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ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ■ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΘΕΜΕΛΗΣ

. ..Είμαστε ο μείζων Ελληνισμός 
των απανταχού της Γης Ελλήνων!

Αποκλειστική συνέντευξη του Υπουργού Δημόσιας Τάξης στην Αστυνομική Επιθεώρηση

ΕΚ/αιγνωοπόί^ηΕλλίΊΜκή Αστυ

νομία εΛ/α ένα ευαίσθητο Σώμα, 

επ ιφ ο ρ τισ μ ένο  με α ρ μ οδ ιό τη 

τ ε ς  που ά π το ντα ι τη ς  ασ φ ά

λειας της Χώρας. Επομένως, εί

ναι γεγονός ό τι όσο π ληρέστε

ρα γνωρίζει ο Ελληνας Αστυνο

μ ικό ς  το υ ς  δ ια φ ό ρ ο υ ς  κιν

δύνους που απ ειλούν την  Πα

τρίδα μας, τόσο αποτελεσματι

κότερα  θα εκ τελ έσ ε ι την  από

σ το λό  το υ . Η π ληροφ όρησ η 

που δέχεται, όμως, για υψίστης 

εθνικής σημασίας θέματα  είνα ι 

ως επ ί το  ηλείσ τον συμπτωμα- 
Όκή, αμφίβολης εγκυρότητας ή 

προέρχεται μόνο από τα Μ.Μ.Ε.
Παρακαλέσαμε το / Υπουργό Δη

μόσιας Τάξης κ. Στυλιανό- Αγγελο 

Παηαθεμελή να μας απαντήσει σε 

ορισμένα καυτά ερωτήματα σχετικά 

με τους εν ικο ύ ς  κινδύνους που α

ντιμετωπίζει σήμερα η Πατρίδα μας 

μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς 

του, ως υπεύθυνο Ελληνα πολιτικό, 

αλλά και ως άτομο ιδιαίτερα ευαι

σθητοποιημένο στα θέματα αυτά, 
των οποίων άλλω στε είναι βαθύς 

γνώστης.

A. Ε.: Πρώτα απ’ όλα, θα θέλαμε να 
μας ενημερώ σετε γ ια  το λεγόμενο 
"Μακεδονικό", για το οποίο ποταμοί με
λάνης έχουν χυθεί. Σε λίγες γραμμές

θα θέλαμε να μας περιγράφετε πού α
κριβώς συνίσταται το πρόβλημα;

Υ. Δ. Τ.: Πολύ συνοπτικά, μπορεί να 
πει κανείς ότι κατασκευάστηκε με στα

λινική παρότρυνση και απόφαση του Τί
το  ένα ψευδεπ ίγραφο κράτος, ένα  
ψευδεπίγραφο έθνος και μία ψευδεπί 
γραφή γλώσσα στη νότια Σερβία, η ο
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ποια μέχρι το 1944 λεγόταν "Μπαντά 
σκα Μπαντοβίνά. Η περιοχή αυτή απε- 
κόπη από την επικράτεια της Σερβίας, 
μέσα στα όρια της  Ομοσπονδιακής 
Γϊουγκοσλαβίας και πήρε το όνομα 
"Μακεδονίά. Από εκεί και πέρα, ξεκίνη
σε μία πρωτοτρανής στα χρονικά της ι
στορίας παραχάραξη, της ίδιας της ι
στορίας.

Πρέπει να πω ότι οι ελληνικές κυ
βερνήσεις σε πρώτη φάση αντέδρασαν 
έντονα και, στις αρχές της δεκαετίας 
του '50, ο πρωθυπουργός Πλαστήρας 
είχε επίμονα αρνηθεί να συνάψει δι
πλωματικές σχέσεις η Ελλάδα με τη 
Γ\ουγκοσλαβία του Τίτο. Απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη σύναψη διπλωματι
κών σχέσεων θεωρούσε τη λύση δια 
καταργήσεω ς του ψευδεπίγραφου  
κρατιδίου.

Οι έντονες, όμως, αμερικανικές πιέ
σεις την περίοδο εκείνη και οι διαβε
βαιώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ότι 
"η Ελλάδα δεν έχει να φοβάται τίποτε α
πολύτως", ανάγκασαν το στρατηγό  
Πλαστήρα να δ εχ θ ε ί αυτή τη λύση. 
Πενήντα περίπου χρόνια μετά, με τη 
διάλυση στα εξ  ών συνετέθη της Γου- 
γκοσλαβίας και ολοκλήρου του Ανατο
λ ικού Συνασπισμού, ανέκυψε ξανά 
πρόβλημα όταντα πράγματα έφθασαν 
σε μηδενική βάση. Η τιτοϊκή Γουγκοσ- 
λαβία κατελύθη, ανέκυψαν καινούργια 
κράτη, καινούργια κρατικά μορφώμα
τα και βρεθήκαμε τα τελευτα ία  τρία  
χρόνια μπροστά στο ενδεχόμενο να υ
πάρξει ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο 
κράτος με το ελληνικό όνομα Μακεδο
νία, το οποίο φυσικά φαίνεται να διατη
ρ ε ί μιά κρατική ιδεολογία αλυτρωτική 
και να χρησιμοποιείτο ελληνικό όνομα 
"Μακεδονίά ως όχημα αλυτρωτισμού 
αλλά και ως εργαλείο  αποσταθερο
ποίησης της Ελλάδας και ολόκληρης 
της περιοχής.

Η στάση του Ελληνισμού μπροστά 
σ' αυτό το ενδεχόμενο, το οποίο μεσο
πρόθεσμα τουλάχιστον είναι απειλητι
κό για ζωτικά εθνικά μας συμφέροντα 
και κυριαρχικά μας δικαιώματα, είναι 
να αρνηθούμε την αναγνώριση ενός τέ
τοιου κρατικού μορφώματος με το ελ
ληνικό όνομα και τα παράγωγά του. Να 
αρνηθούμε την ύπαρξη ενός τέτοιου έ

θνους, το οποίο ουδέποτε υπήρξε στην 
ιστορία αλλά διαμορφώνεται από το 
μωσαϊκό 28 διαφορετικών εθνικών ο
μάδων που ζούνε στην περιοχή των 
Σκοπιών. Το χρέος μας είναι να από- 
τρέψουμε την αναγνώριση ενός τέ
τοιου κράτους. Και σε κάθε περίπτωση, 
αν δε μπορούμε να αποτρέψουμε την 
αναγνώριση αυτήν από τους άλλους, 
να την αρνηθούμε εμείς, για να έχουμε 
τη δυνατότητα να ανατρέψουμε ορι
σμένα τετελεσμ ένα  που έχουν δη- 
μ ιουργηθεί από κακούς χειρ ισμούς  
που έγιναν τα τελευταία δύο χρόνια. 
Αυτό το καθήκον μας πρέπει να το α
σκήσουμε με πολύ προσοχή αλλά και 
πολύ αποφασιστικότητα συγχρόνως.

A. Ε.: Εχουν εκδοθεί κάποιοι χάρτες 
που παρουσιάζουν τα Σκόπια και την 
Μακεδονία ως ενιαίο κράτος. Ποιες 
παρατηρήσεις θα θέλατε να κάνετε πά

νω σ’ αυτό το ζήτημα;
Υ. Δ. Τ.: Στα Σκόπια έχει διαμορφω

θεί μια κρατική ιδεολογία, τα τελευταία 
πενήντα χρόνια, από την ηγετική νο- 
μενκλατούρα, η οποία πουλάει"μακε- 
δονισμά κατ' επάγγελμα και ζε ί από 
αυτό. Ουσιαστικά βασίζεται σ 'ένα ιδεο
λόγημα της τάχα διαιρεμένης Μακεδο
νίας. Οταν λοιπόν μιλάνε, μιλάνε για 
τρεις Μακεδονίες. Στήνουνε μιά κρα
τική ιδεολογία και λένε ότι αυτοί δήθεν 
είναι οι ελεύθεροι Μακεδόνες και η ε
λ εύ θ ερ η  Μ ακεδονία  και ό τι έχουν  
δούλους αδελφούς και δούλα εδάφη 
στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία και πρέ
πει να τους απελευθερώσουν. Ετσι δη- 
μ ιουργείτα ι αλυτρωτισμός. Αυτό το 
σχέδιο το συνέλαβε ο Στάλινκαι το εξε- 
τέλεσε ο Τίτο.

Αυτό το ιδεολόγημα των τριών Μα- 
κεδονιών, δεν έχει καμμία σχέση με την
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αλήθεια και την ιστορία, διότι στο Βου
κουρέστι τον Αύγουστο του 1913, με 
την υπογραφή της  ομώ νυμης συν
θήκης, τα χριστιανικά κράτη της Βαλ
κανικής τα οποία είχαν μετάσχει σ 'ένα  
κοινό πόλεμο κατά της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας, συνεφώνησαν ότι το 
κομμάτι που απελευθέρωσε ο στρατός 
της κάθε χώρας από το έδαφος της Ο
θωμανικής Αυτοκρατορίας, προσαρ- 
τάται στη χώρα που ο στρατός της το 
απελευθέρωσε. Πουθενά δε γίνεται 
κουβέντα για διαίρεση της Μακεδο
νίας.

Αλλωστε η Μακεδονία είναι μιά γεω
γραφική έννοια της οποίας τα όρια ποι
κίλλουν στην ιστορική διαδρομή. Αλλα 
ήταν τα όρια της Μακεδονίας επ ί Φιλίπ
που, άλλα επ ί Αλεξάνδρου, διαφορετι
κά επι Ρωμαιοκρατίας, εντελώς άλλα ε
πί Βυζαντίου. Κατά τη διάρκεια της Βυ
ζαντινής Αυτοκρατορίας σε μακρά πε
ρίοδο, Μακεδονία ονομαζόταν η Βαλ
κανική σχεδόν ολόκληρη από τις παρυ
φές της Κωνσταντινουπόλεως έως το 
Ταίναρο. Και είναι γνωστή η Μακεδο
νική Δυναστεία, που ονομάστηκε έτσι 
μολονότι ο αρχηγός της, ο Βασίλειος 
A ', είχε γεννηθεί στην Αδριανούπολη 
της Θράκης.

A. Ε.: Γιαποιό λόγο ο Στάλιν "σκαρ
φίστηκε" αυτό το όντως σκοτεινό σχέ
διο, σε π τον διευκόλυνε και για να εξυ
πηρετήσει ποιους σκοπούς;

Υ. Δ. Τ.: Αυτή η ιστορία ε ίχε ξε
κινήσει λίγο νωρίτερα, τον περασμένο 
αιώνα, όταν οι Ρώσοι νεοπανσλαυί- 
στές, συνεχιστές των οραμάτων του 
Μεγάλου Πέτρου και της Αικατερίνης 
της Μεγάλης, θέλοντας να κατέβουν 
στα θερμά ύδατα του Αιγαίου και να ε
δραιώσουν τη δική τους αυτοκρατορία, 
αποφάσισαν να χρησιμοποιήσουν σε 
βάρος της καταρρέουσας τότε Οθω
μανικής Αυτοκρατορ ίας ορ ισμένες  
φήμες για να την αποδυναμώσουν ακό
μη περισσότερο. Στα πλαίσια αυτής της 
προοπτικής είχαν ονομάσει τα δύο Ο
θωμανικά Βιλαέτια της Θεσσαλονίκης 
και του Μοναστηριού "Μακεδονίά1.

Από τότε που έπεσε η Θεσσαλονίκη, 
από το 1430 δηλαδή έως το 1870 και 
μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 
η περιοχή αυτή δεν ονομαζόταν Μακε-
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δονία. Ουδέποτε οι ξένοι, εκτός από ε
κείνους που γνώριζαν αρχαία ιστορία 
χρησιμοποιούσαν τον όρο Μακεδονία 
για την περιοχή. Ούτε επι Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας χρησιμοποιήθηκε ο ό
ρος Μακεδονία για την περιοχή. Τον 
χρησιμοποίησαν οι Ρώσοι νεοπανσ  
λαυίστές. Εν συνεχεία, όταν ο Στάλιν 
διαδέχθηκε στα οράματα αυτούς τους 
πανσλαυίστές, στη Τρίτη Διεθνή, μίλη
σε για ενωμένη και ανεξάρτητη Μακε
δονία (περίοδοςτουμεσοπολέμου) για 
να παροτρύνει μετά το Β ' Παγκόσμιο 
Πόλεμο τον Τίτο, στην ’'κατασκευή1 του 
κράτους αυτού. Οπως έχει αποκαλυ
φθεί από ένα έγγραφο το οποίο βρέθη
κε προ διετίας στα ιστορικά αρχεία της 
Μόσχας, σε μ ιά  κουβέντα ανάμεσα 
στον Στάλιν και στο Βούλγαρο κομμου
νιστή ηγέτη  Γκεόργι Δημητρώφ, ο 
πρώτος επέκρινε το δεύτερο, γιατί δεν 
προχωράει ο πολιτιστικός εκμακεδονι- 
σμός του Πιρίντης ΝΔ Βουλγαρίας. Ο 
Δημητρώφ του απαντά: "Μα σύντροφε 
Στάλιν δεν υπάρχει έθνος Μακεδονι
κό!" και ο Στάλιν παρατηρεί οργίλος: 
"δεν υπήρχε και έθνος Λευκορωσικό, 
αλλά μα ς  χρε ια ζό ταν  κα ι το  κατα
σκευάσαμε.

A. Ε.: Πρό δ ιετίας  η κα Βιργινία 
Τσουδερού, ενόσω ήταν υφυπουργός 
Εξωτερικών, εξέφρασε την άποψη όπ 
το 17% του πληθυσμού των Σκοπιών α

ποτελείται από Ελληνες. Ποια είναι η 
δική σας εκπμηση;

Υ. Δ. Τ.: Είναι ακόμη δύσκολο στη 
τράση αυτή να κάνει κανείς μιά ακριβή 
μέτρηση του συνολικού αριθμού των 
Ελλήνων στην περιοχή αυτή, αλλά είναι 
γνωστό ότι στην περιοχή του Μοναστη
ριού, στο Μοναστήρι, το Κρούσοβο, το 
Μορίχοβο, τον Περλεπέ ζούσε ένας 
συμπαγής και ανθηρός Ελληνισμός. 
Α υτός έμε ινε  έξω  από τα ελληνικά  
σύνορα μετά τη συνθήκη του Βουκου- 
ρεστίου και το A ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Πολλοί απ’ αυτούς τους Ελληνες κατη- 
τρόρησαν στην ελεύθερη Ελλάδα αλλά 
πολλοί άλλοι έμειναν εκεί και ζούνόλα 
αυτά τα χρόνια κάτω από συνθήκες οι 
οποίες είναι δραματικές, γιατίτο καθε
στώς ουδέποτε τους επέτρεψε να ονο
μάζονται Ελληνες, αλλά τους ανάγκα
σε να ονομάζονται Βλάχοι θεωρώντας 
ότι οι Βλάχοι είναι ξεχωριστό έθνος και 
παίζοντας με άλλες προπαγάνδες.

Αυτή την ώρα υπάρχει ένας σημα
ντικός αριθμός Ελλήνων ο οποίος κατά 
την εκτίμησή μου δε μπορεί να υπολο- 
γισθείεπακριβώς. Θα χρειαστούν πολ
λές κινήσεις από πλευράς Ελλάδας yiα 
να γίνει αυτό. Να προσθέσω ακόμη ένα 
ποσοστό των παλαιών προσφύγων του 
Εμφυλίου που έχει αρνηθείνα δηλώσει 
σκοπιανής καταγωγής, ή κατά τη δική 
τους διατύπωση Μ ακεδόνες τύπου



Σκοπιών. Αυτοί οι άνθρωποι αισθάνο
νται Ελληνες και θα πρέπει να συνυπο- 
λογισθούν με τους παλαιούς Ελληνες 
της περιοχής του Μοναστηριού.

Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σε 
μια δημοσκόπηση που έγινε προ τριε
τίας στα Σκόπια για λογαριασμό του h 
δίου του καθεστώτος, αναφορικά με τη 
σημασία που έχει γι ’ αυτούς το όνομα 
Μακεδονία, το 83% απάντησε ότι δεν 
θεωρεί σοβαρό, δε θεωρεί θέμα προ
τεραιότητας την ονομασία Μακεδονία, 
που σημαίνει ότι από κει και ύστερα υ
πάρχει μια επαγγελματική νομενκλα- 
τούρα η οποία παίζει μ ' αυτά τα πράγ
ματα.

A. Ε.: Το καλοκαίρι του 1990 το 
Γιουγκοσλαβικό περιοδικό “Πούλ1' δη
μοσίευσε σταπστικά στοιχεία σύμφωνα 
με τα οποία μέρος του πληθυσμού του 
κρατιδίου των Σκοπιών εμφανιζόταν να 
επιθυμεί την ένωση με την Ελλάδα.

Υ. Δ. Τ.: Ο ίδιος ο Γκλιγκόρωφ έχει 
δηλώσει ότι υπάρχουν 100.000 Ελλη
νες στα Σκόπια. Μη σας εκπλήσσει λοι
πόν αυτή η εκδοχή. Εκείνο που έχει ση
μασία είναι ότι το ελληνικό κράτος ου
δέποτε σκέφθηκε αυτόντον κόσμο. Και 
αυτός ο κόσμος θα πρέπει να ενθαρ- 
ρυνθε ί να βγει έξω  να συγκροτήσει 
συλλόγους. Αν η Δύση ενδιαφέρεται 
τόσο πολύ για τον Γκλιγκόρωφ, είναι 
σαφές ότι αυτό το ενδιαφέρον θα πρέ

πει να το δείξει και για την εγκαθίδρυση 
ενός καθεστώτος το οποίο να σέβεται 
και να τηρεί τις δημοκρατικές ελευθε
ρ ίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα γενι
κούς, πράγμα που δε συμβαίνει σήμερα 
στα Σκόπια.

A. Ε.: Ελληνας δημοσιογράφος ευ
ρισκόμενος προ διετίας στα Σκόπια σε 
συνομιλίες που είχε εξέθεσε την εξής 
άποψη: “εμείς ως Ελληνες δεχόμαστε 
χωρίς καμμία αντίρρηση ότι είστε Μα- 
κεδόνες, αρκεί και εσείς ως Μακεδό- 
νες να δεχθείτε ότι είστε Ελληνες".

Υ. Δ. Τ.: Είναι αυτό που εγώ ονόμα
σα κάποια στιγμή, ενδεχόμενο της α
ντιστροφής του αλυτρωτισμού.

A. Ε : Η επίσημη πολιτική της Αλβα
νίας, από πολλών ετών, έχει υιοθετήσει 
την ιδέα του "Χάρτη της Μεγάλης Αλ
βανίας", που κυκλοφορούν κατά και
ρούς κάποια άτομα, ο οποίος περιλαμ
βάνει τους νομούς Καστοριάς, Φλώρι
νας, Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Αρτας 
και Πρέβεζας με την ονομασία Τσα- 
μουριά. Τέτοιες ενέργειες μπορούν να 
δημιουργήσουν ουσιασπκό πρόβλημα 
για την Ελλάδα;

Υ. Δ. Τ.: Εκείνο που είναι χαρακτη
ριστικό είναι ότι μικρές κρατικές οντό
τητες, οι οποίες καθ’ εαυτές είναι ανυ
πόστατες ή πάντως είναι βαθύτατα  
προβληματικές γιατί δεν έχουν ούτε οι
κονομία ούτε διοίκηση, ούτε στρατό, έ
χουν μεγαλόίδεατικά όνειρα, τα οποία 
λανσάρουν διεθνώς εναντίοντης Ελλά
δος. Εκείνο που έχει σημασία βέβαια, 
είναι ότι εμείς είμαστε μια χώρα που a  
πό πλευράς δυνάμεως τα συγκριτικά 
μας πλεονεκτήματα είναι συντριπτικά. 
Να σκεφθείτε μόνον ότι το Α.Ε.Π. της 
Ελλάδος είναι υπερδιπλάσιο του  α
θροίσματος του Α.Ε. Π. της Βουλγα
ρίας, της Ρουμανίας, της Γουγκοσλα- 
βίας και της Αλβανίας μαζί. Δε θα πρέ
πει να υποτιμούμε ωστόσο το ρόλο τέ
τοιου είδους διεκδικήσεων, οι οποίες 
καλλιεργούν καταστάσεις που ανά πά
σα στιγμή μπορούν να γίνουν σε βάρος 
μας εργαλεία αποσταθεροποίησης.

A. Ε.: Το ότι η Αλβανίά έχει έναν Ελ
ληνικής καταγωγής πρωθυπουργό -τον 
Αλεξάντερ Μέξι- ο οποίος έχει λάβει δη
μόσια τουλάχιστον θέσεις καταφανώς 
ανθελληνικές πώς το σχολιάζετε;

Υ. Δ. Τ.: Η ιστορία του γενπσαρι- 
σμού είναι τόσο παλαιό, όσο και η ελλη
νική ιστορία.

A. Ε.: Ιστορικές αναφορές της βυ
ζαντινής και μεταβυζαντινής εποχής 
αλλά και κάποιοι ψίθυροι τελευταία, μι
λούν για πληθυσμούς κατά μέγα μέρος 
επήλυδες στις επικράτειες της Αλβα
νίας και των Σκοπιών. Θέλω να πω ότι 
δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς το θέμα 
των Ελληνικών μειονοτήτων στα Βαλ
κάνια και του λανθάνοντος Ελληνισμού 
που δεν έχει ακόμη σλαυοποιηθεί.

Υ. Δ. Τ.: Πάνω σ' αυτό το θέμα, θα 
ήθελα να επισημάνω ότι ο Ελληνισμός 
εκτός των κρατικών μας συνόρων είναι 
terra incognita (άγνωστη γή) για την Ελ
λάδα και είναι υποχρέωσή μας κάποτε 
να σκύψουμε πάνω σ ' αυτούς τους αν  
θρώπους και να τους βοηθήσουμε εκεί 
που έχουν ανάγκη.

A. Ε.: Ποιος νομίζετε πως είναι ο ρό
λος της Ορθοδοξίας σήμερα στα Βαλ
κάνια;

Υ. Δ. Τ.: Ο ρόλος της Ορθοδοξίας 
μπορεί να καταστεί αφάνταστα σημα
ντικός, διότι είναι η πολιτισμική βάση 
των Βαλκανικών λαών. Είναι η πνεύμα 
τική μήτρα όλων των Βαλκανικών Χω
ρών και είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να 
υπάρχει κάτι που θα δώσει στις Ορθό
δοξες τοπικές Εκκλησίες τη δυνατότη
τα να συντονίσουν τη δραστηριότητά 
τους. Είναι γνωστό ότι οι Βαλκανικές 
Ορθόδοξες Εκκλησίες βρίσκονται σε 
μία δύσκολη μεταβατική φάση, διότι 
ύστερα από αρκετά χρόνια επιστρέ
φουν σταδιακά στην ανάπτυξη του ι
στορικού τους ρόλου.

Ελπίζουμε ότι η Ελλαδική Εκκλησία, 
η οποία έζησε τόσα χρόνια σε συν
θήκες ελευθερίας και έχει τις δυνατό
τητες και ποιμαντικά πρότυπα να δώσει 
και άλλες κατευθύνσεις αλλά και συ
γκεκριμένη βοήθεια να προσφέρει, θα 
τείνει χέρι βοήθειας προς όλες τις άλ
λες  ομόδοξες Εκκλησίες της Βαλκα
νικής Χερσονήσου.

A. Ε: Η Τουρκία τα τελευταία χρό
νια προβάλλει διεκδικήσεις σε βάρος 
μας, ιδιαίτερα στις περιοχές του Αι
γαίου και της Θράκης. Πώς βρίσκει γό
νιμο έδαφος και καλλιεργεί τέτοιου εί
δους διεκδικήσεις και τι κάνει η χώρα
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μας για να τις αποκρούσει;
Υ. Δ. Τ .: Η Τουρκία είναι μιά χώρα 

σωβινιστική η οποία θρασύτατα απειλεί 
την ίδια την υπόσταση του Ελληνικού 
κράτους και τη συρρίκνωση του Ελλη
νισμού. Εμείς δυστυχώς δε (ραίνεται ότι 
συνειδητοποιούμε ότι είμαστε μιά χώ
ρα που απειλείται η εδαφική της ακε
ραιότητα, τα κυριαρχικά της δικαιώμα
τα και τα ζωτικά της συμφέροντα.

Είναι καιρός λοιπόν να αποκτήσου
με συνείδηση της θέσεως που βρισκό
μαστε και να σκεφτόμαστε κάθε φορά 
που παίρνουμε πολιτικές αποφάσεις ό
τι είμαστε η μόνη χώρα στο δυτικό πο
λιτικό σύστημα η οποία απειλείται ευ
θέως. Πράγμα το οποίο δεν αντιμετω
πίζει ο Γάλλος, ο Βέλγος, ο Ολλανδός 
ή ο Εγγλέζος. Κανένας απ' όλους αυ-

Χάρτηςτης Ν.Α. Ευρώπης του 1684, 
ένας από τους πολλούς του είδους αυ
τού, που είχαν ευρεία κυκλοφορία κατά 
τη διάρκεια του ΙΗ' αιώνα.

τούς δεν έχει τέτοιο πρόβλημα που ό
μως εμείς έχουμε και πρέπει να το σκε
φτόμαστε.

A. Ε: Ισως θα μπορούσε και η χώρα 
μας να ανπμετωπίσει τον επεκταπσμό 
της Τουρκίας ανάστροφα;

Υ. Δ. Τ.: Κατά την άποψή μου η σω
στή αντιμετώπιση αυτών των καταστά
σεων γίνεται με έναν τρόπο: με την  
πρόσκτηση δυνάμεως, την οποία πρέ
πει με κάθε τρόπο να επιδιώξουμε. Γ α- 
τν' ο μόνος τρόπος να μας πάρουν σο
βαρά, να μας υπολογίσουν, είναι να δυ
ναμώσουμε. Να καταλάβουμε ότι πρέ
πει να έχουμε μιά εθνική στρατηγική 
και ένα κοινά αποδεκτό πλαίσιο εθνι
κών στόχων, στο οποίο όλοι να συμ
φωνήσουμε και να αποφασίσουμε να υ
πηρετήσουμε με βούληση, με αποφα
σιστικότητα και με δυναμισμό.

Είμαστε ο Ελληνισμός, ο Με/'ζων 
Ελληνισμός, τα 20.000.000 των απα
νταχού της γης Ελλήνων. Μεγάλο μέ
ρος των Ελλήνων που βρίσκονται σε 
χώρες του εξωτερικού και ιδιαίτερα 
στις Ηνωμένες Πολιτείες κατέχουν 
Θέσεις κλειδιά στα Κέντρα Αποφά

σεων. Δεν είμαστε μόνο η μικρή Ελ
λάδα των 10.000.000 Ελλαδιτών. 
Πρέπει να αποκτήσουμε συνείδηση 
της δυνάμεώς μας. Αυτό που μας κα
ταλογίζουν οι ξένοι αναλυτές, ότι έ 
χουμε δύναμη αλλά δε ξέρουμε τη 
δύναμή μας και προπαντός δε ξέ 
ρουμε να τη χρησιμοποιήσουμε, εί
ναι μιά πολύ σοβαρή παρατήρηση η 
οποία θα πρέπει να μας προβληματί
σει, να μας αφυπνίσει και να μας φέ
ρ ε ι σε κα τά σ τασ η  δ ιαρκούς ε
γρήγορσης.

Α. Ε : Οταν η πατρίδα μας αντιμετω
πίζει δυσκολίες και κυρίως στην άσκη
ση εξωτερικής πολπικής, επικαλούμα
στε αόριστα ή ανακαλύπτομε εχθρούς 
της Ελλάδας ή κέντρα οργανωμένης 
ανθελληνικής προπαγάνδας. Εχει η 
πατρίδα μας εχθρούς κύριε Υπουργέ;

Υ. Δ. Τ.: Εχει. Αλλά εν πάση περι- 
πτώ σει, ε κ ε ίν ο ι δ εν  μπ ορούν  να 
πετύχουν τίποτε, εάν εμείς δεν τους α
νοίξουμε τις  κερκόπορτες είτε με την 
αδράνειά μας είτε με ακόμη χειρότε
ρους τρόπους.

Παρουσίαση: Κων/νος Κούρος

76



ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ 
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ
Η Ελληνική Προεδρία αποδίδει ιδιαίτερη οημασία στην 

ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Κρατών - Μελών 
στους νευραλγικούς τομείς της Δικαιοσύνης και των Εσω
τερικών Υποθέσεων, προκειμένου να παρέχεται στον πολί
τη η βεβαιότητα ότι η δημουργία ενός χώρου χωρίς σύνο
ρα, όχι μόνο δε θα αποβεί σε βάρος της ασφάλειάς του, 
αλλά θα την κατοχυρώσει περισσότερο στο μέλλον, χάρις 
στη συστηματικότερη και πιο οργανωμένη συνεργασία με
ταξύ των κρατών - μελών.

Υπό την προοπτική αυτή, η Ελληνική Προεδρία συνεχίζο
ντας το έργο της Βελγικής, θα κινηθεί στο πλαίσιο των απο
φάσεων του Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων και Δι
καιοσύνης (του πρώτου που συγκλήθηκε με βάσει τις σχετικές 
ρυθμίσεις της νέας Συνθήκης), καθώς και των Συμπερασμά
των του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών. Ειδικότερα 
θα καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου:

α) Να επισπευσθούν οι εργασίες για τη σύναψη της Σύμ
βασης για την Europol πριν από τον Οκτώβριο του 1994.

β) Να διαμορφωθεί μια συνολική στρατηγική για την κα
ταπολέμηση του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και τη μείωση 
της ζήτησής τους. Στο πλαίσιο αυτό θεωρεί απαραίτητη την 
ανάληψη δράσης από τα κράτη - μέλη της Ενωσης έναντι 
τρίτων χωρών παραγωγής και διαμετακόμισης, με την ενί
σχυση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα.

γ) Να εξασφαλισθεί συνέχεια της εφαρμογής της Σύμ
βασης του Δουβλίνου για τον καθορισμό του κράτους που 
είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων ασύλου, που 
υποβάλλονται σε ένα από τα κράτη - μέλη των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων.

Η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει την κοινή δράση 
τόσο για την εναρμονισμένη εφαρμογή των ορισμών του 
πρόσφυγα στη σύμβαση της Γενεύης, όσο και για τον κα
θορισμό των ελάχιστων εγγυήσεων της διαδικασίας εξέτα
σης των αιτήσεων για τη χορήγηση ασύλου, πράγμα που 
θα επιτρέψει την ενίσχυση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης των 
κρατών - μελών και την εξασφάλιση της αποδοχής της πο- 
λτπκής μας από την κοινή γνώμη.

δ) Να δοθεί προτεραιότητα στην προσαρμογή του σχε
δίου σύμβασης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων, 
μετά την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης για την Ευρω
παϊκή Ενωση, η υπογραφή του σχεδίου και η ολοκλήρωση 
των εργασιών για την υπογραφή του.

Η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει επίσης τις εργα
σίες για την κατάρτιση του κοινού καταλόγου των τρίτων 
χωρών των οποίων οι υπήκοοι πρέπει να έχουν θεώρηση, 
καθώς και τις εργασίες για τη θέσπιση των μέτρων που θα 
επιτρέψουν την καθιέρωση θεώρησης ενιαίου τύπου.

ε) Να ενισχυθεί η δικασπκή συνεργασία στη δράση κατά 
του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος και η συμβολή όσο 
γίνεται περισσότερο, στη βελτίωση ασφάλειας του πολίτη.

Πρωταρχικός στόχος της Ελληνικής Προεδρίας θα είναι 
η ενίσχυση της συνεργασίας τόσο στην καταπολέμηση της 
νέας μάστιγας της ρατσιστικής και ξενόφοβης βίας όσο και 
στην καταπολέμηση της τρομοκραη'ας. Στον τομέα της δι- 
κασηκής συνεργασίας είναι εππακπκό να ενταπκοποιηθούν 
οι εργασίες που έχουν στόχο την εππάχυνση και την απλο
ποίηση της αμοιβαίας δικασπκής αρωγής.

στ) Να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες συνεργασίας με
ταξύ των διαφόρων πολιτικών που ασκούνται στον τομέα 
της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων και της 
Κοινής Εξωτερικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Πέρα από τον 
σύνδεσμο που έχει ήδη εφαρμοσθεί στον τομέα των ναρ
κωτικών, όπου σπς συμφωνίες με τις τρίτες χώρες περιέ- 
χονται ειδικές ρήτρες για την καταπολέμηση των ναρκωτι
κών θα πρέπει να εξετασθούν και να προωθηθούν οι συ
γκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, όσον αφορά την ε- 
πανεισδοχή των λαθρομεταναστών από τρίτες χώρες.

Τέλος, η Ελληνική Προεδρία πιστεύει ότι η προσχώρηση 
της Ενωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δι
καιωμάτων και των θεμελιωδών Ελευθεριών ανταποκρίνε- 
ται σε απαίτηση που έγινε αισθητή εδώ και πολύ καιρό προ
κειμένου να διασφαλίζεται πλήρως η τήρηση των δικαιωμά
των του ανθρώπου κατά την ερμηνεία και εφαρμογή του 
κοινοτικού δικαίου.
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ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ

Μιά πρώτη προσέγγιση
Του Γιάννη Πανουση 

Καθηγητή του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

ΠΡΟΛΟΓΙΚΑ
Δεν είναι μέσα σπς προθέσεις μου 

να αναλύσω στο άρθρο αυτό όλη την 
προβληματική της ενδο-οικογενειακής 
βίας ή να σχολάσω πς ανπθέσεις των 
θυματολόγων σχετικά με την εξέλξη  
του νέου αυτού κλάδου.

Θα επαναλάβω όμως για μια ακόμη 
φορά δύο βασικές θέσεις:

1. Το να εμβαθύνει κανείς θεωρητι
κά στον εντοπισμό των μηχανισμών θυ- 
ματοποίησης δεν σημαίνει ότι στην 
πράξη εγκαταλείπει στην μοίρα τους τα 
θύματα.

2. Δεν πρέπει η Θυματολογία να με
τατραπεί σε κίνημα ή σε προσφορά υ
πηρεσιών, να χάσει δηλαδή τον επιστη
μονικό της χαρακτήρα.

Το σημείο ισορροπίας ανάμεσα σπς 
δύο -φαινομενικά αντίθετες- αυτές αρ
χές βρίσκεται (και) στην εκπαίδευση ε- 
πκπημόνων-επαγγελμαπών που θα α
σχοληθούν -διαθέτοντας γνώση και 
ευαισθησία- με πς καθημερινές “εκδο
χές" αυτού του δράματος.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ
Το 8ο Συνέδριο του ΟΗΕ “για την 

πρόληψη του εγκλήματος και την μετα
χείριση των δραστών" (Αβάνα 27/08- 
7/09/1990) υιοθέτησε μια απόφαση 
(resolution) σχετική με την κατάρπση ε
νός εγχειριδίου (manual) ως οδηγού 
γ ια  το υ ς  α σ χ ο λο υμ ένο υ ς  (p rac
titioners) με την οικογενειακή βία.

Το Κ α ναδ ικό  Υ π ουρ γε ίο  Δ ι
καιοσύνης ετοίμασε ένα πρώτο σχέδιο 
Manual το οποίο κατέθεσε στον ΟΗΕ 
και το οποίο παρουσιάζουμε σε γενικές 
γραμμές παρακάτω.

To Manual αυτό είχε ως κατευθυ
ντήριες αρχές:

α) την Resolution 40/36 (Γ.Σ.ΟΗΕ,

1985) για την οικογενεική βία καθώς 
και την Resolution 40/34 (Γ.Σ. ΟΗΕ, 
1985) για την κατάχρηση εξουσίας και 
την Resolution 1991/11 (ΟΗΕ, Οικονομι
κό και Κοινωνικό Συμβούλο) για τη βία 
κατά των γυναικών σε όλες πς μορφές.

β) την Recommendation R(85)4 του 
Συμβουλ'ου της Ευρώπης για τη βία 
στην οικογένεια, και

γ) παρόμοια κείμενα διεθνών μη κυ- 
βερνηπκών οργανισμών.

Το γεγονός όπ αυτή η μορφή βίας 
καλεί να την προ σεγγίσουμε επιστη
μονικά με διάφορους τρόπους (αιπο- 
κρατικούς, συμβολικούς, κ.ο.κ.) ή να 
την ανπμετωπίσουμε σε καθημερινή 
βάση με την παρέμβαση πολλών αρ
χών ή υπηρεσιών (με μέτρα που εξειδι
κεύονται σε κάθε χώρα και κάθε φορά,

λόγω πολπσπκών ή κοινωνικών αλλα
γών), δεν σημαίνει όπ ένα κοινό για ό
λους εγχειρίδιο είναι χωρίς χρησιμότη
τα.

01 ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ
Τα Κράτη δυσκολεύονται (ή και απο

φεύγουν) να μετρήσουν την έκταση του 
φαινομένου αλλά η αυξηπκή τάση και 
εξάπλωση είναι τέτοιες που δεν μπο
ρούμε πια να κρυβόμαστε πίσω από 
τον υψηλό "σκοτεινό αριθμό".

Η δυναμική της ενδοοικογενειακής 
βίας, το ένοχο πέπλο της σιωπής, η 
συμμετοχή του θύματος στην ανπμε- 
τώπιση της υποτροπής (και η σχετική 
προστασία των δικαιωμάτων του), η ε
πέκταση της βίας σε όλες πς μορφές 
"συμβίωσης" (όπου δράστες-θύματα ε-
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ναλλάσσονται στους ρόλους), το κοι
νωνικό κόστος, η απροθυμία να καταγ
γελθε ί ο ένοχος, οδήγησαν στην ε- 
γκληματοποίηση και ποινικοποίηση.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις μεταφέ
ρουν το μήνυμα της έντονης αποδοκι
μασίας και απαξίας, χωρίς βέβαια να 
ξεχνάμε ότι τα όρια της ποινικοποίησης 
σχετίζονται με τους κινδύνους της δη
μοσιοποίησης (σπγμαπσμός, "δημόσια 
ποινή", δευτερογενής θεματοποίηση, 
κ ο κ ) .

Η μετάβαση άλλωστε από τον "οίκο" 
(my home is my castle) και τον ιδιωπκό 
χώρο που ονομάζεται "οικογένεια" 
στην κοινωνική διαφάνεια του "δήμου" - 
δια της παρεμβάσεως κοινοτικών ε- 
παγγελμαπών- δεν είναι πάντα εύκολη 
υπόθεση.

Η αρχή "the privacy is paramount" υ
ποχρεώνει τους practitioners να αναζη
τούν "σοβαρούς λόγους" (reasonable 
grounds), που θα νομιμοποιούν (αλλά 
και θα καθιστούν πρόσφορη κι αποτε- 
λεσμαπκή) την είσοδό τους στο άδυτο 
των οικογενειακών και διαπροσωπικών 
σχέσεων (clearing house).

Αν στο ευαίσθητο αυτό πρόβλημα 
προστεθούν διαστάσεις όπως ο συντο
νισμός των δικτύων προστασίας του 
θύματος και μεταχείρισης του δράστη, 
η έλλειψη χρημάτων, οι γραφειοκρατι
κές αντιλήψεις και οι ενδο-υπηρεσια- 
κές ανππαλότητες, ανπλαμβανόμαστε 
ίσως γιατί το όραμα του living without 
violence είναι -ακόμα και από τεχνικής 
πλευράς- τόσο μακρυνό.

