 
Σρι Λΰνγκα. Το 1989 ανέλαβε 
δ ιε υ θ υ ν τ ικ ά  κα θή κοντα  στο 
Τμήμα Ηθών. Ενας από τους 
προϊσταμένους της υπηρεσίας 
κατηγορείται την εποχή εκείνη 
για επαφές με κύκλους εκβια
στών και προαγωγών. Η "Μα
ντάμ Μεγκρέ" εξέρχετα ι αλώ
βητη από το σκάνδαλο και το 
1992  συλλαμβάνει την περίφη
μη Μαντάμ Κλοντ, ιδιοκτήτρια 
αλυσίδας οίκων ανοχής για εξέ- 
χοντα  πρόσωπα, ΰ δρόμος 
πλέον για την Εγκληματολογική 
Υπηρεσία είναι ανοιχτός. Δεν 
σκοπεύει, πάντως να γεμ ίσε ι 
την υπηρεσία με γυναίκες, γιατί 
"δεν διαθέτουν όλες τη σωμα
τική δύναμη, που απαιτεί το ε 
πάγγελμα".

Πώς θα αντιδρούσατε 
σ τ1 α λήθ ε ια  εάν ένα 

πρωινό ο γάτος σας σάς έ φ ε ρ 
νε  στο σπ ίτ ι  μια τσάντα  με 
3 7 5 . 0 0 0  δραχμές ;  Ο Κ ένζ ι  
Φουκάι από την πόλι Σάτε του 
Τόκιο, έμεινε έκπληκτος όταν ο

Πέρου, ο Σιαμέζος γάτος του, 
του έ φ ε ρ ε  στο σπίτι μια πλα
στική τσάντα, μέσα στην οποία 
υπήρχαν 160.000 γεν. Ο Φου- 
κάι α νέφ ερε  το γεγονός στην 
τοπική αστυνομία και δ ιευκρίν ι
σε ότι μέσα στην τσόντα υπήρ
χαν 15 χαρτονομίσματα των 
10 .000  γεν. Βγαίνοντας στον 
κήπο του ο εγγονός του βρήκε 
ακόμα ένα Βεκαχίλιαρο. Σύμ
φωνα με την ιαπωνική νομοθε
σία τα χρήματα θα παροδοθούν 
στην ο ικογένε ια  Φουκάι,  εάν 
δεν βρεθεί ο κάτοχο τους μέσα 
σε διάστημα έξι μηνών και 14 
ημερών. Κανείς δεν έχει μάθει 
μέχρι στιγμής πού βρήκε ο γά
τος την τσάντα με τα χρήματα, 
αλλά όπως δημοσίευσε η ε φ η 
μερ ίδα  "Μ α ιν ίτσ ι" ,  η τσάντα  
πρέπει να βρισκόταν στο ύπαι
θρο καθώς τα περισσότερα απο 
τα χαρτονομίσματα ήταν βρεγ
μένα και κομμένα στη μέση.

Στολές "ρομποκόπ" θα φ ο 
ρούν στο εξής οι Τούρκοι 

αστυνομικοί στις διαδηλώσεις, 
στο πλαίσιο του προγράμματος 
εκσυγχρονισμού της Τουρκικής 
Αστυνομίας. Αλλο ένα μέτρο εκ 
συγχρονισμού είναι η παροχή 
εκ μέρους της Υπηρεσίας αστυ
νομ ικών σε ιδ ιώ τ ες  με πλη
ρωμή. "Ενοικιάζεται αστυνομι
κός" θα ε ίνα ι ενδεχομένως ο 
τίτλος αγγελιών, που θα δώσει 
στον τύπο το Αρχηγείο της Α 
σ τυ ν ο μ ία ς  σ την  Τουρκ ία .  Ο 
Διευθυντής της Γενικής Ασφά
λε ιας Αλααντίν Γιουκσέλ ανα
κοίνωσε ότι θα συσταθεί ειδική 
μονάδα, η οποία θα παρέχει σε 
όποιον το ζητήσει,  αστυνομι
κούς αντί αδράς αμοιβής!....

Η ηλεκτρονική στην υπη
ρεσία και του σω φρον ι

στικού συστήματος. Προκειμέ- 
νου να αντιμετωπιστεί το πρό
βλημα των υπεράριθμων κρα
τουμένων στις φυλακές, ομάδα 
ε ιδ ικώ ν  του ιταλ ικού  υπουρ
γείου Δικαιοσύνης πρότεινε την 
αντικατάσταση της ποινής φ υ 
λάκισης με κατ' οίκον περιορι
σμό και επιτήρηση του κρατου
μένου με ηλεκτρονικό βραχιόλι. 
Η μέθοδος ε ίνα ι αμερικάνικη 
και συνίσταται σ' ένα βραχιόλι - 
μικροκομπιούτερ, το οποίο φ ο 
ρά ο κρατούμενος σε 24ωρη 
βάση και κ α τα γ ρ ά φ ε ι  τ ι ς

κινήσεις του. Αν ο κρατούμενος 
υπερβεί τα καθορισμένα όρια 
κ ινήσεω ν,  το  βραχ ιόλ ι δ ίν ε ι  
σήμα στην αστυνομία, που ισο
δύναμοί με ...απόδραση. Το μέ
τρο, αν εφαρμοστεί, θα αφορά 
κυρίως κρατούμενους, που ε- 
κτίουν μικρές ποινές.