0 ΡΟΛΟΣ
ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 

ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
Οι ασκούντες τέτοιο έργο πρέπει να 

"γνωρίζουν να χειρίζονται τη συγκεκρι
μένη υπόθεση" (χωρίς να την κοινο
ποιούν), να "γνωρίζουν να επιλύουν τη 
διαφορά" (χωρίς να προκαλούν περιτ
τά τραύματα του τύπου blame the vic
tim).

Βέβαια όσοι δουλεύουν σε Family 
Violence Courts αποκτούν πολύτιμη 
πείρα γύρω από τις διαστάσεις της θυ- 
ματοφοβίας, ενώ όσοι παρακολουθούν 
τη διεθνή κίνηση (συνέδρια, expert 
groups κ.λπ.) ενημερώνονται για τις
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νέες μεθόδους πρόληψης (καθόλου 
βία ή σταμάτημα της εν εξελίξει βίας), 
για τις ομάδες υψηλού κινδύνου κ ο κ. 
ώστε να μπορούν να αναθεωρήσουν 
τις στρατηγικές παρέμβασης.

Επειδή όμως δεν υπάρχουν ειδικές 
σχολές όπου να εκπαιδεύονται οι prac- 
titioners, αναζητούμε τους επαγγελμα- 
τίες αυτού του είδους: α) στην εκπαί
δευση, β) στις πολιπσπκές ομάδες, γ) 
σπς κοινωνικές υπηρεσίες, δ) στους α
ρωγούς της δικαιοσύνης, ε) σπς υπη
ρεσίες υγείας, στ) σπς οργανώσεις της 
κοινότητας και τους ξεχωρίζουμε, αφ’ 
ενός από τ ις  προσω πικές τους α- 
νπλήψεις γύρω από πς προσωπικές 
τους ανπλήψεις γύρω από την ενδοοι- 
κογενειακή βία, κι αφ’ ετέρου από το υ
ψηλό αίσθημα ευθύνης και προσφο
ράς για ένα τόσο λεπτό ρόλο.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όπ το έργο 
των practitioners δεν "φαίνεται". Η κα
τανόηση, η διαμεσολάβηση ανάμεσα 
στους θεσμούς (αστυνομία - δ ικα
στήριο) και στους ανθρώπους (μέλη οι
κογένειας - γεπονιάς), η συμπαράστα
ση (assistance), η προστασία από νέα 
θυματοποίηση, η ανπμετώπιση κρίσι
μων καταστάσεων ή σπγμών, η ευαι- 
σθητοποίηση των τρίτων και της κοινής 
γνώμης, η επίλυση διαφορών με ιδιαι
τερότητες (μειονεκπκά άτομα, μειονό
τητες), η ενημέρωση των σχολείων και 
των γονέων για τα σχεπκά προγράμμα
τα δεν αποφέρουν αμέσως καρπούς

Χρειάζεται επιμονή και υπέρβαση

δυσκολιών που δημιουργούν τόσο το 
πρόβλημα αυτό καθεαυτό όσο και η πε- 
ριρρέουσα ατμόσφαιρα.

Εκτός από την υποστήριξη στο θύμα 
οι practitioners πρέπει να σχεδιάζουν 
και να συμμετέχουν: στην εκπαίδευση 
των γονέων σε θέματα πρόληψης της 
ενδοοικογενειακής βίας, στη στήριξη 
της  "μικρής ο ικογένειας" (παιδικοί 
σταθμοί για ανύπαντρες μητέρες), σπς 
θεραπευτικές αγωγές, στην αγωγή μα
θημάτων (και πρακπκής) κατά της βίας 
στα σχολεία, στα προγράμματα εθελο
ντικής (επαν)εκπαίδευσης των δρα
στών τέτοιων εγκλημάτων. Την επιμόρ
φωση μπορούν να αναλάβουντα αρμό
δια Υπουργεία, τα συναφή επαγγελμα- 
πκά σωματεία, η τοπική αυτοδικοίκηση, 
κ ο κ .

Πρόβλημα γεννάει η συνύπαρξη δι- 
κασπκών λειτουργών με "επαγγελμα- 
τίες" (κοινωνικούς λειτουργούς, κοινο
τικούς γιατρούς, κ ο κ.) και κυρίως η 
χάραξη ορίων παρέμβασης και ο α
κριβής προσδιορισμός των ρόλων.

Νομίζουμε όμως -σχηματικά ανπμε- 
τωπίζοντας το ζήτημα αυτό- όπ οι δικα- 
σπκές αρχές πρέπει να είναι αρμόδιες 
για τη λήψη (νομικών μέτρων) ενώ οι 
practitioners για την προστασία και τη 
συναισθημαπκή στήριξη. Σε κάθε περί
πτωση πάντως οι ασκούντες αυτό το 
έργο πρέπει αφ’ ενός να γνωρίζουν τα 
νομικά θέματα κι αφ’ ετέρου να απο
λαμβάνουν της εμπιστοσύνης των αρ
χών και των πολιτών.

Ισως αυτή η κοινή αποδοχή να τους 
επιτρέπει να συντονίζουν και πς υπηρε
σίες των διαφόρων (εμπλεκομένων) 
φορέων.

Μια άλλη λύση θα αποτελούσε η 
(συν)υπογραφή ενός πρωτοκόλλου 
συνεργασίας - σε ετήσια βάση ή κατά 
περιοχή. Δικηγόροι (συνήγοροι), ανα
κρ ιτές , ε ισ α γγελε ίς , αστυνομικοί, 
probation officers, κοινωνικοί λεπουρ- 
γοί, γιατροί, “πρώην" (θύματα ή δρά
στες), self-help groups, εθνικά κέντρα 
πληροφόρησης και συλλογής στοι
χείων, ερευνηπκά ινσπτούτα (victimiza
tion surveys), τοπικοί φορείς, μη-κυ- 
βερνηπκοί οργανισμοί, εθελοντές, θα

μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα ενιαίο 
(σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επί
πεδο) πρόγραμμα, αναγορεύοντας 
κοινό coordinator.

Σύγχρονα αστυνομικά τμήματα (με 
γυναίκες αστυνόμους), hot ή crisis τη
λεφωνικά κέντρα, special prosecution 
units, ειδικές ραδιοφωνικές εκπομπές, 
εκστρατείες ενημέρωσης (τοπικές ή ε
θνικές) με πόστερς και φυλλάδια, με έ
ξυπνα συνθήματα, με ψυχοδράματα, 
με τραγούδια και φιλμς, ακόμα και με 
puppet show θα ανπμετωπίζουν το 
πρόβλημα, θα εξειδικεύουν (ή και θα 
εκ-λαϊκεύουν) τα προγράμματα δρά
σης.

Ευαισθητοποίηση - κινητοποίηση -
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μήνυμα - κίνημα: να το τετράπτυχο του 
κοινού αγώνα κατά της βίας.

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ
Η νομική προστασία του θύματος, η 

ενημέρωσή του, η συμπαράσταση σε 
αυτό, με ειδικά προγράμματα της κοι
νότητας (στο πλαίσιο της community 
responsibility), ή (άμεση) ιατρική περί
θαλψη, η επιμόρφωση εθελοντών, η ί
δρυση σχολών ή σχολείων προστασίας 
ανηλίκων, συμβουλευτικών σταθμών ή 
"κέντρων για κρίσιμα περισταπκά" συνι- 
στούν την ευθύνη μιας σύγχρονης και 
πολιτισμένης Πολιτείας και των ευαι
σθητοποιημένων φορέων.

Οσο όμως και να (ραίνεται παράλο
γο, το ίδιο το θύμα είναι τελικά ο κρίσι
μος παράγοντας που θα προσδιορίσει 
την επ ιτυχ ία  του έργου των prac
titioners. Το θύμα που δεν επιτρέπει ε
πέμβαση ενάνπα στη θέλησή του, που 
προτιμάει την Αστυνομία (από τους 
σταθμούς κοινωνικών υπηρεσιών ή τις 
crisis intervention teams), που εγκατα
λείπει το σπίτι αφήνοντας δευτερογενή

θύματα (ίσως τα παιδιά) στα “χέρια του 
δράστη", που ασκείται στην ατομική 
ψυχοθεραπεία (ανπ της παρέμβασης 
σπς δομές της οικογένειας), που τέλος 
νοιώθει ασφαλές σε μέρος εξίσου θυ- 
ματογόνο (όπως π χ. σε οίκο ευγηρίας) 
δεν αφήνει περιθώρια για αποτελεσ μα- 
πκή δράση.

Τα θύματα από τη μεριά τους παρα
πονιούνται άλλοτε διότι περιμένουν α

πό τα προγράμματα περισσότερα απ’ 
όσα αυτά μπορούν να δώσουν κι άλλο
τε διόπ τους δημιουργούνται νέα βάρη. 
Ο διάλογος συχνά είναι δύσκολος.

Η κοινότητα, οι practitioners, ο εθε
λοντικός τομέας ασφαλώς συμβάλ
λουν στην επούλωση των πληγών. 
Δύσκολα όμως μπορούν να άρουν πς 
αιτίες. Αυτό είναι η ευθύνη ΟΛΩΝ μας.

Και κάτι για τη χώρα μας.
Στην Ελλάδα είναι απαραίτητο να 

ληφθούν αμέσως τα παρακάτω μέ
τρα:

α) Δημιουργία Εθνικού Οργανισμού 
Βοήθειας στα Θύματα με coordinator 
ένα εξειδ ικευμένο Πανεπιστημιακό 
Τμήμα ή Ινσπτούτο.

β) Οργάνωση και στελέχωση Κέ
ντρου Αμέσου Επεμβάσεως σε κρίσιμα 
περιστατικά.

γ) Θεσμικό πλαίσιο για ομάδες αυ- 
τοβοηθείας, εθελοντικές οργανώσεις 
και άλλες ιδιωπκές πρωτοβουλίες.

δ) Ιδρυση Ταμείου για τα Θύματα 
του Εγκλήματος.

ε) Εκδοση ενός ειδικού εγχειριδίου 
παρέμβασης.

στ) Ανωτατοποίηση των σπουδών 
των Κοινωνικών Λειτουργιών.

Με αυτές άλλωστε πς πρώτες ενέρ
γειες θα δείξουμε όπ η χώρα μας -ό
πως άλλωστε γινόταν και στην αρχαιό
τητα- δεν παραμελείτο ξεχασμένο μέ
ρος του δράματος της διανθρώπινης 
βίας που λέγεται "θύμα".
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ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Η ψυχοκοινωνική της διάσταση

της Ψυχολόγου Ελένης Αγάθωνος - Γέωργοπούλου, 
Διευθύντριας του Κέντρου Μελέτης και Πρόληψης της Κακοποίησης - Παραμέλησης του Παιδιού

του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού.

Μια σειρά από εγκληματικές πράξεις, με θύματα παιδιά 
και δράστες άμεσα συγγενικά πρόσωπα, σφράγισαν τη 
χρονιά που πέρασε. Δεν ήταν η πρώτη φορά που έγιναν 
γνωστές περιπτώσεις σεξουαλικής παραβίασης παιδιών, 
αιμομειξίας και παιδοκτονίας.

0  τύπος έχει ασχοληθεί επανειλημμένα με δημοσιεύσεις 
ανάλογων τραγικών ιστοριών, συχνά με πηχιαίους τίτλους, 
που στόχο έχουν την αφύπνιση της κοινής γνώμης αλλά 
δυστυχώς και τη σκανδαλοθηρία και αύξηση των 
πωλήσεων. Τη φορά αυτή, ο ηλεκτρονικός τύπος -τηλεόρα
ση- ήταν αυτός που ανέλαβε την όλη "διαχείρηση" του θέ
ματος με αποτέλεσμα την πολλαπλή θυματοποίηση των οι
κογενειών και θυμάτων και την παραβίαση του οικογενεια
κού ασύλου πέρα από την προβολή του γεγονότος.

Συγχρόνως, όμως, αν και με αυτόν τον ανπδεοντολογικό 
τρόπο, ήρθε στην επιφάνεια ένα πρόβλημα υπαρκτό, εκτε-
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ταμένο με θύματα παιδιά από νεογέννητα ως εφήβους, 
που στην πλειονότητά του συσκοτίζεται πίσω από αισθήμα
τα κοινωνικής ενοχής, συνομωσίας της σιωπής, είτε αφορά 
οικογένεια είτε κοινότητα. Η κοινωνική, όμως, αυτή εθελο
τυφλία έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες παιδιά να εξακολου
θούν να υφίστανται ένα μαρτύριο που συχνά κρατάει μήνες 
και χρόνια. Τα παιδιά αγωνίζονται να το αποκαλύψουν με 
το δικό τους τρόπο, ανάλογα με την ηλικία τους, την ωρι
μότητά τους, την εμπιστοσύνη που έχουν στον κόσμο των 
ενηλίκων.

Οι επαγγελματίες των χώρων της υγείας, ψυχικής υ
γείας, πρόνοιας, εκπαίδευσης και δημόσιας τάξης είναι ε
κείνοι που οφείλουν πρώτα να "ακούσουν" την αγωνία του 
παιδιού - θύματος, να το πιστέψουν, και με ενέργειές τους 
να φρονπσουν να προστατευθεί το παιδί και αν είναι δυνατό 
να επαναλειτουργήσει η οικογένεια με υγιή τρόπο.

Οι αστυνομικοί είναι επαγγελματίες της πρώτης γραμ
μής, μάχιμοι σε όλα τα επίπεδα, με κατ’ εξοχήν αρμοδιότη
τα στην αντιμετώπιση ανάλογων περιστατικών. Είναι, λοι
πόν, αναγκαία η ενημέρωσή τους στο λεπτό αυτό θέμα ώ
στε και οι ίδιοι να αισθάνονται πιο αυτάρκεις και οι πολίτες 
να αισθάνονται την εμπιστοσύνη ότι θα διαχειρισθούν το 
πρόβλημα με ιδιαίτερη ευαισθησία αλλά και αποφασισπκό- 
τητα. Η συνδρομή, βέβαια, και άλλων επαγγελματιών των 
χώρων υγείας και πρόνοιας θα συμβάλει στην καλύτερη α- 
νπμετώπιση.

Εισαγωγή
Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών είναι ένα πολυ

διάστατο κοινωνικό και ψυχολογικό πρόβλημα, που ενδημεί

σε όλες τις κοινωνίες. Πολλές ιστορικές πηγές περιγρά
φουν περιπτώσεις παιδιών θυμάτων σεξουαλικής παραβία
σης ή εκμετάλλευσης, ενώ άλλες παρουσιάζουν το γενικό 
κλίμα εποχών, κατά τη διάρκεια των οποίων η μειωμένη α
ξία που είχε η παιδική ηλικία στις ανπ'στοιχες κοινωνίες 
ευόδωνε την πολλαπλή εκμετάλλευσή τους, άρα και εκείνη 
με σεξουαλικό περιεχόμενο.

Το 1960, ο Γάλλος Ambroise Tardieu, κοσμήτορας της 
Ιατροδικασπκής, δημοσίευσε ένα επαναστατικό κείμενο με 
τίτλο "Μια ιατροδικασπκή μελέτη της βαναυσότητας και 
κτηνώδους συμπεριφοράς προς τα παιδιά". Ο Tardieu ανε- 
κάλυψε και περιέγραψε αυτό, που εκατό χρόνια αργότερα 
περιγράφηκε ως "Σύνδρομο του Κακοποιημένου Παιδιού". 
Το τεκμηριωμένο κείμενό του αγνοήθηκε, όμως, από τους 
συναδέλφους του.

Ο Tardieu αναφέρθηκε σε χιλιάδες περιπτώσεις σεξουα
λικής κακοποίησης παιδιών σε βιβλίο του σχετικά με το βια
σμό. Κατά τη διάρκεια 11 ετών (1858-1869), κατέγραψε 
11.576 περιπτώσεις δραστών βιασμών ή απόπειρων βια
σμών στη Γαλλία. Από αυτούς 80% (9.125), αφορούσαν 
παιδιά θύματα, κυρίως κορίτσια ηλικίας 4-12 ετών. Μετά το 
θάνατό του, οι διάδοχοί του αρνήθηκαν την ύπαρξη του 
φαινομένου, επικαλούμενοι την ανηλικιότητα των παιδιών, 
τις φαντασιώσεις τους, όπως και "μια καλοστημένη παγίδα 
από ευφάνταστα παιδιά και τους χαμηλής κοινωνικής τάξης 
γονείς τους". Μια άλλη κλασική δικαιολογία - άρνηση του 
φαινομένου εκφράστηκε από μαθητή του Tardieu, τον Paul 
Brouardel, ο οποίος έγραψε ότι "κορίτσια κατηγορούν τους 
πατέρες τους για φαντασπκές επιθέσεις ενανπόν τους ή ε- 
νανπόν άλλων παιδιών με σκοπό να διεκδικήσουν και να ε-
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πιτύχουν την ελευθερία τους, ώστε να επιδοθούν άνετα 
στην ελεύθερη ζωή”.

Ο Freud, ενώ αρχικά είχε υποστηρίξει τη θεωρία της σε
ξουαλικής παραβίασης κατά την παιδική ηλικία ως αιπολο- 
γικού παράγοντα ψυχικών νοσημάτων, αργότερα την απέ
συρε, για να υποστηρίξει τη θεωρία του Οιδιπόδειου συ
μπλέγματος, που στηρίχθηκε σε φαντασιώσεις της παι
δικής ηλικίας σχετικά με τη σεξουαλική προσέγγιση των γο
νιών του ανπ'θετου φύλλου. Ενα άλ
λο όμως μέλος της ψυχαναλυπκής 
ομάδας του Freud, ο Fer enczi, με 
την ανακοίνωσή του με τίτλο "Σύγχυ
ση Γλωσσών μεταξύ Ενηλίκων και 
του Παιδιού” στο Διεθνές Ψυχαναλυ
τικό Συνέδριο του Wiesbaden το 
1932, υποστήριξε όπ σεξουαλικά 
τραύματα κατά την παιδική ηλικία εί
ναι συνηθισμένα και ανάμεσα σπς 
καλύτερες οικογένειες και όπ η επί
δρασή τους στον ψυχισμό του αν
θρώπου είναι καταστρεπτική. Το 
μήνυμα του Fer enczi στο κείμενο 
αυτό ήταν η ανάπτυξη ενός ευαίσθη
του "διαλόγου” με τα παιδιά στα 
πλαίσια μιας κοινωνίας ενηλίκων, ώ
στε να αποκαλυφθούν εκείνα τα 
τραύματα με σεξουαλικό περιεχόμε
νο, που κρατούν τα στόματα κλειστά 
προκαλώντας συγχρόνως εξαιρεπκό πόνο.

Στη δεκαεπ'α του 1970, το φεμινισπκό κίνημα συνετέλεσε 
στη σταδιακή αποκάλυψη του προβλήματος, όταν γυναίκες 
- θύματα βιασμού ή άλλων μορφών σεξουαλικής παραβία
σης από δράστες άγνωστους ή οικείους, άρχισαν να παρα
μερίζουν το καθιερωμένο ταμπού και να μιλούν για πς ε
μπειρίες τους. Αποτέλεσμα είναι η προώθηση της έρευνας 
σε ενήλικες, που οδήγησε στην αποδοχή των παιδιών-θυ- 
μάτων ως αξιόπιστων μαρτύρων. Την τελευταία δεκαεπ'α έ
χει σημειωθεί σημανπκή πρόοδος ως προς τη διάγνωση, τη 
θεραπεία, την πρόληψη και την κοινωνική πολιπκή, που α
φορούν τον εξαιρεπκά δύσκολο αυτό χώρο. Η έρευνα έχει 
καλύψει ως τώρα οημανπκές πλευρές του προβλήματος, 
ενώ παραμένει πλήθος άλλων που χρειάζεται να ερευνη- 
θούν. Μια σημαντική παράμετρος είναι η σχέση της σε
ξουαλικής παραβίασης των παιδιών και του AIDS και σπς 
ΗΠΑ συνέπεσε χρονικά με την καθιέρωση του συστήματος 
της αναγκασπκής δήλωσης περιπτώσεων σεξουαλικής πα
ραβίασης.

Πρόκειται για μια περίεργη ιστορική σύμπτωση, που 
συνδέει ένα σοβαρό ψυχοκοινωνικό φαινόμενο με μια θα
νατηφόρα αρρώστια Σ’ αυτούς δε που εξακολουθούν να 
αρνούνται την ύπαρξη του προβλήματος, το AIDS θα υπεν
θυμίζει όπ οφείλουμε να προστατεύουμε τα παιδιά μας κα
τανοώντας τη σεξουαλικότητα της παιδική ηλικίας, τη σε
ξουαλική θυματοποίηση των παιδιών και πς σύγχρονες σε

ξουαλικές πρακπκές, που μεταλλάσσονται μέσα στο χρόνο. 
Η σύνδεση σεξουαλικής παραβίασης των παιδιών και AIDS 
απαπεί διαρκείς προσπάθειες κατανόησης της αιπολογίας 
του φαινομένου και συντονισμό στην ανπμετώπισή του.

Ορισμός, συχνότητα του προβλήματος
Ενα εύρος εμπειριών με σεξουαλικό περιεχόμενο είναι 

δύσκολο να περιληφθούν σ’ ένα συγκεκριμένο ορισμό. Τα 
τελευταία χρόνια έχουν χρησιμο
ποιηθεί όροι, όπως: βιασμός παι
διών, σεξουαλική κακομεταχείριση, 
σεξουαλική παραβίαση, σεξουαλική 
επίθεση, σεξουαλικός τραυμαπ- 
σμός. Ο όρος σεξουαλική θυματο
ποίηση δίνει έμφαση στο γεγονός όπ 
το παιδί θυματοποιείται ως αποτέλε
σμα της ηλικίας του, της αθωότητάς 
του και της σχέσης του με το ενήλικο 
άτομο-δράστη παρά ως αποτέλεσμα 
της επιθεπκής πρόθεσης, που εμπε
ριέχεται στη συμπεριφορά αυτή.

Ο ορισμός των Kempe και Kempe 
κρίνεται ως πολύ περιεκπκός και 
εύχρηστος τόσο για ερευνηπκούς ό
σο και για κλινικούς σκοπούς: "Σε
ξουαλική παραβίαση είναι η εμπλοκή 
εξαρτώμενων, ανώριμων ως προς 
την ολοκλήρωση της ανάπτυξης παι

διών και εφήβων σε σεξουαλικές δραστηριότητες, πς ο
ποίες δεν κατανοούν συνειδητά, για πς οποίες δεν είναι σε 
θέση να δώσουν έγκυρη συναίνεση και οι οποίες παραβιά
ζουν πς ανπλήψεις της κοινωνίας όσον αφορά τους οικο
γενειακούς ρόλους". Ο γενικός αυτός ορισμός περιλαμβά
νει ένα εύρος εμπειριών παραβίασης της σεξουαλικής ε
λευθερίας του παιδιού με δύο κυρίως μορφές:

α) σεξουαλική παραβίαση χωρίς επαφή, που αναφέρε- 
ται σε εμπειρίες παιδιών με επιδειξιομανείς, έκθεση παι
διών σε πορνογραφία και επίμονη προσπάθεια εμπλοκής 
του παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα με ενήλικα ή ά
τομο μεγαλύτερο τουλάχιστον κατά 5 χρόνια, β) σεξουα
λική παραβίαση με επαφή, που περιλαμβάνει όλες πς συ
μπεριφορές με σεξουαλική επαφή, ασελγείς πράξεις, πα
ρά φύση ασέλγεια, θωπείες, στομαπκή επαφή, συνουσία.

Επίδραση στο π α ιδ ί
Η μελέτη των επιδράσεων της σεξουαλικής παραβίασης 

έχει προσεγγισθεί από δύο άξονες: ο πρώτος αφορά ανα
δρομικό υλικό, δηλαδή ενήλικα άτομα με ιστορικό παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ ο άλλος βασίζεται σε προ- 
δρομική κλινική αξιολόγηση παιδιών-θυμάτων. Τα προ
βλήματα μπορούν να είναι άμεσα, καλύπτοντας τα δύο 
πρώτα χρόνια μετά την εμπειρία, και μακροχρόνια.

Αμεσες επιδράσεις περιλαμβάνουν ανπδράσεις φόβου, 
άγχους, κατάθλιψης, θυμού και επιθεπκότητας και ανάρμο-
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σιης σεξουαλικής συμπεριφοράς. Η μακροχρόνια επίδρα
ση στο παιδί έχει ως κύριο σύμπτωμά της την κατάθλιψη, 
ενώ παρατηρούνται διαταραχές, όπως εκδηλώσεις άγ
χους, διαταραχές ύπνου, όρεξης (βουλιμία - ανορεξία), 
διαταραχή της εικόνας του σώματος κ.α. Η κυριότερη ό
μως μακροχρόνια επίδραση είναι η χαμηλή εκπ'μηση εαυ
τού, που περιλαμβάνει αισθήματα σπγμαπσμού, ψυχολο
γικής και κοινωνικής απομόνωσης. Μελέτες σε πρώην 
θύματα αναφέρονται σε δυσκολία ανάπτυξης στενών δια
προσωπικών σχέσεων, προβλημα
τική επικοινωνία με τα ίδια τους τα 
παιδιά, δυσκολία εμπιστοσύνης σε 
άλλους. Ανπστοιχες κλινικές μελέ
τες θυμάτων αιμομειξίας, περιγρά
φουν προβλήματα σεξουαλικότητας, 
όπως δυσκολίες προσαρμογής στη 
σεξουαλική ζωή, ενοχή γύρω από το 
σεξ, δυσκολία ικανοποίησης, τάση 
να αποφεύγεται το σεξ ή ανπ'θετα 
μια ψυχαναγκαστική βουλιμία για σε- 
ξουλική δραστηριότητα.

Η επίδραση στην κοινωνική λει
τουργικότητα του ατόμου αποδει- 
κνύεται από μελέτες σε δείγματα ιερόδουλών, σύμφωνα με 
τις οποίες 55%-60% από αυτές είχαν κακοποιηθεί σεξουα
λικά στην παιδική τους ηλικία από άτομο μεγαλύτερο του
λάχιστον κατά 10 χρόνια, πριν από την πρώτη τους εκούσια 
σεξουαλική εμπειρία. Σε άλλη μελέτη ιερόδουλών η μέση 
ηλικία τους κατά την πρώτη θυματοποίησή τους ήταν τα 10 
τους χρόνια.

Η σχέση σεξουλικής παραβίασης στην παιδική ηλικία και 
μετέπειτα κατάχρησης οινοπνεύματος και τοξικών ουσιών 
εμφανίζεται ως σταθερό εύρημα σε κλινικές και επιδημιο- 
λογικές μελέτες.

Χαρακτηριστικά παιδιών-θυμάτων
Η σεξουαλική παραβίαση παιδιών μέσα στην οικογένεια 

αποτελεί ένα σύμπτωμα οικογενειακής παθολογίας. Ετσι υ
ποψήφια θύματα είναι όλα τα παιδιά 0-18 χρονών που ζουν 
σ’ ένα οικογενειακό περιβάλλον “υψηλού κινδύνου". Ανάλο
γα ευάλωτα είναι παιδιά - θύματα σεξουαλικής κακοποίη
σης από άγνωστα άτομα, αν και στην περίπτωση αυτή ε
μπλέκονται πολλοί τυχαίοι παράγοντες.

Η μέχρι τώρα έρευνα περιγράφει τα θύματα σε υψηλό 
ποσοστό (85%) κορίτσια και στους δράστες κατά 85-90% 
άνδρες. Η σταδιακή αποκάλυψη των διαστάσεων του προ
βλήματος έχει οδηγήσει σε διαρκώς αυξανόμενα ποσοστά 
αγοριών θυμάτων και γυναικών δραστών. Πρόσφατες με
λέτες αναφέρονται στο ότι για κάθε αγόρι υποψήφιο θύμα 
αναλογούν 2.5 κορίτσια θύματα.

Η διάγνωση της σεξουαλικής παραβίασης ενός παιδιού 
στηρίζεται περισσότερο σε στοιχεία της συμπεριφοράς του 
και λιγότερο σε φυσικά ευρήματα. Θετικά ευρήματα κατά 
την εξέταση υπάρχουν σε λιγότερο από 40% των παιδιών,
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ενώ τα σοβαρά τραύματα είναι σπάνια. Τα φυσικά ευρήμα
τα περιλαμβάνουν τραυμαπσμούς στην περινεϊκή περιοχή, 
αφροδίσιο νόσημα ή/και άλλα ευρήματα όπως τραύματα, 
αμυχές, αιματώματα, ουρολοιμώξεις, δυσκολία στο βάδι
σμα, κάθισμα, κ.λπ. Γενικότερα προβλήματα συμπεριφο
ράς, που πρέπει να μας κάνουν να θέσουμε τη σεξουαλική 
παραβίαση στη διαφορική μας διάγνωση, είναι συμπτώμα
τα όπως απότομη αλλαγή στη διάθεση ή παλινδρόμηση συ
μπεριφοράς, απότομη απομόνωση, απειθαρχία, τάσεις για 

πρόκληση προσοχής, αδυναμία συ
γκέντρωσης, αιφνίδια σχολική απο
τυχία, άρνηση συμμετοχής στη γυ- 
μνασπκή ή στα αθληπκά του σχο
λείου. Σε μεγαλύτερα παιδιά συχνά 
εντοπίζεται σεξουαλική παραβίαση 
σε περιπτώσεις φυγών από το σπίπ, 
αποπειρών αυτοκτονίας, κρίσεων υ
στερίας, εξάρτησης από αλκοόλ και 
άλλες τοξικές ουσίες.

Το μεγάλο μέρος των εμφανών 
και έμμεσων ευρημάτων, που διευ
κολύνουν τη διάγνωση της σεξουα
λικής παραβίασης στα παιδιά απαιτεί 

τη λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού για κάθε ύποπτη πε
ρίπτωση. Ο κλινικός οφείλει να συλλέξει πληροφορίες σχε
τικά με: 1) τις άμεσες επιδράσεις, 2) τις συνθήκες της απο
κάλυψης και την επίδραση στο παιδί, 3) την εκτίμηση των 
συμπτωμάτων του παιδιού, που ακολούθησαν την κακο
ποίησή του ή άλλα έντονα γεγονότα και 4) το ιστορικό σχε
τικά με σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες.

Χαρακτηριστικά των δραστών
Ο μύθος ότι οι δράστες της σεξουαλικής παραβίασης 

των παιδιών είναι συνήθως άγνωστοι στα θύματα επηρέασε 
αρνητικά την αποδοχή ότι πρόκεπαι για ένα οικογενειακό 
φαινόμενο. Ανάλογη συμβολή στους μηχανισμούς άρνησης 
ατόμων και ομάδων υπήρξε η άποψη ότι οι δράστες είναι 
επικίνδυνοι ψυχοπαθείς, σχιζοφρενείς ή φτωχοί και εξα
θλιωμένοι.

Σε ποσοστό 75% οι δράστες είναι άτομα γνώριμα στο 
παιδί και περιλαμβάνουν πατέρες, θείους, πατρυιούς, παπ
πούδες, φίλους των μητέρων τους, μεγαλύτερους αδελ
φούς και άλλα συγγενικά ή οικεία άτομα, στα οποία το παιδί 
έχει εμπιστοσύνη. Οι δράστες προέρχονται από όλες τις 
κοινωνικές τάξεις, θρησκείες και επαγγέλματα ή ασχολίες 
που εππρέπουν την άμεση επαφή με παιδιά (δάσκαλοι, γυ
μναστές, υπεύθυνοι λεσχών, ομάδων). Συνήθως είναι οι ί
διοι παντρεμένοι και έχουν παιδιά. Είναι δυνατόν να αναζη
τούν θύματα έξω από το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλ
λον ή να κακοποιούν μόνο ένα ή περισσότερα δικά τους 
παιδιά ή ακόμα και να κακοποιούν δικά τους και άλλα παι
διά.

Οι δράστες περιγράφονται ως άτομα συναισθηματικά, 
αποστερημένα κατά την παιδική τους ηλικία ή με εμπειρίες
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διαφόρων μορφών ενεργητικής ή παθητικής βίας, όπως 
σωματική κακοποίηση ή/και παραμέληση, σεξουαλική πα
ραβίαση, ψυχολογική κακοποίηση. Αν και η πλειοψηφία των 
αγοριών που παραβιάζονται σεξουαλικά δεν εξελίσσονται 
σε δράστες σεξουαλικών αδικημάτων ενανπον παιδιών, με
λέτη έδειξε ότι 47% εφήβων δραστών που παρακολούθησε 
θεραπευτικό πρόγραμμα είχαν κακοποιηθεί σεξουαλικά σε 
μικρότερη ηλικία. Αλλη μελέτη 139 εφήβων δραστών, που 
παρακολουθούνται από ειδικό θεραπευπκό πρόγραμμα 
στη Ν.Υόρκη, αναφέρεται σε ποσοστό 19% με ανάλογες ε
μπειρίες. Οι περισσότεροι (89%) είχαν κακοποιηθεί από 
γνώριμα σε αυτούς άτομα. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσ
σουν τα ποσοστά αυτά ειδικών πληθυσμών, εφ’ όσον η στα
διακή αποκάλυψη αγοριών θυμάτων αυξάνει κατά πολύ την 
αναλογία στον γενικό πληθυσμό. Μιά πρόσφατη ανασκόπη
ση μελετών επιπολασμού έδειξε ότι 3% ως 30% των αν- 
δρών αναφέρθηκαν σε εμπειρίες σεξουαλικής παραβία
σης.

Οι δράστες έχουν επίσης περιγράφει ως άτομα, που με
γάλωσαν με αυταρχικές μητέρες και που αισθάνονται μειο
νεκτικά πλάι στη γυναίκα τους, με την οποία έχουν λίγη ή 
καθόλου σεξουαλική επαφή. Ετσι στρέφονται προς το παιδί 
-συνήθως τη κόρη- που "εξαπατούν" ξεχωρίζοντάς το από 
τα άλλα παιδιά της οικογένειας με τρόπους, που το συγκε
κριμένο παιδί προπμά. Η ενδο-οικογενειακή σεξουαλική 
παραβίαση σπάνια εμπεριέχει χρήση βίας. Τις περισσότε
ρες φορές η μητέρα γνωρίζει π συμβαίνει έχοντας η ίδια 
αντιληφθεί τα γεγονότα ή μετά την αποκάλυψη από το παι
δί. Η ανπ'δρασή της όμως συχνά επηρεάζεται από το γενι
κότερο κλίμα των ενδοοικογενειακών σχέσεων. Ετσι παρα
τηρούμε μητέρες που σιωπηρά δέχονται το πρόβλημα, για
τί έχουν κάποιο όφελος (π.χ. διακοπή διαταραγμένων σε
ξουαλικών σχέσεων με σύζυγο) ή γιαπ δεν μπορούν να αυ- 
τονομηθούν αναλαμβάνοντας συγχρόνως την προστασία 
των παιδιών (π.χ. έλλειψη προϋποθέσεων για εξασφάλιση 
εργασίας).

Αιτιολογικοί παράγοντες
Ενώ το πρόβλημα της σωματικής κακοποίησης των παι

διών αποδίδεται στη διαταραχή των σχέσεων και του δε
σμού μεταξύ γονιών και παιδιού, το πρόβλημα της σεξουα
λικής παραβίασης των παιδιών ως κοινωνικό φαινόμενο α
ποδίδεται στους τρόπους και διαδικασίες κοινωνικοποίη
σης των ανδρών, στα πλαίσια δηλαδή μιας κοινωνίας, που 
πάντα απέδιδε στον άνδρα τον ρόλο του δυνατού, του κα- 
τακτητή, που δικαιωνόταν μέσα από τη σεξουαλική του 
δραστηριότητα και επιτυχία. Η ατομική ψυχοπαθολογία των 
ανδρών δραστών και των γυναικών -που αποκαλύπτονται 
όσο προωθείται η έρευνα- ενισχύεται από πρόσθετα προ
βλήματα, όπως ο αλκοολισμός και η χρήση τοξικών ου
σιών, που λειτουργούν ως μηχανισμοί άρσης αναστολών.

Κοινωνικοί προδιαθεσιακοί παράγοντες που έχουν περι
γράφει είναι η κοινωνική απομόνωση της οικογένειας -που 
δεν σημαίνει απαραίτητα γεωγραφική απομόνωση- η υ-
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ψηλή πυκνοκατοίκηση, η αρρώστια, η απουσία, ο θάνατος 
της μητέρας, η παρουσία πατρυιού ή φίλου της μητέρας.

Οι οικογένειες αυτές χαρακτηρίζονται είτε ως ενδοστρε- 
φείς είτε ως πολύ προβληματικές. Ενδοστρεφείς οικογέ
νειες είναι εκείνες οι οποίες λειτουργούν ως "κλειστό 
σύστημα", όπου τόσο οι κακοποιήσεις όσο και οι συ
γκρούσεις αντλούνται και συμβαίνουν μέσα σ’ αυτές. Τα μέ
λη της οικογένειας έχουν άγχος και αγωνία σχετικά με τυ
χόν διάλυση ή αλληλοεγκατάλειψη, ο δε μηχανισμός της αι- 
μομειξίας είναι αυτός που κρατάει την οικογένεια μαζί.

Αντίθετα, χαοτικές, πολυ-προβληματικές οικογένειες 
λειτουργούν χωρίς καθόλου ή σε ασαφή όρια οικογενεια
κών ρόλων, που επεκτείνονται σε παραβίαση του ταμπού 
της αιμομειξίας.

Γενικά χαρακτηριστικά σης οικογένειες, όπου ενδημεί το 
πρόβλημα της σεξουαλικής παραβίασης των παιδιών είναι: 
α) ιστορικό σεξουαλικής παραβίασης ή ακραίας μορφής 
συναισθηματικής αποστέρησης στον ένα ή και στους δύο 
γονείς, β) σοβαρές διαταραχές στο συζυγικό ρόλο, γ) σε
ξουαλική δυσαρμονία μεταξύ των συζύγων, δ) ανπστροφή 
ρόλου μάνας - κόρης, ε) προβλήματα επικοινωνίας, ζ) α
σαφή όρια ρόλων και η) η σεξουαλική παραβίαση χρησιμο
ποιείται ως μηχανισμός παθολογικής ισορροπίας.

Επίλογος
Η αποκάλυψη του φαινομένου της σεξουαλικής παρα

βίασης των παιδιών συνδέεται με μια σταδιακή αλλαγή των 
κοινωνικών στάσεων προς την σεξουαλικότητα. Η εμφάνιση 
και δημόσια συζήτηση του προβλήματος του AIDS ώθησε 
στην "εκλαϊκευση" όρων και θεμάτων, που ποτέ ως τώρα 
δεν συζητούνταν δημόσια ούτε και ιδιωτικά. Παρ’ όλα αυτά 
βαθειές στάσεις και αναλήψεις συντηρούν και καλλιεργούν 
ένα κλίμα άρνησης της ύπαρξης του προβλήματος. Η άρ
νηση αυτή δεν καλλιεργείται μόνο από τα θύματα, τις οικο
γένειες τους και φυσικά τους δράστες, αλλά από όλη την 
κοινωνία, η οποία δεν αντέχει να αποδεχθεί την ευθύνη και 
να αναλάβει την ανπμετώπιση και την πρόληψή του.

Η επίδραση της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών 
στη σεξουαλικότητά τους έχει τονισθεί από ερευνητικά δε
δομένα, που υποδεικνύουν ότι οδηγεί σε πολύ πιο νωρίς έ
ναρξη σεξουαλικής συναλλαγής, ασταθείς και σύντομους 
δεσμούς κατά την εφηβεία, απρογραμμάπστες κυήσεις και 
μεγαλύτερο αριθμό εκτρώσεων. Τα ευρήματα αυτά κρίνο- 
νται σημαντικά σε μια ιστορική περίοδο, που έχει σπγματι- 
σθεί με την αποκάλυψη του προβλήματος του AIDS, γιατί 
τα παιδιά - θύματα σεξουαλικής παραβίασης θεωρούνται 
ως περιπτώσεις υψηλού κινδύνου για AIDS.

Γενικά όμως το θέμα της παιδικής σεξουαλικότητας (ά
σχετα από το φαινόμενο της παραβίασης) χρειάζεται να ε- 
ρευνηθεί συστηματικότερα, εφ ’ όσον οι στάσεις και οι από
ψεις γύρω από τη σεξουαλικότητα, που επικρατούσαν πριν 
20 χρόνια, μπορεί να μην ισχύουν σήμερα. Παιδιά 9-10 
χρόνων ζευγαρώνουν και πηγαίνουν σε πάρτυ, τα μέσα μα
ζικής ενημέρωσης βομβαρδίζουν τα μικρά παιδιά με διαφη
μίσεις με σεξουαλικό περιεχόμενο, παιδιά μπορούν να νοι- 
κιάσουν βιντεοκασσέτες με σεξουαλικό περιεχόμενο χωρίς 
κανέναν έλεγχο. Η μιμητική αυτή συμπεριφορά μικρών παι
διών, που με άνεση μιλούν και συμπεριφέρονται ως έφηβοι 
ή/και ως νέοι ενήλικες, αποδεικνύει όπ όντως η σεξουαλι
κότητα της παιδικής ηλικίας μεταβάλλεται.

Είναι, λοιπόν, ανάγκη να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι επι
στήμονες που έρχονται σ' επαφή με παιδιά, όχι μόνο σχετικά 
με τη σταδιακή αλλαγή της παιδικής σεξουαλικότητας και 
τους παράγοντες που συνεισφέρουν σ’ αυτή, αλλά και τις α
ποκλίσεις της σεξουαλικής συμπεριφοράς και των κοινωνικών 
συνθηκών, που οδηγούν στη σεξουαλική θυματοποίηση των 
παιδιών. Τα παιδιά προσπαθούν με το δικό τους τρόπο να 
μιλήσουν για τους κινδύνους και τις εμπειρίες όλων των μορ
φών σεξουαλικής παραβίασης. Μιλούν με το λόγο, με προ
βλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζουν, με ψυχοσωμαπ- 
κές διαταραχές. Οι επαγγελματίες οφείλουν να γνωρίζουν 
πώς “να ακούν" το πρόβλημα και, πέρα από ο,τιδήποτε άλλο, 
να τα πιστεύουν, εφ’ όσον κανένα παιδί δεν μπορεί να φαντα
στεί ή να σκηνοθεπίσει τη σεξουαλική του θυματοποίηση.
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ΣΎΓΧΡΟΝΕΣ
Ή  συνεργασία και ο συντονισμός 

των προσπαθειών των συλλόγων πρω
τοβουλίας γονέων σε παγκόσμιο επί
πεδο είναι αναγκαίος για την αντιμετώ
πιση των ολοκληρωτικών αιρέσεων και 
των νέων θρησκευτικών κινημάτων." 
Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξαν οι 
120 ειδικοί επιστήμονες ερευνητικών 
κέντρων, νομικοί, κοινωνικοί λειτουρ
γοί και εξειδικευμένοι συνεργάτες από 
16 χώρες που έλαβαν μέρος στο Γ  Διε
θνές Συνέδριο Συλλόγων Πρωτοβου
λίας Γονέων, με θέμα: "Ανθρώπινα δι
καιώματα και αξίες -Κοινωνικά προ
βλήματα λόγω ψυχικής εξάρτησης από 
ολοκληρωτικές αιρέσεις και νέα θρη- 
σκευπκά κινήματα στην Ευρώπη".

Ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ πρό
σφατα σε μήνυμά του υπογράμμισε όπ 
είναι πλέον επιτακτική η ανάγκη να 
προσδιοριστούν τα προβλήματα τα ο
ποία δημιουργούνται από την παρου
σία και τα θρησκευτικά “πιστεύω" ετε
ρόκλητων ομάδων με ολοκληρωτικές 
δομές και να μελετηθούν τρόποι αντι
μετώπισης των προβλημάτων αυτών.

ΑΙΡΕΣΗ.
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΔΟΜΗ  

ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ρέσεως ταύτης γνωστόν ημίν εσπν όπ 
πανταχού αντιλέγεταΓ (στο χωρίο 
Πράξ. 28,22).

Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί 
τη λέξη αιρετικός: "Αιρετικόν άνθρω
πον μετά μίαν και δευτέραν νουθεσίαν 
παραιτού, ειδώς ότι εξέστραπται ο 
τοιούτος και αμαρτάνει, ών αυτοκατά- 
κριτος"(στοχωρίοΤιτ.3,10-11). Τοε- 
δάφιο τούτο μας υπενθυμίζει τους λό
γους του Κυρίου, ".. .εάν δε παρακούσει 
αυτών ειπέ τη εκκλησία, εάν δε και της 
εκκλησίας παρακούσει, έστω σοι ώ
σπερ ο εθνικός και ο τελώνης" (Ματθ. 
18,17).

Αρχικά κάθε απόσχιση από την Εκ
κλησία χαρακτηριζόταν ως αίρεση.

xipeceic
Σήμερα η αίρεση κατανοείται κατά στε
νότερο τρόπο. Ως αίρεση χαρακτηρί
ζεται συνήθως μια θρησκευπκή κοινό
τητα -κοινωνία, η οποία έχει αποσχι- 
σθεί από μία από τις Μεγάλες Χρισπα- 
νικές Εκκλησίες: Την Καθολική, την 
Ορθόδοξη ή την Προτεστανπκή.

Η άποψη αυτή, η οποία προσεγγίζει 
κάπως την αντίστοιχη προτεστανπκή 
περί Εκκλησίας και αίρεσης, σήμερα εί
ναι η επικρατέστερη στη θεολογική επι
στήμη, αφού εκτός των προτεσταντών 
την υιοθετούν και αρκετοί ρωμαιοκα
θολικοί και ορθόδοξοι θεολόγοι. Σύμ
φωνα με την άποψή τους ο Χρισπανι- 
κός κόσμος αποτελείται από:

1) ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Σαν τέτοιες χαρακτηρίζονται η Ορ

θόδοξη, η Ρωμαιοκαθολική και οι αρ
χαιότερες και μεγαλύτερες Προτεστα- 
νπκές "Εκκλησίες", δηλαδή η Λουθηρα
νική, η Αγγλικανική και οι Μετερυθμι- 
σμένοι. Ο χαρακτηρισμός "Μεγάλες 
Εκκλησίες" συνδέεται κυρίως με τον 
μεγάλο αριθμό των μελών τους και όχι 
με τη σχέση στην οποία βρίσκονται 
προς την αρχαία ενωμένη Εκκλησία. 
Με ορθόδοξα κριτήρια οι αρχαίες Εκ
κλησίες της Ανατολής (η Νεστοριανική,

Η λέξη παράγεται από το ρήμα αι- 
ρούμαι (= εκλέγω, προτιμώ) και γενικά 
σημαίνει εκλογή, προτίμηση. Στην 
Καινή Διαθήκη η λέξη χρησιμοποιείται 
επανειλημμένα με την έννοια της ιδιαί
τερης θεολογικής κατεύθυνσης, της 
θρησκευτικής μερίδας -ομάδας, της έ
ριδας -φιλονικείας και της ετεροδιδα- 
σκαλίας. Με την έννοια της ξεχωριστής 
θρησκευτικής μερίδας ή, καλύτερα, 
της θρησκευτικής κίνησης χρησιμο
ποίησε τη λέξη ο ρήτορας Τερτύλλος, 
ο οποίος κατηγόρησε τον Απόστολο 
Παύλο ενώπιον του ηγεμόνα Φήλικα, 
σαν "πρωτοστάτην της των Ναζωραίων 
αιρέσεως" (Πράξ. 24,5). Ο Απόστολος 
Παύλος στην απάντησή του διευκρίνη- 
σε όπ "κατά την οδόν ήν λέγουσιν αίρε- 
σιν ούτως λατρεύω τω πατρώω Θεώ" 
(Πράξ. 24,14). Με την ίδια έννοια βρί
σκουμε τη λέξη. “Περί μεν γαρ της αι-
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η «οπτική, η Αρμενική καθώς και η Πα- 
λαιοκαθολική), βρίσκονται πλησιέστε- 
ρα σε αυτό που εμείς ονομάζουμε Εκ
κλησία, από ό,π οι προτεστανπκές Ο
μολογίες, μολονότι από άποψη μελών 
οι τελευταίες είναι μεγαλύτερες.

2) ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ
Σε αυτές ανήκουν οι Πρεσβυτερια

νοί, οι Κογκρεσσιοναλιστές, οι Βαπτι
στές κ.α. Κατά τον θεολόγο W. Bartz 
στην περίπτωση των μεθοδιστών μπο
ρούν να υπαχθούν οι Μεννονίτες και ο 
Στρατός της Σωτηρίας. Κατά τον ίδιο 
Θεολόγο η "Εταιρεία των Φίλων", δη
λαδή οι Κουάκεροι, δεν πρέπει να κα
τατάσσεται στις Ελεύθερες Εκκλησίες 
αλλά στις αιρέσεις.

Οι ονομαζόμενες Ελεύθερες Εκ
κλησίες, όταν αρχικά αποσχίστηκαν α
πό τις μεγάλες προτεστανπκές Ομολο
γίες -"Εκκλησίες", εθεωρούντο και αυ
τές ως αιρέσεις. Επειδή όμως τελικά α
πέβαλαν πολλές ακραίες θέσεις τους 
και κυρίως την ιδέα ότι αποτελούν τη 
μία και μοναδική Εκκλησία του Χριστού 
και μάλλον υιοθέτησαν το προτεστανπ- 
κό "δόγμα" της "αόρατης Εκκλησίας", έ
γιναν δεκτές από τους παραδοσιακούς 
Διαμαρτυρομένους ως εκκλησίες.

Ο χαρακτηρισμός τους ως "ελεύθε
ρες" γίνεται τόσο για διάκρισή τους από 
τις  άλλες Εκκλησίες (Grosskirchen,

Natbnalkirchen, Volkskirchen), όσο και 
επειδή θέλουν να είναι τελείως χωρι
σμένες και ανεξάρτητες από την Πολι
τεία, στην οποία δεν αναγνωρίζουν κα
νένα δικαίωμα ελέγχου ή επέμβασης 
σπς υποθέσεις τους.

2α) ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ (ΠΣΕ).

Με πς "Ελεύθερες Εκκλησίες" έχου
με επανάληψη εκείνου που συνέβη πα- 
λαιότερα με τις θεωρούμενες ως Με
γάλες Προτεστανπκές Εκκλησίες. Ενώ 
δηλαδή αυτές μετά την απόσχισή τους 
από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, για 
πολλά χρόνια ονομάζονταν αιρέσεις, 
αργότερα, επικράτησαν, παγιώθηκαν 
και επειδή προέκυψαν νέες αιρέσεις 
πιο ακραίων θέσεων, έγιναν δεκτές α
πό τους θεολόγους πλέον σαν Εκκλη
σίες. Από τότε όταν μία αίρεση απο
βάλλει τη διεκδίκηση της αποκλεισπκό- 
τητας στην έννοια Εκκλησία και ορθή 
πίστη και δεχθεί το τριαδικό δόγμα και 
το προτεστανπκό δόγμα της "αόρατης 
Εκκλησίας", αποχαρακτηρίζεται από 
αίρεση και, εφόσον το επιθυμεί, γίνεται 
δεκτή σαν Εκκλησία και σαν μέλος του 
Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών 
(ΠΣΕ).

Δεν είναι δυνατό μια αποχαρακτηρι
σμένη αίρεση να γίνει δεκτή από την 
Ορθόδοξη Εκκλησία αλλά ούτε και από

την Ρωμαιοκαθολική, η οποία δεν μετέ
χει στο ΠΣΕ.

2β) ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ 
ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΣΕ

Η συμμετοχή της Ελληνορθόδοξης 
Εκκλησίας στο ΠΣΕ δεν σημαίνει υπα
ναχώρηση και απεμπόληση της αξίω
σης όπ μόνο αυτή βρίσκεται στην ίδια 
ευθεία με την Εκκλησία των επτά Οι
κουμενικών Συνόδων και επομένως εί
ναι η Μία Αγία, Καθολική και Αποστο- 
λική Εκκλησία του συμβόλου της Πί- 
στεως ούτε όπ έπαυσε να θεωρεί πς 
προτεστανπκές Ομολογίες σαν "αιρέ
σεις" με την ευρύτερη έννοια της λέ
ξης. Και αν επισήμως κάποτε δενπς ο
νομάζει αιρέσεις, αυτό δεν έχει τόση 
σημασία, όση έχει η άρνηση της διακοι- 
νωνίας (Intercommunio) από την Ορ
θόδοξη Εκκλησία. Η Ορθόδοξη Εκκλη
σία δεν μεταδίδει τα Μυστήριά της σε 
μη Ορθοδόξους και απαγορεύει στα 
μέλη της να τα λαμβάνουν από Ετερο
δόξους.

3) ΑΙΡΕΣΕΙΣ
Κατά τον ρωμαιοκαθολικό θεολόγο 

Κ. Algerrnissen ως αίρεση μπορεί να 
θεωρηθεί μια θρησκευπκή κοινωνία - 
κοινότητα, η οποία με τη δονατιστική 
έννοια της Εκκλησίας (ως κοινωνίας) 
των εκλεκτών, την αυστηρή και άκα
μπτη ηθικολογία και το ριζοσπασπσμό 
συνδέει έναν θρησκευτικό ενθουσια
σμό και μία, μερικές φορές, πολύ ενο
χλητική προπαγανδιστική δραστηριό
τητα, η οποία εμμένει τυφλά σπς ιδιαί
τερες διδασκαλίες της και ένεκα των ε- 
σχατολογικών και χιλιασπκών προσδο
κιών της λαμβάνει θέση εντελώς ε
χθρική ένανπ του πολιπσμού.

Οπως προκύπτει από τον ορισμό 
τούτο, ο Algennissen θεωρεί αιρέσεις, 
με τη στενή έννοια της λέξης, γενικότε
ρα πς εκτός του Παγκοσμίου Συμβου
λίου Εκκλησιών θρησκευπκές Οργα
νώσεις -Κινήσεις, οι οποίες έχουν κάνει 
την εμφάνισή τους κατά τον τελευταίο 
αιώνα και διεκδικούν την αποκλεισπκό- 
τητα στην κατοχή της αποκαλυμμένης 
από τον Ιησού Χριστό Θείας αλήθειας 
και στην πραγμάτωση από τα μέλη 
τους του χρισπανικού ιδεώδους.
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Οι πιο γνωστές από τις σύγχρονες 
αιρέσεις είναι:

1) Οι Αντβενηστές της Εβδομης Η
μέρας. 2) Οι μάρτυρες του Ιεχωβά. 3) 
Οι Μελετητές της Βίβλου. 4) Η Εκκλη
σία των Ευαγγελιστών. 5) Η Εκκλησία 
αποκαταλλαγήςτων Πάντων. 6) Η Απο- 
στολική Εκκλησία της Πεντηκοστής. 
7) Η Εκκλησία του Θεού της Πεντηκο
στής. 8) Η Αποστολική Εκκλησία (Του 
τετραγωνικού Ευαγγελίου). 9) Η Εκ
κλησία του Θεού του πλήρους Ευαγγε
λίου. 10) Η Εκκλησία της Χριστιανικής 
Επιστήμης. 11) Οι Χριστιανοί αδελφοί 
(Πλυμμούθιοι). 12) Η Εκκλησία του 
Θεού. 13) Η Εκκλησία του Χριστού και 
14) Οι Μορμόνοι ή οι Αγιοι της Υστερης 
Ημέρας.

ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Η επέλαση των αιρέσεων υποβοη- 

θείται αισθητά από τις νέες συνθήκες 
ζωής, τις οποίες έχει δημιουργήσει η 
βιομηχανοποιημένη και καταναλωτική 
κοινωνία μας και κυρίως το καταθλιππ- 
κό αίσθημα απομόνωσης και μοναξιάς 
των ανθρώπων των ασπκών και ημια
στικώ ν περ ιοχώ ν, από τ ις  οπ οίες 
προέρχονται και οι περισσότεροι από 
τους αιρεπκούς. Οι πολυάριθμες ενο
ρίες στις περιοχές αυτές δε βοηθούν 
τους ενορίτες να απαλλαγούν από τα 
αισθήματα άυτά, αφού στις περισσότε
ρες περιπτώσεις και αυτοί οι συχνά εκ- 
κλησιαζόμενοι είναι άγνωστοι όχι μόνο 
μεταξύ τους αλλά και με τους κληρι
κούς της ενορίας τους.

Θα πρέπει ακόμη να ερευνηθεί και 
το ενδεχόμενο, η δυσκολία ή η αδυνα
μία πολλών, λόγω γλώσσας και μη συ
χνού εκκλη σ ια σ μ ο ύ , να παρακο
λουθήσουν τις εκκλησιαστικές ακολου
θίες, να συμβάλλει σε κάποιο βαθμό 
στην παθηπκή συμμετοχή τους σε αυ
τ έ ς  κα ι να έχ ε ι κάπ οιο  ποσοστό 
ευθύνης στην αραίωση του εκκλησιά
σματος που παρατηρείται στους Ορ
θοδόξους Ναούς, τη σπγμή που οι ευ
κ τή ρ ιο ι ο ίκο ι τω ν α ιρ έσ εω ν ε ίνα ι 
πλήρεις και διαρκώς αυξάνουν.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι 
αιρέσεις δεν έχουν να επιδείξουν τον 
πλούτο και τη μεγαλοπρέπεια, αλλά 
ούτε και τον πλούσιο θεολογικό συμβο

λισμό της Ορθόδοξης λατρείας. Πλεο
νεκτούν, όμως, αισθητά στον ψυχολο
γικό παράγοντα. Η εκλάίκευση της πί- 
στεως και η απλοποίηση της λατρευ
τικής πράξης και ζωής, ο μικρός αριθ
μός μελών της κάθε τοπικής "εκκλη- 
σίας"-συναθροίσεως (συνήθως μέχρι 
200), η ομοιογένεια και η αλληλογνωρι- 
μία τους, η ενεργός συμμετοχή όλων 
σπς επιδιώξεις και τις εκδηλώσεις της 
τοπικής "εκκλησίας", το πνεύμα αλλη
λεγγύης κ.λπ, είναι παράγοντες, οι ο
ποίοι εντυπωσιάζουν και διευκολύνουν 
σημαντικά τους προσηλυπσπκούς στό
χους των αιρέσεων.

Πρέπει ακόμη να υπογραμμίσουμε: 
1)Την άρτια οργάνωση και την άριστη 
κατάρτιση στην τεχνική του προσηλυτι
σμού, στον οποίο είναι αφιερωμένα ά
φθονα οικονομικά μέσα και τον ασκούν 
με ζήλο όλα τα μέλη τους. 2) Τον λιτό 
και σύμμετρο τρόπο ζωής των αιρεπ- 
κών. Οι σύγχρονες αιρέσεις, μολονότι 
εξαίρουν την προτεστανπκή θέση ότι ο 
άνθρωπος σώζεται "διά της πίστεως", 
δίνουν μεγάλη σημασία στην αυστηρή

τήρηση των ηθικών παραγγελμάτων 
της Αγίας Γραφής.

Η, εξωτερικά τουλάχιστον, χρισπα- 
νοπρεπής ζωή των αιρετικών και η επί
δειξη ζωηρού ενδιαφέροντος για τα 
προσωπικά προβλήματα του συνομι
λητή τους εντυπωσιάζουν τους απλοϊ
κούς και τους απληροφόρητους. Αυτοί 
συνήθως προτρέπονται να συγκρίνουν 
τη δική τους ζωή (των αιρετικών) με τον 
τρόπο ζωής των μελών των μεγάλων 
Εκκλησιών και ιδιαίτερα των κληρικών. 
Τα σκάνδαλα του κλήρου, τα οποία έρ
χοντα ι στη δημοσ ιότητα , μεγαλο
ποιούμενα και γενικευόμενα από τους 
αιρεπκούς, αποτελούν οπωσδήποτε ά- 
ριστο σύμμαχό τους.

ΑΙΤΙΑ
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Στην αναζήτηση των αιπ'ων των σύγ

χρονων αιρέσεων θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη όπ η εμφάνιση αιρέσεων και 
σχισμάτων δεν είναι μόνο χρισπανικό 
φαινόμενο, αλλά καθολικό. Παρατηρεί- 
ται σε όλες πς μεγάλες θρησκείες. Πα-
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ράλληλα το φαινόμενο αυτό του "κατα
κερματισμού" παρατηρείται έντονα και 
στις πολιτικές ιδεολογίες, ιδιαίτερα 
οπς μέρες μας. Θα μπορούσε κανείς 
να μιλήσει για κρίση συνειδήσεως του 
ανθρώπου του εικοστού αιώνα, η οποία 
του δημιουργεί το αίσθημα φυγής από 
καθετί το παραδοσιακό, το “παλιό", το 
δοκιμασμένο και κοινώς αποδεκτό. Ε
ξωθείται στην αναζήτηση του "νέου", 
του ασυνήθιστου, του μοντέρνου και 
πολλές φορές του εκκεντρικού και έκ
φυλου. Ωστόσο στη γένεση και στη διά
δοση των αιρέσεων σημανπκά συμβάλ
λουν και λόγοι κοινωνικοί και ψυχολογι
κοί.

Είναι ενδεικπκό ότι οι αιρέσεις πα
ρουσιάστηκαν σε κοινωνικά και πολιτι
στικά υποβαθμισμένες περιοχές, ό
πως και οι αιρετικοί στην πλειοψηφία 
τους προέρχονται από τις κατώτερες 
κοινωνικές τάξεις ή είναι άτομα με ειδι
κά προβλήματα. Κοινά τους χαρακτη
ριστικά είναι ο φανατισμός, το μίσος 
κατά της Πολιτείας και των μεγάλων 
Εκκλησιών και η ανπκοινωνική συμπε
ριφορά.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ
Οι αιρέσεις αυτές, των οποίων ο χα

ρακτηρισμός ως σύγχρονες δικαιολο
γείται και από την ασυνήθιστη για την ε
ποχή μας προσυληπσπκή δραστηριό
τητα και την εντυπωσιακή αύξηση των

Οι Αντβενηστές της Εβδομης Ημέ
ρας, δεν πίνουν, δεν καπνίζουν και τη
ρούν αυστηρά την Αργία του Σαββάτου.

μελών τους σε όλο τον κόσμο -ακόμη 
και εκεί όπου έχουν τεθεί εκτός νόμου- 
αποτελούν πράγματι μια επιστημονική 
ενότητα, αφού έχουν πολλά κοινά ση
μεία μεταξύ τους.

Τα γνωρίσματα εκείνα που άλλοτε

λιγότερο και άλλοτε περισσότερο χα
ρακτηρίζουν πς σύγχρονες αιρέσεις εί
ναι:

1) Η λάίκίσπκη και ομιχλώδης θεο
λογία τους, την οποία όταν θελήσουμε 
να αναγάγουμε σε θεολογικό σύστημα, 
διαπιστώνουμε σωρεία από αντιφά
σεις, αυτοαναιρέσεις και κενά.

2) Η αποσπασματική και αυθαίρετη 
ερμηνεία της Αγίας Γραφής. Συνήθως 
απ ομονώ νουν κάπ οια  χω ρ ία  της 
Γραφής, τα παρερμηνεύουν ή τα πα
ραποιούν και απολυτοποιώντας τα 
προσπαθούν να προσαρμόσουν σε αυ
τά την όλη διδασκαλία της Γραφής.

3) Η άποψη περί συνέχισης και συ
μπλήρωσης της Θείας εν Χριστώ Απο
κάλυψης. Οι αιρέσεις στηρίζονται στην 
απόλυτη αυθαινπά κάποιου ή κάποιων 
προσώπων, τα οποία και θεωρούν εξί
σου με τους Αποστόλους και ακόμη με 
τον ίδιο τον Κύριο, θεόπνευστα.

4) Η κάθε μια διεκδικεί για τον εαυτό 
της την Εκκλησία "λείμμα" ή "υπόλοιπον 
των εσχάτων ημερών". Οι άλλες Εκκλη
σίες και μάλιστα οι Μεγάλες Χρισπανι- 
κές Εκκλησίες θεωρούνται από μερι
κές αιρέσεις σαν όργανα του σατανά. 
Τις έχουν ταυτίσει με την "Βαβυλώνα" 
και την “πόρνη" της αποκάλυψης και 
διακηρύττουν ότι πρόκετται να αφανι
στούν κατά “τον επικείμενο" πόλεμο 
του Αρμαγεδδώνα!

5) Οι περισσότερες από αυτές τη
ρούν αρνητική στάση έναντι του κό
σμου , του πολιτισμού και των πολιτικών 
αρχών, πς οποίες εκλαμβάνουν, στις 
περισσότερες περιπτώσεις, σαν όργα
να του σατανά.

6) Η έντονη προσδοκία της ταχείας 
έλευσης του Χριστού. Σε μερικές περι
πτώσεις μπορεί να γίνει λόγος για ε- 
σχατολογική υστερία.

7) Η προσδοκία της χιλιετούς βασι
λείας του Χριστού.

8) 0  φαναπσμός, η αδιαλλαξία και η 
καχυποψία έναντι όλων όσων δεν 
ανήκουν στην "εκκλησία" τους. (Οι εκ
δ ηλώ σ εις  α υ τές  χα ρ α κτη ρ ίζο υ ν  
συνήθως όλες πς μειονότητες).

9) Τα φαινόμενα άκρατου ενθουσια
σμού (της γλωσσολαλιάς, της θερα
πείας ασθενών, της προφητείας δια 
της επενέργειας του Αγίου Πνεύματος
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κ.λπ.) ούμφωνα με τους ισχυρισμούς 
τους ή αποτελούν απάτη ή πρόκειται 
για υστερικές καταστάσεις ή αποτε
λούν προϊόν πλάνης. Οι Ορθόδοξοι 
Χριστιανοί, σύμφωνα με τις παραινέ
σεις της Εκκλησίας μας, δεν πρέπει να 
παρασύρονται από τους κομπασμούς 
αυτούς.

10)Η ενεργός συμμετοχή όλων των 
μελών σπς δραστηριότητες και σπς εκ
δηλώσεις της '‘τοπικής εκκλησίας".

Ολα τα παραπάνω και σε συνδυα
σμό με την υπόσχεση μιας δικαιότερης 
κοινωνικής συμβίωσης και με την δια
βεβαίωση ότι ο αναμενόμενος Χριστός 
θα τιμωρήσει σκληρά τους άδικους και 
θα ανταμείψει εκείνους οι οποίοι τον υ
πηρετούν κατά τον τρόπο που με τέχνη 
και πειθώ υποδεικνύουν οι διάφοροι 
"ειδικοί" αιρεσιάρχες, οδηγούν συχνά 
στην επιτυχία των προσπαθειών τους.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ
Οπως προαναφέραμε, η εξάπλωση 

όλων αυτών των θρησκευτικών κινημά
των, οφείλεται στην ενεργό προσηλυτι
στική δράση των μελών του και χαρα
κτηρίζει έντονα την εποχή μας. Ο προ
σηλυτισμός αυτός με το άρθρο 4 παρ. 
2 του ΑΝ 1363/38, καθώς και με το άρ
θρο 13, παρ. 1 -2 του Συντάγματος του 
1975, έχει αναχθεί σε αυτοτελή μορφή 
εγκληματικής συμπεριφοράς σε βά
ρος της επικρατούσας θρησκείας.

Ο όρος “προσηλυπσμός" οπαδών έ
χει έννοια αρνητική. Περιγράφει απο- 
δοκιμαζόμενες μορφές κοινωνικής συ
μπεριφοράς, όπως τη χρησιμοποίηση 
αθέμιτων μέσων, απατηλών υποσχέ
σεων και απειλών, στην προσπάθεια 
διείσδυσης στη θρησκευτική συνείδη
ση των ατόμων. Ετσι, χρησιμοποιείται 
για να αποδοκιμάζει ανθρώπινες συ
μπεριφορές ή για τον εντοπισμό, με 
βάση την ισχύουσα νομοθεσία, μιας ε
γκληματικής πράξης. Ως προς τις άλ
λες διαδικασίες που προηγουμένως α
πέδιδε, δηλαδή της μετάδοσης της 
θρησκευτικής διδασκαλίας με θεμιτά 
μέσα, έχει περιπέσει σήμερα σε αχρη
στία.

Η καλή γνώση όμως της ιστορίας, 
της οργάνωσης του τρόπου δράσης 
και ιδιαίτερα της διδασκαλίας των αιρέ

σεων αποτελεί πράγμαπ πρωταρχικό 
παράγοντα για την επιτυχή ανπμετώπι- 
ση των αιρέσεων. Ειδικοί ερευνητές 
δηλώνουν ότι η ανπμετώπισή τους δεν 
πρέπει να γίνεται με τα όργανα της τά

ξης και του Νόμου. Η τακπκή αυτή όχι 
μόνο δεν αποδίδει στην εποχή μας, αλ
λά, ανπθέτως, προκαλεί συμπάθεια υ
πέρ των αιρεπκών σε μια μερίδα υπο
λογίσιμη από άποψη αριθμού ανθρώ-
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πων, οι οποίοι και τους εκλαμβάνουν 
ως θύματα του κατεστημένου και τους 
ηρωοποιούν. Η αντιμετώπιση, λοιπόν, 
των αιρέσεων πρέπει να βασίζεται στη 
θεολογική αντιπαράθεση, στη σωστή

Αλλωστε όλες οι αιρέσεις έχουν την ευ
χέρεια να ελίσσονται θεολογικά, να 
προσαρμόζουν δηλαδή, τη διδασκαλία 
τους σπς απαιτήσεις της κάθε περί
πτωσης προς χάρη του μοναδικού

διαφώπση και στο νηφάλιο και απροκα
τάληπτο διάλογο, όπου αυτός είναι δυ
νατός.

Δεν είναι πάντοτε εύκολο να γνωρί
σουμε σε βάθος τις σύγχρονες αιρέ
σεις. Η δυσχέρεια οφείλεται στο γεγο
νός ότι οι περισσότερες από αυτές δεν 
έχουν διαμορφώσει σταθερές θεολο- 
γικές θέσεις ή αν έχουν κάποιες, απο
φεύγουν να αναφέρονται σε αυτές, επι- 
μένοντας κυρίως σε θέματα εσχατολο- 
γικά ή του πρακτικού χριστιανισμού.

σκοπού τους που είναι ο προσηλυτι
σμός οπαδών.

Αποτέλεσμα αιπής της τακπκής εί
ναι οι πολλές ανπφάσεις στις οποίες 
περιπίπτουν. Οι ανπφάσεις και οι ανα
κολουθίες των αιρετικών είναι το πιο 
ευάλωτο σημείο τους, γι’ αυτό και πρέ
πει ο Ελληνορθόδοξος συνομιλητής 
τους να τις επισημαίνει και να τις ελέγ
χει.

Μια πρόσθετη δυσκολία για να γνω
ρίσουμε τις νέες αιρέσεις αποτελεί η

συνήθειά τους να αλλάζουν συχνά όνο
μα. Πολλές φορές οι τοπικές "εκκλη
σίες" της ίδιας αίρεσης διαφέρουν ως 
προς την προσωνυμία τους όχι απλώς 
από κράτος σε κράτος αλλά και από 
πόλη σε πόλη ή και από περιοχή σε πε
ριοχή της ίδιας πόλης! Εκτος αυτού 
π ολλές  φ ο ρ ές  σ υναντούμε "ευ
κτήριους οίκους" αιρετικών, οι οποίοι έ
χουν το ίδιο όνομα (λ.χ. Εκκλησία του 
Θεού, Εκκλησία του Χριστού κ.λπ), χω
ρίς όμως και να ανήκουν στην ίδια αίρε
ση ή στην ίδια ομάδα αιρέσεων.

Αν ακόμη λάβουμε υπόψη τη συχνή 
διάσπαση των αιρέσεων -συνήθως για 
προσωπικούς λόγους- και τη δημιουρ
γία νέων με άλλο ή παρεμφερές όνομα 
και με την ίδια ή με κάποιες αποκλίσεις 
διδασκαλία, είναι εύκολο να αντιλη- 
φθού με τις δυσκολίες, τις οποίες συ να- 
ντούν και αυτοί οι ερευνητές ακόμη 
στην προσπάθειάτους να συντάξουν έ
ναν πλήρη κατάλογο των αιρέσεων.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Επιδίωξη της αναφοράς αυτής είναι 

να δώσει το ερέθισμα σε κάθε Ορθόδο
ξο Χρισπανό να αναζητήσει την πραγ
ματική αλήθεια. Να γίνει συνειδητός 
Ορθόδοξος Χριστιανός, που γνωρίζει 
τις φωνές των αιρετικών "σειρήνων" και 
δεν παρασύρεται σπς με τέχνη και πει
θώ διαδιδόμενες κακοδοξίες τους.

Να είναι σε θέση να ενισχύει την πί
στη των μελών της οικογένειας του και 
να αντικρούει τα επιχειρήματα και τους 
συλλογισμούς των αιρετικών, που γίνο
νται ολοένα και πιο προκλητικοί, υπεν- 
θυμίζοντάς τους τούτο μόνο: Η συνει
δητή παραποίηση των αληθειών της πί- 
στεως από κάποιο μέλος της Εκκλη
σίας, άσχετα από την λέξη με την οποία 
αποδίδεται, αποτελεί βεβήλωση της α- 
λιθινής πίστης, απόρριψη της αυθενπ- 
κότητας της εκκλησιαστικής παράδο
σης και, τέλος, βλασφημία κατά του Α
γίου Πνεύματος.

Επιμέλεια: ΑρχιφύλακαςΔημήτρης 
Φ ραγκούλης.

Βιβλιογραφία:
1. Γιαννοπούλλου Βασιλείου Ν., "Σύγ

χρονες αιρέσεις", Αθήνα 1992 και
2. Λοβέρδου Ανδρέα Ν., "Προσηλυτι

σμός"
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Συστάσεις ίου Συμβουλίου της Ευρώπης

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Η ΕπΓτροπή Υπουργών, κατά τους όρους του Αρθρου 15,β 

του Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης.
Εκτιμώντας την αυξανόμενη δημόοια ανησυχία για την 

αύξηση του αριθμού των καταγγελλομένων εγκλημάτων, τα 
περιορισμένα αποτελέσματα των κατασταλτικών ποινικών μέ
τρων, τον εξ αυτού του λόγου προστιθέμενο φόρτο στο 
σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.

Εχοντας γνώση της ανάγκης να γίνεται η άριστη χρήση των 
προσφερόμενων πόρων, όπως εμφανπκά τονίζεται στα πορί
σματα της 14ης Διάσκεψης των Ευρωπαίων Υπουργιών Δι
καιοσύνης, με αφιέρωση ιδιαίτερης προσπάθειας σε εγκλημα- 
το-προληππκές στρατηγικές, που να στοχεύουν στη μείωση 
της θυματοποίησης και την ελάφρυνση του βάρους του συ
στήματος ποινικής δικαιοσύνης.

Εκπμώντας την ποικιλία των δυνατών προσεγγίσεων σ’ αυ
τό ίο  πεδίο, που περιλαμβάνει μέτρα για την επήρεια των κοι
νωνικών παραγόντων που συνδέονται με εγκληματική συμπε
ριφορά (κοινωνική πρόληψη) και μέτρα αφ’ ενός μείωσης των 
ευκαιριών για διάπραξη εγκλημάτων και αφ’ ετέρου αύξησης 
του ενδεχόμενου να γίνουν γνωστά (περκπασιακή πρόληψη).

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της κοινωνικής πρόληψης και 
την ανάγκη να αναπτύσσονται ομοιογενείς και συντονισμένες 
πολιτικές στο πεδίο αυτό αλλά με την ευκαιρία αυτή να δίδεται 
ιδιαίτερη προσοχή στην περκπασιακή προσέγγιση της πρόλη
ψης του εγκλήματος, η αξία της οποίας έχει τονιστεί πρόσφα
τα μέσα από έρευνες.

Εκπμώντας όττ πρόληψη του εγκλήματος συνήθως απαιτεί 
δράση σε αρκετά επίπεδα και όπ τα προληππκά μέτρα 
είναι πιθανότερο να λειτουργούν με επιτυχία αν προ

σαρμόζονται προς τις τοπικές συνθήκες και ε
πικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τύπους ε

γκλημάτων. Εχοντας γνώση όπ η προλη- 
ππκή πολιπκή, για να είναι αποτελε
σματική, απαιτεί ενεργό συμμετοχή 
της κοινότητας και συντονισμό των 

προσπαθειών της αστυνομ'ας 
και άλλων δημόσιων και ι- 

διωπκών οργανισμών, 
που μπορεί να διευκο

λυνθεί με τη δη
μιουργία ειδικευ

μένων οργά
νων πρόλη

ψης του εγκ
λήματος.
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Εκτιμώντας ότι, παρ’ όλο που οι εταιρίες επίβλεψης και α
σφάλειας διαδραμαπζουν εγκληματο-προληππκό ρόλο, θα 
πρέπει να λαμβάνονται μέτρα με σκοπό να εξασφαλΤρται ότι 
η δραστηριοτητά τους δεν υπεισέρχεται σπς λεπουργίες της 
αστυνομίας και δεν θέτει σε κίνδυνο την ατομική ελευθερία και 
τη δημόσια τάξη.

Εκημώντας όπ τα εγκληματο-προληππκά μέτρα έχουν με
γαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας αν βασίζονται στη γνώση 
του προβλήματος, το οποίο προορίζονται να επιλύσουν, η ο
ποία γνώση αποκτάται με έρευνα του συναφούς πεδίου.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη πς εργασίες και τα πορίσματα της 
14ης Διάσκεψης Ευρωπαίων Υπουργών Δικαιοσύνης και το 
έργο της Ευρωπαϊκής Εππροπής για τα Προβλήματα της Ε- 
γκλημαπκότητας, πάνω στη σχέση μεταξύ κοινού και αντε- 
γκλημαπκής πολπικής και στη συνεργασία μεταξύ κοινού και 
αστυνομίας με στόχο την πρόληψη του εγκλήματος:

I. Συνιστά σπς Κυβερνήσεις των κρατών μελών να περι
λαμβάνουν την πρόληψη ως σταθερό χαρακτηρισπκό των 
κυβερνηπκών προγραμμάτων ελέγχου του εγκλήματος, έ
τσι ώστε να καθιερώνονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις για 
δράση και να προβλέπονται οι αναγκαίες πιστώσεις, στο 
πλαίσιο αυτό να εξασφαλίζεται όπ θα υπάρχουν σαφείς αρ
μοδιότητες μέσα στην κυβέρνηση για την οργάνωση της 
πρόληψης του εγκλήματος και την ανάπτυξή της.

II. Συνιστά σπς Κυβερνήσεις των κρατών μελών να ι
δρύσουν, υποστηρίξουν και ενισχύσουν οργανώσεις πρό
ληψης του εγκλήματος σε εθνικό και/ή περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο, με αρμοδιότητες τέτοιες όπως:

α. τη συλλογή πληροφοριών για την εγκλημαπκότητα και 
για πς τάσεις της, για ομάδες υψηλού κινδύνου θυματο- 
ποίησης και για πειραμαπσμούς στην πρόληψη και τα απο- 
τελέσματά τους.