Το κινητό τηλέφωνο έχει 
συχνά κ α τ η γ ο ρ η θ ε ί  ως 

σχεδόν περιττό, βασανιστικό ή 
και επικίνδυνο εργαλείο, αλλά 
έχει συμβεί να σώσει και αμέ
τρητες ζωές σε όλον τον κόσμο. 
Καμιά όμως από τ ις  γνωστές 
π ε ρ ιπ τώ σ ε ις  δεν  ήταν τόσο 
θ ε α μ α τ ικ ή ,  όσο αυτή του  
28χρονου Ιμον Φούλεν. ενός 
Αγγλου που μ ε τ ε ίχ ε  σε απο
στολή στο Εβερεστ και που κυ- 
ρ ιεύ θηκε  από απανωτές κρ ί
σεις στηθάγχης. Βέβαιος ότι θα 
πέθαινε, σε θερμοκρασία κάτω 
του 15 υπό το μηδέν, ο Φούλεν 
ξάπλωσε στο μικροσκοπικό του 
αντίσκηνο πλάι σε ένα γκρεμό 
από χιόνι, και περίμενε το μοι
ραίο. Ξεπνοημένος, χαμογέλασε 
πικρά όταν ο σύντροφος του, 
Μάικ Τρούμαν, του είπε: "Μην 
ανησυχείς, έχω το κινητό. 0α 
ειδοποιήσω τη γυναίκα μου και 
θα σωθείς". "Πού είναι η γυναί
κα σου;" ψιθύρισε ο άρρωστος. 
"Στο Χονγκ Κονγκ", απάντησε ο 
Τρούμαν. Ο Μάικ με το κινητό 
του  τη λέφ ω νο ,  που λ ε ιτο υ ρ 
γούσε με ηλ ιακές μπαταρίες, 
κ ά λ ε σ ε  τη ν  Ελεν Τρούμαν, 
3 .0 0 0  χιλιόμετρα μακριά, στην 
καρδιά του Χονγκ Κονγκ, και της 
εξήγησε την κατάσταση. Η Ελεν 
κ ιν η το π ο ιή θ η κ ε  α μέσ ω ς.  Η 
πρώτη της δουλειά ήταν να τη 
λ ε φ ω ν ή σ ε ι  στον αρχηγό του 
σώματος των Γκούρχας στο Ν ε 
πάλ, του οποίου κατά φ ερε  να 
βρει τον αριθμό. Εκείνος με τη 
σειρά του ειδοποίησε το αρχη
γείο του νεπαλέζικου στρατού. 
Οι στρατιωτικοί βρήκαν τελικά 
ένα ελικόπτερο και το έστειλαν 
στην κορυφή όπου βρισκόταν 
μισοπεθαμένος ο Ιμον, Μ ερικές 
ώρες αργότερα ο ασθενής βρι
σκόταν ασφαλής στο κεντρικό 
νοσοκομείο του Κατμαντού. Μια 
ακόμη ζωή ε ίχ ε  σωθεί,  χάρη 
στη νέα "πληγή" του πολιτισμού, 
το κινητό τηλέφωνο. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Α φ ρ ο δ ίτη  Κοκκίνου
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Μόνιμες ΣτήΛες

Πορνρένο συναδέλφου

Ο Αρχιφύλακας Ντίνος Γιωτό- 
πουλος γεννήθηκε στη Λάρισα από 
γονείς αγρότες. Τα πρώτα εικαστι
κό σκιρτήματα τα ένιωσε πολύ μι
κρός ζώντας στην ύπαιθρο σ' ένα 
ήσυχο τυπικό αγροτικό χωριό της 
Λάρισας, τις νέες Καρυές, όπου έ- 
ζησε τα πρώτα 16 χρόνια της 
ζωής του. Το 1973, αναζητώντας 
την τύχη του, από φύση ανήσυχος, 
δραπετεύει από τη μητρική γη για 
να δοκιμάσει αυτό που από μικρό 
παιδί ήθελε - να ζωγραφίσει.

Φτάνει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, 
που τελικό τον κερδίζει και για 
τρία χρόνια σπουδάζει σχέδιο, ε 
νώ παράλληλα ζωγραφίζει προ
σπαθώντας να ανοίξει τα δικό του 
φτερό και να ατενίσει τους δικούς 
του ορίζοντες.

Στη Θεσσαλονίκη γνωρίζεται και 
συνεργάζεται με άλλους σημαντι
κούς για την εποχή μας ζωγρά
φους. Καταλυτικό όμως ρόλο για 
την μετέπειτα καλλιτεχνική του 
πορεία παίζει η γνωριμία του με το 
ζωγράφο Αλέκο Γιοσμό.

Η μεγάλη αγάπη τους για τη ζω
γραφική, τους οδηγεί για δύο ολό
κληρα χρόνια στη συνύπαρξη στο 
ιστορικό εργαστήρι του Γιοσμό ό
που καθημερινό ο καλλιτέχνης ζυ
μώνεται δίπλα στο μεγάλο δάσκα
λο και πνευματικό του πατέρα.

Οπως τονίζει ο δάσκαλός του, ο 
Ντίνος Γιωτόπουλος: "με πλούσιο 
ψυχισμό στη ζωγραφική του, α
πλός και δυναμικός συγχρόνως, με 
πλούσια συναισθήματα στο χώρο 
που ελέγχει απολύτως και οδηγεί

την τέχνη του σε δρόμους δια
σταυρούμενους του υπερρεαλι
σμού και της λαϊκής ζωγραφικής. 
Τον υπερ-ρεαλισμό χρησιμοποιεί 
για να στηλιτεύσει και να θίξει δια- 
μαρτυρόμενος για τα τραγικό της 
εποχής μας, που μας συνθλίβουν 
στο όνομα της τεχνολογίας και 
της προόδου, καταστρέφοντας 
τον πλανήτη και τον άνθρωπο. Και 
τη Λαϊκή Ζωγραφική για να τονίσει 
πως έχει μείνει αγνός και πιστός 
στην παράδοση, στη φύση και στον 
άνθρωπο".