β. ο σχεδιασμός και η εφαρμογή προγραμμάτων πρόλη
ψης και η αξιολόγηση τούτων.

γ. ο συντονισμός προληππκών δραστηριοτήτων από την 
αστυνομία και άλλους οργανισμούς πρόληψης του ε
γκλήματος.

δ. η εξασφάλιση της ενεργού συμμετοχής του κοινού 
στην πρόληψη του εγκλήματος, με πληροφόρησή του για 
την ανάγκη και τα μέσα προς δράση.

ε. η επιδίωξη της υποστήριξης και της συνεργασίας των 
μέσων μαζικής επικοινωνίας για πς δραστηριότητες προς 
πρόληψη του εγκλήματος.

στ. η ανάληψη με δική τους πρωτοβουλ'α ή η ενθάρρυν
ση ερευνών πάνω στη συχνότητα ορισμένων τύπων ε
γκλήματος και άλλα ζητήματα σημανπκά για την πρόληψη 
του εγκλήματος.

ζ. η συνεργασία με αυτούς που έχουν την εξουσία να 
παίρνουν αποφάσεις στη διαμόρφωση μιας λογικής και α- 
ποτελεσμαπκής αντεγκλημαπκής πολπκής.

η. η εφαρμογή των εκπαιδευπκών προγηραμμάτων στο 
πεδίο πρόληψης.

III. Συνιστά σπς Κυβερνήσεις των κρατών μελών να ξε
κινήσουν και, όπου αρμόζει, να προωθήσουν προγράμματα

πρόληψης αναφορικά με ειδικά προβλήματα της εγκλημα- 
πκότητας, που να στοχεύουν στη μείωση των ευκαιριών για 
τη διάπραξη εγκλημάτων και στην αύξηση του κινδύνου 
που διατρέχει ο δράστης να επισημανθεί, παίρνοντας τα α
ναγκαία μέτρα ώστε :

α. να προσδιορίζονται τα χαρακτηρισπκά του εγκλήμα
τος και της θυματοποίησης μέσα σπς τοπικές περιφέρειες, 

β. να επικεντρώνονται μελέτες σε συγκεκριμένα ε
γκλήματα (για παράδειγμα, διαρρήξεις κατοικιών) κατά 
προπ'μηση σε ευρείες, ελάχιστα προσδιοριμένες περιοχές 
της εγκλημαπκής δραστηριότητας,

γ. να προσδιορίζονται τα εγκλήματα που επηρεάζονται 
από προληππκά μέτρα,

δ. να επισημαίνονται οι ευκαιρίες που υπάρχουν στην 
κοινότητα, οι οποίες εππρέπουν τη διάπραξη εγκλήματος, 

ε. να επισημαίνονται τα εμπόδια στην προληππκή δράση 
(για παράδειγμα, έλλειψη χρημάτων, απάθεια του κοινού, 
ανταγωνισμός μεταξύ οργανώσεων) και να αναζητούνται 
δρόμοι από τους οποίους θα ξεπεραστούν αυτά τα εμπό
δια,

στ. να εξασφαλίζεται η υποστήριξη των σχεπκών οργα
νώσεων για προληππκές πρωτοβουλίες και στενή συνερ
γασία μεταξύ τους,

ζ. να εξασφαλίζεται ο συντονισμός στην εφαρμογή των 
προγραμμάτων,

η. να ενημερώνεται το κοινό για την εφαρμογή των προ
γραμμάτων και να ενθαρρύνεται να συνεργάζεται σ’ αυτά.
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IV. Συνιστά σης Κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
προωθούν και να ενθαρρύνουν την έρευνα στο πεδίο της 
πρόληψης, παίρνοντας υπόψη τις ανάγκες που μνημονεύο
νται στα Μέρη I ως III.

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνε
ται στην αξιολόγηση των προγραμμάτων πρόληψης, η ο
ποία μπορεί να απαιτεί:

α. τον προσδιοριμό των κριτηρίων εκτέλεσης, 
β. πρόβλεψη για σύγκριση μεταξύ περιοχών πειραμαπ- 

σμού και ελέγχου, ή καταστάσεων πριν και μετά την εισα
γωγή των προληπτικών μέτρων,

γ. πρόβλεψη για υπολογισμό των αποτελεσμάτων μετατόπισης

ή της εξέλιξης της εγκληματικότητας εξ απίας της παρέμ
βασης,

δ. πρόβλεψη για έναν υπολογισμό του κόστους και της 
ωφέλειας της προληππκής δράσης.

V. Συνιστά στις Κυβερνήσεις των κρατών μελών:
α. να θέσουν σε ισχύ, να αναθεωρήσουν και, αν είναι α

νάγκη, να συμπληρώσουν κανονισμούς που να ρυθμίζουν 
την αρχική νομιμοποίηση, τον περιοδικό έλεγχο και την τα- 
κπκή επιθεώρηση, από δημόσιες αρχές στο κατάλληλο ε
πίπεδο, των εταιριών ασφάλειας ή επίβλεψης, ή να ενθαρ
ρύνουν το επάγγελμα να υιοθετήσει δικούς του κανονι
σμούς,

β. σε όποιες περιπτώσεις τέτοιες εταιρίες εφοδιάζουν με 
προσωπικό, να θέτονται ελάχιστες εγγυήσεις, που να προβλέ
πουν ειδικότερα ότι το προσωπικό αυτό θα φορά στολή διά
φορη από εκείνη της αστυνομίας, θα φέρει έγγραφα ταυτότη
τας και θα διαθέτει κατάλληλη εκπαίδευση που θα περιλαμβά
νει βασική κατανόηση του ποινικού δικαίου, γνώση των τεχνι
κών παρακολούθησης και ασφάλειας, καθώς και των δικαιω
μάτων, των υποχρεώσεων και των ευθυνών τέτοιου προσωπι
κού, όπως επίσης και τους κανόνες της πρέπουσας συμπερι
φοράς ιδιαίτερα απένανπ στο κοινό.

γ. να ενθαρρύνουν εποικοδομητικές σχέσεις μεταξύ της 
αστυνομίας και των εταιριών επίβλεψης και ασφάλειας, έτσι 
ώστε, μέσα στα όρια των δραστηριοτήτων τους, αυτές οι 
τελευταίες να βοηθούν την πρώτη στη πρόληψη του ε
γκλήματος.

VI. Συνιστά σπς Κυβερνήσεις των κρατών μελών να 
παίρνουν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό τη διεθνή συ
νεργασία στο πεδίο της πρόληψης, όπως προσδιορίζεται 
από την παρούσα σύσταση.

(Σύσταση No R (87)19, η οποία υιοθετήθηκε από την Εππροπή 

Υπουργών σπς 17-9-1987. Από το βιβλίο του Στέργιου Αλεξιάδη 

'Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής*, εκδόσεις Σάκκουλα)
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ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Ζούμε μια εποχή, στην οποία η επιστημονική φαντασία 
έχει ενσωματωθεί στην επιστημονική πραγματικότητα.

Το καινούργιο περιβάλλον του ανθρώπου 
δεν είναι τόσο το περιβάλλον της αστικής μεγαλούπολης 

μέσα στην οποία καταφεύγει συνέχεια, 
όσο ένα περιβάλλον ατομικό, αφάνταστα ελαστικό, 

ένα περιβάλλον σε σμίκρυνση αχανές, που οι διαστάσεις του διαγράφονται
από τα ποιοτικά ορόσημα της ίδιας μας της ζωής, 

της ζωής μιας καινούργιας κατηγορίας ανθρώπων 
που είναι λιγότερο άνθρωποι και περισσότερο άτομα, τα άτομα της πόλης,

αφού οι παλιοί πολίτες δεν αναγνωρίζονται 
παρά μονάχα από ένα δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. 

Η απέραντη μοναξιά δεν χωράει περισσότερους από έναν. 
Ας πάρουμε ένα τέτοιο άτομο ία ας το παρακολουθήσουμε από κοντά:

Είναι 25 χρονών, δακτυλογράφος ο’ 
ένα εργοστάσιο που βρίσκεται στη 
διαμετρικά αντίθετη πλευρά της πό
λης. Εχει τελειώσει το Γυμνάσιο, πα
ντρεύτηκε στα 20 της χρόνια για να 
δραπετεύσει από την πατρική οικογέ
νεια και χώρισε ύστερα από δύο χρό
νια. Δεν ήθελε να κάνει παιδιά “τόσο 
γρήγορα" γ ια  να μη σκλαβωθεί και 
μείνει έξω από τη ζωή. Εχει ένα μάλ
λον χαμηλό εισόδημα. Ηρθε να ζήσει

εδώ, σ’ ένα από τα "λαϊκά προάστεια", 
στο έβδομο πάτωμα μιας πολυκατοι
κίας, εγκαταλείπόντας τη μικρή επαρ
χιακή πόλη όπου μεγάλωσε μέσα σε 
στερήσεις και πλήρη κοινωνική και πο- 
λιτιστικήαπομόνωση.

Σηκώνεται στις 5.30' το πρωί. Στις 
6 30’ , βγαίνει από την πολυκατοικία 
και παίρνει το λεωφορείο που τη βγά
ζει στο τέρμα του μετρό, πέντε χιλιό
μετρα πιο μακριά Με το μετρό δια

σχίζει την πόλη, παίρνει άλλο ένα λεω
φορείο και οε μιάμιση ώρα βρίσκεται 
στη δουλειά της: ώρα 8.30’ . Τρώει με
σημεριανό στην καντίνα του εργοστα
σίου. Στις 5.30’ το απόγευμα, σχολάει 
καιξεκινάειτο ίδιο δρομολόγιο ανάπο
δα, για να φτάσει στο σπίτι της σπς 7.

Ο μισθός της δεν της επιτρέπει 
ούτε να αλλάξει σπίτι, γιατί θα χάσει 
το ενοικιοστάσιο, ούτε να αγοράσει 
αυτοκίνητο, που με την τόση κυκλο-
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φοριακή συμφόρηση δεν θα την έφερ
νε έτσι κι αλλιώς πιο γρήγορα στο σπίτι 
της. Διασχίζει ένα αχανές και αφιλό
ξενο πάρκινγκ. Γύρω της ορθώνονται 
τσιμεντένιες και ουδέτερες οι λαϊκές 
πολυκατοικίες της γειτονιάς. Ανεβαί
νει στο έβδομο πάτωμα. Μέχρι αυτή 
τη στιγμή δεν έχει πει "καλημέρα" σε 
άνθρωπο. Μπαίνοντας στο διαμέρι
σμα -των δύο στενόχωρω ν δωμα
τίων- ανάβει το φως και ανοίγει την 
τηλεόραση, που αγόρασε πέρυσι με 
δόσεις. Πηγαίνει στην κουζίνα και, 
πριν πάρει κάτι δροσιστικό από το ψυ
γείο, ανοίγει και το μικρό τρανζίστορ 
που βρίσκεται σ’ ένα ράφι.

Το δ ιαμέρ ισμα  γεμ ίζε ι από δύο 
διαφορετικούς ήχους. Ενα λαϊκό τρα
γούδι από το  ραδιοφωνάκι και μια 
φωνή που διαφημίζει ένα απορρυπα
ντικό στην τηλεόραση. Μ όλις που 
προλαβαίνει να καθήσει μπροστά στο 
δέκτη και να παρακολουθήσει το αγα
πημένο της τηλε-παιχνίδι. Ξαναγυρί- 
ζει στην κουζίνα που είναι κατακλυ- 
σμένη από τα μαγνητοφωνημένα γέ
λια, που συνοδεύουν ένα κωμικό σκέ- 
τς. Ζεσταίνει κάποιο χθεσινό φαγητό. 
Και σε λίγα λεπτά ξαναγυρίζει μπρο
στά στην τηλεόραση, έτοιμη για το α
να λυτικό  δ ελ τ ίο  ε ιδήσ εω ν και το 
σήριαλ που ακολουθεί. Παρασυρμέ
νη λίγο απ’ την επόμενη εκπομπή -μια 
εκπομπή κοινωνικο-πολιτικού διαλό
γου- αλλά κατάκοπη όπως είναι, κλεί
νει τη τηλεόρασση και πέφτει να κοι
μηθεί, αφήνοντας ανοικτό το τρανζι- 
στοράκι που πήρε κοντά της.

Στο διπλανό διαμέρισμα, το ραδιό
φωνο είναι ανοικτό όλη την ημέρα και 
η τηλεόραση από τις 5 το απόγευμα: 
εδώ μένει ένα ζευγάρι με τρία παιδιά. 
Στο πιο δ ίπ λα μ ένε ι ένα ς  συντα 
ξιούχος: η τηλεόραση δουλεύει από 
το μεσημέρι. Στο κάτω πάτωμα, μέ
νουν δύο φοιτητές: εδώ η τηλεόραση 
μένει ανοικτή μέχρι αργά τη νύκτα. Εί
ναι όλοι τους θεατές και ακροατές και 
τα υτόχρονα  "πελάτες" -γ ια τ ί όλοι 
πληρώνουν την ετήσ ια  συνδρομή 
τους- ενός "συστήματος". Είναι ταυ
τόχρονα και διαφημιστικοί δέκτες, α
φού όλοι τους έχουν κάποια αγορα
στική δύναμη.

Μια βροχή από μηνύματα εκπέ- 
μπονται από όλα τα κανάλια μαζί. Η 
•προφορική πρόσληψη" έχει ανάγκη 
από ισχυρά μηνύματα που θα ταρά
ξουν τα νερά της μεγάλης, σιωπηλής, 
τσιμεντένιας πολυκατοικίας. Αστυνο
μικά φιλμς, συνεχής δράση, πολυλο
γ ία  σε κά θ ε σκηνή , β ία ιε ς  συ
γκρούσεις, δυνατά συναισθήματα, α
γωνία, άγχος, πόλεμος, πολυτέλεια. 
Μόνιμος συντελεστής; η ποσοτική ε 
πεξεργασία του προγράμματος. Για 
τη σύνταξη του Δελπου Ειδήσεων θα 
επιλεγούν τα γεγονότα με τους πε
ρισσότερους νεκρούς και τις  φοβε
ρότερες καταστροφές. Στα ψυχαγω
γικά προγράμματα θα χρησιμοποιη
θούν τα πιο γνωστά ονόματα, οι πιο 
γοητευτικοί άνδρες, οι πιο ωραίες γυ
ναίκες. Οι στατιστικές θα μας πουν π 
βλέπουν οι πιο πολλοί θεατές. Μπρο
στά στα τόσα κανάλια διοχέτευσης 
μηνυμάτων, ο απλός άνθρωπος, με 
τη μοιραία κίνηση που θα γυρίσει ένα 
κουμπί, γίνεται ο ρυθμιστής του ηλε
κτρονικού μας πολιτισμού. "Η δημο

κρατία στην πράξη": η δημοκρατία της 
μοναξιάς.

Από το 1920 που λειτούργησε ο 
πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός σπς 
Ηνωμένες Π ολιτείες (πρώτη εκπο
μπή τα αποτελέσματα των Προεδρι
κών Εκλογών), αν όχι νωρίτερα με τη 
διάδοση του κινηματογράφου, η αν
θρωπότητα μπαίνει όλο και βαθύτερα 
στο Τρίτο Στάδιο του επικοινωνιακού 
πολιτισμού (*), την Εποχή των Μέσων 
Μαζικής Επικοινωνίας.

Με τον ηλεκτρονικό πολιτισμό, δη
λαδή με τη ραδιοφωνική και τηλεο
πτική επικοινωνία, ο άνθρωπος επι
στρέφει σε μια πρωτόγονη διαδικα
σία ψυχοποιοτικής αναμετάδοσης 
του μηνύματος του, που συναντάμε 
στα χρόνια της "κοινωνίας του χω
ριού", την προφορική διαδικασία που 
έχουμε πριν την ανακάλυψη της τυ
πογραφίας.

Ο Π ροφορικός Πολιτισμός (του 
ταμ -ταμ) όσο και ο Η λεκτρονικός 
προσλαμβάνονται και οι δύο από τα ί
δια κέντρα του κοινωνικού μας εγκε-
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φάλου (κέντρα θερμής συναισθημα
τικής πρόσληψης, ενώ ο Τυπογραφι
κός Π ολ ιτ ισ μ ός σ υ νδ έετα ι με κέ
ντρα ψυχρής λογικής πρόσληψης). 
Τη δ ια δ ικα σ ία  αυτή χα ρ α κτηρ ίζε ι 
μια επιπόλαιη πρόσληψη του μηνύμα
τος, όπως είναι η Προφορική Πρόσλη
ψη, ακόμα κι όταν μεσολαβεί το μάτι 
σαν αγωγός φευγαλέας εικόνας, όπως 
γίνεται στον κινηματογράφο ή την τη
λεόραση.

Η προφορική πρόσληψη είναι άρ
ρηκτα συνδεμένη με τις πιο ευαίσθη
τες, τις  πιο εκφραστικές -και συνάμα 
πιο επικίνδυνες- πλευρές της ανθρώ
πινης προσωπικότητας: την ικανότη
τα για άμεση αναγνώριση και συνο
λική (συμβολική) σύλληψη των πραγ
μάτων, τις  καλλιτεχνικές (και αυταρ
χικές) τάσεις, τη μουσική (και αρχιτε
κτονική) αίσθηση, τη  συγκινησιακή 
(και διαισθητική) αντιμετώπιση της 
ζωής (που είναι ταυτόχρονα αφαιρε
τική και συνθετική), με άλλα λόγια, 
μια ιδιαίτερη ευαισθησία και παρόρ- 
μηση δημιουργική (διάβαζε ενεργη
τική) και ταυτόχρονα δεκπκή (διάβα-

ζεπαθηπκή). Η τηλεόραση δεν δίνει ει
κόνες αλλά προκαλεί αισθήσεις. Χρη
σιμοποιεί το μάπ σαν ένα μικρόφωνο, 
δηλαδή του αφαιρεί την οπτική ιδιότη
τα, αυτήν που το συνηθίζει να διαβάζει 
ένα βιβλίο. Η φευγαλέα εικόνα, που ει
σέβαλε στον πλανήτη μας από τις αρ
χές του αιώνα, μέσα από τις κινηματο
γραφικές αίθουσες, γέννησε και μια

βαθύτατη ανησυχία για το βιασμό του 
ψυχισμού και της φαντασίας, των δύο 
τελευταίων καταφυγίων της ατομικής 
συνείδησης.

Με τη μυστηριώδη μαγνηπκή -από 
κάποια μακρινή, αόρατη πηγή εκπο
ρευόμενη- οθόνη, ο θεατής μεταβάλ
λεται σε ακροατή, ο κοινωνικός δέ
κτης μεταβάλλεται σε ψυχικό δέκτη, ο 
συνειδητός αναλυτής προσλαμβάνει 
υπάκουα το μήνυμα στη θέση του φο
ρέα του, που είναι το μέσον. Το συναί
σθημα ταυτίζεται με την αίσθηση. Η 
πνευματική, συγκινησιακή και αισθη
τική εκπομπή συγχέεται με την αισθη
σιακή ενέργεια που εκπέμπεται από 
την ηλεκτρονική συσκευή. Η διαδικα
σία θυμ ίζε ι ηλεκτροσόκ. Το μέσον 
"βιάζει" το δέκτη, που τον μεταβάλλει 
σε έσχατη προέκτασή του.

Ο βιασμός που υφίσταται το άτομο 
από τον καταιγισμό των εικόνων -και 
όταν ακόμα είναι βουβές- δεν πέρασε 
απαρατήρητος από το Μαξίμ Γκόρκυ, 
που σχολίασε την πρώτη προβολή 
του κινηματογράφου των Αδελφών 
Λυμιέρ στη Ρωσία, το 1899, με τα πα
ρακάτω λόγια: "Χωρίς φόβο ή υπερ
βολή, μπορούμε να προβλέψουμε 
μια ευρύτατη χρησιμοποίηση αυτής 
της εφεύρεσης. Αλλά πόσο σπουδαία 
θα είναι τα αποτελέσματά της, συ- 
γκρ ινόμενα με το ξόδεμα της νευ
ρικής ενέργειας που θα σπαταληθεί 
γ ια  την πρόσληψη του νέου αυτού 
μηνύματος; Η δίψα για παράξενες και
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εντυπω σιακές α ισθήσεις θα μεγα
λώνει όλο και περισσότερο. Και, με 
τον καιρό, θα χάνουμε όλο και πε
ρισσότερο τη  δ εκ τ ικ ό τη τα  μας α 
πέναντι σ τις  α ισ θήσ εις  της καθη
μερινής ζωής, που θα μεταδίδονται 
μέσα από τον κινηματογράφο".

"Φύσις κρύπτεσθαι φιλεί, οφθαλ
μ ο ί γα ρ  τω ν ώτων α κ ρ ιβ έσ τερ ο ι 
μ ά ρ τυρ ες", έ λ εγ ε  ο Η ρά κλε ιτο ς . 
Σ την επ ο χή  μ α ς , τα  δ έν δ ρ α  
κρύβουν το δάσος, η φω τογραφία 
περιτυλίγει το αντικείμενο, η δέσμη 
φυλακίζει τα βλέμματα, τα οπτικο-α- 
κουστικά μέσα μονοπωλούν την επι-

κοινωνίαταφάτος-σχηματοποιούμε- 
νοακατάπαυστα-απομακρύνεταιόλο 
καιπερισσότεροαπότηφυσικήπηγήε- 
ξουσίαςτου:τονάνθρωπο. Αόρατο,ε- 
ξιδανικευμένο, παντοδύναμο, ηλε
κτρονικό , αυταπόδεικτο .οχυρωμένο 
π ίσωαπότονΚεντρικόΠομπό,τροφο
δοτεί με αιθέρια μηνύματα τους υπη- 
κόουςτου.

Φαινόμενο κοινωνικό και αισθητι
κό, όργανο εξουσίας αλλά και δύνα
μη αυτεξούσ ια , φ ορέας μορφω τι
κού, π ο λ ιτ ικο ύ  ή δ ια φ η μ ισ τ ικ ο ύ  
μηνύματος, μεταδότης άλλοτε πλη
ρ οφ ο ρ ιώ ν  και ά λλο τε  γνώ σεω ν,

θέατροζωής,καταφύγιοψυχαγωγίας 
ήχαραμάδαφυγής,ηΤηλεόρασηείναι 
παράλληλα το πιο ευαίσθητο, ευπα
θές, ευάλωτο και κατάφωρο μέσο ε 
πέμβασης στο βαθύτερα ιδιωτικό - 
πνευματικόκαιψυχικό-κόσμοτουατό- 
μου.

Η μονομερής σχέση εξουσίας α
νάμεσα στην τηλεόραση και το άτο
μο δε συνεπάγετα ι γ ια  τον τελευ 
ταίο καμιά από τις συμβατικές ή νο
μικές υποχρεώσεις που συναντάμε 
σε ά λλες  μορφ ές εξάρτησης από 
μια υπερτάτη αρχή Αντίθετα, μόνο 
"δ ικα ιώ μα τα" χ ο ρ η γ ε ί η π ολ ιτε ία  
στους τη λεθ εα τές  υπηκόους της. 
Μολαταύτα, η υπνωτική δύναμη της 
τηλεόρασης πάνω στο κοινό της τε ί
νε ι να εξου δ ετερ ώ σ ει αυτά τα δ ι
κα ιώ ματα, αφού κάθε μονομερής 
σχέση επ ικοινω νίας, όπως είναι ο 
τηλεοπτικός μονόλογος, έχει υπνω
τ ικ ές  ιδ ιό τη τες . Με άλλα λόγια, η 
μονομερής σχέση εξουσίας ανάμε
σα στην Τηλεόραση και το Κοινό α- 
φαιρεί από τον τελευταίο τη δυνατό
τητα του διαλόγου, πράγμα που με
ταβάλλει τον τηλεθεατή σ’ ένα πα
θητικό δέκτη, ή αποδέκτη, του τη
λεοπτικού μηνύματος.

Σε μ ια  δ η μ ο κ ρ α τ ικ ή  και ευνο-
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μούμενη πολιτεία, ο πολίτης έχει κατ’ 
αρχήν το αναφαίρετο δικαίω μα της 
συμμετοχής στη διαχείρ ιση των Κοι
νών, και ένα τέτο ιο  είνα ι και η συμμε
τοχή στα ηλεκτρονικά Μέσα Μ αζικής 
Επικοινωνίας.Ομως,τοδικαίωμααυτό 
δε νείναι αρκετό για να εξασφαλίσει την 
ποιότητα ζωής, που μια κοινωνία επι
θυμεί για τα μέλη της. Εξουσίες, όπως 
το “τηλεκράτος", καταφέρνουν να ε
ξουδετερώσουν, μέσω ψυχοδραματι- 
κών αντανακλασπκών, την εφήμερη α
νάσταση μιας ενσπκτώδους πολιπκής 
σκέψης. Και είναι οι παράγοντες της 
δημόσιας ζωής, οι μάρτυρες των γεγο
νότων, καθώς και οι δημιουργοί του τη- 
λεοππκού προγράμματος, εκείνοι που 
έχουν το ιστορικό χρέος να διατηρούν 
ενήμερο και ξύπνιο τον “παθητικό” τη
λεθεατή για τις δυνατότητες αλλά και 
τους κινδύνους των Μ.Μ.Ε., αλλά και 
να συντηρούν -με κάθε θυσία- στη ζωή 
τον έλεγχό τους.

(*) Σημείωση:
Τα τρία στάδια του "επικοινωνιακού 

πολιπσμού” είναι:
α. Ο Προφορικός Πολιτισμός: απ’ 

ευθείας μετάδοση της πληροφορίας α
πό άτομο σε άτομο, με πρόσληψη βα
σικά "ακουσπκή", χωρίς τη μεσολάβη
ση κανενός είδους "δικτύου” ή άλλου 
τρόπου πολλαπλασιασμού του "πρω
τότυπου" μηνύματος. Διαδικασία της 
πρόσληψης: θερμή.

β. Ο Τυπογραφικός Πολιτισμός: με
τάδοση της πληροφορίας έμμεση με 
πρόσληψη "οπτική”, με τη μεσολάβηση 
ενός άψυχου έντυπου, που είναι πα
ράλληλα κι ένα συμβολικό αντίτυπο του 
αρχικού μηνύματος. Διαδικασία πρόσ
ληψης: ψυχρή.

γ. Ο Ηλεκτρονικός Πολιτισμός: απ’ 
ευθείας μετάδοση της πληροφορίας α
πό το κέντρο εκπομπής στο κάθε άτο
μο χωριστά, με πρόσληψη προφορική, 
με τη μεσολάβηση ενός δίκτυου μα
ζικής διανομής. Διαδικασία της πρόσ
ληψης, και κατά συνέπεια της ανάδρα
σης: θερμή.

Από το βιβλίο του Ροβήρου Μαν- 
θούλη "Το κράτος της τηλεόρασης".

Επιμέλεια - προσαρμογή:
Ανθ/μος Κωνσταντίνος Καραγιάννης.
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Οι Απόκριες, όπως σε κάθε τόπο έ
τσι και στην Ελλάδα, είναι περίοδος ευ
θυμίας και γλεντιού, που δεν αποτε
λούν χρισπανική εορτή, αλλά επιβίωση 
ειδωλολατρικών εθίμων. Η εκκλησία 
μάταια προσπάθησε να τις εκτοπίσει.

Πριν αρχίσει η Μεγάλη Σαρακοστή, 
που διαρκεί επτά εβδομάδες, με τις νη
στείες, ο χριστιανός αισθάνεται την α
νάγκη να διασκεδάσει και να ξεσκάσει. 
Εκτός όμως από αυτό, υπάρχει το ση- 
μανπκό - και πρώτο από όλα - στοιχείο 
της εμμονής του λαού σπς πανάρχαιες 
παραδόσεις των προγόνων του, από 
πς οποίες δεν εννοεί να αποκολληθεί.

"Απόκρεω" είναι το επίσημο και βυ- 
ζανπνό όνομα της Αποκριάς και σημαί
νει καρναβάλι. Η λέξη "καρναβάλι" πι
θανώς προέρχεται από την απαγόρευ
ση της κρεωφαγίας: "κάρνε, βάλε" λα
τινικά σημαίνει “κρέας, έχε γειά". Αλλά 
και απόκρεω  σημα ίνει την αρχή α
ποχής στην κατανάλωση κρέατος.

Βασικό στοιχείο της Αποκριάς είναι 
οι μεταμφιέσεις και οι έξαλλες εκδηλώ
σ εις των ανθρώπων. Αν, όμως, δ ιε- 
ρευνήσει κανείς με προσοχή τα απο
κριάτικα έθιμα, βλέπει ότι τόσο στην 
αρχαία όσο και στην σύγχρονη Ελλά
δα, όλα αυτά τα έθιμα χαρακτηρίζονται 
από μιά περίεργη συνύπαρξη ζωντα
νών και νεκρών, από μιά συνύπαρξη 
ζωής και θανάτου.

Π ραγματικά, μέσα στον εύθυμο 
στρόβιλο του ξεφαντώματος, κατατην 
περίοδο της Αποκριάς, που κυριαρχεί 
η χαρά και το γλένπ, οι σημερινοί Ελλη

Ο Ι Α Π Ο Κ Ρ ΙΕ Ε
Γλενιι χαρά ξεφάνιωρα η ...

νες όχι μόνο θυμούνται τους νεκρούς 
τους, αλλά - σύμφωνα με πανελλήνια 
αντίληψη - και οι "ψυχές των απεθαμέ- 
νων απολυούνται από τον Αδη και βγαί
νουν στον Απάνω κόσμο". Δεν είναι λοι
πόν μόνο οι ζωντανοί που θυμούνται 
τους νεκρούς, αλλά είναι και οι νεκροί 
που επισκέπτονται τους ζωντανούς.

Η πρώτη εβδομάδα του Τριωδίου 
λέγεται Προφώνη ή Προφωνέσιμη, ε
πειδή σε παλαιότερα χρόνια κάποιος 
ανέβαινε σε υψηλό σημείο και “προφω- 
νούσε", δηλαδή διαλαλούσε ότι αρχί
ζουν οι Αποκριές "και όποιος δεν έχει 
θρεφ τάρ ι, να αγοράσει". ("Προφω- 
νούμαι σοι, πτωχέ, το σακκίν σου πώλη- 
σον, την εορτήν διάβησον": Βυζανπνή 
δημώδης φράση). Την εβδομάδα αυτή 
αρχίζουν να σφάζουν τους σιτευτούς 
χοίρους και "με τον πρώτο κρασί που 
θα πιούν, λένε: θεός σχωρέσει τις ψυ

χές"
Αφιερωμένα όμως στους νεκρούς 

είναι κυρίως τα Σάββατα της δεύτερης 
και τρ ίτης εβδομάδας του Τριωδίου, 
δηλαδή της Κρεατίνης και της Τυρινής, 
καθώς και το Σάββατο της πρώτης ε
βδομάδας της Σαρακοστής. Αυτά είναι 
τα λεγόμενο "Ψυχοσάββατα", κατά τα

οποία στο κάθε σπίη παρασκευάζουν, 
ή παρασκεύαζαν παλαιότερα, κόλυβα, 
χυλό, χαλβά ή φαγητά και τα μοιράζουν 
"γιά να συγχωρεθούν τα πεθαμένα". 
Τότε επισκέπτονται τους τάφους των 
νεκρών και τα νεκροταφεία κατακλύζο
νται από μαυροφορεμένες γυναίκες 
και κορίτσια. Προσέρχονται ευλαβικά 
στους τάφους των νεκρών συγγενών 
κρατώντας στα χέρια πιατέλες με κό
λυβα, στολισμένα με ζάχαρη, ρόδι, κα
νέλα, μαϊντανό, σταφίδες και σουσάμι. 
Τα κόλυβα εκείνα τα αποθέτουν ως 
προσφορά στους προσφιλείς τους νε
κρούς.

Οι συνήθειες αυτές έρχονται σε α
πόλυτη και έντονη ανάθεση με το εύθυ
μο πνεύμα των ημερών της Αποκριάς, 
όπως - σχετικά με την Ελλάδα - και με 
την χαρούμενη εικόνα της φύσης, που 
και εκείνη έχει προχωρήσει στον ανα- 
γεννητικό οργασμό της άνοιξης. Πώς, 
όμως, να εξηγηθεί αυτό το φαινόμενο;

Πρόκειται μήπως για κάποια μεγα
λόψυχη παραχώρηση των ζωντανών, 
οι οποίοι μέσα στην εκχυλίζουσα χαρά 
τους θυμούνται και τους αγαπημένους 
τους νεκρούς; Αυτή η ερμηνεία ομολο- 
γουμένως δεν είναι πεισπκή. Το αίνιγ-
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μα λύεται μόνο, άν λάβουμε υπ’ όψη ότι 
την ίδια εποχή (αρχές περίπου Μαρ
τίου) που εμείς οι σημερινοί Ελληνες 
γιορτάζουμε τις Απόκριες, οι αρχαίοι 
Ελληνες γιόρταζαν τα Ανθεστήρια. Και 
είχαν τα Ανθεστήρια διπλό περιεχόμε
νο. Από τη μιά πλευρά ήταν γιορτή των 
λουλουδιών, του κρασιού, της χαράς 
και του γλενπού. Και από την άλλη ήταν 
γιορτή των νεκρών και των ψυχών.

Π ίστευαν ο ι αρχα ίο ι ό τι κατά τη  
δεύτερη ημέρα των Ανθεστηρίων, κατά 
τους λεγάμενους Χόας (12 Ανθεστη- 
ριώνος, δηλαδή γύρω από την 1 η Μαρ
τίου) άνοιγαν οι πύλες του Αδη και ότι 
οι νεκροί ανέβαιναν στον Απάνω κόσμο

για να αποπεμφθούν την τρίτη ημέρα, 
κατά τους Χύτρους, όπως ονομαζόταν 
η τρίτη ημέρα. Σ’ αυτή τη διήμερη πα
ραμονή τους μεταξύ των ζωντανών, οι 
τελευταίοι έκαναν στους νεκρούς πολ
λές τιμές και τους τάίζαν με “πανσπερ
μία", δηλαδή με ένα παρασκεύασμα ό
πως τα κόλυβα, αποτελούμενο από 
σπόρους δημητριακώ ν και όσπρια, 
που η γυνα ίκες τα μαγείρευαν στις 
χήτρες, χωρίς όμως να επιτρέπεται να 
φάγει κανείς άλλος από αυτό.

Πολλοί τό τε, θέλοντας να παρα- 
στήσουν τις ψυχές που κατά το διήμε
ρο εκείνο κυκλοφορούν αναμεταξύ 
τους, μεταμφιέζονταν και συμπεριφέ

ρονταν με έξαλλο τρόπο, με παράξε
νους χορούς και με πηδήματα. Αυτή 
(ραίνεται ότι πιθανώς είναι η απαρχή 
του εθίμου των αποκριάτικων μεταμ
φιέσεων.

Αργότερα με τις δοξασίες αυτές συ
νέβη να συνδεθεί και ο Διόνυσος. Και 
ήταν πολύ φυσικό τούτο, αφού ο Διόνυ
σος ήταν ο Θεός της άνοιξης, που είχε 
αναλάβει και τον ρόλο του ψυχοπο
μπού: σ υνόδευε δηλαδή τους νε
κρούς, όταν εκείνοι τη δεύτερη ημέρα 
των Ανθεστηρίων εγκατέλειπαν τον Α
δη και ανέβαιναν στο κόσμο των ζωντα
νών.

Αλλά οι αρχαίοι είχαν σαφή επίγνω
ση του συμβολισμού αυτής της εθιμο- 
λατρείαςτων. Ανέμεναν τις ψυχές κατά 
τα Ανθεστήρια, επειδή οι γιορτές αυτές 
συνέβαιναν κατά την άνοιξη, όταν η 
φύση ξυπνά από τη νάρκη της και ανα
γεννιέται. Γιά να τονίσουν, λοιπόν, την 
επερχόμενη αναβίωση της (ρύσης, που 
γινόταν με την άνοδο από τον Αδη 
αυτής της ίδιας της Περσεφόνης, θεάς 
της βλαστήσεως, υπογράμμιζαν αυτό 
το γεγονός με την ειδική προσθήκη ότι 
ακόμη και οι νεκροί ανασταίνονταν και 
ανέβαιναν στον Απάνω κόσμο.

Οι σημερινοί Ελληνες πιστεύουν και 
αυτοί στην επίσκεψη των ψυχών κατά 
τις ημέρες της Αποκριάς, διατηρώντας 
έτσι την αρχαία παράδοση, ενώ όμως 
δεν κατανοούν πλέον τον αρχαίο συμ
βολισμό της (δηλαδή την εαρινή ανα
γέννηση της (ρύσης μετά την νάρκη του 
χειμώνα). Απόκριες για τον σημερινό 
Ελληνα σημαίνουν χαρά, γλέντι, ξεφά- 
ντωμα, καρναβάλια, τριήμερο ταξίδι.

Επιμέλεια:
Αστνχρ. Τσόχαντάρης Σεραφείμ
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MARIANNE Me DONALD
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - Ο ΕΝΔΟΞΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Είναι γενικότερα αποδεκτό και παραδεκτό ότι όσον αφορά την με
λέτη του έργου των αρχαίων μας προγόνων δεν έχουμε καταφέρει 
σπουδαία επ ιτεύγματα. Απεναντίας οι ξένο ι έχουν ενοκύψει με 
πραγματικό ενδιαφέρον και δίψα στη μελέτη του αρχαίου ελληνικού 
πνεύματος, το έχουν αγαπήσει και μελετήσει δ ιεξοδικό και συνεχώς 
εξακολουθούν να το σπουδάζουν και να αντλούν απ’ αυτό. Μ ’ άλλα 
λόγια οι ξένοι έχουν μελετήσει περισσότερο και καλύτερα τη δική 
μας ιστορία, απ' ότι εμείς  οι ίδιοι. Αποδείξεις γι ’ αυτήν τη διαπίστω
ση υπάρχουν πάρα πολλές. Η πρόταση των Ισπανών Ευρωβουλευτών 
να αναγνωρισθείη Αρχαία Ελληνική ως Ευρωπαϊκή Διεθνής Γλώσσα! 
Ως μάνα γλώσσα όλων των ευρωπαϊκών γλωσσών, γ ιατί χωρίς αυτήν 
η επιστημονική σκέψη του Αύριο είναι αδύνατον να κάνει έστω και 
ένα βήμα μπροστά, αποτελεί μια απτή απόδειξη. Μια άλλη απόδειξη 
της διαπίστωσής μας αποτελεί το έργο που έχ ε ι επ ιτελέσει τα τε 
λευταία είκοσι χρόνια η Marianne Me Donald καθηγήτρια του Πανε
πιστημίου της Καλιφόρνιας η οποία εκτός απο την αξιόλογη συγγρα
φική παραγωγή της ίδρυσε και χρηματοδότησε το *Θησαυρό της Αρ
χαίας Ελληνικής Γραμματείας\

Η Marianne Me Donald ήρθε πρόσφατα στην Ελλάδα καλεσμένη α
πο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και μίλησε σε 
τεράστιο ακροατήριο με θέμα την ελληνική γλώσσα (η γλώσσα της 
ελευθερ ία ς : ο ένδοξος θησαυρός της Ελλάδας). Πριν παρακο
λουθήσουμε όμως την επίτιμη προσκεκλημένη θεωρούμε χρέος μας 
να παρουσιάσουμε ένα κομμάτι μέσα απο τον πλούτο του έργου της 
προσπαθώντας να δώσουμε το περίγραμμα της πολυτάλαντης προ
σωπικότητάς της.