Βλέποντας τα έργα του αισθάνε
σαι την ανάγκη να φιλοσοφήσεις. 
Διακρίνεις μια ευαισθησία ψυχική 
και τεχνική σε ευθεία οδό. Αρμονία 
χρωμάτων και αισθήσεων, συγκί
νηση και προβληματισμός.

Ο Ντίνος Γιωτόπουλος προσπά
θησε να σμίξει το όνειρο με την 
πραγματικότητα, το επίγειο με το 
επουρόνιο και μας δίνει με την τε
χνοτροπία του το φως εκ φωτός, 
τον Αγγελο εξ ουρανού, τον Αγγε
λο της τέχνης, τον Αγγελο της 
ψυχής.

Σήμερα ο ζωγράφος, έχοντας 
στο ενεργητικό του πλήθος ατομι
κών εκθέσεων, το ίδιο ανήσυχος 
συνεχξει να καταθέτει ταπεινά το 
έργο του όπως ο ίδιος το βιώνει 
μέσα από τον προσωπικό του αγώ
να, για την εικαστική του ολο
κλήρωση. □

Παρουσίαση:
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Μόνιμες Στήλες
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S o  Διευθυνιή$ tou ξενοδοχείου "Ελιο Κλαμπ” σ ιη  Σητεία 
Κρήτη5, εκφράζει us ouxapiotfos tou npos to Διοικητή και 
όλο to προσωπικό tou Aotuv. Τμήμαΐ05 It|to ias yia to έντονο 
ενδιαφέρον και trjv άμεση κινητοποίησή tous σε υπόθεση 
κλοπή$ από to  ξενοδοχείο μεγάλη$ αξίas μηχανημάτων, που 
ε ίχε σαν αποτέλεσμα ιη  σύλληψη tou δράσιη(ιην επόμενη 
μέρα) και ιην επιστροφή ίω ν μηχανημάτων.

S  Ο κ. Νιορμπάρη$ Δημήτριο$ από to Μελίσσι Κορινθίας, ευ
χαριστεί θερμά tov αστυνομικό κ. Δασκαλάκη Γεώργιο tou 
Ευαγγέλου, ο onoios, όχι μόνο βρήκε to  κλεμένο αυτοκίνητό 
tou στα Βάγια Boitotias αλλά συνέλαβε και to  δράστη.

S  Ο np0o6pos κ. Νικόλαο$ Σαρανπ5γλου και όλο to Δ/κό Συμ
βούλιο tou Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Δάιου, εκ
φράζουν us ευχαρ ισ τία  και τα συγχαρητήριά tous npos tov 
Διοικητή tou Τμήμαΐ05 Tpoxaias Καβάλα5 Αστυνόμο Α' κ. 
Καλλίνικο Μωυσιάδη, για ιην  ενημέρωση που έκανε otous 
μα0ηιέ5 των Δημοτικών Σχολείων Δότου και πολυστύλου σε 
θέματα Κυκλοφοριακή5 Αγωγή5: "Η πρόσφατη ομιλία -επι
σημαίνουν στην επιστολή tous- απέσπασε ta καλλίτερα σχό
λια από ίω ν μαθητών και νέων που ιην  παρακολούθησαν".

S  Ο Αντιδήμαpxos Θεσ/νίκης σε θέματα κοινωνική5 πολιτική5 
κ. Mat0aios Τσούγκα$, εκφράζει ta  συγχαρητήριά tou npos 
tous προϊσταμένου και όλο to προσωπικό tou Πρότυπου Α- 
στυν. Τμήματο5 Τούμπα5, για την ovt0s διημέρου διελεύκαν- 
ση τη$ υπόθεση$ διάρρηξη$ tou Δημοτικού Παιδικού Σταθμού 
"Μέγα% Αλέξανδρο?'.

S  Οι οικογένειε5 των Αναστ. Παπαδοπούλου, Παν. Παπαδο- 
πούλου, Χρ. Γλαβά και Ιωάννη Μενέκου, κατοίκων Αλεξαν- 
δρούπολη$ (natp. Γρηγορίου 42), ευχαριστούν θερμά την Υ- 
naot.B' Παπαδοπούλου Αικατερίνη και tov Ασιυφ. Βασιλούδα 
Αθανάσιο ιη$ Α.Δ. Αλεξανδρούπολη5, γ ια  την πολύτιμη 
βοήθεια που tous πρόσφεραν, όταν πρόσφατα τυλίχθηκαν 
atis φλόγες δύο αυτοκίνητα σταθμευμένα κάτω από την πυ
λωτή tou τριόροφου κτιρίου όπου διέμεναν. Συγκεκριμένα, 
οι δύο ανωτέρω Αστυνομικοί, υπερβαίνοντας ta καθήκονιά 
tous και xtopis κάποιο ιδιαίτερο εξοπλισμό (μάσκε$ κ.λπ) με 
ξεχωριστή ανθρώπινη ευαισθησία και θάρρος, ανέβηκαν 
τρεΐ5 ορόφου5 και απελευθέρωσαν tous xcopous ιη5 οικο- 
δομή$ από tous πολλού$ Kanvo0s για να μπορέσουν να 
βγουν ασφαλείs οι γέροι και ta παιδιά, Kiv6uvo0ovtas έτσι 
και οι ίδιοι από tous Kanvo0s και tis πιθανέ5 εκρήξει$ από 
ta φλέγόμενα αυτοκίνητα.

S  Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχο$ Πόρου κ.Σπύρο$ Σπυ
ρίδων, εκφράζουν τα συγχαρητήριά tous npos to  Διοικητή 
και όλο to προσωπικό tou Aotuv. Τμήματος Πόρου, για tov 
εντοπισμό καλλιέργεια$ φυτών ινδική$ κάνναβη πάνω στο 
νησί και την παραπομπή των καλλιεργητών στη δικαιοσύνη. 
"Με την ευκαιρία αυτή" -αναφέρεται στην ευχαριστήρια επι
στολή- "θέλουμε να oas διαβεβαιώσουμε ότι θα έχετε την 
αμέρισιη συμπαράσταση tou Δήμου μαί στην εκτέλεση tou 
έργου oas και ιδιαίτερα στην πρόληψη και καταστολή των 
ναρκωτικών ta οποία αποτελούν τη μάσαγα tou αιώνα μα$ 
και to  φοβερότερο κίνδυνο για τη νεολαία μα?'.

S  Ο εκπρόσωπο$ των ομάδων ποδηλασία$ tou Δήμου Ξάνθης 
κ. Αντώνης Μαστράφης, εκφράζει tis ευχαρισπ'ε5 του npos 
όλο to  προσωπικό του Τμήμαω$ Τροχαίας Ξάνθης, για tov 
υπεύθυνο και συνεπή τρόπο με tov οποίο κάλυψαν tov πο
δηλατικό αγώνα "ΓΎΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ" στα πλαίσια 
ίω ν εορτών της ΝΕΟΛΑΙΑΣ 96.

S  Από to Δήμαρχο Σπαρτιατών Ν. AaKcuvias κ. Δημοσθένη Μα- 
τάλα, λάβαμε την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή που α
πευθύνεται προς την Ενωση Αστυνομικών AaKuvias, ιη ν  ο
ποία και δημοσιεύουμε: "Ο Δήμαρχο$ Σπαρτιατών, ο Πρόε
δρο? ta μέλη tou Δ.Σ. tou Ο.Ν.Α. και ujs Οργανωπκή5 Επι- 
τροπή$ Ποδοσφαίρου Υπηρεσιών και Συλλόγων (Ιωάννη$ 
Τσοπέη5, Γεώργιο$ Αναγνωσπ5πουλο$, Χρήσπ» Γαλάνηί και 
Δημήτρη5 Ψυχογιό$), σας εκφράζουμε tis θερμόιαιε$ ευχα
ριστίες μας για τη μεγάλη συμβολή σας στην επιτυχία του 
ανωτέρω πρωταθλήματος. Με την ευκαιρία, σας συγχαίρου
με για τη μεγάλη επιτυχία ujs κατάχτησης τη$ πρώιη5 θέση$ 
και για to άψογο ήθθ5 και συμπεριφορά των μελών σας".

Ο τ ο  Διοικητικό Συμβούλιο ΐη$ Ελληνική$ Ομοσπονδία Ποδη- 
λασίας και ο np0o6p0s ιη5 κ. Ανδρέας Μιαούλη$, ευχαρι
στούν θερμά την Ελληνική Αστυνομία για ιην  βοήθεια που 
πρόσφερε κατά τη διοργάνωση των tpicOv πρώτων ΕΤΑΠ tou 
79ου ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΥ ΓΥΡΟΥ ΙΤΑΛΙΑΣ ta  οποία πραγματο
ποιήθηκαν στη χώρα μας, στο πλαίσιο, tou εορτασμού ίω ν 
εκατό χρόνων από ιην αναβίωση των σύγχρονων ολυμπια
κών αγώνων. "Η βοήθεια ιη$ Ασαινομία$ -επισημαίνουν 
στην ευχαριστήρια επιστολή tous- ήταν ουσιαστική και κατα
λυτική αφού, η φύλαξη όλη$ τη5 διαδρομή5 tou αγώνα, ο ο- 
ποίος μεταδόθηκε τηλεοπτικά (ζωντανά) σε πολλές χώρες 
του κόσμου, υπήρξε άψογη".

S  Ο Hp0o6pos και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου! Γο
νέων και Κηδεμόνων tou 14ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου 
Ιωάννη Σερρών, ευχαριστούν θερμά το Διοικητή και Υποδιοι
κητή του Τμήματος Τροχαίας Σερρών Αστυν.Α' κ. Ιντο 
Δημήτριο και Υπαστ. Α' κ Τζουμαίλη οεολόγη avtiotoixcos, 
to μεν πρώτο για την πρόθυμη ανταπόκρισή tou και για tis 
εμπεριεπατωμένε5 δ ια λ έξε ι tou to δεύτερο, σε θέματα κυ
κ λ ο φ ο ρ ία ^  αγωγή$ npos tous μαθητές του παραπάνω σχο
λείου. "Η δραστηριότητα της Αστυν. Δ/νσης Σερρών-αναφέ- 
ρει στην ευχαριστήρια επιστολή tou ο Πρόεδρο$ tou Συλλό
γου κ. Ιωάννη$ Χαραλαμπίδη5- είνα ι αξιόλογη και αξιέπαινη 
και οπωσδήποτε άξια συγχαρητηρίων και κάθε εγκωμια- 
σμού, αφού αυίού tou oi'6ous υ π η ρ ε σ ία ^  ενημέρωση$ δια
μορφώνει την κυκλοφοριακή συνείδηση ίω ν νεαρών βλα
στών ιη$ Koivtuvias και δίνει προσαναιολισοκά ερεθίσματα 
σ'αυτά που τελικά καταξιώνουν το έργο της Αστυνομίας στη 
συνείδηση ιη$ KOivaivias, καθόσον προβάλλουν tov ανθρω
πιστικό και κοινωνικό tous χαρακτήρα ιη?'. Π