Η Marianne Me Donald, πνεύμα ανήσυχο, 

αρνείται να περιορίσει το ενδιαφέρον της 

στους ένδοξους νεκρούς αλλά το επεκτείνει 

και στους αγωνιζόμενους επιγόνους και ξέ

ρουμε πόσο δύσκολο είναι να είσαι επίγονος 

με ακατοχύρωτη ακόμη και αμφισβητούμενη 

αξία, τόνισε στην εισήγησή του ο καθηγητής 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου I. Καζάζης. 

Η σχέση εμπιστοσύνης της Me Donald με τη 

νεώτερη Ελλάδα, είναι στενή και αποτελε

σματική. Συνεργάζεται κατ’ αρχήν με το Υ

πουργείο Πολιτισμού για τη διάσωση της πο

λιτιστικής μας κληρονομιάς και είναι πρόε

δρος της Εταιρείας του Αμερικανικού Φιλελ

ληνισμού "Ενωση για την Διατήρηση της Ελλη

νικής Κληρονομιάς*. Συνεργάζεται με το Πα

νεπιστήμιο Αθηνών το οποίο πρόσφατα της α- 

πένειμε επίτιμο διδακτορικό τίτλο και υπάρ

χουν προοπτικές συνεργασίας και με το Αρι- 

στοτέλειο Πανεπιστήμιο. Μη φανταστεί κα

νείς ότι η αφοσίωσή της στα Ελληνικά γράμμα

τα είναι ελληνοκεντρική με το περιεχόμενο 

που εμείς τείνουμε να δόσουμε στον όρο αυ

τό. Είναι συντονισμένη με το Οικουμενικό 

Πνεύμα του Ελληνισμού, αυτό που απ' την ε

ποχή της Μακεδονικής κυριαρχίας φιλοδόξη

σε ουνδιάζοντας τα συνδιαστέα να αγγίξει το 

νόημα του ανθρώπινου.

Η Me Donald έχει απλώσει το ενδιαφέρον 

της και σε άλλους τομείς. Σε συνεργασία με 

την Βασιλική Ακαδημία της Ιρλανδίας, στο 

Δουβλίνο, ίδρυσε το "θησαυρό των αυτοχθό

νων γλωσσών της Ιρλανδίας" με σκοπό την η

λεκτρονική αποτύπωσή τους, ενώ πολύ νωρί

τερα χρονολογείται η γνωριμία της με πολιτι

σμούς της Ανατολής. Κάτοχος της Ιαπωνικής 

λογοτεχνίας αφιέρωσε χρόνια για την σπουδή 

του ιδιόρρυθμου χθονίου ιαπωνικού θεάτρου 

αλλά και για την προώθηση των ιαπωνικών 

σπουδών στην πατρίδα της και ίδρυσε στο Πα

νεπιστήμιο της Καλιφόρνιας έδρα ιαπωνικών 

σπουδών.

Είναι εύλογο για μια φιλόλογο αυτού του 

εύρους και της δικής της βαθύτατης παιδείας 

πως οι αρχαίοι δεν είναι συγγραφείς του σχο

λείου ή του γραφείου, αλλά οι αγαθοί εκείνοι 

δαίμονες που όσο τους επιτρέπουν να διδά

σκουν και να τέρπουν τον σύγχρονο άνθρωπο 

θα εξακολουθούν να κατέχουν θέση οργανική 

στον πολιτισμό μας.

Δύο μονογραφίες της Me Donald, μελε

τούν τη σύγχρονη μεταφορά των τραγωδιών 

του Ευριπίδη στη σκηνή και στον κινηματογρά

φο και αναμένεται ένα τρίτο έργο της με θέμα 

τη μετάπλαση του αρχαίου δράματος, στο 

ποιο ολοκληρωμένο - κατά τον Βάγκνερ έργο 

τέχνης - στην Οπερα, όπου δένεται η ποίηση, 

η μουσική και η ζωγραφική με την όρχηση και 

την ηθοποιία. Δεν μπορούμε να δώσουμε λε

πτομέρειες για το εκλεκτό έργο της Me 

Donald πέρα απο τη συνοπτική περιγραφή, 

μπορούμε όμως για το συλλογικό, για τον ΙΒΥ

ΚΟ, για την πρώιμη δραστηριότητά της σ’ ένα 

σχετικά νεαρό επιστημονικό κλάδο, εκείνο 

της ηλεκτρονικής λεξικογραφίας με εφαρ

μογή στην κλασική φιλολογία. Γιατί αυτή της 

επέτρεψε να έχει παρέμβαση καταλυτική και

ενεργητική για τη διεθνή επιστήμη της κλασ

σικής φιλολογίας με τρόπο άμεσο και προσω

πικό για τον καθένα μας μέσω του προσωπι

κού ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Το 1972 σε συνεννόηση με το Πανεπι

στήμιο της Καλιφόρνιας ανέλαβε η κα- 

θηγήτρια Me Donald με τη γνωστή της γεν

ναιοδωρία και την οξυδερκή πρωτοβουλία να 

συστήσειερευνητική ομάδα υπό τον καθηγητή 

Theodor Brumer, με στόχο την ηλεκτρονική 

καταγραφή όλων των μνημείων της αρχαίας 

ελλη ν ική ς  γλώσσας. Επωνύμων και α

νωνύμων, ολοκλήρων ή σπαραγμάτων. Προς 

τούτο πέτυχε να κινητοποιήσει όχι μόνο το 

τμήμα κλασικών σπουδών του Πανεπιστημίου 

αλλά και την Αμερικανική Φιλολογική Ενωση, 

η οποία αριθμεί 3.000 πανεπιστημιακούς κα-
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θηγητές των κλασικών γλωσσών, και τον πα

νίσχυρο Χορηγικό Οργανισμό Αμερικής για τα 

πολιτιστικά και βεβαίως, και τους πάντα ευαί

σθητους ομογενείς των ΗΠΑ. Επιστράτευσε 

ακόμη την πολύτιμη εμπειρία του David 

Pakard της εταιρείας Hewlett Packard, κλασι

κού φιλολόγου, με ειδικότητα στην πληροφο

ρική.
Το Σεπτέμβριο του 1972 μια οικουμενική 

θα λέγαμε σύνοδος φιλολόγων απο τις ΗΠΑ, 

Καναδά και Ευρώπη, συνήλθε στην Καλιφόρ- 

νια και αποφάσισε τα επιθυμητά χαρακτηρι

στικά ενός ηλεκτρονικού “θησαυρού της Ελ

ληνικής Γλώσσας' Υστερα απο δέκα χρόνια 

ακριβώς, φθάνουν στην επανάσταση του προ
σωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή και ήρθε 

σε πέρας η μερική αποθήκευση (το τμήμα της 

γραμματείας απο τον Ομηρο ως τον Ιουστινια

νό).

Ετοιμάστηκε και σε CD και κυκλοφορεί ήδη 

απο ετών στην επιστημονική αγορά.

Η παρούσα φάση του “θησαυρού", πέρα α

πο την επαλήθευση και διόρθωση των τελευ

ταίων καταγεγραμμένων 10.000.000 λέξεων 

της ελληνικής γραμματείας περιλαμβάνει 

σχεδίασμά της επέκτασης της Βάσης Δεδο

μένων ώστε να περιληφθούν και τα βυζαντινά 

κείμενα και σε κάποιο ποσοστό και τα Νέα Ελ

ληνικά. Η καταγραφή αυτή ανακάλυψε νέα δε

δομένα για το μικρό αυτό λαό καλλιτεχνών και 

στοχαστών που εξέπληξαν και ενθουσίασαν 

ακόμα και τους ειδικώτερους μελετητές. Κα- 

ταγράφηκαν περίπου 3,000 επωνύμων και α

γνώστων ή ανωνύμων συγγραφέων και άλλες 

τόσες καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών εκτελε

στών για έναν τόσο περιορισμένο αριθμητικά 

πληθυσμό, σαν τον αρχαίο Ελληνικό Είναι ένα 

άθροισμα πρωτάκουστο και μεταξύ άλλων α

ποτελεί πανηγυρική αναδρομική επιβεβαίωση 

της διαίσθησης του γερμανικού ουμανισμού, ο 

οποίος πριν 200 χρόνια τους Ελληνες έβλεπε 

προπάντων ως δημιουργούς του ουρανισμού

Τι είναι όμως ο “θησαυρός της Ελληνικής 

Γλώσσας";
Πολύ λίγοι γνωρίζουν τη χρησιμότητά του

Ενα παράδειγμα των δυνατοτήτων του δί

σκου ψηφιακής εγγραφής (CD) ‘ Θησαυρός της 

Ελληνικής Γλώσσας' όπου έχουμε όλες τις 

χρήσεις της λέξης Δημοκρατία στο έργο του 

Θουκυδίδη (τα 4 πρώτα λήμματα.

στους κλάδους τις αρχαιογνωσίας, “θησαυρό" 

ονομάζουμε στη γλώσσα της φιλολογίας ένα 

τύπο αναλυτικότατου και πλήρους λεξικού, ό

που όχι μόνον περιλαμβάνονται όλες οι λέξεις 

μιας γλώσσας και όλες οι χρήσεις καταταγμ- 

μένες και ερμηνευμένες, αλλά συνάγονται ό

λα -μερικά παρατίθενται και αυτούσια-τα χω

ρία όπου εμφανίζεται κάθε λέξη. Τέτοιος είναι 

ο πολύτιμος θησαυρός της αρχαίας του Ερρί

κου Στεφάνου, κορυφαίο προϊόν του γαλλικού 

πολυϊστορος ουρανισμού του 16ου αιώνα.

θησαυρός την εποχή της ηλεκτρονικής 

λεξικογραφίας που διανύουμε ονομάζεται κά

τ ι διαφορετικό: το σύνταγμα των γραπτών 

μνημείων μιας γλώσσας το οποίο ενω μπορεί 

να διαβάζεται και σαν μιά οποιαδήποτε βι

βλιοθήκη με συνεχή κείμενα, ταυτόχρονα χά

ρη στην οργάνωσή του σε Βάση Δεδομένων,

επιτρέπει στους χρήστες που αναζητούν ο

ποιαδήποτε λεκτική μονάδα, μιά λέξη μεμο

νωμένη, ακέραια ως ρίζα ή ως κατάληξη ή ως 

ένα τυχαίο απότμημά της, ή συνδιασμούς της 

λέξης σε φράσεις, να παίρνουν πλήρεις και ε

ξαντλητικές απαντήσεις, δηλαδή έναν κατά

λογο όπου απαντά το ζητούμενο στοιχείο.

Σε μιά τέτοια Βάση Δεδομένων πληκτρο- 

λογήθηκαν εκ νέου και οργανώθηκαν τα κεί

μενα της αρχαίας γραμματείας. Στη Βάση 

αυτή, κάθε μιά λέξη της αρχαίας ελληνικής 

αρκεί να απαντάται έστω και μιά φορά σε κά

ποιο κείμενο απο τον 8ον αιώνα έως τον 6ον 

μ.Χρ. -για την ώρα- σε όλους τους τύπους και 

σε όλες τις εμφανίσεις είναι καταγραμμένη 

και επομένως είναι εντοπίσιμη και ανακλητή 

με τα συμφραζόμενά της μέσα σε λίγα λεπτά. 

Να σημειωθεί ότι ο “θησαυρός· αποτελεί επι-
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στημονική πρωτοπορεία, οε όλο το σχετικό 

χώρο της λεξικογραφίας, θεωρείται ότι δη

μιούργησε πρώτυπο για την εκπόνηση "θη

σαυρών* και άλλων γλωσσών. Εργαλείο βα

σικής έρευνας η Βάση αυτή Δεδομένων, ε

μπνέει και στηρίζει σειρά δευτερογενών ερ

γαλείων, όπως ειδικών λεξικών και συλλογών 

απο στοιχεία χρήσιμα για την εκπόνηση ερευ

νητικών και διδακτικών εγχειριδίων κάθε κα

τηγορίας και φύσεως.

Ολα αυτά μας επιτρέπουν να στοχεύουμε 

με καινοφανή άνεση σε συνθετικές εργασίες 

ανωτέρου επιπέδου. Με βάση αυτή την α

ποτύπωση μπορεί επιτέλους να απστολμηθεί 

νέα επεξεργασία σε βάθος του πολύτιμου λε

ξικού της αρχαίας ελληνικής των Άγγλων 

Lidel & Scott, 150 χρόνια απο την έκδοσή του 

και να αναλυθεί όπως και πράγμαπ είχε αρχί

σει να γίνεται το εξ ’ ίσου κολοσσιαίο έργο της 

αναταξινόμησης των λογοτεχνικών και μη γε

νών και ειδών της πολυδαίδαλης αρχαιοελλη
νικής γραμματείας.

θα δώσω ένα δείγμα των κλάδων της έ 

κτασης των κειμένων.

Η αρχαία ελληνική γραμματεία μας διασώ

θηκε ως γνωστό σε χειρόγραφα, σε παπύρους 

και επιγραφές, που βρίσκονται σε κατάσταση 

απο κακή έως οικτρή, κολοβά, ακρωτηριασμέ

να, συχνά χωρίς την παραμικρή ένδειξη συγ

γραφέα ή τίτλου. Καθημερινά έρχονται στο 

φώς π.χ ένας πάπυρος που κανείς δεν κατα

λαβαίνει τίποτα και στον οποίο διασώζονται 

μόνο δύο λέξεις ολόκληρες, φυσικά κανείς 

δεν μπορεί να βγάλει νόημα, ούτε η πατρότη

τα μπορεί να αναγνωρισθεί, ούτε και η ταυτό

τητά του. Κανείς δεν γνωρίζει αν πρόκειται για 

κείμενο γνωστό ή πρωτοεμφανιζόμενο. Ος 

τώρα μόνον η επιμονή γενεών ολοκλήρων, φι

λολόγων, με τη μνήμη και τα υπάρχοντα 

βοηθήματα, καθιστούσαν αναγνωρίσιμα αυτά 

τα κείμενα και αξιοποιήσιμα τέτοια σπαράγμα

τα που πολλές φορές έκρυβαν διαμάνπα απο 

την ποίηση και την πεζογραφία. Που αποκάλυ

πταν εργασίες γνωστών προσώπων ή αποκά

λυπταν νέα πρόσωπα που μας υποχρέωναν να 

προσθέτουμε νέα κεφάλαια στη γραμματολο

γία μας.

Με το θησαυρό άρχισε να μεταβάλλεται η 

διαδικασία φιλολογικής επεξεργασίας τέ

τοιων κειμένων.

Αν για παράδειγμα έχουμε ένα σπαραγμέ- 

νο πάπυρο που διασώζονται σε συνέχεια δύο 

μόνο ολόκληρες λέξεις και δώσουμε εντολή

στο "θησαυρό" να μας βρεί που συναντάται 

ξεχωριστά η κάθε λέξη, μας δίνει ακριβώς πό

σες εμφανίσεις των λέξεων έχουμε στα αρ

χαία κείμενα . Αν με ξεχωριστή εντολή 

ζητήσουμε πόσες φορές συναντώνται μαζί οι 

δύο λέξεις, θα μας απαντήσει σε ποιο ή ποια 

κείμενα και χωρία συναντιόνται και οι δυό λέ
ξεις μαζί.

Η αναζήτηση μέσα σε κείμενα 60.000.000 

λέξεων κρατάει μόλις 45’ χρόνος που προ- 

βλέπεται να μειωθεί κατά πολύ. Το απόσπα

σμα πρόσθεσε μία μόνο λεπτομέρεια στο 

γνωστό κείμενο, αλλά έτσι βελτιωνόμαστε αρ

γά και σταθερά.

Σε τελευταία ανάλυση η Me Donald και οι 
συνεργάτες της, αξίζουν την ευγνωμοσύνη 

μας. Γιατί με το έργο αυτό ξανάνοιξε ο ορίζο

ντας για να μελετηθεί σοβαρά και να επανατο- 

ποθετηθεί από τη φιλολογική κοινότητα, η

παιδευτική πρόταση της αρχαιότητας, επειδή 

αυτή ακριβώς συχνά κινδυνεύουμε να χάσου

με από τα μάπα μας.

Ας παρακολουθήσουμε τώρα την ομιλία 

της καθηγήτριας της Κλασικής Φιλολογίας 
του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας:

Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι ευχαριστώ για 

την τιμή που μου κάνετε.

Η γλώσσα της ελευθερίας, ο ένδοξος θη

σαυρός της Ελλάδας, η δόξα της Ελλάδας, 

ανήκει σε όλους μας και έχ ει διαμορφώσει 

την επιστημονική και λογοτεχνική κληρονο

μιά του δυτικού κόσμου. Αλλά πιό σημαντικά 

ίσως, η ελληνική λογοτεχνική παράδοση έκα

νε δυνατό το επίτευγμα της Δημοκρατίας.

Εφέτος γιορτάζουμε την επ έτειο  των 

2500 χρόνων της Δημοκρατίας. Σ τψ  Ελλάδα 

βρίσκουμε για πρώτη φορά την ιδέα της ισό

τητας και το παράδειγμα της ελευθερίας. Η 

ιστορία της ελληνικής γλώσσας αποτελεί ε 

πίσης την ιστορία της φολοσοφικής και πολι

τιστικής εξέλιξης του ανθρώπου της Δύσης.

Από όλα τα ανθρώπινα δημιουργήματα, η 

ελληνική γλώσσα είνα ι το πιό καταπληκτικό. 

Η γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ζωής 

και των σχέσεων στις οποίες οι Ελληνες εξέ- 

φρασαν τη σκέψη τους και τα αισθήματά 

τους, είνα ι ουσιαστικά αντιπροσωπευτικά 

στοιχεία για έναν υψηλό πολιτισμό.

Ενας άνθρωπος μπορεί να αναλύσει ό- 

τιδήποτε, αλλά χωρίς αυτή τη γνώση παραμέ

νει αδαής του καλλίστου πνευματικού άθλου 

του ανθρωπίνου γένους. Σήμερα θα αναφερ

θώ στη γλωσσική ιστορία της Ελλάδας μιλώ

ντας κυρίως για του αρχαίο κόσμο που απο-
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τελ ε ί το επίκεντρο των σπουδών μου. θέλω  

επίσης να μιλήσω για το έργο που ξεκίνησα 

με τη συγκέντρωση της ελληνικής γλώσσας 

σε ηλεκτρονικό δίσκο. Το ’ θησαυρό της Ελ

ληνικής Γλώσσας’ .

Ο Χάϊντεγκερ είπ ε πως ο άνθρωπος ήταν 

ο πλάστης και ο άρχοντας της γλώσσας. Ενώ ε ί

ναι η γλώσσα που παραμένει η αρχόντισσα του 

ανθρώπου. Όταν αυτή η σχέση κυριαρχίας ανα- 

φέρεται, ο άνθρωπος υποκύπτει σε παράξενα 

τεχνάσματα. Κάποτε ο άνθρωπος επεμβαίνει 

στη φυσική εξέλιξη της γλώσσας. Οι Άγγλοι α

παγόρευσαν προσωρινά στους Ιρλανδούς τη 

χρήση της γλώσσας τους με αποτέλεσμα να α

γωνίζονται ακόμα κ ι τη διατηρήσουν. Οι Ελλη

νες ήταν mo τυχεροί. Οι era δρομείς τους, Ρω

μαίοι, Τούρκοι κ λ π , πέτυχαν ώστε η ελλτμκή  

γλώσσα να τους υποδουλώσει γιατί αυτοί υπο

τίμησαν τη δύναμή της και αυτή ακριβώς η 

γλώσσα, εξέφρασε μα  ελευθερία που τελικά 

ανέτρεψε τους κατακτητές. Και όπως ο Thomas 

Dales λέει *εκις λαός χωρίς δική του γλώσσα 

είναι λαός ημιαυτόνομος'. ΓΓ αυτό και ενα έ

θνος πρέπει να περιφρουρεί τη γλώσσα του πε

ρισσότερο απο τα εδάφη του. Η γλώσσα μπορεί 

να είνα ι όπλο για κατάχτηση ή όργανο για 
ειρήνη Κατά καιρούς η γλώσσα χρησιμοποιεί

ται απο τους καταχτημένους για την επανάκτη- 

ση των δικαιωμάτων τους. Ενας μεγάλος διδά

σκει τη γλώσσα στο παιδί για να το μορφώσει. 

Υπάρχουν πολλές στατιστικές μελέτες που δεί

χνουν ότι η εγκληματικότητα αυξάνει με την α

γραμματοσύνη. Π ολλοί εγκληματίες απο

καλύπτουν στις βιογραφίες πως η αδυναμία 

τους κ ι εκφραστούν καταλήγει σε εγκλήματα, 

τη μοναδική μορφή έκφρασης και αυτοπεποίθη

σης που τους απομένει.

Η λογοτεχνία αποτελεί την ολοφάνερη έκ

φραση της γλώσσας. Κάποτε η γλώσσα πλάθει 

τη λογοτεχνία αλλά και η λογοτεχνία δημουρ- 

γε ί επίσης τη γλώσσα. Η ιστορία και η παιδεία 

πλάθουν τις ιδέες που μά  γλώσσα μπορεί να 

εκφράσει. Ταυτόχρονα όμως εκφράζει και τον 

εθνικό χαρακτήρα που την πλάθει Ετσι η ανά

πτυξη της γλώσσας αποτελεί μά  διαρκή διαδι

κασία.

Ας αρχίσουμε απο την αρχή με τον Ομηρο. Η 

Ιλιάδα και η Οδύσσεια, αποτελούν προϊόντα 

προφορικής παράδοσης που χρονολογείται α

πο τη δεύτερη χιλιετία πΧρ. Αυτά τα μεγάλα έ

πη δημουργήθηκαν για να δείξουν το μεγαλείο 
του ελληνικού πνεύματος και πς αρετές πς ελ

ληνικής ψυχής.

Η αρετή είναι ένας αφηρημένος όρος που 

παραπέμπει στο "άριστον υπερθετικό του ’κα

λοίΤ και σχετίζεται με το "ΑΡ" που σημαίνει κα

λώς βαλμένο, υπό την έννοια του καλού συνδια- 

σμού. Τοποθετώντας όλα τα κομμάτια στην θέ

ση τους είναι αρετή Υπάρχει η φράση ΑΙΕΝΑΡΓ 

ΣΤΕΥΕΙΝ και αυτό ήταν καθήκον των' ευγενών ή 

αριστοκρατών. Ο άντρας στην Ιλιάδα κάνει έργα 
όταν' ε ικ ίί νέος, και επδίδεται στο λόγο όταν 

είναι μεγάλος και ικανός κ ι δίνει συμβουλές. Οι 

αρετές των γυναικών ήταν η ομορφιά και η ικα

νότητα σας δουλειές του σπτιού. Η αγνότητα 

ήταν επίσης πρωτεύουσας σημασίας. Η Πηνε

λόπη ήταν παράδειγμα και η Κλυταιμνήστρα α- 

ντιπαραδείγμα. Οι αρετές αυτές δεν αποτε

λούσαν μόνο κοινωνικούς στόχους αλλά και 

στάση ζωής.

Ηηρωΐκήποίηση ήτανβάοητης αρχαίας ελ

ληνικής σκέψη και διέκρινε τους 'Ελληνες απ’

όλους τους άλλους λαούς. Δεν υπήρχε άλ

λος λαός που κ ι γνωρίζει τόσο καλά τη φο

βερή απώλεια που έφερνε ο πόλεμος και δεν 

υπήρχε άλλος λαός που κ ι γνωρίζει συγχρό

νως τόσο καλά την αξία της ζωής και ιδ ια ίτε

ρα της αρετής - ανωτερότητας. Οι λυρικοί 

ποιητές έδωσαν συνέχεια στην ευγένεια και 

την αρετή προσθέτωντας πολλά στοιχεία  

στον Ομηρο.

Η Σαπφώ εφαρμόζει στην ποίησή της το 

λεξιλόγιο  του πολέμου. Λ έξεις που σημαί

νουν θάνατο στα έπη, η Σαπφώ τις χρησιμο

ποιεί στον έρωτα.

Όταν τα γεγονότα αλλάζουν και έννοια 
των λέξεω ν αλλάζει.

Ο Αριστοτέλης είπ ε ότι η γλώσσα και ο λό

γος είναι που ξεχωρίζουν τον άνθρωπο από 

τα ζώα.

Στη φιλοσοφία επαναδιατυπώνεται η ση

μασία της γλώσσας που αποτελεί η ίδια αντικεί

μενο μελέτης. Η γλώσσα είναι η βάση, η πηγή 

του πολιτισμού. Οι βάρβαροι είναι αυτοί που δεν 

μπορούν να μ ιλή σ ου ν Ε λληνικά . 

Στην ιστορία του Βυζαντίου, οι ιερείς ήταναυτοί 

που δίδασκαν την Ελληνική γλώσσα.

Η Ελληνική γλώσσα θριαμβεύει, era κρατεί 

στην Ανατολή Ο ελληνικός πολιτισμός κατακτά 

τον κόσμο.

Η Καινή Διαθήκη γράφτηκε στα ελληνικά και 

ο Ρωμαίος Αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος ε- 

πέλεξε να γράψει πς σκέψεις του στα ελλψ ι- 

κά.

Το 1453 ήταν μαύρη χρονιά στην ελληνική ι

στορία, αλλά το 1821 ήταν φωτεινή περίοδος 

για την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Τα γραφτά ε

κείνης της εποχής μαρτυρούν το ελληνικό πά

θος για την ελευθερία.

Η εκκλησία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
στη διάδοση της ελληνικής γλώασσας Παρά 

την τουρκική σκλαβιά, η ελληνική γλώσσα επέ- 

ζησε.
Ο Σεφέρης, ο Καβάφης, ο Καζαντζάκης, που 

είναι σύγχρονοι Ελληνες ποιητές και εγγρ α 

φείς, διεύρυναν την ελληνική γλώσσα δίνοντάς 

της άλλη διάσταση

Παρατηρούμε ότι υπάρχει συνέχεια στον 

Ελληνικό πολιτισμό που έχουν οι έχουν οι άν

θρωποι στη γλώσσα τους και σπς έννοιες που 

εκφράζονται με αυτή τη γλώσσα.

Τη λογοτεχνία της Ελλάδας χαρακτήριζα έ

να βαθύ φάσμα, τα χρώματα του οποίου ξεκι

νούν από την Αθήνα. Η Αθήνα ενσάρκωνα το η

ρωικό πνεύμα του Ελληνα, ενώ m χρώματά της
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μετατοπίζονται και αλλάζουν με ης περιστά

σεις.

Δεν υπάρχει mo ομορφη γλώοοα απο τψ  

ελλψ ική Εχει διατηρήσει την ομορφιά της μέ

σα στους αιώνες όχι μόνο με τη μορφή και τους 

ήχους της αλλά και με πς ηθικές ιδέες που εκ

φράζει.

Η έννοια της ελευθερίας είναι ένα δώρο 

πού χάρισε η Ελλάδα στον κόσμο.

Στους βαρβάρους όλοι είναι σκλάβοι εκτός 
από έναν.

Στην ερώτηση ‘ποιος σας κυβέρνα, ποιό ε ί

ναι το αφεντικό σας," που γίνεται σε χορικό της 

τραγωδίας του Αισχύλου, οι Ελληνες απαντούν 

‘δεν είμαστε σκλάβοι «π^εκός ούτε εξαρτιόμα- 

στεαπο τονένα ΐ.

Το ιδανικό της ελευθερίας είναι μόνο ένα 

δώρο της Ελλάδας. Ενα άλλο είναι ο ηρωισμός 

που πηγάζει από την υπεράσπιση της ελευθε

ρίας, ενα δίδαγμα που η Ελλάδα έχει μάθει μέ

σα από μεγάλες θυσίες

Ο Έλληνας δε γίνεται δούλος, ούτε ενός 

κοινωνικού περίγυρου, ούτε ενός τυραννικού 

και απρόσωπου θεού.

Σύμφωνα με το γνωμκό που είναι χαραγμέ

νο στο ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, ο άν

θρωπος πρέπει να γνωρίζει τα όριά του αλλά 

πέρα απο αυτά θα συνεχίζει να αγωνίζεται.

0  Σεφέρης, μας παροτρύνει 'λίγο ακόμα να 

σηκωθούμε λίγο ψηλότερα’ . Πρέπει να ανα

γνωρίσουμε ότι οι θεοί διαφέρουν από τους αν

θρώπους. Οι θεοί είναι αθάνατοι, οι άνθρωποι 

θνητοί. 0 θάνατος καθορίζει την ποιότητα της 

ζωής για τον άνθρωπο. 0 ηρωισμός των ανθρώ

πων ενιαχμεται απο τψ  γνώση που σπεύδει να 

πληρώσει τψ  τιμή για τις πράξεις τους. Η γνώ- 

ση δυναμώνει τψ  ανδρεία όπως μας λέει ο Αρι

στοτέλης και ο θουκιδίδης. Σ ' αυτή τη ζωή ό

λοι μας είμαστε καταδικασμένοι να πεθανου- 

με. 0  μέσος πολίτης έχει τη δυνατότητα του 

περιορισμού με την απλή πράξη του καλού 

και αυτή η έννοια είναι ένα άλλο πρόσωπό 

του πνεύματος.

Πεθαίνουμε και αυτό μπορεί να συνιστα το 

νόημα της ζωής αλλά έχει τεράστια δύναμη η 

γλώσσα και αυτό μπορεί να αποτελεί το μέτρο 

της ζωής μας και οι Έλληνες μας παρείχαν το 

χρυσό μέτρο και τη χρυσή τους γλώσσα. Η ελ

ληνική λογοτεχνία που μας στέλνει τόσο αν- 

θρώπνα μηνύματα σήμερα, πρέπει να διατηρη

θεί και να μελετηθεί. Αυτό με παρακίνησε το 

1972 να αρχίσω το έργο της καταγραφής όλη; 

της ελλψικής γλώσσας σε ηλεκτρονικό υπολο

γιστή

Η ιστορία της γλώσσας μας βοηθάει να 

δούμε με άλλη οπτική τα φιλοσοφικά προ

βλήματα. Πάντα υπάρχει ένα έμφυτο κοινωνικό 

στοιχείο στψ  γλώσσα και οι Έλλψες εκφρά

στηκαν μ ’ αυτό το στοιχείο στο έπακρο.

0 Ντενότ παρατηρεί πως η λογική δεν ανα

καλύπτεται στη φύση, ενυπάρχει στη γλώσσα. 

Αναπτύχθηκε απ’ τψ  οργάνωση και τψ  επανά

ληψη των διαφορετικών τρόπων που έχουν επί- 

δράσει επάνω στον άνθρωπο.

Μ  όλες πς τεχνικές η γλώσσα είναι το ποιό 

κοινό όργανο. Δηλαδή η τέχνη του γνωμκού, 

της ρητορικής και της κριτικής.

Η θέση του Πλάτωνα είναι ότι η γλώσσα ε ί

ναι το βασικό σημείο του πολιτισμού. Στο σύγ

χρονο βάρβαρο κόσμο μας, mo πολύ αποβάλ

λεται σης δυνάμεις τις λογικής.

Η ελλψ ική γλώσσα πρέπει να διαιωνισθεί 

ως πολύτιμος και ωραίος θησαυρός, αλλά φαί

νεται πως έχουμε μπει σε μά δύστυχη εποχή

που οι νέοι αγνοούν το παρελθόν και εκ τι

μούν μόνο το παρόν καταστρέφοντας έτσι και 

το μέλλον. Είναι η οπτική και ακουστική γε

νιά. Τα παιδιά κολλούν στις τηλεοράσεις και 

κυκλοφ ορούν μ ε γουόκμαν. Π ρέπ ει να 

βρούμε τον τρόπο να κερδίσουμε πάλι το πα

ρελθόν μας ώστε να έχουμε στα ελεύθερα  

χέρια μας το παρόν. Γιατί το μόνο ελεύθερο 

άτομο είναι αυτό που έχει αφομοιώσει το πα

ρελθόν του και έχει κατανοήσει τα διδάγμα- 

τά του. Αλλιώς παραμένει σε άγνοια, θύμα 

της τύχης.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μας εmτpέ- 

πουν να ερευνήσουμε τα κείμενα, αλλά χρεια

ζόμαστε ανθρώπους εκπαιδευμένους για να 

μελετούν αυτά τα κείμενα. Οι άνθρωποι πρέπει 

να μάθουν να εκφράζονται σε προτάσεις με

γαλύτερες απο της Κασσάνδρας. Αναπτύσσο

ντας άλλωστε τη δύναμη της γλώσσας μας θα 

ανακαλύψουμε εμείς οι ίδιοι και θα τους δίνου

με τψ  ελευθερία που η ελληνική γλώσσα εκ

φράζει κάλλιστα.

Σήμερα η ελευθερία μας είναι συνώνυμη με 

τη γνώση της γραφής και της ανάγνωσης και 

προς αυτήν τψ  προσπάθεια η εποχής μας πρέ

πει να οδηγεί τη σκέψη μας. Και όπως οι Ελλη

νες έπρεπε w  πολεμήσουν για να διαφυλάξουν 

τψ  ελευθερία τους πάντοτε, έτσ ι και τώρα, 

πρέπει να ξεκινήσουμε μια νέα σταυροφορία 
για τψ  υπεράσπιση της ελλψικής γλώσσας και 

τα σχολεία μας και τψ  διατήρηση της ιστορικής 

μνήμης του παρελθόντος. Χρειαζόμαστε τον η

ρωισμό σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. ‘Εν αρχή ψ ο  

λόγος" που γίνεται να μας οδηγήσει φραστικά, 

προς το τέλος - το τέλος της ζωής μας ή τψ  τε

λειότητα του πολιτισμού μας. Η ελληνική γλώσ

σα είναι ένα γερό κτίσμα όσο και ο Παρθενώ

νας. Έχει αρχαία ιστορία που πρέπει να διαφυ

λαχτεί. Κατέχουμε μόνο ένα μκρό τμήμα από 

τψ  αρχαία λογοτεχνία, αλλά τώρα έχουμε συ

γκροτήσει τελικά ένα γερό θεμέλιο σε ένα ηλε

κτρονικό δίσκο που μπορεί να δίνει πληροφο

ρίες σε όλους τους ενδιαφερομένους μελετη

τές. Ένα από τα κύρια μελήματά μας πέτυχε. 

Τώρα η γλώσσα διαφυλάοσεται. Οι ανθρωπισπ- 

κές σπουδές συμβάλλουν στην υγεία  του 

πνεύματος και του έ&ους.

Ολοι μαζί τώρα ας εργαστούμε, πρέπει να 

ανάψουμε και να λαμπρύνουμε το ‘ θησαυρό 

της Ελλψικής Γλώσσας’ και να τον κάνουμε 

κτήμα προσιτό σ’ όλο τον κόσμο.

Παρουοίαση: Αρχ/κας Κώστας Κούρος
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ΚΑΝΑΔΑΣ: 'MEDIA* ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΛΑΓΝΕΙΑ
Σατανισμός και μαύρη μαγεία και 

στον Καναδά. Οπαδοί του "άρχοντα 
του ακάτους", επιδίδονταν σε "χορό 
βρυκολάκων" με βιασμούς, δολοφο
νίες και διαμελισμούς των θυμάτων 
τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα "Σάντεϊ 
Τάιμς", τα φρικιασπκά εγκλήματα που 
βαρύνουν το σατανικό ζευγάρι ΠολΤιλ, 
29 χρόνων, λογιστή και τη σύζυγό του 
Κάρλα Χομόλκα, 23 χρόνων, βοηθό

κτηνιάτρου, είναι τόσο αποτρόπαια, 
που όταν τα άκουσαν κατά την προα
νάκριση, δάκρυσαν ακόμη και οι έμπει
ροι αστυνομικοί. Η Χομόλκα, το τελευ
ταίο διάστημα, παρέσυρε στο σπίπ της 
τρία ανήλικα κορίτσια ηλικίας 13, 14, 
και 15 χρόνων. Στη συνέχεια τα "παρέ- 
δωσε" στον σύζυγό της, τον οποίο και 
βοήθησε να τα βιάσει, να τα βασανίσει 
και στο τέλος να τα θανατώσει, διαμε
λίζοντας τα πτώματα. Από αυτή τη σα

ΙΣΟΒΙΑ ΣΤΟΥΣ ΦΟΝΙΑΔΕΣ ΝΕΟΝΑΖΙ
"SOS.Οι νεοναζίσυγκροτούνεθνικό 

δίκτυο για να συντονίσουν αποτελε
σματικά τη δράση όλων των ακροδε
ξιών οργανώσεων στη Γερμανία. Ο κα
τάλογος με τα ονόματα αριστερών, 
που δημοσιεύθηκε πρόσφατα σε ένα 
ακροδεξιό περιοδικό, αποτελεί ένδειξη 
ότι βελτιώνουν την οργάνωσή τους. 
Προορισμός του καταλόγου αυτού εί
ναι να στέλνει πληροφορίες σε όλη τη 
χώρα. Οι νεοναζί βρίσκονται στη διαδι

κασία οικοδόμησης μιας ενεργούς ορ
γάνωσης, που θα αποφύγει τα λάθη 
του παρελθόντος. Καταβάλλουν προ
σπάθειες για να ενισχύσουν τους δε
σμούς τους με τις ακροδεξιές οργανώ
σεις Αυστρίας, Ισπανίας, Ελβετίας, 
Βελγίου, Ολλανδίας, Λουξεμβούργου 
και Δανίας.

Με τα παραπάνω λόγια προειδο
ποίησε την διεθνή κοινή γνώμη ο Ερνστ 
Ορλάου, επικεφαλής της Εππροπής

τανική "μυσταγωγία" δεν της ξέφυγε 
ούτε η 14χρονη αδελφή της, την οποία 
πρόσφερε στον Τιλ σαν "Χριστουγεν- 
νιάπκο δώρο". Η φρίκη σε όλο της το 
μεγαλείο! Και μια...λεπτομέρεια:

Το διεστραμένο ζευγάρι παράλληλα 
μαγνητοσκοπούσε όλη τη διαδικασία 
των εγκλημάτων του και έδειχνε στο 
υποψήφιο θύμα τα μαρτύρια του προη
γούμενου για να...ξέρει π το περιμέ
νει!!!

Προστασίας του Συντάγματος στο Αμ
βούργο, την ημέρα της καταδίκης σε 
ισόβια και δεκαετή κάθειρξη των δύο 
νεοναζί: Μικαέλ Πέτερς 26 χρόνων και 
Λαρς Κρισπανσεν 20 χρόνων. Οι κατα- 
δικασθέντες είχαν συλληφθεί για τον 
εμπρησμό του ξενώνα στην πόλη του 
Μελν πέρυσι το Νοέμβριο, όπου είχαν 
βρει το θάνατο τρεις Τούρκοι μετανά
στες.