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιο$ Χονδρομαπδη5

Αστυνομική Επιθεώρηση_______________________________ - 4 7 2  -_________________________________________ Ιούλιος 1 9 9 6



Μ ό ν ιμ ε ς  Σ τ ή λ ε ς

ĉ > Κ. Λ. Βορνιωτάκη Αστυνόμο Α':
Λάβαμε to ποίημά aas to  οποίο δημοσιεύουμε.
Το σαμιώτικο φεγγάρι
κάποτε που ανέβηκα στου Κέρκη την κορυφή, 
είδα φεγγάρι ολόχρυσο να κάθεται σ' αυτή.
Δεν ήταν dncus to ξέραμεδυσκίνητο, μουγγό, 
αλλά είχε κάει πρωτόγνωρο και διαφορετικό.
Μιλούσε και εχόρευε, έπαιζε και καθόταν 
τραγούδαγε μ' ένα σκοπό που όλη η γη χαιρόταν.
Το πρόσωπό του χαρωπό και πάντα φωτισμένο, 
μ' ένα χαμόγελο γλυκό σ' αυτό ζωγραφισμένο.
Πλησίασα, to ρώτησα, φεγγάρι παινεμένο 
πού'χεκ ανθρώπινη μιλιά και <pojs ευλογημένο, 
nos μου πού εγεννήθηκες Ποιοί είναι οι γονει^ σου;
Και πώ5 απόκτησε$ αυτή τη λάμψη στο κορμί σου;
Σιη Σάμο εγεννήθηκα κι έκαμα τη σπουδή μου 
και είμαι υπερήφανο για την καταγωγή μου. 
rovois μου είναι οι άνθρωποι τη$ νήσου ολοκλήρου 
και μού'δωσαν τη λάμψη tous και to χαμόγελό tous 
τη δύναμη, την κίνηση, to βλέμμα to δικό tous.
Πατρίδα έχω to νησί τη$ Hpas to καμάρι, 
tou Πυθαγόρα to σχολειό, τη5 γηί μαργαριτάρι.
Εχω και προτερήματα: ελπίδα, αγάπη, λάμψη, 
πού'χει ανάγκη ο άνθρωπο5 όπου βρεθεί στην πλάση. 
Αυτό είμαι εγώ, "Σαμιώτικο φεγγάρι" 
με γνώση και με μόρφωση με ιστορία μεγάλη.
Ευχαριστώ σε ξένε μου για την επίσκεψή σου 
και θέλω σου χρωστώ πολλά για τη διαδρομή σου.
Αν φύγεΐ5 από to νησί ποτέ μη με ξεχάσεις 
otis δυσκολία τη$ ζωήί tis αρετέί μου νά'χεπ.
Εγώ το ευχαρίστησα με σεβασμό μεγάλο,
ω! ti φεγγάρι λαμπερό στον κόσμο δεν είν' άλλο.
Του είπα ncus δεν to λησμονώ ποτέ μου σtη ζωή.
Θα τό’χω σαν παράδειγμα σε κάθε μου στιγμή.-

^  ’ Νικόλαο Χριστόπουλο, Αρχιφύλακα Μ.Π.Σ.
Λάβαμε to ποίημά aas to οποίο δημοσιεύουμε.
Η Σταύρωση
Αφροπλασμένη στα γαλάζια της ιη5 Μεσογείου ιστιοφόρο. 
Τώρα δάκρυα στα μάτια της τ'όνειρο ήταν κακό μαντατοφόρο. 
nos μου δρομέα t' ουρανού, θά'μαι αιματοφορεμένη; 
Ανάδρομα Koit0s τη γη, πάλι εσταυρωμένη; 
αντάρα απ' την Ανατολή, κι αγαρηνά ρισάλτα.
Το χάραμα θα τουρκέψει η αρμυρή, ανάχτιδα τα άστρα.
Τη$ Αφροδίιη5 η κόρη ακάματη, σκούζει στα παλικάρια: 
πάρτε ψυχή του Διγενή, του Μεγαλέξανδρου τα νειάτα 
τρέξτε παιδιά μου γρήγορα, στα σύνορα, στα κάστρα.
Μάνα είμαι πικρομάνα
λαλεί πουλί πικρολογεί, τη$ vuxtas κλαψιπούλι.
Αμέτρητοι οι αγαρηνοί και έλεο$ δεν έχουν.
Γλυκοφεγγιά η ελευθερίά, λεν οι αντρειωμένοι, 
κάλιο στη γη την ελαφριά, παρά προσκυνημένοι.
Κι ο uaropv0s αντάμικο$ αναβοά εκεί που ξεψυχούσε. 
κάλλο5 σε βλέπω και θρηνώ, θα σ' αφανίσει ο Αττίλαν 
δεν γνώρισαν πολιτισμό, αλόγιστοι οι γιοι τη$ σκύλα5.
Το αίμα πάγωσε στην αμπολή κι έβγαλε αδύναμη φωνή. 
Τη μάνα γη παρακαλεί στην αγκαλιά τη$ να κρυφτεί.
Για θα ιποιχειώσει η ψυχή, θα κλαίει με to φεγγάρι, 
θα κλαίνε κι οι ταξιδευτέ5, που δεν θα βλέπουν χνάρι. 
Ανοιξε η γη χαραματιές αγκάλιασε to αίμα 
κι επάνω otis βουνοκορφέί δάκρυσε το λεύτερο to πνεύμα. 
Ο t0nos εβουβάθηκε και ο Αλλάχ κορδάτο5, 
nfvovtas αίμα για κρασί κοιμήθηκε xopt0tos.-

^  Χρηστό Σαπουνά, Αστυνόμο Α':
Λάβαμε την ποιητική aas συλλογή "Παραληρήματα". Ο συναι- 

σθημαπσμό5 aas και η λυρική διάθεση είναι έκδηλα. Συνεχίστε 
να γράφετε, μ ε λ c τ ώ v τ a s  παράλληλα Ελληνε5 και ξένου$ ποιητέί 
που προσιδιάζουν στην τεχνοτροπία σας η οποία ακολουθεί, 
tov ελεύθερο στίχο. Επιλέξαμε για δημοσίευση to ποίημά aas 
"Αγονη γραμμή", από ta λίγα τη$ συλλογή* σε παραδοσιακό στί
χο και υποδειγματικό ρυθμό. Σε άλλα τεύχη, θα επανέλθουμε με 
ευρύτερε$ αναφορέί στην τεχνοτροπία ^ s  ποίησή5 σας 

Αγονη γραμμή 
Πλοίο στην άγονη γραμμή 
μοιάζει να κάνει προσευχή, 
όταν αρχίζει να γλιστρά, 
στο κύμα που λυσσομανά.
Μακριά στο έρημο νησί, 
βγαίνει ο ήλιο$ πρώτα εκεί 
και σου χαϊδεύει τα μαλλιά, 
ois φύση$ όμορφη θεά.
Γλάροι πολλοί σε κυνηγούν 
που θέλουν να σ' ερωτευθούν, 
μα συ ανέγγιχτη θω ρείς  
το πλοίο που θα φ τά σ ει oyyus.
Κι όταν πια έρθει και τον δεκ  
και τον χορτάσει και χαρείς  
δεν Θέλεΐ5 να τον στερηθείς 
και να τον αποχωριστεί^.
Απείρου κάλλος ομορφιά 
γ υ ρ ίζ ε ι μέσα στα στενά 
και τραγουδά$ για τη ζωή 
ώ "σέμπρε - βίτα" ζωντανή.
Ο xp0vos γρήγορα κυλά 
και τρέχει και μα$ προσπερνά 
τότε δε γίνεται αλλοιώς 
βαρύς niKp0s ο μισεμ05.
Αγνή ψυχή σαν προσπαθώ 
για να βρω στον ουρανό, 
αστέρια μπαίνουν πιο μπροστά 
και κρύβουνε τη μοναξιά.
Πάλι κινώ για το νησί, 
μαγνήτη$ με τραβάει εκεί, 
μα δεν υπάρχε/s πια εσύ 
κι είμαι σαν άγονη γραμμή.-

Ιωάννα Σαραφούδη, Αστυφύλακα:
Λάβαμε το ποίημά aas το οποίο δημοσιεύουμε. Θα μπο

ρούσε να χαρακτηρισθεί σαν είδο$ ποιητική$ προσευχής Ε
πειδή όμω$ χρησιμοποιείτε τον παραδοσιακό στίχο προσπαθεί- 
στε να τηρείτε την ισοσυλλαβία και την ομοιοκαταληξία. 

Αφιερωμένο στη Μητέρα όλου του κόσμου, την Παναγία 
Γλυκιά μου Παναγία, καθώ$ σε προσκαλώ, 
τα μάτια μου δακρύζουνε, κοντά μου σε θωρώ.
Στΐ5 δύσκολε* tis ώρε5 μου σ' έχω πάντα ευθύ5 μου, 
το χέρι Σου το ελαφρύ γιατρεύει την ψυχή μου.
Και την μορφή Σου σαν θωρώ μπρο$ το εικονοστάσι, 
αμέσωs παίρνω δύναμη παντού σκορπίζω αγάπη.
Δώσ' μου γλυκιά Παρθένα μου υγεία και ζωντάνια 
και δώσε και otous γύρω μου χαρά και όχι κλάμα.-

^  Νότα Κυμοθόη:
Λάβαμε την ποιητική συλλογή uis ελλόγιμη* ποιήτρ/as και 

δημοσιογράφου με τον τίτλο "Ιύζουσα νήσο?'. Πρόκειται για σει
ρά ποιημάτων που θεματική tous έχουν την μαρτυρική Κύπρο. 
Αποσπάσματα θα δημοσιευθούν σε επόμενα τεύχη. □

Επιμέλεια: Αστυνόμο5 Α' Β α σ ίλ ες  Τσαγκάρη*

Ιούλιος 1 9 9 6 - 4 7 3  - Αστυνομική Επιθεώρηση



Μόνιμες Στήλες

Για ελεύΰερεε ώρε&
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1 Μεταλλικό εργαλείο - Πηγάζει από τις Βερνικές Αλπεις.
2. Η δέκατη Μούσα του Κωστή Παλαμό - Ξεχωρίζει από το χρώμα 