ΤΟΡΟΝΤΟ: ΜΕ ΚΟΥΖΙΝΟΜΑΧΑΙΡΟ ΕΒΑΛΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΦΛΥΑΡΙΑ ΤΟΥ!
Μιλούσε ακατάπαυστα την ώρα που 

εκείνη έβλεπε στην τηλεόραση το αγα
πημένο της σήριαλ. Την διέκοπτε με τη 
φλυαρία του και δεν μπορούσε να πα
ρακολουθήσει την πλοκή του επεισο
δίου . Στην αρχή τον παρακάλεσε να μη 
μιλά. Εκείνος τίποτα. Οχι μόνο δεν στα

μάτησε να μιλάει, αλλά τόλμησε να κά
νει ζάπινγκ από κανάλι σε κανάλι. Τότε 
αποφάσισε η 64χρονη σύζυγος όπ έ
πρεπε να πάρει δρασπκά μέτρα κατά 
του φλύαρου ΘΟχρονου συζύγου της. 
Πήγε στην κουζίνα, εφοδιάστηκε με έ
να μαχαίρι του κρέατος και, με ορμή,

κατάφερε πλήγματα στον άνδρα, με 
τον οποίο μοιραζόταν τη ζωή της επί 25 
ολόκληρα χρόνια! Οπως ανακοίνωσε η 
Αστυνομ'α του Τορόντο, το θύμα νοση
λεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρά 
τραύματα στο στήθος, τον ώμο και το 
αριστερό χέρι.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ: ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ ΤΟΥΕΦ ΜΠΙΑΙ ΨΑΡΕΨΕ...ΛΑΒΡΑΚΙΑ
Απέδωσε το παρακάτω τέχνασμα 

του FBI: "Μετέτρεψε" έναν πράκτορά 
του σε μεγαλέμπορο ναρκωπκών και 
με την ιδιότητά του αυτή δοκίμαζε την 
αξιοπισπά των Αστυνομικών της Ουά- 
σινγκτον στη μάχη κατά των ναρκωπ
κών. Και βρήκε 12...μπουμπούκια. Ο
πως λέγεται σήμερα, οι "δώδεκα" ζη

τούσαν και έπερναν από 2.000 έως
24.000 δολλάρια ΗΠΑ για να κάνουν τα 
στραβά μάπα. Ενας μάλιστα από αυ
τούς τους...πιστούς και ορκισμένους 
τηρητές της έννομης τάξης και του συ
ντάγματος, υποσχέθηκε στον "μεγαλέ
μπορο" να τον προμηθεύσει με "στρα
τό* από όμοιους του, που θα τον βοη

θούσαν στην διακίνηση των ναρκωπ
κών στη λιανική  αγορά! Τώρα ο
δηγήθηκαν στο δικαστήριο και οι ποι
νές που προβλέπονται για τέτοιες πε
ριπτώσεις φθάνουν μέχρι και ισόβια 
κάθειρξη.

ΣΙΚΑΓΟ: ΠΛΗΡΩΣΕ 2.100 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΣΤΡΑΓΓΑΛΙΣΕΙ
Θανατος κατά παραγγελίαν και στο από καρκίνο και ήθελε να πεθάνει Διά- γείτονα της και μέλος της τοπικής συμ-

Σικάγο! Η Σούζαν Ποτέμπα, 50 ετών, πα- λεξε μα ημέρα που έλειπαν ο σύζυγος μόρας, τον Ρέτζ> Ουιλιαμς 18 χρόνων,
ντρεμένη και μητέρα ενός γιου, έπασχε και ο γιός της. Ειδοποίησε μπαρόβιο να τη σκοτώσει. Του έδωσε 2.100 δολ-
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λάρ*α με την παράκληση να την στραγ
γαλίσει Αστός την έβαλε κάτω αλλά ήταν 
αδέξιος Εκεί που νόμισε ότι την τελείω
σε, αυτή συνήλθε και τον προέτρεψε να 
συνεχίσει μέχρι να πετΟχει το στόχο.

Ο Ρέτζι που κατάλαβε ότι δεν τα κα- 
τάφερνε στον στραγγαλισμό, έψαξε στην 
αποθήκη του σππιοΰ, βρήκε το ηλεκτρικό 
τρυπάνι και της τρύπησε δέκα φορές το 
κεφάλι. Ετσι η Σούζαν απηλλάγη από την

οδυνηρή ζωή της και ο νεαρός δρά
στης που συνελήφθη δεν θα γλυτώσει 
την φυλακή.

ΑΓΓΛΙΑ: ΔΑΣΚΑΛΑ ΠΑΡΕΔΙΔΕ ΕΡΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ!
Γαργαλισπκές λεπτομέρειες ερω

τικής περιπέτειας νεαρής δασκάλας με 
13χρονο μαθητή της, πληροφορήθηκαν 
πρόσφατα οι αναγνώστες βρετανικής 
λαϊκής εφημερίδας. Η 27χρονη δασκάλα 
Κέρι Τόζερ, η οποία δίδασκε στο σχολείο 
του Σάρει, προσκαλούσε τον μαθητή της

στο διαμέρισμά της, όχι για ιδιαίτερα 
μαθήματα, αλλά για ερωτικές περι
πτύξεις, μια και δυο φορές την ημέρα.

Το αγόρι, που, όπως προβλέπει ο 
νόμος, το όνομά του δεν δόθηκε στην 
δημοσιότητα, κρατούσε ημερολόγιο, στο 
οποίο περιέγραφε λεπτομερώς τις ερω

τικές συναντήσεις του με τη δασκάλα. 
Οταν έπεσε στα χέρια των γονιών του 
όμως το ημερολόγιο, το πήγαν στην 
Αστυνομία και άρχισε η εναντίον της 
ανάκριση. Το δικαστήριο στη συνέχεια 
καταδίκασε τη θερμόαιμη δασκάλα σε 
ένα χρόνο φυλάκιση.

ΠΕΡΟΥ: ΤΟ 'ΦΩΤΕΙΝΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ'...ΣΚΟΤΕΙΝΙΑΣΕ ΦΤΩΧΟΓΕΙΤΟΝΙΑ
Δεκαπέντε πάνοπλοι αντάρτες της 

τρομοκρατικής οργάνωσης “φωτεινό 
μονοπάτι", μπήκαν στο υποκατάστημα 
της Εθνικής Τράπεζας σε φτωχικό 
προάστειο της Λίμα, πρωτεύουσας του 
Περού και άρχισαν να πυροβολούν ό
ποιον έβρισκαν μπροστά τους. Σκότω
σαν εννιά, μεταξύ των οποίων ένα αγό

ρι τεσσάρων χρόνων. Οι δύο ιδιωτικοί 
Αστυνομικοί που προσπάθησαν να 
τους αναχαιτίσουν, έπεσαν και αυτοί 
νεκροί. Ενας 16χρονος αντάρτης ο ο
ποίος φύλαγε το δρόμο έξω από την 
Τράπεζα, είδε ένα αστυνομικό αυτοκί
νητο που περνούσε τυχαία. Του έριξε 
μια χειρομβοβίδα και σκότωσε τους

δύο αστυνομικούς που επέβαιναν. Το 
πανδαιμόνιο που ακολούθησε εκμε- 
ταλλεύθηκε η συμμορία και έκλεψε
26.000 δολλάρια. Το ποσό αυτό προο
ριζόταν για την πληρωμή του δώρου 
Χριστουγέννων στους δημοσίους υ
παλλήλους.

ΗΠΑ:ΠΟΥΛΟΥΣΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ!
"Στοργικός πατέρας" ο...τετράπα

χος Νπούι Λαίην, 39 χρόνων, που περ
νούσε την ώρα του τρώγοντας χά
μπουργκερ σε ιραστ φουντ. Πρόσφατα 
επισκεύθηκε την Ντέμπι Σπούαρτ, που 
εργάζεται στον Αμερικάνικο Στρατό 
Σωτηρίας, με σκοπό να της πουλήσει 
για 6.000 δολλάρια τους γιους του 
Γουαίην οκτώ χρόνων, Γουαίηλον έξι 
χρόνων και Ααρών έξι μηνών. Μετά 
από αυτό η Ντέμπι πήγε στην Αστυνο
μία και από εκεί με συνοδεία αστυνομι
κού, που παρίστανε το σύζυγό της κα- 
τέφθασαν στο σπίτι του Λαίην. Εκεί ο 
πατέρας πρόσταξε τους μεγάλους του

γιούς να ακολουθήσουν την Ντέμπι. 
Ταυτόχρονα, κάλεσε τη γυναίκα του 
Ρετζίνα 31 χρόνων, να φέρει και το 
μωρό. Ο Λαίην το πήρε και άρχισε να 
δείχνει στο ζευγάρι πόσο γερό ήταν.

Στη συνέχεια προχώρησε στον τρό
πο πληρωμής. Θα του έδιναν 3.000 
δολλάρια για τα δύο μεγάλα αγόρια και 
άλλες 3.000 για το μωρό. Θα έπαιρναν 
αμέσως μαζί τους τον Γουαίην και τον 
Γουαίηλον και μετά από λίγες ημέρες 
θα παραλάμβαναν και το μικρό. Θα 
άφηναν πάντως...καπάρο για το μωρό 
100 δολλάρια! Βεβαίως ο αστυνομικός 
επενέβη και συνέλαβε τον πατέρα.

Στην πορεία της προανάκρισης απεδεί- 
χθη οτι πριν από τρ ία χρόνια είχε 
πουλήσει και άλλα δύο δίδυμα παιδιά 
του, μόλις τα είχε γεννήσει η γυναίκα 
του.

Οι κατηγορίες που τον βαρύνουν 
τώρα είναι εμπόριο βρεφών και παι
διών κατ’εξακολούθηση. Αν καταδικα
στεί, μπορεί να μείνει στη φυλακή για 
10 χρόνια και να πληρώσει πρόσπμο
10.000 δολλάρια. Προς το παρόν, πά
ντως, έχει δηλώσει οτι πάσχει από πα
ρανοϊκή σχιζοφρένεια.

ΚΑΔΙΦΟΡΝΙΑ: ΤΡΕΙΣ ΝΕΚΡΟΙ...ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΚΥΛΟ
Αστυνομικοί του Οκλαντ στην Καλι- 

φόρνια ήθελαν να του πάρουν το 
σκύλο, ράτσας μπουλντόκ για να εξε
τάσουν αν έχει λύσσα. Ομως ο ιδιο
κτήτης του σκύλου άνοιξε πυρ ενανπον 
τους. Ο σκύλος είχε δαγκώσει τρία ά

τομα πρόσφατα και οι γείτονες κάλε- 
σαν την αστυνομία να τον πάρει για 
εξέταση. Σύμφωνα με τις καταγγελίες 
τους ο ιδιοκτήτης είχε καθυστερήσει να 
τον εμβολιάσει.

Κατά τη συμπλοκή έχασαν τη ζωή

τους ο 21χρονος ιδ ιο κτήτης του 
σκύλου, ο ανάπηρος πατέρας του και 
ένας αστυνομικός. Μετά τη συμπλοκή 
οι αστυνομικοί σκότωσαν και το σκύλο, 
επειδή τους επιτέθηκε.

110



Νέα σύνορα στο Διάστημα
Ο Daniel S. Goldin, διευθυντικό στέλεχος της Nasa, 

υποστηρίζει ότι σε πείσμα της νέας οικονομικής και πολιτικής πραγματικότητας
η εξερεύνηση του διαστήματος 

θα πρέπει να συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο στην πολιτική των ΗΠΑ.

Μετάφραση: Υπαστ. Α’ Κων/νος Δανούσης

Τριάντα τρία χρόνια πριν ο αστρο
ναύτης Alan Shepard αποθανάτιζε τη 
θαυμάσια εκείνη έξοδο της ανθρωπό
τητας στη διαστημική εποχή, λέγοντας 
"Ας ανάψουμε αυτό το καντήλι". Το μι
κρό του διαστημόπλοιο εισήγαγε πς Η
νωμένες Πολιτείες στο διάστημα και ε
μείς αρχίσαμε να ισΐζουμε ένα μέλλον 
που σημαδεύτηκε με τολμηρές προ
κλήσεις, εξαιρεπκές εππυχίες αλλά και 
λίγα οδυνηρά μαθήματα. Μετά 35 χρό
νων εξερεύνηση των συνόρων του μυ
στηρίου, το αμερικάνικο διαστημικό 
πρόγραμμα εξακολουθεί να εξελίσσε
ται. Εξακολουθούμε να είμαστε ανημέ- 
τωποι με την αλλαγή και την πρόκληση 
αλλά τώρα που η γεωπολιτική ομπρέλα 
του ψυχρού πολέμου έπαψε να μας 
καλύπτει από τον άκαμπτο ρεαλισμό 
του προϋπολογισμού θα πρέπει να 
προσαρμοστούμε στη νέα οικονομική 
και πολιτική πραγματικότητα. Και το ε
ρώτημα που προβάλλει σε όλα τα έθνη 
που ασχολούνται με τη διαστημική έ
ρευνα είναι το π είδους μέλλον θέλου
με να σφυρηλατίσουμε μέσα από πς 
νέες προοπτικές.

Στις ΗΠΑ η Εθνική Υπηρεσία Αστρο
ναυτικής και Δ ιαστήματος (National 
Aeronautics and Space Administration 
ή αλλιώ ς NASA) έγινε 35 χρόνων το 
1993. Είναι μια Υπηρεσία που γεννήθη
κε στο αποκορύφωμα του ψυχρού πο
λέμου σαν μα  άμεση απάντηση της ε
κτόξευσης του Sputnik και σα μέσο 
προβολής του εθνικού γοήτρου στο 
νέο ωκεανό του διαστήματος. Πρωταρ
χική αποστολή της NASA κατά τα χρό
νια της εφηβείας της και τα πρώτα χρό
νια της ενηλικίωσής της ήταν η προώ-
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θηση και προβολή της αμερικανικής τε
χνολογίας. Και η NASA τα κατάφερε 
καλά

Τώρα όμως που τα ρεύματα της ι
στορίας μας έχουν μεταφέρει σε μιαν 
άλλη εποχή, ο ρόλος που παίξαμε και 
οι επενδύσεις που κάναμε θα πρέπει 
να αναθεωρηθούν. Ο ψυχρός πόλεμος 
έχει τελειώσει και η NASA δεν μπορεί 
πλέον να επιβιώσει σα λείψανο περα
σμένων ημερών. Πρέπει να αποδείξου
με ότι υπάρχει ένας σκοπός σπς προ- 
σπάθειές μας. Στη νέα εποχή που προ
βάλλει η NASA θα πρέπει να έχει σα 
στόχο της τη συμβολή της στην ανπμε- 
τώπιση των αναγκών της κοινωνίας. Θα 
πρέπει να κερδίσουμε αξιοπισπα μέσα 
από τη δραστηριότητά μας, θα πρέπει 
να επενδύσουμε σε ελπίδες. Θα πρέ
πει να ενθαρρύνουμε την είσοδο εργα
τικού δυναμικού διαφορετικής κουλ
τούρας σ’ αυτήν την περιπέτεια των α
νακαλύψεων. Και τέλος θα πρέπει να 
είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό.

Αναζητώντας να επιτύχουμε ένα υ
ψηλότερο βαθμό συνεργασίας, στόχος 
μας είναι να κατευθύνουμε τις προσπά- 
θειές μας σε τρία μέτωπα. Πρώτον η 
NASA έχει μοναδική ικανότητα αλλά 
και ευθύνη να παράσχει επιστημονική 
πληροφόρηση για την περιβαλλοντο- 
λογική υγεία του πλανήτη Γη. Η διαστη
μική τεχνολογία μας έχει ήδη βοηθήσει 
καθοριστικά την ικανότητά μας για δια
κίνηση πληροφόρησης μεταξύ των η
πείρων. Έχει ενώσει τα έθνη όλου του 
κόσμου διαμέσου των μετεω ρολογι
κών δορυφόρων και άλλης ανάλογης 
τεχνολογ ίας. Ε ίμαστε όμω ς ακόμη 
πολύ μακριά από το να ενεργούμε σαν 
επόπτες όλου του πλανήτη. Κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1990 θα κα
τασκευάσουμε και θα αναπτύξουμε μια 
σειρά διαστημικών σκαφών με στόχο 
να αυξήσουμε τις γνώσεις μας για το 
πώς οι δραστηριότητες της ανθρωπό
τητας επηρεάζουν το οικοσύστημα του 
πλανήτη μας. Το σύστημα παρατήρη
σης της Γης και όλη γενικά η δραστη- 
ριότητάς μας θα μπορούσε να παρά
σχει πολύτιμα στοιχεία σ’ εκείνους που 
θα παίρνουν τις  κρίσιμες αποφάσεις 
στα χρόνια που έρχονται.

Δεύτερο, πρέπει να βελτιώσουμε

και να αυξήσουμε τα μέσα με τα οποία 
μεταφέρουμε νέες γνώσεις και τεχνο
λογία στον ιδιωτικό τομέα Επιστήμη 
και έρευνα υπήρξε πάντοτε ένα σημα
ντικό μέρος της αποστολής μας αλλά 
για πολλά χρόνια κεντρικός σκοπός 
μας ήταν να αναπτύξουμε και να προ
βάλουμε την τεχνολογική ανωτερότητα 
της Αμερικής. Τώρα ο σκοπός μας θα 
πρέπει να χρωματίζει τα όνειρά μας, να 
εμπνέει τις νεώτερες γενεές αλλά ταυ
τόχρονα θα πρέπει να συντονίσουμε τα 
όνειρά μας με τις ανάγκες της βιομη
χανίας. Και καθώς δουλεύουμε για την 
υλοποίησή τους, θα πρέπει να διοχε
τεύουμε νέες ιδέες και τεχνικές στην α
γορά. Θα πρέπει επίσης να αυξήσουμε 
το ύψος των επενδύοεών μας στην έ
ρευνα και ανάπτυξη της νέας τεχνολο
γίας, στην επιστήμη και στην εξέλιξη 
της αεροναυτικής του διαστήματος. 
Θα θέλαμε να βλέπουμε ένα διαρκώς 
αυξανόμενο πλέγμα δραστηριοτήτων, 
καθώς τα μέσα και οι τεχνικές που πα
ράγουμε διοχετεύονται στην αγορά. Η 
γνώση που θα κερδίζουμε θα ενισχύει 
την οικονομία μας και θα προωθεί τις ε
πιδιώξεις μας στην κατάκτηση του δια
στήματος. Μέσα από την έμπνευση και 
την ανανέω ση μπ ορούμε να 
προωθήσουμε την ανάπτυξη της τε
χνολογίας με τα ανάλογα κέρδη στην 
οικονομία.

Οι στόχοι αυτοί είναι ιδιαίτερα σημα- 
νηκοί και αξίζουν την προσοχή μας και 
τις επενδύσεις μας. Μια τρίτη όμως πε
ριοχή δραστηριότητας συγκεντρώνει 
πολλές ελπίδες, όχι μόνο για το δια
στημικό πρόγραμμα των ΗΠΑ αλλά και 
για τις προσπάθειες εξερεύνησης του 
διαστήματος απ ’ όλους τους κατοίκους 
τη ς  γη ς . Μ ετά από έναν α ιώ να 
σύγκρουσης, με το τέλος του ψυχρού 
πολέμου, οι παλιοί ανπ'παλοι είναι τώ
ρα φίλοι. Όλοι έχουμε το δικό μας μερ
τικό στην παγκόσμια πολιτισμική κλη
ρονομιά σαν εξερευνητές ή αναζητη- 
τέςτης γνώσης. Τώρα που η εξερεύνη
ση του διαστήματος προσφέρει ένα 
καινούργιο χώρο για ανακαλύψεις, η 
συνεργασία στον τομέα αυτό θα μπο
ρούσε να είναι ένα από τα καθοριστικά 
στοιχεία της νέας εποχής της ανθρώπι
νης εμπειρίας.

Το πρόγραμμα διαστημικών σταθ
μών, που αναπτύσσεται από τις ΗΠΑ, 
την Ιαπωνία, τον Καναδά και τα κράτη
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- μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δια
στήματος, είναι το μεγαλύτερο διεθνές 
ειρηνικό  επ ιστημονικό πρόγραμμα 
στην ιστορία της ανθρωπότητας. Και 
πέρα από το διαστημικό σταθμό βρί
σκονται άλλοι κόσμοι, οι οποίοι θα μπο
ρούσαν να εξερευνηθούν όχι από τους 
Αμερικανούς, τους Ρώσους ή τους Ευ
ρωπαίους αλλά από τους "ανθρώπους" 
του πλανήτη γη.

Το πρόγραμμα των διαστημικώ ν 
σταθμών είναι πλούσιο σε προσδοκίες 
για την απόκτηση νέων δυνατοτήτων, 
την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και τη 
δ ιά νο ιξη  δρόμω ν γ ια  ν έες  π ηγές 
πλούτου. Αυτό συνιστά εγγύηση για 
διεθνή συνεργασία, ενώ θα μ πορούσε 
να αποτελέσει το στάδιο για νέες σχέ
σεις συνεργασίας στην αυγή του 21 ου 
αιώνα. Θα μπορούσε επίσης να υπο
δείξει το δρόμο στους πολιπκούς του 
μέλλοντος. Όπως έχει παρατηρήσει ο 
τιμημένος με βραβείο Pulitzer, ιστορι
κός Daniel Boorstin, "η τεχνολογία εί-

Διοξείδιο του θείου σε υψόμετρο 
25 χιλιομέτρων από την έκρηξη του ό
ρους Pinatubo, όπως το αποτύπωσε 
φωτογραφικά στις 21 Σ.βρίου 1991 ο 
δορυφόρος της NASA που έχει απο
στολή του την παρακολούθηση του α- 
νωτέρου τμήματος της ατμόσφαιρας 
της γης. Η ηφαιστειακή σκόνη εμφανί
ζεται σα μια ζώνη υψηλής συγκέντρω
σης (σκούρες ή κόκκινες περιοχές) 
στα πλάτη των τροπικών.

Τα δεδομένα που μετέδωσε ο δο
ρυφόρος αυτός αποκτήθηκαν με ειδι
κές συσκευές με τις οποίες είναι εφο
διασμένος. Η συσκευή αυτή επινοήθη
κε και κατασκευάσθηκε από τα έργα  
στήρια της NASA σε συνεργασία με 
γρουπ βρετανικών πανεπιστημίων.

Ο δορυφόρος αυτός εντάσσεται

ναι εχθρός του εθνικισμού και η ανά
πτυξή της φέρνει μοιραία τα έθνη πιο 
κοντά και ελαχιστοποιεί τις διαφορές 
ανάμεσα στις αντιλήψεις των λαών “

Τα χρόνια της διαστημικής εποχής 
πολίτες από 25 χώρες έχουν πετάξει 
στο διάστημα. Και εκτός από τους α
σ τροναύτες, οι οποίοι αντιπροσω
πεύουν τις  χώρες που καταγίνονται 
στην εξερεύνηση του διαστήματος, πο
λίτες από την Πολωνία, τη Σαουδική Α
ραβία, το Μεξικό, το Βέλγιο, την Ελβε- 
π'α, την Ινδία, το Βιετνάμ και άλλες χώ
ρες έχουν ταξιδεύσει στο δ ιάσημα. 
297 άτομα έχουν στελε
χώ σ ει κατά  κα ιρ ούς δ ια σ τη μ ικές  
πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων 24 γυ
ναικών. Το διάστημα γίνεται αληθινά 
παγκόσμιο κτήμα και η τάση αυτή ανα
γκαστικά θα ισχυροποιείται στο μέλ
λον.

Η δ ιασ τημ ικές πτήσεις είνα ι ένα 
πολύ απτό παράδειγμα για το πώς πέ
φτουν τα σύνορα σ’ όλο τον κόσμο και 
πώς οι άνθρωποι της γης δια μέσου 
της διαστημικής τεχνολογίας μαθαί
νουν περισσότερα ο ένας για τον άλλο, 
καθώς και για τα κοινά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο πλανήτης.

Εμείς στη NASA καταγινόμαστε στη 
σφυρηλάτηση των ελπίδων που προ
βάλλουν μπροστά μας, στα νέα σύνορα

του διαστήματος. Μια κοινωνία που δεν 
τολμά να ονειρευτεί, μια κοινωνία που 
αποφεύγει να παίρνει ρίσκα, μια κοινω
νία που έχει ξεχάσει να τολμά, είναι μια 
κοινωνία που βρίσκεται σε μεγάλο κίν
δυνο, μια κοινωνία σε παρακμή. Η ιστο
ρία έχει αποδείξει πως μεγάλα έθνη 
υπήρξαν εκείνα που είχαν τη σπίθα του 
ρίσκου, εκείνα που ήταν πρόθυμα για 
περιπέτεια και εκείνα που είχαν τη δυ
νατότητα να κινηθούν στα ακραία όρια 
της γνώσης και της ανακάλυψης. Υπό 
αυτή την έννοια η εργασία μας στο διά- 
στημα θα αντηχεί μέσα στο χρόνο. Εί
ναι μια απόπειρα της οποίας η σημασία 
θα βοηθήσει να πλουτίσουμε τη ζωή 
των μελλονπκών γενεών.

Πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε 
την πίστη και τα όνειρα, την έμπνευση 
και την ελπίδα, αν θέλουμε να αφήσου- 
με μια κληρονομιά που θα αντέξει στο 
χρόνο. Δεν μπορώ να σκεφθώ τίποτα 
άλλο πιο ελπ ιδοφ όρο από την εξ- 
ρεύνηση του άπειρου αλλά θαυμάσιου 
διαστήματος. Πρέπει πάντα να έχουμε 
στραμμένα τα μάτια μας στα άστρα. 
Κινδυνεύουμε να εισπράξουμε την εκ
δίκηση της ιστορίας αν τα  έθνη μας 
προπμήσουν μια οποιαδήποτε άλλη ε
πιλογή.

(Από το περιοδικό World Statesman, 
11/1993, ρρ. 107- 109).

στο πρόγραμμα της NASA για την πα
ρακολούθηση του πλανήτη γη και έχει 
αρχίσει τη μελέτη της ως πλήρους πε- 
ριβαλλοντολογικού συστήματος. Πα

ρέχει στους επιστήμονες στοιχεία για 
το άνω τμήμα της ατμόσφαιρας, όπως 
ταχύτητες ανέμων, ιονισμό, χημική 
σύσταση, κ.α.
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" Τα γιατροσόφια" του μάστρο - Μήτσου

Του Ανθ/μου Κων/νου Κατσινούλα

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ 
ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η σύγχρονη 
τεχνολογία έχει συμβάλει σημαντικά 
στην αποφυγή βλαβών στο αυτοκίνητό 
σας. Σύμφωνα όμως με το νόμο των πι
θανοτήτων, υπάρχει πάντα περίπτωση 
να σας συμβεί, έστω και μία σπς χίλιες, 
μία απρόοπτη βλάβη και μάλιστα σε τόπο 
και χρόνο που θα είναι δύσκολο ακόμα 
και να ειδοποιήσετε κάποια εταιρεία ο
δικής βοήθειας. Τι θα κάνετε λοιπόν σ’ 
αυτή την περίπτωση;

Δεν είναι πολύς καιρός, που αποφά
σισα να περάσω ένα Σαββατοκύριακο σ’ 
ένα φίλο μου, ο οποίος μένει σ’ ένα ορει
νό χωριό των Αγράφων. Καβάλησα λοι
πόν το σχεδόν ολοκαίνουργο αυτοκίνητό 
μου και ξεκίνησα γι' αυτό το πολύ όμορ
φο ταξίδι, που όμως έμελλε να μου βγεί 
ξινό. Η διαδρομή ήταν μεγάλη και κουρα- 
στική, αλλά όσο πλησίάζαπρόςτο χωριό, 
γινόταν όλο και πιο όμορφη. Δεν συνέ- 
βαινε όμως το ίδιο και με το δρόμο, που 
από τις πολλές βροχές ήταν γεμάτος λα- 
κούβες και πέτρες.

Λίγο πριν το τέλος της διαδρομής, μία 
από τις  πολλές πέτρες που προσπα
θούσα να “τριπλάρω", είχε μία πολύ ... 
στενή επαφή με το ρεζερβουάρ του αυ
τοκινήτου μου, με αποτέλεσμα να το 
τρυπήσει. Η βενζίνα άρχισε να τρέχει και 
το μόνο παρήγορο ήταν, ότι ήμουν πολύ 
κοντά στο χωριό. Φθάνοντας, δεν είχα 
σταγόνα βενζίνης στο ρεζερβουάρ και η 
μόνη λύση που σκέφθηκα ήταν ο γερα
νός. Το μόνο που δεν είχα όμως σκέφθεί, 
ήταν, ότι μέχρι ο γερανός να “ανα
καλύψει" το χωριό και να διαβεί βουνά και 
λαγκάδια, θα ξημέρωνε ... Πάσχα.

Βρήκα το φίλο μου, του είπα το πρό
βλημά μου και αρχίσαμε να σκεφτόμα
στε π πρέπει να κάνουμε. Ο ίδιος δεν είχε 
ιδέα από αυτοκίνητο, αλλά μου πρότεινε

να πάμε στο σπίτι του μάστρο-Μήτσου, 
ο οποίος ήταν ο πρώτος που αγόρασε 
αυτοκίνητο στο χωριό, τότε που οι δρό
μοι δεν ήταν δρόμοι αλλά "κατσικόδρο
μοι" και για να φτάσεις στην πόλη για 
συνεργείο, ήθελες μιά μέρα με το αυ
τοκίνητο.

Χωρίς να πιστεύω ότι μπορεί να κάνει 
κσπ ο μάστρο-Μήτσος, ξεκινήσαμε για 
το σπίπ του, λίγα μέτρα από την πλατεία 
του χωριού. Φθάνοντας και αφού τον κα
λησπερίσαμε, του είπα το πρόβλημα με 
το αυτοκίνητο και αυτός χαμογέλασε. Η
ταν λιγομίλητο άτομο, αλλά (ραινόταν 
πολύ καλόκαρδος. "Μην στενοχωριέσαι 
και όλα θα γίνουν" μου είπε. Μετά, μπήκε 
στο διπλανό δωμσπο και επέστρεψε σε 
λίγο, κρατώντας στα χέρια του ένα κουτί 
λουκούμια. "Ευχαριστούμε δεν τρώμε 
γλυκά" είπαμε μ’ ένα στόμα και οι δύο. 
"Δεν είναι για σας" είπε και μας ζήτησε να 
τον πάμε στο αυτοκίνητο. Πήγαμε στο 
αυτοκίνητο, έσκυψε από κάτω ο μάστρο- 
Μήτσος και μετά από λίγο ξαναβγαίνει 
και λέει: "Βάλε βενζίνα και φύγε". Εβγαλα 
από το πορτ-μπαγκάζένα μπετόνι βενζί
να, που πάντα κουβαλάω μαζ' μου, το α
δειάζω στο ρεζερβουάρ και μετά από λί
γο σκύβω να δώ το αποτέλεσμα. Το λου
κούμι είχε βουλώσει την τρύπα και δεν έ
τρεχε σταγόνα.

Εκπληξη και ταυτόχρονα θαυμα
σμό, μου προκάλεσε αυτός ο πρακπκός 
τρόπος με τον οποίο ο μάστρο-Μήτσος 
ανπμετώπισε τη ζημιά του αυτοκινήτου 
μου. Εμένα, ποτέ δεν θα μου πήγαινε στο 
μυαλό, πως ένα λουκούμι θα αποκατα- 
στούσε έστω και προσωρινά μία βλάβη. 
Υστερα από αυτό, κατάλαβα ότι ο μά- 
στρο-Μήτσος πρέπει να ήξερε πολλά τέ
τοια μυσπκά, αλλά το πρόβλημα ήταν, 
πώς θα του αποσπούσα μερικά από αυ

τά, αφού έδειχνε να μην έχει διάθεση 
για πολλές - πολλές κουβέντες;

Η πρότασή μου να πιούμε κανένα τσί
πουρο στο παρακείμενο καφενείο, τον 
βρήκε σύμφωνο. Εκεί λοιπόν και αφού 
ήπιαμε μερικά τσίπουρα (σ.σ.το τσίπου
ρο λύνει τη γλώσσα και ειδικά όταν πίνε- 
ται "ξεροσφύρι") τον κατάφερα να μου α- 
ποκαλύψει μερικά από τα μυσπκά επι
σκευών "προηγμένης τεχνολογίας":

"Αν μείνεις ποτέ από λουρί (σ.σ. ιμά
ντα) και έχεις την κυρά μαζί σου δεν έχεις 
παρά να την ... γδύσεις. Το νάύλον καλ- 
τσ όν  είναι ό/π πρέπει γ ι’ αυτή τη δου
λειά. Τυλιξέ το σφιχτά <πη θέση του ιμά
ντα και φύγε. Οσο για το χρώμα προτίμη
σε το μαύρο που δεν θα το καταλάβουν 
και στο συνεργείο.

Το καλοκαίρι που σφίγγουν οι ζέστες, 
όταν έρχεσαι στο χωριό που έχει πολλές 
ανηφόρες και σου Ζεσταίνεται η τρόμπα 
του νερού, η λύση βρίσκεται στο μανάβι
κο του μπάρμπα-Στάθη. Πάρε μιά μεγά
λη και ώριμη ντομάτα  και τύλιξε την 
τρόμπα. Πιστεύω να ξέρεις ποιά είναι και 
που βρίσκεται. Να είσαι σίγουρος όπ θα 
δουλεύει ρολόι. Μόνο μην αφήσεις τη 
ντομάτα πολύ καιρό κα ι... μυρίσει.

Πριν από λίγες μέρες ξεκίνησα να 
πάω τη “γριά" μιά βόλτα και ξαφνικά μου 
έσβησαν τα φώτα. Ευτυχώς που ήταν α
νοιχτό το μπακάλικο του κυρ Αντώνη, 
στον πάνω μαχαλά. Αγόρασα ένα ρολό 
αλουμινόχαρτο , έκοψα ένα κομματά
κι, τύλιξα την καμένη ασφάλεια και πήγα 
στη δουλειά μου. Ασε που μου περίσσε
ψε και μπόλικο να τυλίγει η “γριά" διάφο
ρα φαγητά.

Καφεδάκι πίνεις; Αν όχι πρέπει να 
αρχίσεις να πίνεις ή τουλάχιστον να έχεις 
πάντα λίγο μαζ' σου. Μόνο ο καφές θα σε 
σώσει, αν αρχίσει να "χάνει" το ψυγείο
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σου. Δύο κουταλιές μέσα στο ψυγείο 
αρκούν. Πρόσεξε όμως, "σκέτο", χωρίς 
ζάχαρη.

Μιας και είπαμε για νερό, θυμήθηκα 
τώρα τον κυρ Βασίλη το γείτονα μου, που 
τις προάλλες ερχόταν από την Αθήνα 
βρέχοντας και του χάλασαν οι καθαρι- 
σιήρες μέσ’ τη βροχή. Εβγαλε λοιπόν το 
κεφάλι έξω και οδήγησε ως εδώ. Και να 
φανταστείς ότι στο πορτ - μπαγκάζ είχε 
πάνω από πέντε κιλά π α τά τες . Αν έ
κοβε μία στη μέση και την έτριβε πάνω 
στο μπαμπρίζ (παρ-μπρίζ) θα έβλεπε 
μιά χαρά. Επίσης καλή δουλειά θα έκα
νε, αν σκούπιζε το βρεγμένο παμπρίζ 
με την εφημερίδα που είχε μαζί του.

Πριν φύγεις να μου θυμίσεις να σου 
δώσω λίγο σπάγκο που έχω φυλάξει 
από το χαρταετό που πέταξε ο εγγο- 
νός μου την Καθαρή Δευτέρα. Τι νέα 
τεχνολογία και κουραφέξαλα μου λές 
εσύ τώρα Εβαλαν ένα σωρό συστήμα
τα πάνω στο αμάξι και το γκάζι δου
λεύει ακόμα με σύρμα. Γι’ αυτό λοιπόν 
αν σου κοπεί καμμιά φορά η ντίζα δέσε 
με λίγο σπάγκο την άκρη της "πετα

λούδας" και τράβα με το χέρι. Πρόσεξε 
όμως τις  απότομες γκαζές, δεν τρα
βάς...αετό.

Αν ποτέ χάσεις τα υγρά από τα φρέ
να να τα συμπληρώσεις με νεράκι του 
θεού. Τι σημασία έχει και αν δεν είναι 
μπλέ; Τι δουλειά σου να κάνεις βρε α
δερφέ...

Μιά μέρα πέρασα κάτω από ένα χα
μηλό δένδρο και έσπασα την κεραία 
του αυτοκινήτου μου. Το ράδιο σταμά
τησε να "πιάνει" αλλά δεν στεναχωρέ- 
θηκα και πολύ. Πήγα στη ντουλάπα, 
πήρα μιά κρεμάσ τρα , ξέρεις αυτές 
τ ις  συρμάτινες, και την έβαλα στην 
τρύπα της σπασμένης κεραίας. Το ρά
διο άρχισε να παίζει κανονικά και έτσι 
το απόγευμα δεν έχασα τη μετάδοση 
των ποδοσφαιρικών αγώνων. Μην με 
ρωτήσεις όμωςπ ομάδα είμαι. Δεν σου 
το λέω".

Πάντως είσαι πολύ τυχερός. Η πέ
τρα που σου τρύπησε το ρεζερβουάρ, 
θα μπορούσε να σου έχει κάνει με
γαλύτερη ζημιά. Μπορούσε να σου έ
χει τρυπήσει το κάρτερ. Σιδηρόστοκος

υπάρχει μόνο κάτω στην πόλη και μέ
χρι να φτάσεις εκεί, να βουλώσεις την 
τρύπα, θα είχες χάσει όλα τα λάδια και 
αυτό ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει αυ
τό.

Ο μονόλογος του μάστρο - Μήτσου 
διακόπηκε από ένα ξερό βήξιμο του 
καφετζή και ένα κοίταγματου ρολογιού 
του, που σήμαινε ότι έπρεπε να φύγου
με, γιαπ η ώρα είχε περάσει και ήθελε 
να πάει για ύπνο. "Βλέπεις, εδώ κοιμό
μαστε με τις  κότες", είπε ο μάστρο - 
Μήτσος, τον οποίο ευχαρίστησα βέ
βαια για το λουκούμι που κέρασε το... 
ρεζερβουάρ μου, αλλά και για όλα τα 
"γιατροσόφια" που μου εκμυστηρεύτη
κε. Χάρη σ’ αυτόν πέρασα ένα θαυμά
σιο Σαββατοκύριακο στο πολύ όμορφο 
ορεινό χωριουδάκι του φίλου μου και 
π ρο παντός χωρίς άγχος για το αυτοκί
νητό μου, γιαπ ήξερα πως ό,π και να 
μου συμβεί, ο μάστρο. ..Μακ Γκάϊ- 
βερ ήταν εκεί...

Φεύγοντας, είπα μέσα μου: Το επό
μενο σέρβις, θα το κάνω στο σούπερ - 
μάρκεττης γεπονιάς μου".
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Ο ΛΟΓΟΣ...
-  ieptis κάτι; Ο παππούί μου κάπνιζε απο μικρό παιίί κ α ι έφταοε %0 χρονών 

- 2έρω κάποιον που καπνίζει από 15 χρονών. Δε γυμνάστηκε ποτέ στη ζωή του
κι όμως τώρα στα 87 του είναι υγιέστατοs 

-  Ο κυρ-Mixos, α9Jhths μέχρι τα 35 του, ίεν έβαλε τσιγάρο ποτέ στο στόμα
κι όμωί πέίανε από καρκίνο στα 42  

Αυτά και άλλα παραδείγματα μπορεί να είναι αληίινά 
αλλά σίγουρα ίεν είναι ο Kavovas όσον αφορά το κάπνισμα. 

Μάλλον είναι οι εζαιρέσεα που επιβεβαιώνουν τον κανόνα: 
το κάπνισμα, σίγουρα, βλάπτει σοβαρά την υγεία του ανίρώπου.