του Ιμε άρθρο)
3 Βρίσκονται στη σειρά στη...σειρά - Το μικρό όνομα πρώην Προέ

δρου της Γ αλλικός Δημοκρατίας.
4 Μεγάλη Ελληνίδα σοπράνο - Σύμβολο της αριθμητικής - Ειδικός 

σύνδεσμος της καθαρεύουσας.
5. Θεός της μυθολογίας μας - Ο αριθμός 15 με γράμματα.
6. Μουσική νότα - Ένα πέλαγος μας (καθ.)
7 Χαίρε λατινιστί - Χρονική περίοδος - Απ' αυτόν πηγάζουν όλες 

οι εξουσίες σύμφωνα με το σύνταγμα (γενική).
8 Ασιατικό Κράτος - Τόσες είναι οι ακμές του κύβου (με γράμμα

τα) - Γυναικείο όνομα
9 Οι κάτοικοί της είναι γνωστοί για την τσιγγουνιά τους - Κράτος 

της Αφρικής.
10. Σκακιστικός όρος - Τα βρίσκουμε μέσα στο κρέας - Θαλασσι

νό προϊόν.
11. Ασιατικό βουνό με την ψηλότερη κορυφή στον κόσμο Ιαντι- 

στρ.) - Διεθνής γραφή μονάδας της μηχανικής.
12. Ελληνικό νησιΊαιτ.) - Παιδική αρρώστια.
ΚΑΘΕΤΑ
1. Πόλη της Θεσσαλίας - Σκώτος οικονομολόγος, ο ιδρυτής της 

Σχολής του οικονομικού φιλελευθερισμού.
2. Αρθρο (πληθ.) - Φημίζονται αυτά τα άλογα.
3. Εργαλείο καλλιτέχνη - Ομορφαίνει τη ζωή μας.
4. Βοηθός της σκούπας - Βελγική πόλη - Αριθμός οπτικό.
5. Είναι τα μπροστινά τμήματα των πυραύλων.
6 Περίοδος της δημιουργίας του Πικάσο - Μια από τις τέσσερες 

εποχές του χρόνου (καθ.) - Γαλλική πόλη συνδεδεμένη με τη ζωή
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και το έργο Βαν Γκόγκ.
7. Μεγάλος κυκλικός δίσκος (αντιστρ.) - Ταυ αφήρεσε τα  προνό

μιά του ένα καθεστώς της Αιθιοπίας.
8. Αντωνυμία - Οθωμανικός ναός
9 Ελληνικής καταγωγής αντιπρόεδρος των Η.Π.Α επί κυβερ- 

νήσεως Νίξον - Γυναικείο όνομα (αντιστρ ).
10. Κατάληξη μεγεθυντικού - Εκκλησιαστική περιφέρεια.
11. Τίτλος Παρισινής εφημερίδας (αντιστρ.) - Η θήκη του ξίφους 

Ιαρχΐ
12. Ότι και το 3α κάθετα - Αρχικά που ακούμε συχνά στις ειδήσεις 

από την Ιρλανδία

ΛΙΓΟ... ΓΕΛΙΟ
Η σχολική ζωή σε τίτλους κινηματογραφικών ταινιών
Σ χ ο λ ε ί ο :  "Γη ποτισμένη με ιδρώτα"
Γυμνασιάρχης: “Ενας ακόμα λύκος"
Λυκειάρχης: "Κάναν ο βάρβαρος"
Τάξη: "Φυλακές ανηλίκων"
Σήκωμα στο μάθημα: "Η σιωπή”
Απουσιολόγος:  "Θα τουφεκιστής το πρωί"
Αδιάβαστος μαθητής: "Ο σημαδεμένος"
Καλός μαθητής:"Ο σκλάβος που δεν λύγισε ποτέ"
Κακός μαθητής: "Προσευχήσου να πεθάνεις"
Σχολική εκδρομή: Ί ο  ξέσπασμα των σκλάβων"

•  *  *

Κουφό...
Ο δάσκαλος μπαίνει στην τάξη και λέει:
- Σήμερα παιδιά θα κάνουμε ένα πείραμα.
Βγάζει ένα κουτί, που είχε μέσα ένα βάτραχο και του λέει: "Πήδα". 

Πηδάει ο βάτραχος. Τότε παίρνει ένα ψαλίδι και του κόβει το ένα 

πόδι! Γυρίζει αμέσως στο βάτραχο και του λέει: Πήδα". Πηδάει ο βά
τραχος. Τότε του κόβει και το άλλο πόδι και του ξαναλέει: "Πήδα". 
Ο βάτραχος όμως μένει ακίνητος. Τότε λέει ο δάσκαλος στα παιδιά:

- Συμπεραίνουμε, πως όταν κόψουμε τα πόδια του βατράχου, αυ
τός κουφαίνεται!.

*  *  *

Σκωτσέζικο...
Στις εισαγωγικές εξετάσεις για την πρόσληψη αστυνομικών στο 

Λονδίνο.
Εξεταστής: Τι θα κάνατε για να διαλύσετε μία συγκέντρωση;
Και ο Σκωτσέζος υποψήφιος: Δεν ξέρω τι κάνετε εδώ στο Λον

δίνο, αλλά στη Σκωτία θα έβγαζα το καπέλο μου για έρανο!..