ΟΙ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ ΑΝΤΙΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ
Μιά από τις βασικές κατηγορίες ενανπ'ον του τσιγάρου 

είναι ότι περιέχει, εκτός από πίσσα και νικοτίνη ακόμα και 
τοξικές ουσίες, που είναι πολύ επιβλαβείς για την υγεία. 
Στην πραγματικότητα όμως, ιδίως την σημερινή εποχή, δεν 
υπάρχει κανένα φυσικό προϊόν που να μην είναι μολυσμέ- 
νο.

Αυτή την άποψη προβάλλουν οι καπνιστές για να συμπε- 
ράνουν ότι το κάπνισμα δεν είναι απαραίτητα βλαβερό, ή το 
ίδιο βλαβερό, για κάθε τύπου τσιγάρου, για κάθε άτομο, για 
όποιο αριθμό τσιγάρων καπνίζει καθένας. Η κατάχρηση εί
ναι αυτή που φταίει για όλα.

Από την άλλη πλευρά βέβαια η ελευθερία του ατόμου 
σταματάει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του άλλου. Κάπως 
έτσι θα πρέπει να ανπμετωπισθεί η κατάσταση, χωρίς να 
θέλουμε να γίνουμε ρατσιστές προς εκείνους που καπνί
ζουν. Σε πολλά κράτη έχουν θεσπισθεί νόμοι σκληροί ενα
νπον των καπνιστών, με αποτελέσματα που δεν ξέρουμε α
κόμα που θα φθάσουν: αν πεταχτείτε ως τις Η.Π.Α. ή τον 
Καναδά και ανάψετε τσιγάρο σε κλειστό δημόσιο χώρο, 
μπορεί και να σας λυντσάρουν.

Εμείς οι Ελληνες ως έθνος, είμαστε πρώτοι στην κατα
νάλωση τσιγάρων στο κόσμο. Πρέπει να είμαστε, λοιπόν, υ
περήφανοι γ ι' αυτή την πρωτιά μας; Μήπως θα πρέπει να 
κάνουμε μιά μικρή προσπάθεια να χάσουμε αυτή την πρω
τιά, που μόνον εθνική ικανοποίηση δεν μπορεί να μας γεμί
ζει;

Μπορεί να κοπεί το κάπνισμα ή έστω να ελαττωθεί; Υ- 
πάρχει τρόπος με λίγη καλή θέληση και με διάφορες απο- 
τοξινωτικές "κούρες". Και ποτέ δεν είναι αργά!

Οι αποδείξεις -και όχι πλέον ενδείξεις- λένε όπ το κάπνι
σμα συντομεύει τη ζωή. Κάθε τσιγάρο ισοδυναμεί με απώ
λεια 5,5 λεπτών ζωής, υπολόγισαν Αγγλοι ειδικοί που θεω
ρούν ότι καπνίζοντας έντονα χάνουμε 7-8 χρόνια από τη 
ζωή μας. Το 10% των θανάτων που σημειώνονται κάθε χρό
νο στη χώρα μας, υπολογίστηκε ότι οφείλονται στο κάπνι
σμα.
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10 ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ
1 . Νηστέψτε γιά 1-2 ημέρες, πίνοντας μόνο νερό ή χυ

μούς φρούτων αν δεν αντέχετε το σκέτο νερό. Μετά τη νη
στεία, τρώτε απλές φυσικές τροφές, κυρίως φρούτα και 
λαχανικά, που σας βοηθούν να αποτοξινωθείτε και να α
παλλαγείτε από τον εθισμό, την εξάρτηση της νικοπ'νης.

2 .  Αποφύγετε φίλους που καπνίζουν, για το χρονικό διά
στημα που θα είστε στην κρίσιμη φάση. Οταν ταξιδεύετε 
μένετε σε χώρους και οχήματα που προορίζονται για τους 
μη καπνιστές.

2 .  Αποφεύγετε συνήθειες και δραστηριότητες που σχετί
ζονται με το κάπνισμα. Αντί να πιείτε καιρέ, πιείτε ένα χυμό 
φρούτου. Πηγαίνετε ένα σύντομο περίπατο μετά το βραδι
νό, ανπ να ανάψετε τσιγάρο.

4 .  Να θυμίζετε συνεχώς στον εαυτό σας τα βλαππκά α
ποτελέσματα του τσιγάρου: το βήχα, τα συχνά κρυο
λογήματα, την αλλαγή της φωνής. Φανταστείτε τι συμβαίνει 
μετά 20 ή 30 χρόνια καπνίσματος: εμφύσημα, καρκίνος του 
πνεύμονα, καρδιοπάθεια.

. Απομακρύνετε όλα τα σύνεργα του καπνίσματος από 
το σπίτι σας. Απαλλαγείτε από τασάκια, αναπτήρες και 
σπίρτα.

. Να ασκείτε το σώμα σας και να περπατάτε περισσότε
ρο. Γραφτείτε στο γυμναστήριο της γεπονιάς. Περπατάτε 
καθημερινά, κάντε τζόκινγκ. Αρχίστε ασκήσεις, όταν νιώθε
τε την ανάγκη ν’ ανάψετε τσιγάρο.

2 .  Αναπτύξτε νέα ενδιαφέροντα για να απορροφούν τον 
ελεύθερο χρόνο σας. Κρατείστε ημερολόγιο, ζωγραφίστε,

Εκτός από την υγεία το κάπνισμα επηρεάζει και:

α. Την εμφάνισή σας:(ωχρό χρώμα, κπρινισμένα δόνπα, 
και δάκτυλα, αποπνικπκή αναπνοή, πρώιμες ρυπδες, κου
ρασμένα - κόκκινα μάπα).

β. Την ασφάλειά σας: Τα αποτελέσματα της νικοτίνης και 
του μονοξειδίου του άνθρακα στην λειτουργία του εγκεφά
λου, φέρνουν πτώση των αντανακλασπκών, μείωση της 
οξύτητας της όρασης και νάρκωση. Ετσι το οδήγημα είναι 
επικίνδυνο.

γ. Την γεύση σας: Οι δηλητηριώδεις χημικές ουσίες που 
περιέχει το τσιγάρο βομβαρδίζουν τα γευσπκά κύτταρα με 
αποτέλεσμα να αλλοιώνεται η γεύση.

δ. Την τσέπη σας: Καθώς και την τσέπη του ...Κράτους 
(πρόωρες συντάξεις, ιατροφαρμακευπκή περίθαλξη των 
αρρώστων από τσιγάρο, πρόωροι θάνατοι νέων και παρα
γωγικών ανθρώπων και καταστροφή για την καλλιέργεια 
του καπνού μεγάλων εκτάσεων γόνιμου εδάφους).

ΝΑ ΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
μελετήστε κάθε θέμα που σας ενδιαφέρει. Για χρόνια ο κα
πνιστής συνδέει το κάπνισμα με συγκεκριμένες κινήσεις και 
καταστάσεις: πρωινός καφές και τσιγάρο, νεύρα και τσιγά
ρο. Ό  αγώνας για να απεξαρτηθεί ο καπνιστής από πς συ
γκεκριμένες "καπνισπκές" κινήσεις που κάνει καθημερινά 
(όπως το άναμα και σβήσιμο του τσιγάρου) είναι ίσως ο δυ
σκολότερος" δηλώνουν οι ψυχολόγοι γιατροί. Τ ο  τσιγάρο 
είναι γ ι’ αυτόν μια ανάγκη, ένα στήριγμα σπς καθημερινές 
δυσκολίες". Οταν κανείς σκοπεύει να κόψει το κάπνισμα, 
αυτό δεν γίνεται με το "μαχαίρι". Χρειάζεται μείωση στα
διακή και ψύχραιμη. Η καλλιέργεια των ενδιαφερόντων ε
κτός εργασίας βοηθάει σημανπκά.

8 .  Να έχετε πρόχειρα φρούτα και τραγανιστά ωμά λαχα
νικά να τρώτε, όταν η "στομαπκή παρόρμηση" για κάπνισμα 
φαίνεται να υπερισχύει...

9 .  Να θυμάστε π κερδίζετε και όχι τι χάνετε, όταν θέλετε 
ένα τσιγάρο. Να σκέπτεοθε τα επιπλέον χρόνια μιας υπέ
ροχης ζωής που προσφέρετε στον εαυτό σας.

. Εάν είστε γονέας, κηδεμόνας, θείος κ.λπ., να συγ
χαρείτε τον εαυτό σας που γίνεστε ένα θεπκό παραδείγμα 
στη ζωή εκείνων που σας αγαπούν και οας σέβονται, ανπ 
να είστε ένα αρνητικό παράδειγμα, ένα παράδειγμα προς 
αποφυγή.

Μπορείτε να το πετύχετε αυτό. Αρχίστε τώρα. Θα είναι 
μια μεγάλη νίκη το να νικήσετε τις  κακές σας συνήθειες. 
Καλή επιτυχία!

Επιμέλεια: Αστυφ. Τσοχαντάρης Σεραφείμ
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ΕΤΗΣΙΑ 
ΧΟΡΟΕΣΠΕΡΙΔΑ 

ΤΗ Σ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΛΛΑΔΟΣ 
Με ξεχωριστή επιτυχία πραγματο

ποιήθηκε στο κοσμικό κέντρο "Διογέν- 
νης Παλλάς" η ετήσια χοροεσπερίδα 
της Αθληπκής Ενωσης Αστυνομικών. 
Τη γιορτασπκή εκδήλωση τίμησε με 
την παρουσία τους ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, ο 
Υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ.Κώ- 
στας Γείτονας, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ.

Αντιστράτηγος Μανόλης Χουρδάκης, 
οι Υπαρχηγοίτης ΕΛ.ΑΣ. Ανπστράτηγοι 
Αθανάσιος Βασιλόπουλος και Χαράλα
μπος Σκίτσας, ο Διευθυντής του Α- 
ΣΑΕΔ Ναύαρχος Προκόπης Σωτηριά- 
δης, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Α
καδημίας Ταξίαρχος Ιωάννης Δερβε- 
ντζής, μέλη και φίλοι της Ενωσης.

Αξίζει να επισημάνουμε όπ για πρώ
τη φορά πολιτική ηγεσία του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης παρίσταται σε 
χοροεσπερίδα των Αθλητικών Φορέών 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Από την πλευρά του ο Υπουργός 
Δημόσιας Τάξης, κ.Στέλιος Παπαθε
μελής, σε σύντομη προσφώνησή του, 
αφού ευχήθηκε σε όλους καλή χρόνια, 
υποσχέθηκε στο Συμβούλιο όπ θα στη
ρίξει με όλες του πς δυνάμεις την προ

σπάθεια αυτή ηθικά και οικονομικά. Τό
νισε επίσης όπ ενδιαφέρει πάρα πολύ 
την πολιτεία η Αθληπκή Ενωση Αστυνο
μικών να πάρει τη θέση που πς αξίζει 
στο διεθνή χώρο. Εύχομαι, κατέληξε, 
το Δ.Σ. της Ενωσης, να φέρει με επιτυ
χία σε πέρας το πραγμαπκά δύσκολο 
έργο που έχει αναλάβεΓ.

Μιλώντας στους προσκεκλημένους, 
τόσο ο Πρόεδρος της Αθληπκής Ενωσης

Αστυνομικός Υποδιευθυντής Αλέξαν
δρος Βλάχος, όσο και ο Γενικός Γραμ
ματέας Αστυνόμος Β’ Ιωάννης Καρα- 
πανάγος, αναφέρθηκαν στη δημιουρ
γία αυτής της Ενωσης, που συμβάλλει 
πραγμαπκά στην ανάπτυξη του Αθλη- 
πσμού γενικότερα και χαρακτηρίζεται 
από πολλούς μια αθληπκή "κυψέλη". 
Επίσης οι ομιλητές τόνισαν ιδιαίτερα 
πς επιτυχίες που σημείωσε η Ενωση 
Αστυνομκών τη χρονιά που πέρασε, 
στο διεθνή και ελλαδικό χώρο.

Οι αθλητές που βραβεύτηκαν με ανα- 
μνησπκή πμηπκή πλακέτα από τη διοκηση 
της Ενωσης είναι οι εξής: Τάσος Μητρό- 
πουλος (Αρχηγός Εθνικής Ομάδας Ποδο
σφαίρου), Στέλιος Καζάζης (Αρχηγός Ο
μάδας Βόλεύ), Γιώργος Σκροπολίθας (Αρ
χηγός Ομάδας Μπάσκετ), Υπ αστυνόμος 
Α’ Βαϊος Μπαρμπαρούσης (Αρχηγός Ο
μάδας Ποδοσφαίρου) και ο Αρχιφύλακας 
Κώστας Αλεξρνδρόπουλος (Αρχηγός I- 
σποπλοικής Ομάδας Βορείου Ελλάδας). 
Τις αναμνησπκές ηλακάτες επέδωσαν, ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης κΣτέλιος Πα
παθεμελής, ο Υφυπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Κώστας Γείτονας και ο Αρχηγός της 
Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Μα
νόλης Χουρδάκης.

Το προσεγμένο μενού, η ζεστή α
θληπκή ατμόσφαιρα, σε συνδυαμό με 
το ωραίο καλλιτεχνικό επ πελείο του κέ
ντρου ικανοποίησαν στο έπακρο όσους 
παραβρέθηκαν.
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Η ΣΧΟΛΗ 
ΥΠΑΓΤΥΝΟΜΩΝ  

"ΔΙΔΑΞΕ" ΤΟ  ΚΟΙΝΟ
Ανέκαθεν οι πολίτες ήθελαν τον Α

στυνομικό σοβαρό, απρόσιτο και '‘τε
τραγωνισμένο" στο πλαίσιο που ο ρό
λος του επέβαλε.

Ενα γεγονός όμως ήρθε να ταράξει 
τα ήρεμα νερά της παράδοσής της. 
Μια εικοσαμελής ομάδα δοκίμων Υπα- 
σαινόμων της Γ  τάξης, τόλμησε και με 
πρωτοφανές θάρρος και ταλέντο, πα
ρουσίασε με επιτυχία την θεατρική κω
μωδία με τίτλο Τα...ευτράπελα της ε
ξουσίας παραμονή πρωτοχρονιάς", σε 
σενάριο και σκηνοθεσία του Δόκιμου 
Υπαστυνόμου Κων/νου Μαρκοπούλου.

Στην παράσταση συμμετείχαν με τη 
σειρά που εμφανίστηκαν οι Δόκιμοι Υπα- 
στυνόμοι: Αθανάσιος Ζώης, Σεραφείμ 
Παπαδοπούλας, Νικόλαος Ζήκος, Ελευ
θέριος Σαλπικτής, Δημήτριος Κωνστα- 
ντάρας, Παναγιώτης Κωστάκης, Γρηγό- 
ριος Γιαννακουλάκος, Πέτρος Παναγιω- 
τίδης, Τριαντάφυλλος Πανώριος, Μι
χαήλ Τσάτυης, ΕυστράποςΤέσσερης, Α
θανασία Κορκοντζέλου, Παντελής Σαβ- 
βόπουλος, Κων/να Σμυρλή, Κων/νος 
Μαρκόπουλος, Μιλπάδης Μαχαιρίδης 
και Νικόλαος Δερβεντζής

Η μουσική επ ιμέλεια ήταν του Δο
κ ίμ ο υ  Υ π αστυνόμου Η λία  Σ ιμο-

πούλου και στο μπουζούκιτον συ νόδε- 
ψε ο Δόκ. Υπαστυνόμος Γεώργιος 
Λόης. Υποβολέας ο Δόκιμος Υπαστυ
νόμος Εμ μανουήλΣταματάκης .

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν α
πό πλευράς Υ.Δ.Τ. ο ΔΛσής του Πο
λιτικού Γραφείου του κ. Υπουργού κ. 
Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο Σύμβου

λος του κ. Υπουργού κ. Μ ελέτης Με- 
λετόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας 
του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Πα
ντελής Λαζαρίδης, ο Α’ Υπαρχηγόςτης 
ΕΛ.ΑΣ. Ανπστράτηγος Αθανάσιος Βα- 
σιλόπουλος,οΔ/ντήςτης Αστυνομικής 
ΑκαδημίαςΤαξίαρχος ΙωάννηςΔερβε- 
ντζής, αντιπροσωπείες μαθητών όλων 
των παραγωγικών Σχολών των Ενό
πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Α
σφαλείας, καθώς και πολλοί άλλοι α
νώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί του 
Σώματος.

Ευχόμαστε αυτή η σπουδαία και 
φιλόπμη προσπάθεια των Δοκίμων Υ- 
παστυνόμων να συνεχιστεί και να ε 
πεκταθεί. Τ έτο ιες δραστηρ ιότητες 
καταδεικνύουν πνευματική και ψυ
χική καλλιέργεια που διέπει τους άν- 
δρες των Σωμάτων Ασφαλείας.

Είμαστε σίγουροι όπ η εν λόγω 
προσπάθεια αγκαλιάστηκε με μεγά
λο ενδιαφέρον από την Πολιτική και 
Αστυνομική ηγεσία του Υπουργείου 
μας.
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ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΑΝ 
ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Φ.Α.Α. 

ΟΙ ΑΡΙΣΤΟΥΧΟΙ 
ΜΑΘΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ 
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  

Ο Ομιλος "Φίλοι Αστυνομίας Αθη
νών" βράβευσε και φέτος όπως κάθε 
χρόνο τους αριστούχους μαθητές και 
μαθήτριες (συνολικά 101) του προσω
πικού της Ελληνικής Αστυνομ'ας που οι 
γονείς τους υπηρετούν σε Υπηρεσίες 
του Επιτελείου Υ.Δ.Τ. και σπς Υπηρε
σίες Τοπικής αρμοδιότητας της Δ/νσης 
Αστυνομ'ας Αθηνών.

Στην εκδήλωση δόθηκε ιδιαίτερος 
εορτασπκός τόνος λόγω της επετείου 
των 50 χρόνων του Ομίλου από την 
ίδρυσή του, την οποία τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Β’ Υπαρχηγός της 
ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγος Χαράλαμπος 
Σκίτσας, ο Προϊστάμενος της Θρη
σ κευτικής Υπηρεσίας τη ς  ΕΛ.ΑΣ. 
Πανοσιολογιώ τατος Αρχιμανδρίτης 
Ευσέβιος Πιστολής, πρώην Αρχηγοί 
της Αστυνομίας, πρόεδροι και εκπρό
σωποι Σωματείων και Οργανώσεων, ε 
νώ για σοβαρούς λόγους δεν μπόρεσε 
να παραστεί ο Υφυπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ Κώστας Γείτονας, ο οποίος έ
στειλε συγχαρητήριο επιστολή

Στο σύντομο χαιρετισμό της η Πρόε
δρος του Ομίλου κ Ιλντα Δαπόλα, τό
νισε, ότι σκοπός του Ομίλου είναι η

ηθική και υλική συμπαράσταση των με
λών του προς τον Αστυνομικό, σαν ε
λάχιστο δείγμα σεβασμού και αναγνώ
ρισης του τεράσπου ρόλου που δια
δραματίζει μέσα στη κοινωνία. Στη συ
νέχεια, αναφέρθηκε στα έργα και την 
προσφορά του Ομίλου στα χρόνια που 
πέρασαν ενώ συνεχάρη τους αρι
στούχους μαθητές και μαθήτριες για 
τον ιδιαίτερο ζήλο και εργατικότητα 
που επέδειξαν κατά τη διάρκεια του 
περασμένου σχολικού έτους.

Τα βραβεία ήταν, 15.000 δρχ. για 
κάθε αριστούχο του Γυμνασίου και 
20.000 δρχ. για κάθε αριστούχο του 
Λυκείου.

Κατόπιν κληρώσεως που έγινε με
ταξύ 14 μαθητών Λυκείου, επιτυχόντων 
στα ΑΕΙ δόθηκε υποτροφία σε ένα κλη-

ρωθέντα, ήτοι 20.000 δρχ. μηνιαίως 
(με ανάλογη προσαρμογή του ποσού) 
και μέχρι πέρατος των σπουδών του.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ομα
δική εθελονπκή αιμοδοσία του προσω
πικού του Επιτελείου/ΥΔΤ και των α
πευθείας εξαρτωμένων Υπηρεσιών, σε 
δύο φάσεις, για την Τράπεζα Αίματος 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αιμοδότησαν συνολικά 345 Αστυνο
μικοί και Πολιτικοί Υπάλληλοι.

Ο αριθμός αυτός κρίνεται ιδιαίτερα 
ικανοποιητικός και θεωρείται βέβαιο ό
τι θα καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες 
του προσωπικού σε αίμα.

Διαπιστώθηκε ότι πολλοί από τους 
εθελοντές αιμοδότες προσέφεραν αί
μα για πρώτη φορά και τούτο σημαίνει 
ότι το προσωπικό έχει ευαισθητοποιη
θεί στην ανάγκη προσφοράς αίματος.

Προτάθηκε η επόμενη εθελονπκή 
αιμοδοσία να πραγματοποιηθεί περί 
τον μήνα Ιούνιο 1994.

* Επίσης εθελονπκή αιμοδοσία έγι
νε και στην Α.Δ.Θεσπρωτίας, όπου πέ
ντε Αστυνομικοί προσέφεραν αίμα για 
την Τράπεζα αίματος της Ελληνικής Α
στυνομίας. Η αιμοδοσία έγινε από κινη
τό συνεργείο αιμοδοσίας του Νοσοκο
μείου Ιωαννίνων, σε συνεργασία με τον 
Ε.Ε.Σ. Ηγουμενίτσας.
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"ΤΟΥΡΝΟΥΑ"
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Μετά από πρωτοβουλία των συνα
δέλφων της ΑΔ.ΦΘιώτιδος και κατόπιν 
εγκρίσεως του ΥΔΤ, διεξάγεται “τουρ
νουά" ποδοσφαίρου μεταξύ των Αστυ
νομικών Δ/νσεων Λάρισας - Φθιώτιδος 
- Τρικάλων - Καρδίτσας - - Εύβοιας - 
Βοιωτίας και Φωκίδος.

Στο πρωτάθλημα αυτό συμμετέ
χουν Αστυνομικοί των ανωτέρω Υπηρε
σιών και έχει σαν στόχο και σκοπό τη 
σύσφιξη των συναδελφικών σχέσεων 
και την προαγωγή της ευγενούς άμιλ
λας.

Η επιτυχημένη αυτή εκδήλωση, έχει 
προσλάβει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον 
και πιστεύουμε ότι ανάλογες εκδηλώ
σεις θα γίνουν και από άλλες Αστυνο
μικές Διευθύνσεις.

ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Σε μια προσπάθεια βελτίωσης των 

σχέσεων μεταξύ των Δημοσίων Υπαλ
λήλων του Νομού Κεφαλληνίας, διορ- 
γανώθηκε το δεύτερο “τουρνουά" πο
δοσφαίρου, στο οποίο συμμετείχαν οι 
ομάδες τις ΑΔ . Κεφαλληνίας, της Πυ- 
ροσβεσπκής, του Λμεναρχείου, του 0 - 
ΤΕ, των Τραπεζών, των Δασκάλων, των

Η ποδοσφαιρική ομάδα τηςΑ,Δ. Λά
ρισας.

μού που παρευρίσκοντο. Την απονομή 
του Κυπέλλου έκανε ο Νομάρχης Κε
φαλληνίας.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Επίσκεψη στον Διευθυντή και τους 

Α ξ ιω μ α τικο ύ ς  τη ς  Α σ τυνο μ ικής 
Διευθύνσεως Μεσσηνίας, πραγματο
ποίησε πρόσφατα ο νέος Νομάρχης 
Μεσσηνίας κ. Αθανάσιος Ράλλης.

0  κ. Νομάρχης ενημερώθηκε από 
τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Δημήτριο 
Μητρόπουλο και τους Διοικητές όλων 
των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Κα
λαμάτας, για τα διάφορα θέματα και 
προβλήματα αστυνομικού ενδιαφέρο
ντος του Νομού, καθώς και για τις κπ- 
ριακές ανάγκες που αντιμετωπίζει η 
Αστυνομική Διεύθυνση, λόγω έλλειψης 
επαρκών χώρων, για τη στέγαση όλων 
των Υπηρεσιών του Νομού. Αντηλλά- 
γησαν επίσης απόψεις, για καλύτερη 
Αστυνόμευση και ιεραρχήθηκαν οι στό
χοι, για αποτελεσματικότερη δραστη
ριότητα της Αστυνομίας, πρός εξυπη
ρέτηση του κοινωνικού στόχου.

Ο κ. Νομάρχης από την πλευρά του

Καθηγητών και των υπαλλήλων της 
Νομαρχίας.

Η ομάδα της Α.Δ.Κεφαλληνίας έ
φτασε στον τελικό αήτητη και αγωνιζό- 
μενη με την ομάδα των Δασκάλων, κα- 
τέκτησετο Κύπελο, αποσπώντας τα ευ
μενή σχόλια και τα χειροκροτήματα 
των φιλάθλων και των Αρχών του Νο-

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Α Δ . 
Κεφαλλονιάς.
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έδειξε κατανόηση και ενδιαφέρον για 
όλα τα θέματα και προβλήματα και έ 
δωσε οδηγίες για καλύτερη Αστυνό
μευση στο Νομό, με κύριο στόχο την 
εξυπηρέτηση και προστασία των πολι
τών.

Στον κ. Νομάρχη επιδόθηκε ειδική 
αναμνησπκή πλακέτα, με το έμβλημα 
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνο
μίας, σε ανάμνηση της επισκέψεώς του 
στην Αστυνομκή δ/νση Μεσσηνίας και 
για το ενδιαφέρον που επέδειξε προς 
επίλυση όλων των θεμάτων δικής του 
αρμοδιότητος.

* Ο ρόλος της Αστυνομίας 
στη σύγχρονη κοινωνία.

Διάλεξη με θέμα "ο ρόλος της Αστυ
νομίας στη σύγχρονη κοινωνία" πραγ
ματοποίησε πρόσφατα στο Φιλοσοφι
κό Κέντρο Μεσσηνίας ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Μεσσηνίας Δημήτριος Μη- 
τρόπουλος.

Ο κ. Μητρόπουλος αναφέρθηκε 
στην έννοια της έννομης τάξης στην 
Ελλάδα και ειδικότερα στην κοινωνική 
προσφορά της Αστυνομίας και στους 
τρόπους και μεθόδους που θα πρέπει 
να ακολουθούνται από τους Αστυνομι
κούς για να μπορέσουν στη σημερινή 
κοινωνία να ανταποκριθούν καλύτερα 
στα καθήκοντά τους, προσφέροντας 
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στους 
πολίτες.

Στη συνέχεια μίλησε ο Διοικητής του

σηνίας Χρυσόστομος, ο Δ/ντήςτης Νο
μαρχίας κ. Ράλλης, οι Ανπδήμαρχοι 
Καλαμάτας και Μεσσήνης, ο Δ/τήςτου 
9ου Συντάγματος Πεζικού, εκπρόσω
ποι Δημοσίων Υπηρεσιών του Νομού, 
εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και 
πολλοί κάτοικοι της περιοχής.

* Στη μάχη 
κατά των ναρκωτικών 

η Α.Δ. Μεσσηνίας.
Αξιόλογη είναι η πρωτοβουλία της 

Αστυνομικής Δ/νσης Μεσσηνίας, να 
διοργανώσει εκδηλώσεις για ενημέρω
ση των πολιτών της Μεσσηνίας και ι
διαίτερα των νέων, για το τεράσπο 
πρόβλημα των ναρκωτικών. Οι εκδη
λώσεις ήταν τριήμερες και άρχισαν την 
Κυριακή 5 Δεκεμβρίου στο Πνευμαπκό 
Κέντρο Καλαμάτας.

Την εκδήλωση προλόγησε ο Αστυ
ν ο μ ικ ό ς  Δ /ν τή ς  Μ εσ σ ηνίας κ. 
Δημήτριος Μητρόπουλος, ο οποίος α
νέλυσε τους σκοπούς της, οι οποίοι 
συνίστανται στην πλήρη και ανπκειμε- 
νική ενημέρωση της Μεσσηνίας στο 
πρόβλημα των Ναρκωτικών και ζήτησε 
την από κοινού συνεργασία όλων των 
υπευθύνων φορέων και των απλών πο
λιτών, “για να μπορέσουν όλοι μαζί να 
βοηθήσουν ώ στε να μην υποθη
κεύσουμε το μέλλον των παιδιών μας 
και της κοινωνίας γενικότερα στη μά
στιγα του αιώνα μας, τα "Ναρκωτικά”. 
Τόνισε επίσης, την συμβολή της Ελλη-

Α.Τ. Μεσσήνης Αστυνόμος Α’ κ.Ιωάν
νης Μουτεβελής για θέματα αστυνομι
κού ενδιαφέροντος και τις δραστηριό
τητες στους επιμέρους τομείς του 
Α.Τ.Μεσσήνης. Ο κ.Μουτεβελής ζήτη
σε την άμεση και στενή συνεργασία 
όλων των πολιτών της περιοχής για να 
μπορέσουν να ανπμετωπίσουν όλα τα 
αναφυόμενα και χρονίζοντα προ
βλήματα έννομης τάξης στην περιοχή 
γιατί χωρίς τη δική του συνδρομή δεν 
μπορεί αποτελεσματικά να ανταποκρι- 
θεί η Αστυνομία στην αποστολή της.

Ακολούθως προβλήθηκε ειδική ται
νία για την καταπολέμηση των Ναρκω
τικών και έγινε διάλογος με τους πα- 
ρευρισκομένους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο 
Σεβασμιώτατος Μητροπολήτης Μεσ
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νικής Αστυνομίας στον αγώνα κατά των 
ναρκωτικών.

Στη συνέχεια μίλησε ο ψυχολόγος - 
αναλυτής κ. Λεωνίδας Κυβέλος και η 
πρόεδρος του τοπικού παραρτήματος 
της θεραπευπκής Κοινότητας "Ιθάκη" 
κ. Ελλη Τενέντε, η οποία έκανε μιά γε
νική ανασκόπηοη του προβλήματος 
των ναρκωπκών.

Τελευταίος ομιλιτής ήταν ο Διοι
κητής του Τμήματος Ασφαλείας Καλα
μάτας, Αστυνομικός Υποδ/ντής κ. Φώ
τιος Βλάχος, ο οποίος έκανε εκτενή 
αναφορά στο ιστορικό των ναρκωτικών 
ουσιών, από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στα μέτρα 
που έχουν ληφθεί από την Πολιτεία 
προς ανπμετώπιση του προβλήματος 
με τη θέσπιση των νόμων, την οργάνω
ση της Αστυνομ'ας με την προμήθεια 
υλικοτεχνικών μέσων και την επιμόρ
φωση του προσωπικού της, που όλα 
αυτά σαν αποτέλεσμα έχουν καθημερι
νά σχεδόν να συλλαμβάνονται έμποροι 
ναρκωπκών και να κατάσχονται μεγά
λες ποσότητες ναρκωπκών ουσιών. Ε
πίσης ο κ. Βλάχος έκανε αναφορά σπς 
προσπάθειες που γίνονται από την Α
στυνομία για την πρόληψη και τόνισε 
τον ρόλο της ουσιασπκής ενημέρωσης 
του κοινού, ιδιαίτερα δε των νέων.

Τέλος ζήτησε την επαγρύπνηση του 
κοινού και τη συνεργασία του με την 
Αστυνομία και όλες πς Διωκπκές Αρ
χές για την καλύτερη ανπμετώπιση του 
προβλήματος.

Στη συνέχεια προβλήθηκαν φωτει
νές διαφάνειες και κινηματογραφική 
ταινία.

Χαιρεπσμό απηύθυναν ο εκπρόσω
πος του Μητροπολ'τη Αρχιμανδρίτης 
κ. Γ. Μπίζας, ο Δ Μ ής Εσωτερικών της 
Νομαρχίας κ. Φ.Ράλλης, ως εκπρόσω
πος του Νομάρχη και ο Ανπδήμαρχος 
κ. Κ. Τσερώνης εκ μέρους του Δημάρ
χου. Στην εκδήλωση παρέστησαν επί
σης δήμαρχοι και κοινοτάρχες του Νο
μού, προϊστάμενοι Πολιπκών και Στρα- 
πωπκών Αρχών, Δημοσίων Υπηρεσιών 
και Οργανισμών και πλήθος κόσμου.

Η εκδήλωση, γενικά στέφθηκε από 
απόλυτη εππυχία και τα δημοσιεύματα 
του τύπου και των άλλων μαζικών μέ
σων ενημέρωσης ήταν πολύ κολακευ- 
πκά για την Αστυνομία, θα επαναλη- 
φθεί και σε άλλες πόλεις και κωμοπό- 
λεις του Νομού Μεσσηνίας.

*  Χορευπκή βραδιά πραγματο
ποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Καλαμάτας, από το προσωπικό της 
Α.Δ. Μεσσηνίας και το προσωπικό των 
μέσων μαζικής ενημέρωσης της πό- 
λεως της Καλαμάτας. Τα έσοδα της 
εκδήλωσης αυτής, θα διατεθούν για τη 
βράβευση απόρων αριστούχων μαθη
τών, σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει 
πς επόμενες μέρες στην Αστυνομική 
Διεύθυνση.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Νο
μάρχης Μεσσηνίας, κ.Αθανάσιος Ράλ- 
λης και πλήθος επωνύμων και α
νωνύμων κατοίκων του Νομού Μεσση
νίας.

Επίσης η Αστυνομική Διεύθυνση 
Μεσσηνίας, πραγματοποίησε στο αμ
φιθέατρο της Νομαρχίας παιδική γιορτή, 
εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και 
Νέου Ετους, για τα παιδιά Αστυνομικών 
και Πολπτκών υπαλλήλων όλων των Υπη
ρεσιών του Νομού. Στα παιδιά δια
νεμήθηκαν δώρα και προσφέρθηκαν σ’ 
όλους παραδοσιακά γλυκίσματα.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Μια νέα καινοτομία της Α.Δ.Κοριν- 

θίας σπς γιορτές!!! "Ευχές για το νέο 
χρόνο από τον Αστυνομικό Διευθυντή". 
Με fax στο οποίο ήταν ζωγραφισμένος 
ο Αη Βασίλης, στάλθηκαν ευχές σε 
πολλούς πολίτες της Κόρινθου.

Το γεγονός αυτό, προκάλεσε ιδιαί
τερη χαρά και έκπληξη στους πολίτες 
της Κορίνοθου και σχολιάσθηκε ευμε- 
νώς από τον τοπικό Τύπο. Εμείς ευχό
μαστε, παρόμοιες καινοτομίες να συ- 
νεχισθούν και στο μέλλον γιαπ πμούν 
ιδιαίτερα την Αστυνομία και αναπτύσ
σουν το απαραίτητο καλό και δημιουρ
γικό κλίμα σπς σχέσεις Αστυνομίας - 
Πολίτη.
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Διεύθυνση 
Τροχαίας Αττικής

Στιγμιότυπα απο την εκδήλωση της 
κοπής πίττας, παρευρέθησαν ο Γενι
κός Γραμματέας του Υ. Δ. Τ. κος Ευάγ
γελος Ρογγάκος, ο Αρχηγός του Σώ
ματος Μανόλης Χουρδάκης και ο επι
κεφαλής της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσιολο
γιότατος Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Πι- 
στολής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Στιγμιότυπο απο τη κοπή πίττας της Τοπικής Διοίκησης της Ι.Ρ.Α. Αθηνών, στην 
οποία παρευρέθησαν ο Πρόεδρος το Διοικητικό Συμβούλιο και ο επικεφαλής της 
Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας Πανοσολογιώτατος Αρχι
μανδρίτης Ευσέβιος Πιστολής.

Στο θέατρο BROADWAY κατα την 
τελετή κοπής πίττας της Σχολής Υπα- 
στυνόμων παρευρέθησαν ο Α ’ Υπαρ- 
χηγός του Σώματος κ. Αθ. Βασιλόπου- 
λος, ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακα
δημίας Ταξίαρχος I. Δερβεντζής και 
ο προϊστάμενοίτης Θρησκευτικής Υ

πηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας 
Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης 
Ευσέβιος Πιστολής.
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Με θλιβερά και αποτρόπαια γεγονότα τελείωσε το 1993.
Πρωταγωνιστές -θύτες και θύματα - παιδιά και έφηβοι, μπλεγμένοι σε σκοτεινό πλέγμα θολούρας, 

εγκλήματος, φρικιαστικών ανθρωποθυσιών και σκοταδιστικών πράξεων.
Παιδοκτόνοι και σατανιστές παρασυρμένοι σε ένα φρικτό γαϊτανάκι απάνθρωπης βίας, 

ψυχολογικού και σωματικού βασανισμού,
χωρίς υποτυπώδες έρμα αντίστασης στα σκοτεινά ορμέμφυτα της ψυχοσύνθεσης τους.

Πένθι μα ανέτειλε και η αυγή του 1994. ■Κυματοθραύστης" 
για όλα αυτά τα βάσανα που ταλαιπωρούν και προβληματίζουν την κοινωνία, 

η Ελληνική Αστυνομία. Σμιλεμένη από σπάνια ύλη σεμνότητας, εργατικότητας και ανθρωπιάς,
μεστή σε σκέψη, λακωνική στα λόγια,

προχωρεί τις έρευνες σε έναν κόσμο όπου πληθαίνουν τα ανθρωποειδή εκτοπλάσματα...

ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΤΗΣ ΦΡΙΚΗΣ
Ανατριχιασχικές οι λεπτομέρειες από τα ειδεχθή εγκλήματα 

που διέπραξε η σπείρα των σατανιστών, την οποία αποτελούσαν οι 

Ασημάκης Κατσούλας 22 χρόνων, ο οποίος υπηρετούσε τη θητεία 

του στο Ναυτικό και Μανόλης Δημητροκάλλης, ο οποίος υπηρε

τούσε τη θητεία του στη Χίο. Η εξιχνίαση της υπόθεσης ξεκίνησε 

μόλις έφθασαν στην Ασφάλεια οι πρώτες πληροφορίες ότι κύκλω
μα σατανιστών δρα στην περιοχή του Κορωπίου και ευθύνεται για 

δολοφονίες κοριτσιών.
Πρώτος εντοπίστηκε και κλήθηκε στην Ασφάλεια ο Δημητρο

κάλλης. Από την προανάκριση ποέκυψε ότι ο ίδιος μαζί με τον Κα

τσούλα από τριετίας είχαν αποφασίσει να ασχοληθούν με τη μαύρη 

μαγεία και το σατανισμό. Αρχηγός της σπείρας ήταν ο Κατσούλας. 

Ως άντρο για τις τελετές τους χρησιμοποιούσαν το σπίτι του Κα
τσούλα και την παλιά εγκαταλελειμμένη αποθήκη του εργοστασίου 
Καμπά στην Παλλήνη. Οι δύο "φίλοι· "θυσίασαν* την 14χρονη Δώρα 

Συροπούλου, στις 27 Αυγούστου 1992, στην περιοχή Σέσι Κορω

πίου.
Την άτυχη κοπέλα, αφού την επιβίβασαν στο αυτοκίνητο του 

Κατσούλα, την οδήγησαν στον "τόπο της θυσίας". Στο δρόμο της 

είπαν ότι εκείνο το βράδυ, που έμελε να είναι και το τελευταίο της 
ζωής της, θα την μυούσαν, δήθεν, στην "άσπρη μαγεία". Εκεί κάτω 

από ένα δένδρο, έγδυσαν την κοπέλα, της αφαίρεσαν όλα τα κο

σμήματα και της έδεσαν τα χέρια με χειροπέδες. Στη συνέχεια την 

χτύπησαν με ένα ξύλο στο κεφάλι για να αναισθητοποιηθεί. Ο  δύο 
δράστες της έφραξαν το στόμα και τη μύτη, μέχρι που βεβαιώθη

καν ότι η 14χρονη πέθανε. Τότε ο Κατσούλας ασέλγησε στο πτώμα 

της νεκρής.
Τέλος την περιέλουσαν με βενζίνη και της έβαλαν φωτιά, ώστε 

να χαθεί κάθε ίχνος που πιθανώς θα τους ενοχοποιούσε. Η φωτιά 
επεκτάθηκε αμέσως προς την πλευρά του Υμηττού, καταστρέφο- 

ντας εκατοντάδες στρέμματα γης.