ΛΥΣΗ
Vdl - HVIW2 Ζ1 dHldOV - dOdO 11 'VldON3 - 

VdV 0 1 'WIV - AOINDIJV 6 'IWVZl - A23 8 '2Vd - INI2 L 'VdV - dV3 - ZOd 9VXINO>l S 
ΟΙ - IV  - IZVdVtt) V '2V10d3 - HVIWI 8 'VXI9VdV -10 Z '0IW2 - VWXIdl l : V130V5I 
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Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας
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Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η
Μ Η Ν Ι Α Ι Ο  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο  Τ ΟΥ Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Υ  Δ Η Μ Ο Σ Ι Α Σ  Τ Α Ξ Η Σ  

Ήρας 2 Α , 111 47, Γαλάτσι
Διευθυντής: Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μπούρχας, Βοηθ. Αρχισυντάκτη: Υπαστ/μος Β' Κων. Καραγιάννης, Σύνταξη: 

Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου, Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης, Γραμματεία: Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης, 

Π.Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, Π.Υ, Αικατερίνη Λιέρου, Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης, Διαχείριση: Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη, Διεκπεραίωση: 

Αστ/κας Γ. Κληροδέτης, Π.Υ. Γ. Βόλης, Π.Υ. Φ. Μακροζαχόπουλος, Φωτογραφίες: Αρχ/κας Μιχ. Ραφτόπουλος, Αστ/κας Αθαν. Καλούδης, Αστ/κας Ευάγγ. Παπατσίμπας 

Τηλέφωνα: Διευθυντής: 2137.362, Αρχισυντάκτης: 2137.361, Συντάκτες: 2137.365 - 2137.366, Γραμματεία: 2137.364, Διαχείριση: 2137367, Fax: 2137.395.

Φιλμς - Μοντάζ - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: ΠΗΓΑΣΟΣ  ΕΚΔΟΤΙΚΗ & ΕΚΤΥΠΩΤΙ ΚΗ Α.Ε. ,  Μπενάκη & Αγ. Νεκταρίου - Χ α λ ά ν δ ρ ι .

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, προέρχονται από 

μετάφραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Αστυνομία και την Κοινωνία μας 

γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες, συνοδεύονται 

από ανάλογο φωτογραφικό υλικό και υπογράφονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το περιεχόμενο. 

Επισημαίνεται ότι -εφόσον υπάρχει δυνατότητα- προτιμόται η αποστολή κειμένων γραμένων σε δισκέτα ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Για τη δημοσίευση της ύλης, αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη. Σε κάθε 

περίπτωση, τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών του περιοδικού, απηχούν τις δικές τους απόψεις και δεν εκφράζουν 

απαραίτητα τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν επιστρέφονται.

Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ ΙΣ Η  Δ ΙΑ Φ Η Μ ΙΣ Ε Ω Ν  Σ Τ Ο  Π Ε Ρ ΙΟ Δ ΙΚ Ο  Μ Α Σ

Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα εσώφυλλα του εξωφύλλου, εσωτερικές τετράχρωμες και ασπρόμαυρες σελίδες. 

Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι: 25,6 X 18 cm. Οι τιμές των διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:
1 ο εσώφυλλο εξωφύλλου: 2 0 0 .0 0 0  δρχ., 2ο εσώφυλλο εξωφύλλου: 1 8 0 .0 0 0  δρχ.
Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 1 5 0 .0 0 0  δρχ., ασπρόμαυρη: 1 0 0 .0 0 0  δρχ.
1 /2  σελίδας τετράχρωμης: 8 0 .0 0 0  δρχ., ασπρόμαυρης: 5 0 .0 0 0  δρχ.
1 /4  σελίδας τετράχρωμης: 5 0 .0 0 0  δρχ., ασπρόμαυρης: 3 0 .0 0 0  δρχ.
Για όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρίσεις μιας διαφήμισης γίνεται έκπτωση 1 0% , έξ ι συνεχείς καταχωρίσεις 1 5% 

και για δώδεκα συνεχείς καταχωρίσεις 2 0 % . Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται 

με αγγελιόσημο 20% και ΦΠΑ 18%, ο οποίος υπολογίζεται επί της τιμής προσαυξημένης κατά το ποσοστό του αγγελιοσήμου.

Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φιλμς) ή τις μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην τελευταία 

περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.

Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού. Μετά την προέγκριση καταρτίζεται 

συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, ο αριθμός 

των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.
Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείτα ι τοις μετρητοίς εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός 

που πιστοποιείται από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης 

διακόπτεται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη 

Γραμματεία του περιοδικού (τηλ. 21 37 . 3 6 4 ) .
I------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
J Δ Ε Λ Τ ΙΟ  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ  Σ Υ Ν Δ Ρ Ο Μ Η Τ Η  
I
1 Επιθυμώ να με εγγράφ ετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" (Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι),

I για ένα χρόνο (12 τεύχη).
[ Εστειλα ή εσωκλείω την υπ' αρ ιθμόν...........................ταχυδρομική επιταγή.
I ΕΤΗΣΙΑ Σ Υ ΝΔΡ ΟΜΗ:  1 .800  Δραχμές (οι συνδρομές εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).
I Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τε ύ χ ο ς .....................................
ι
I
I ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩ ΝΥΜΟ: .............................................................................................................................................................
] Δ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ..........................................................................................................................................................................
1 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ........................................ΤΗ ΛΕΦ Ω Ν Ο :..........................................  Η Μ ΕΡΟ Μ Η Ν ΙΑ : ....................................
I
I
I
I
I (Υπογραφή)
ι Για άμεση αποστολή επικοινωνήστε με το τηλέφωνο: 21 3 7 . 3 6 7 .
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