Το ίδιο σημείο έμελε να γίνει το θυσιαστήριο και για την 28χρο- 
νη Γαρυφαλιά Γιούργα. Μεγάλη Τετάρτη του 1993. στις 14 Απρι

λίου. Ο  "ιερείς του άρχοντα του σκότους" έψαχναν ένα νέο θύμα 

για να... εξευμενίσουν το σατανά. Στη λεωφόρο Μαραθώνος, δί

πλα στην γέφυρα του Σταυρού οι εκτελεστές εντόπισαν τη Γιούρ-

γα, που μόλις είχε αποβιβασθεί από το λεωφορείο της γραμμής ε- 
πιστρέφοντας από το ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετάνια, όπου εργαζόταν 

ως καμαριέρα.
Οι σατανιστές που παρουσιάστηκαν σαν αστυνομικοί της Ασφά

λειας, της έδειξαν και ταυτότητα, που είχαν κατασκευάσει σε κο- 

μπιούτερ, καθώς και ένα πιστόλι και ένα ζευγάρι χειροπέδες για 

να γίνουν πιστευτοί. Στη συνέχεια της ζήτησαν να επιβιβασθεί στο 
αυτοκίνητό τους, ώστε να την μεταφέροίΝ στο πλησιέστερο αστυ

νομικό Τμήμα για εξακρίβωση στοιχείων.
Η Γιούργα τους ακολούθησε και την οδήγησαν στην αποθήκη 

του Καμπά. Εκεί, αφού της έδεσαν τα χέρια με τις χειροπέδες, την 

μισογύμνωσαν και άρχισαν να την κακοποιούν σεξουαλικά. Οταν 

κορέσθηκε πλέον το ζωώδες ένστικτό τους την οδήγησαν στον 

"τόπο της θυσίας" στη θέση Σέσι. Οταν έφθασαν, χωρίς να της βγά
λουν τις χειροπέδες την βίασαν διαδοχικά μέσα στο αυτοκίνητο και 

αμέσως μετά την έπνιξαν φράζοντας τη μύτη και το στόμα της με 

τα χέρια τους. Οταν πέθανε την πέταξαν στην άκρη του δρόμου. 

Για να μην αναγνωριστεί αμέσως από τους αστυνομικούς, ο Κα

τσούλας της πολτοποίησε το κεφάλι με μια μεγάλη πέτρα.

Τα ρούχα της Γιούργα και τα προσωπικά της αντικείμενα τα έ 

καψαν οι δράστες στο τζάκι του Δημητροκάλλη, ενώ άλλα τα πέτα

ξαν σε υπονόμους της περιοχής.

Στο "παιχνίδι" έλαβε μέρος και η 18χρονη Δήμητρα Μαργέτη, 

που γνώριζε για τις "τελετές" αλλά το απέκρυπτε και παρακολου

θούσε από κοντά τη δράση των εμπνευστών και εκτελεστών του 

αποτρόπαιου έργου.
Λ  ανθρωποθυσίες αυτές συγκλόνισαν την κοινή γνώμη και ήρ

θαν στη δημοσιότητα χάρη στη σύσσωμη ενεργοποίηση της Ασφά
λειας Αττικής, που προσπαθεί να ρίξει άπλετο φως ακόμη και στην 

πιο σκοτεινή πτυχή της δράσης των "δημίων σκοταδιστών".

Οι παραπάνω εγκληματίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 

βαρύνονται με έντεκα αδικήματα, που επισύρουν βαριές ποινές:

Ανθρωποκτονία ιδιαιτέρως απεχθή από κοινού και κατά συρ

ροή από πρόθεση, τελεσθείσα από δράστες ιδιαιτέρως επικίνδυ

νους για τη δημόσια ασφάλεια.

Βιασμός κατά συρροή. Σύσταση-συμμορία . Εμπρησμός από
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πρόθεση. Εκβίαση κατ' εξακολούθηση και κατά συρροή. Περιύβρι

ση νεκρού. Παράνομη οπλοφορία. Χρήση πλαστού εγγράφου. Πα
ράνομη κατακράτηση. Αντιποίηση Αρχής. Υπεξαίρεση.

Στη Δήμητρα Μαργέτη ασκήθηκε δίωξη για απλή συνεργία 

στην ανθρωποκτονία της 14χρονης θεοδώρας Συροπούλου.

Από την προανάκριση, έγινε γνωστό ότι η σπείρα προσηλύτιζε 
στην "αίρεσή της", νεαρά άτομα -ιδιαίτερα κορίτσια- και επέβαλε 

σε κάθε νέο μέλος της ομάδας τον νόμο της σιωπής και του τρό

μου. Τώρα η Ασφάλεια προσπαθεί να εξακριβώσει αν τα άτομα αυ

τά έχουν σχέση και με άλλες δολοφονίες ή εξαφανίσεις γυναικών, 

οι οποίες έχουν καταγγελθεί τα τελευταία χρόνια. Προσπαθεί, ε 

πίσης, να εντοπίσει και άλλα άτομα, τα οποία είχαν σχέσεις με το 

κύκλωμα του Κατσούλα και διοργάνωναν σστανιστικές τελετές σε 
άλλα μέρη.

Στην πορεία συνελήφθη και τέταρτο μέλος της σατανικής συμ
μορίας του Κατσούλα. Πρόκειται για τον Χαράλαμπο Ζάβρα, που ό

πως απεκαλύφθη, εφόδιασε την "ομάδα" με αεροβόλο όπλο και μία 

πλαστή ταυτότητα αστυνομικού. Ο Ζάβρας κατηγορείται για απλή 

συνεργεία σε ανθρωποκτονία, οπλοφορία και σύσταση συμμορίας.

Ανάμεσα στους φόνους που επανεξετάζουν οι αστυνομικοί ε ί

ναι και αυτός της Σουλτάνας Κρισικιάν, η οποία βρέθηκε νεκρή τον 

Αύγουστο του 1992, σε ερημική τοποθεσία των Σπάτων. Οι αστυ

νομικές αρχές εξετάζουν τον 19χρονο Βασίλη Μίχο, πέμπτο μέλος 

της συμμορίας, για να εξακριβωθεί η συμμετοχή του στην ανθρω
ποκτονία της Κρισικιάν.

Δυστυχώς διευρύνεται ο κύκλος των κατηγορουμένων, που 
φέρονται να έχουν συμμετοχή στην υπόθεση των νεαρών σατανι- 

στών, μετά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν για τη δολοφονία της 
14χρονης Δώρας Συροπούλου.

Δύο νεαρές κοπέλες, οι αδελφές Μαρία και Αικατερίνη Ρηγά- 

κη, κατηγορούνται ότι μετείχαν στη σπείρα των σατανιστών και 

διώκονται για αρπαγή ανηλίκου σε βαθμό κακουργήματος. Η δίωξη 

αφορά στην αρπαγή της 14χρονης φ ίλης τους, αφού όπως 

προκύπτει από την προανάκριση, αυτές αποτέλεσαν τον συνδετικό 

κρίκο για τη γνωριμία του θύματος με τον αρχηγό της σπείρας, Κα
τσούλα.

Εκείνο όμως που προβληματίζει την Ελληνική Αστυνομία, την 

Εκκλησία και την Πολιτεία, είναι ο κύκλος των 20 νεαρών ατόμων, 

τα οποία, όπως εξακρίβωσε η Ασφάλεια, είχαν μυηθεί στις τελετές 
της μαύρης μαγείας.

Ο ΣΑΤΥΡΟΣ ΤΉΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ
Παραμονή Πρωτοχρονιάς, ώρα 10 το βράδυ. Στο Αστυνομικό 

Τμήμα Κρανιδίου παρουσιάστηκε ο Μανώλης Δουρής 40 χρόνων 

για να δηλώσει εξαφάνιση του μικρότερου από τα επτά παιδιά του, 
του Νίκου 6 χρόνων.

Οι Αστυνομικοί προβληματίστηκαν. Πώς ένας άνθρωπος που έ 

πινε αρκετά, που δεν έδειχνε κανένα ενδιαφέρον για τα παιδιά του 
-αν γύριζαν ξυπόλητα και νηστικά- ήρθε με τόση βιασύνη να καταγ

γείλει την εξαφάνιση του παιδιού του; Το ένστικτο των αστυνομι
κών, μόλις τον είδαν, τους υπαγόρευσε ότι ο άνθρωπος αυτός δεν 

ήταν αθώος, φυσικά δεν ήταν δυνατό να φανταστούν το βαθμό της 
ενοχής του και το μέγεθος της αγριότητάς του...

Αστυνομικοί και γείτονες άρχισαν να ψάχνουν για το παιδί. Στις 

τρεις και μισή τα ξημερώματα ο "πατέρας", που συμμετείχε και αυ

τός στις έρευνες, πέρασε το μαντρότοιχο ακατοίκητου σπιτιού, 
που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 250 μέτρων από το δικό του 
και ανέσυρε το κακοποιημένο κορμάκι του νεκρού παιδιού, πνιγμέ

νος σε λιγμούς.

"Ο θάνατος επήλθε από ασφυξία και βαριά κακοποίηση του πρω- 
*τού"απεφάνθη ο ιατροδικαστής. Η κοινή γνώμη σοκάρεται. Ολοι 
μιλούν για σατανικό δολοφόνο που βίασε και σκότωσε το αγγε
λούδι.

Στους ΑστίΛίομικούς κατά τη διάρκεια της ολονύκτιας αναζήτη
σης του μικρού, κίνησε την περιέργεια η συμπεριφορά του Δουρή. 

Ο τρόπος που περιτριγύριζε τη μάντρα του ακατοίκητου σπιτιού, α
πό τα σκουπίδια του οποίου ανέσυρε ο ίδιος το παραμορφωμένο 

νεκρό σωματάκι, θύμιζε τσακάλι που περιτριγυρίζει το σημείο όπου 
έχει "θάψει" τη λεία του...

Οι παραπάνω προβληματισμοί των Αστυνομικών σε συνδυασμό 

με τις πληροφορίες ότι ο Δουρής δούλευε περιστασιακά, συνήθιζε

να βλέπει στο σπίτι του ταινίες σκληρού πορνό, προσκαλώντας μά

λιστα κάθε φορά και "φίλους" του στο συμπόσιο και -το πιο φοβερό- 

μετά την παρακολούθηση των ταινιών εθώπευε τα αγόρια και τα 

κορίτσια του, τα οποία υποχρέωνε να βλέπουν και αυτά τις ται- 
νίες(!), έπεισαν τους Αστυνομικούς ότι έπρεπε να στρέψουν την 
προσοχή τους στον "πατέρα". Τον θεώρησαν ως τον υπ’ αριθμόν 

ένα ύποπτο.

Δυστυχώς είχαν δίκιο. Μέσα στις αμέσως επόμενες ώρες α

ποκάλυψαν το πιο απάνθρωπο έγκλημα όλων των εποχών:

Ο μικρός Νίκος, το απόγευμα της παραμονής Πρωτοχρονιάς 

πήγε μαζί με άλλα παιδακια για να παρακολουθήσει την προπόνηση 

της ομάδας Ερμής, της Ερμιόνης. Ο "πατέρας" του είχε πει να μην 

αργήσει. Οταν επέστρεψε γύρω στις έξ ι το απόγευμα, συνάντησε 
την οργή του Δουρή για την αργοπορία του. Αρχισε να τον χτυπά 

βάναυσα, ενώ παράλληλα τον έσυρε σε μια παλιά αποθήκη του σπι

τιού τους. Τα παρακάλια του παιδιού του να σταματήσει δεν τον 

λύγισαν. Για να μην ακούγονται τα κλάματα, στην αρχή έκλεισε το 

στόμα και την μύτη του άτυχου αγοριού. Στη συνέχεια το φίμωσε. 

Πριν καλά -καλά ξεψυχήσει, ο "πατέρας" έγδυσε το παιδάκι του και 
-σχεδόν νεκρό- το βίασε.

Εντρομος ο διαβολικός παιδοκτόνος αναζητούσε τρόπο για να 

εξαφανίσει τα ίχνη. Περιέλουσε το άψυχο κορμάκι με διαλυτικά, τα 

οποία χρησιμοποιούσε στη δουλειά του (εργαζόταν περιστασιακά 
ως ελαιοχρωματιστής) και προσπάθησε να το κάψει. Δεν τα κατά- 
φερε. Πήρε το γυμνό πτώμα και το πέταξε μέσα από τον μαντρό- 

τυχο του γειτονικού ακατοίκητου σπιτιού, στα σκουπίδια...

Ολη αυτή την ώρα που το ανθρωπόμορφο κτήνος κακοποιούσε 

το παιδί του στην αποθήκη, η μητέρα, η γιαγιά και τα αδελφάκια 
του δεν αντιλήφθηκαν τίποτε.
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ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Στη συνέχεια ζητούσε συγγνώμη από την κοινωνία και τα παι

διά του !!! Ο "άνθρωπος* που με πρωτοφανή αγριότητα ξεπέρασε 

κάθε όριο εγκληματικής δράσης. Ο “άνθρωπος", που σύμφωνα με 

τις κατηγορίες που του αποδίδει η κοινή γνώμη, κακοποιούσε σε

ξουαλικά και τα επτά παιδιά του -ηλικίας από 17 μέχρι 6 χρόνων- 

και στη συνέχεια εκβίαζε ηλικιωμένους στην περιοχή.

Με τον τρόπο αυτό είχε αποσπάσει πριν από τέσσερα χρόνια, τρία 

εκατομμύρια δραχμές από τον 77χρονο γείτονά του Σταμάτη Σταμα- 

τίου, τον οποίο είχε κατηγορήσει πως είχε κακοποιήσει τον γιο του 

Δημήτρη. Τα χρήματα τα χρησιμοποίησε για να αγοράσει αυτοκίνητο!
ΕΒΡΟΣ: Και οι οκτώ ήταν

Αυτό πια ήταν...οικογενειακή παράδοση: παππούδες, γιοι, κό

ρες και γαμπροί όλοι έμποροι του λευκού θανάτου. Πρόκειται για 
το γενεολογικό δένδρο της φαμίλιας Κομπίλη. Τα μέλη της είχαν 
χαρακτηριστεί από την Αστυνομία "βαρώνοι" της ηρωίνης.

Ας αναφερθούμε, όμως, στα "διαμάντια" της πρώτης γενιάς 
των αδελφών Κομπίλη:

Βασίλης Κ. Κομπίλης, γνωστός στην πιάτσα ως "Μάσιας". Συ- 

νελήφθη το 1977 με τρία κιλά ηρωίνης και καταδικάστηκε σε πο
λυετή κάθειρξη. Πέθανε πριν από πέντε χρόνια.

Γιώργος Κ. Κομπίλης. Σήμερα "φοιτά" στις φυλακές Πάτρας, ό

που εκτίε ι ποινή πολυετούς κάθειρξης για διακίνηση ναρκωτικών.
Αναστάσιος Κ. Κομπίλης. Κυκλοφορούσε με το ψευδώνυμο 

"Μπούσπας". Καταδικασμένος και αυτός για διακίνηση ηρωίνης και 

χασίς.

Παιδιά - γαμπροί (Δεύτερη γενιά):
Κώστας Βασιλείου Κομπίλης, γιος του πρώτου. Συνελήφθη με 

οκτώ κιλά ηρωίνης τον Ιανουάριο του 1991 και εκτίε ι ποινή ισόβιας 

κάθειρξης.
Αναστασία Γεωργίου Κομπίλη, κόρη του δευτέρου, εκτίει ποινή 

δις ισόβια για εμπορία δέκα κιλών ηρωίνης. Συνελήφθη το Σεπτέμ

βριο του 1992 στη Θεσσαλονίκη.
Για τους "διαδόχους" της εν λόγω οικογένειας, που δεν ήταν 

στις φυλακές: Ελένη Γεωργίου Κομπίλη, τον σύζυγό της Νίκο Βα-

Η περίπτωση του στυγερού παιδοκτόνου της Ερμιόνης, προ

βληματίζει την Ελληνική Αστυνομία και τους ειδικούς ψυχολόγους, 

οι οποίοι διατείνονται ότι είναι ανάγκη να ληφθούν μέτρα να περιο

ριστεί το εγκληματολογικό φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας. 

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών από άτομα του στενού οικογε

νειακού τους περιβάλλοντος, δεν είναι φαινόμενο άγνωστο στη 

χώρα μας. Οι εγκληματολόγοι το φαινόμενο αυτό το ορίζουν ως 

“σκοτεινή εγκληματικότητα". Πως μπορούν άνθρωποι τόσο εύκολα 

να δρασκελούν από το φυσιολογικό στην πραγμάτωση της φρίκης;

“βαρώνοι" της ηρωίνης!
λαβασίδη και τον Αναστάσιο Κ. Κομπίλης 69 χρόνων, η Ασφάλεια 
Αττικής πληροφορορήθηκε ότι συνεχίζουν την οικογενειακή παρά

δοση.
Κινητοποιήθηκε αμέσως η Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών. Ορ

γάνωσε την επιχείρηση και σε συνεργασία με τα αντίστοιχα Τμήμα

τα Ασφαλείας του Νομού Εβρου ξεκίνησαν το σχέδιο εξάρθρωσης 

των υπολοίπων μελών της σπείρας, που είχε "έδρα" τη θέση Ν. 

Βύσσα Εβρου. Υστερα από πολυήμερη παρακολούθηση, πήρε τέ 

λος η παράνομη δράση τους.
Στην κατοχή των παραπάνω βρέθηκαν έξι κιλά και επτακόσια 

γραμμάρια ηρωίνης αρίστης ποιότητας, καθώς και το χρηματικό 

ποσό των 5.500.000 δραχμών, που κατασχέθηκε επειδή προερχό

ταν από λαθρεμπόριο ναρκωτικών. Επίσης, μαζί με τους τελευ

ταίους συνελήφθη και ο Παναγιώτης Πεντίδης 60 χρόνων, βασικός 

συνεργάτης της σπείρας.
Στην οικογένεια αυτή των "βαρώνων" της ηρωίνης, συνολικά έ 

χουν βρεθεί και κατασχεθεί 28 κιλά ηρωίνης, ενώ ανυπολόγιστες 

είναι οι ποσότητες που έχουν διακινήσει στην Ελλάδα και το εξω

τερικό, κατά τη διάρκεια της μακροχρόνιας δράσης τους. 0  τζίρος 

από τα ναρκωτικά είναι τεράστιος και η Αστυνομία, προκειμένου να 
ελεχθεί η περιουσιακή κατάσταση της "οικογένειας" και οι επεν

δύσεις που έκαναν από το λαθρεμπόριο ναρκωτικών, θα ζητήσει 

να ενεργοποιηθούν διατάξεις για το ξέπλυμα χρήματος.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Το αστυνομικό προσωπικό του Τμήματος Ασφαλείας Κομο

τηνής, με την άριστη συνεργασία που το διακρίνει, συγκέντρωσε 

πληροφορίες σχετικά με διεθνές κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών 

από την παρέβρια περιοχή.
Μια τέτοια πληροφορία για να αξιοποιηθεί χρειάζεται πολυήμε

ρες παρακολουθήσεις υπόπτων, συνεχείς περιπολίες και γενικά υ

περπροσπάθεια.
Για άλλη μια φορά, οι φιλότιμες προσπάθειές τους απέδωσαν. 

Εντόπισαν μέσα στο χώρο του σιδηροδρομικού σταθμού τον μεγα- 
λέμπορο ναρκωτικών REHMAN ATTAUR του MOHAMAD και της 

ΑΝΝΕΤ, υπήκοο Πακιστάν. Από την έρευνα που του έγινε βρέθη

καν και κατασχέθηκαν μέσα στον ταξιδιωτικό του σάκκο, πέντε δέ

ματα συσκευασμένα σε νάϋλον, που περιείχαν πέντε κιλά κατερ

γασμένη ινδική κάνναβη σε σκόνη (μπουμπάρι).
Από την προανάκριση προέκυψε ότι ο λαθρομετανάστης έμπο

ρος του "λευκού θανάτου" σκόπευε να πουλήσει τη ναρκωτική ου
σία στην Αθήνα. Για άλλη μια φορά η μεγάλη αυτή επιτυχία τόνωσε 
το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων του παραμεθόριου νομού της 
Πατρίδας μας. Απέδειξε ότι οι αστυνομικοί είναι ακούραστοι και α

διάλλακτοι μπροστά σε κάθε μορφής έγκλημα και οποιουδήποτε 

χρώματος εγκληματία.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ:
Στο τεύχος Νοεμβρίου και στην ενότητα "Θεσσαλονίκη -εξι- έγκλημα από την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης, ενώ πρόκειται για επι-

χνιάσθηκε ανθρωποκτονία-" σελ. 740, γράψαμε ότι εξιχνιάστηκε το τυχία του Τ Α Νιγρίτας με τη συνεργασία του Τ Α Σερρών.
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ΤΛ ΓΛΥΠΤΑ 
ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΦΥΣΗΣ

Οι μεγαλύτεροι γλύπτες και ζωγράφοι προσπαθούν 

να την μιμηθούν. Λυτή δεν μιμείται... δημιουργεί. Είναι η 

Φύση, ο μεγαλύτερος γλύπτης όλων των εποχών.

Μιά τέλεια αρμονία σχημάτων και χρωμάτων στο πέ

ρασμα εκατομμυρίων ετών δημιουργίας μέχρι σήμερα.

Η Φύση δεν μπορεί να συγκριθεί με κανέναν Βαν- 

Γκόγκ ή Πικάσσο. δημιουργεί αριστουργήματα που μας 

κάνουν να χάνουμε την μιλιά μας.Οταν η φύση θέλει να 

δουλέψει σαν καλλιτέχνης το καταφέρνει με ένα τρό

πο αμίμητο, αρκεί να το πάρει απόφαση και τότε τα δη- 

μιουργήματά της ξεπερνούν κάθε ανθρώπινη φαντασία 

Αωρίς να πούμε το πόσο οικολόγοι πρέπει να είμαστε 

σήμερα και χωρίς φιλολογίες για σεβασμό, αγάπη.προ- 

στασία και διατήρηση της ισορροπίας της Φύσης που 

είναι η ίδια η ύπαρξή μας. παραθέτουμε φωτογραφίες 

από τα φανταστικά δημιουργήματά της.

Τις φωτογραφίες μας τις έσ τειλε  ο συνάδελφος 

Λρχ/κας Μπράτης Ιωάννης που υπηρετεί σαν φωτογρά

φ ος στο εγκληματικό εργαστήριο Ιωαννίνων και είχε  

την ευγενή καλοσύνη να τις στείλει στο περιοδικό μας.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Με το από 28-1-94 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 12 Γ) προήχθησαν στο 
βαθμό του Ταξιάρχου Αστυνομίας ο Αστυνομικός Διευθυ
ντής Ειδικών Καθηκόντων (Ιερέας) Ευάγγελος - Ευσέβιος 
Πιστολής και ο Αστυνομικός Διευθυντής Ιωάννης Τακάκης.

Με το ίδιο Π Δ. προήχθησαν αναδρομικά στο βαθμό του 
Αστυνομικού Υποδιευθυντού οι Αστυνόμοι Α’: Εμμανουήλ 
Παπαδάκης από 30-11-1992, Παναγιώτης Βγενής από 30-3- 
93 και Ηλίας Χρυσανθόπουλος από 28-3-89, ο οποίος και 
ετέθη σε αυτεπάγγελτη αποστρατεία με το βαθμό που κατέ
χει, και στο βαθμό του Αστυνόμου Α’ ο Αστυνόμος Β’ Θεο
χάρης Παττακός από 2-4-1991.

Με το από 11-1-94 Π Δ. (Φ.Ε.Κ. 5 Γ ) προήχθη αναδρο
μικά στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντού από 20-3- 
91 ο Γεώργιος Μανουσάκης. Με το ίδιο Π Δ. επανήλθε στην 
ενεργό υπηρεσία και προήχθη αναδρομικά στο βαθμό του 
Υπαστυνόμου Α’ από 19-7-1991 ο Αθηναγόρας Παζαρλής.

Υπό την προεδρία του Α’ Υπαρχηγού Ανπστρατήγου 
Αθανασίου Βασιλόπουλου και με τη συμμετοχή τεσσάρων 
Υποστρατήγων, συνήλθε το Ανώτερο Συμβούλιο Κρίσεων 
της Ελληνικής Αστυνομίας και έκρινε τους 828 Αστυνόμους 
Α'. Στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή, προάγονται 
οι παρακάτω:

Ιωάννης Μαρκάκης, Βασίλειος Τσιόδρας, Αγγελος Αρα- 
βαντινός, Δημήτριος Μ αρίνος, Ηλίας Παπαευθυμίου, 
Χρήστος Χατζημιχαηλίδης, Αλέξανδρος Λαμπρινέας, Ιάσων 
Μαργαρίτης, Σπυρίδων Τοάκος, Χρήστος Βενιζέλος, Ιωάν
νης Μαλανδρενιάς, Δημήτριος Μπασιούκας, Ιωάννης Ανα- 
γνωστόπουλος, Βάϊος Καρβέλης, Ευάγγελος Χρυσανθακό-

Μ ΕΤΑ Θ ΕΣΕΙΣ  -
Για λόγους υπηρεσιακούς και για την πλήρωση των 

υφισταμένων κενών σπς θέσεις των Αστυνομικών Διευθυ
ντών, μετατέθησαν και τοποθετήθησαν οι παρακάτω Αξιω- 
μαπκοί της Ελληνικής Αστυνομίας ως ακολούθως:

Αστυνομικοί Διευθυντές:
Σπυρίδων Αγγελάκης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατο

λικής Ατπκής ως Υποδιευθυντής, Παναγιώτης Αθανασέκος 
στη Διεύθυνση Πληροφορικής/Υ.Δ.Τ., Νικόλαος Αποστολό- 
πουλος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Δυπκής Αττικής ως Υπο
διευθυντής, Νικόλαος Αργυρόπουλος στη Διεύθυνση Αστυ
νομικών Επιχειρήσεων Ατπκής ως Υποδιευθυνπίς, Βασί
λειος Βερροιόπουλος στη Διεύθυνση Μελετών/Υ.Δ.Τ., Ιωάν
νης Βογιατζής στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ως

πουλος, Αθανάσιος Γκίτσας, Ανδρέας Συνοδινός, Ιωάννης 
Νικολός, Πέτρος Μπεκάκος, Χαράλαμπος Μπαντουράκης, 
Αδαμάνπος Χαμαλέλης, Λάζαρος Δελιολάνης, Χρήστος Ευ
ταξίας, Γεώργιος Τσεσμετζής, Ιωάννης Μηλάκης, Βασίλειος 
Κουτσουμπός, Χαράλαμπος Νατσιόπουλος, Χριστόφορος 
Θεμελής, Γεώργιος Ντόβας, Κλέαρχος Πήχας, Νικόλαος 
Τ ρ ιανταφ ύλλου, Ε υάγγελος Κ ουοκούρης, Χρήστος 
Τσούφης, Θωμάς Μαλιάγκας, Νικόλαος Αγγελόπουλος, Α
λέξιος Παναγιωτόπουλος, Ναπολέων Γούτσιος, Ανδρέας 
Αϊβαλιώτης, Δημήτριος Ξύδης, Ιωάννης Ξώνας, Δημήτριος 
Κωνσταντάκος, Ιωάννης Παναγόπουλος, Ιωάννης Κα- 
ραμήτρος, ΙωάννηςΤομαράς, Ιωάννης Παπαϊωάννου, Γεώρ
γιος Μιχαλόπουλος, Κωνστανπνος Τζαλακώστας, Αντώνιος 
Ραπακούσιος, Παναγιώτης Γκλεζάκος, Χρήστος Λίβανός, 
Απόστολος Καραμανωλάκης, Αθανάσιος Πολυχρονόπου- 
λος, Ιωάννης Ζαφειράκης, Νικόλαος Κραββαρίτης, Αναστά
σιος Γαστεράτος, Θεόδωρος Διονυσόπουλος, Νικόλαος 
Ζωητός, Ηλίας Γιαννακόπουλος, Γεώργιος Γιαννουκάκης, 
Ηλίας Βλαχογιάννης, Ανδρέας Δρακόπουλος, Θεόδωρος 
Σιμόγλου, Αθανάσιος Θανόπουλος, Κωνστανπνος Πολύδω
ρος, Ιωάννης Πανηγυράκης, Αγγελος Περιλής, Ασημάκης 
Γκανάς, Κωνστανπνος Πολίτης, Κωνστανπνος Δούκας, Κων
στανπνος Σταθόπουλος, Πρόδρομος Αλεξανδρίδης, Βασί
λειος Χαρτουμπέκης, Νικόλαος Νικολακόπουλος, Κωνστα
ντίνος Καλαμπαλίκης, Γεώργιος Κόκκινης, Ιωάννης Πα- 
νούσης, Ανδρέας Σιάχος, Νικόλαος Θεοχάρης, Γεώργιος 
Καπετάνος και Νικόλαος Αρώνης.

ΤΟ Π Ο Θ Ε ΤΗ Σ Ε ΙΣ
Υποδιευθυντής, Ιωάννης Γεωργακόπουλος στην ΑΔ. Δωδε- 
καννήσου ως Υποδιευθυντής, Παναγιώτης Γεωργακόπου- 
λος επη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού (1ο Τμήμα 
Αξιωματικών)/Υ.Δ.Τ. ως Τμηματάρχης, Ιωάννης Γκογκοζώ- 
τος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών ως Υποδιευθυντής, 
Κωνσταντίνος Γκόλιας στην Α.Δ. Αρτας ως Διευθυντής, Ε
λευθέριος Γρίβας στην ΑΔ. Λέσβου ως Διευθυντής, Μενέ
λαος Δασκαλάκης στην Α.Δ. Κορινθίας ως Διευθυντής, 
Χρήστος Ελευθεριάνος στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά 
ως Υποδιευθυντής, Βασίλειος Ζάχος στη Διεύθυνση Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης ως Υποδιευθυνπίς, Αθανάσιος Ζήκας 
στη Διεύθυνση Αστυνομκών Επιχειρήσεων Ατπκής ως Υπο
διευθυντής, Σωτήριος Καλαμάκης στην Α.Δ. Χαλκιδικής ως 
Διευθυντής, Βασίλειος Καραγκούνης στην Α.Δ. Καστοριάς
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ως Διευθυντής, Περικλής Καρανίκας στο Επιτελείο της 
Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ως Υποδιευθυντής, Κωνσταντίνος Κα- 
τσιγιάννης στην ΑΔ. Ζακύνθου ως Διευθυντής, Γεώργιος 
Κέλλης στην Α.Δ. Αιτωλίας ως Διευθυντής, Παναγιώτης Κόί- 
κας στη Σχολή Αξιωματικών ως Διοικητής, Χρήστος Κόκκα- 
λης στη Διεύθυνση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης ως Υποδιευ
θυντής, Απόστολος Κόκκορης στη Διεύθυνση Εκπαίδευ- 
σης/Υ.Δ.Τ. ως Δ ιευθυντής, Παναγιώτης Κοράκης στη 
Διεύθυνση Εγκληματολογιών Ερευνών/ΥΔ.Τ. ως Υποδιευ
θυντής, Γεώργιος Κοτσώνης στην Α Δ. Λακωνίας ως Διευθυ
ντής, Αντώνιος Κουκάκης στην Α Δ. Λασιθίου ως Διευθυντής, 
Απόστολος Κουρλέτης στην Α.Δ. Αρκαδίας ως Διευθυντής, 
Δημήτριος Κυμπουρόπουλος στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ατ
τικής, Ιωάννης Κωνστανπ'νου στη Διεύθυνση Αστυνομίας 
Αθηνών ως Υποδιευθυντής, Ελευθέριος Μαγγανάρης στο 
Επιτελείο της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ως Υποδιευθυντής, Νι
κόλαος Μανιάτης στη ΔΙ.Τ.Ε. Νοτίου Ελλάδας ως Διευθυ
ντής, Γεώργιος Μανουσάκης στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας 
Αθηνών ως Διευθυντής, Γ εώργιος Μπάίραμάκης στην Α.Δ. 
Δράμας ως Διευθυντής, Ηλίας Μποζίκας στην Α Δ. Θεσπρω
τίας ως Διευθυντής, Ιωάννης Μποζινάκης στη Διεύθυνση 
Αστυνομίας Αθηνών ως Υποδιευθυντής, Ευάγγελος Μυλω
νάς στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων Αθηνών 
ως Διευθυντής, Αστυκτηνίατρος Βασίλειος Νάκος στη ΓΑ.Δ 
Αττικής, Βασίλειος Νασιόπουλος στην Α.Δ. Κοζάνης ως 
Διευθυντής, Σπυρίδων Πανουσάκης στη Διεύθυνση Τρο
χαίας Θεσσαλονίκης ως Διευθυντής, Ιωάννης Παπαδάκης 
στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ανατολικής Ατπκής ως Διευ
θυντής, Θεόδωρος Παπαδόπουλος στην Α Δ Κιλκίς ως 
Διευθυντής, Νικόλαος Παπαθανασάκης στη Σχολή Αστυφυ
λάκων ως Δ ιοικητής, Θεόδωρος Παπαθεοδώρου στη 
Διεύθυνση Αστυνομίας Ανατολικής Ατπκής ως Υποδιευθυ
ντής, Νικόλαος Παπανδριανός στη Διεύθυνση Αστυνομίας 
Δυτικής Ατπκής ως Υποδιευθυντής, Ευτύχιος Πεντάρης 
στην Υ.Α.Ε.Ε.Β./Δ Α.Α. ως Διευθυντής, Νικόλαος Περιμένης 
στη Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών ως Υποδιευθυντής, 
Γεώργιος Πλακάς στην Α Δ. Μαγνησίας ως Διευθυντής, 
Νικόλαος Ρούσαλης στην Α.Δ. Ιωαννίνων ως Διευθυντής, 
Δημήτριος Σακελλάρης στην Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών 
Θεσσαλονίκης/Δ.Α.Θ. ως Διευθυντής, Ασημάκης Σανίδάς 
στην Υπηρεσία Π.Σ.Ε.Α./Υ.Δ.Τ., Βασίλειος Σεκλερέντος στη 
Γενική Εποπτεία Αγορανομίας/ Υπουργείου Εμπορίου ως 
Διευθυντής, Νικόλαος Σταυράκης στην Α Δ Ηρακλείου ως 
Διευθυντής, Ιωάννης Συκιώτης στην Υποδιεύθυνση Δίωκης 
Ναρκωτικών/ΔΑΑ. ως Διευθυντής, Ιωάννης Τακάκης στη

Διεύθυνση Τροχαίας Ατπκής ως Διευθυντής, Ευάγγελος 
Τζιώκος στη Διεύθυνση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης ως Υπο
διευθυντής, Γεώργιος Τριανταφύλλου στη Διεύθυνση Αστυ
νομικού Προσωπικού (2ο Τμήμα)/Υ.Δ.Τ. ως Τμηματάρχης, 
Γεώ ργιος Τρίμμης στη Διεύθυνση Γενικής Αστυνόμευ- 
σης/Υ.Δ.Τ. ως Δ ιευθυντής, Δημήτριος Τσάκαλος στη 
Διεύθυνση Αστυνομίας Δυπκής Ατπκής ως Υποδιευθυντής, 
Αθανάσιος Τσάμπρας στην Α.Δ. Βοιωπ'ας ως Διευθυντής, 
Δ ημήτρ ιος Τσέκος στη Δ ιεύθυνση Κ ρατικής Ασφά- 
λειας/Υ.Δ.Τ., Περικλής Τσελέπης στην Α.Δ. Ροδόπης ως 
Διευθυντής, Γεώργιος Τσιρώνης στη Διεύθυνση Αστυνομι
κών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης ως Διευθυντής, Γεώργιος 
Τσουκάκης στη Διεύθυνση Τροχαίας Ατπκής ως Υποδιευθυ
ντής, Δημήτριος Τσουκαλάς στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας 
Δυπκής Ατπκής ως Διευθυντής, Τρύφων Χατζηανδρέου 
στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Γλυφάδας ως Διευθυντής, 
Σταύρος Χουλάκης στη Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Ατπκής 
ως Διευθυντής, Παναγιώτης Χουντάλας στη Διεύθυνση Του- 
ρισπκής Αστυνομίας/Υ,Δ.Τ. ως Διευθυντής, Νικηφόρος Α- 
σπρούδης στην Α.Δ. Ηλείας ως Διευθυντής, Αθανάσιος Βαμ- 
βέσος στην Α.Δ. Αχάίας ως Υποδιευθυντής, Επαμεινώνδας 
Βλάχος στην Α.Δ. Αχάίας ως Υποδιευθυντής και Νικόλαος 
Κωνστανταρόπουλσς στην Α.Δ. Ακαρνανίας ως Διευθυντής.

Αστυνομικοί Υποδιευθυντές:
Παύλος Βασταρούχας στην Α.Δ. Φλώρινας ως Διευθυ

ντής, Ηλίας Βλαχογιάννης στη ΔΙ.Κ.Α./Υ.Δ.Τ., Θεόδωρος 
Βλάχος στη Διεύθυνση Αγορανομίας Θεσσαλονίκης ως 
Διευθυντής, Χρήστος Γαρδίκας στη Διεύθυνση Δημόσιας 
Ασφάλειας/Υ.Δ.Τ. ως Διευθυντής, Γεώργιος Γορανίτης στη 
Διεύθυνση Οικονομικών/Υ,Δ.Τ. ως Διευθυντής, Σωτήριος 
Κατσαρίδης στην Α.Δ. Σάμου ως Διευθυντής, Δημήτριος 
Κόκκαλης στην Υποδιεύθυνση Μεταγωγών Δικαστηρίων 
Θεσσαλονίκης ως Διευθυντής, Θεόδωρος Κοντογιαννίδης 
στην Α.Δ. Αλεξανδρούπολης ως Διευθυντής, Γεώργιος Λια- 
σκώνης στην Α.Δ. Ευρυτανίας ως Διευθυντής, Δημήτριος 
Μητάκος στην Α.Δ. Σερρών ως Διευθυντής, Γεράσιμος Μου- 
ρελάτος στη Διεύθυνση Τροχαίας/ΥΔ.Τ. ως Διευθυντή, 
Ιωάννης Παναγόπουλος στην Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρ- 
κωπκών/ΔΑΘ. ως Διευθυντής, Δημήτριος Τεμπελής στην 
Α.Δ. Χανιών ως Δ ιευθυντής, Ν ικήτας Τζιουβέλης στη 
Διεύθυνση Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης ως Διευθυντής, 
Αθανάσιος Τριανταφύλλου στην Α.Δ. Φθιώπδας ως Διευθυ
ντής και Κωνστανπ'νος Χαλκιαδάκης στη Διεύθυνση Ασφά
λειας Ατπκής/Υ.Κ.Α. ως Διευθυντής
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Α Π Ο Σ ΤΡ Α ΤΕ ΙΕ Σ

Με το από 28-1-94 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 12 Γ) αποστρατέθηκαν 
ύστερα από αίτησή τους ο Υποστράτηγος Αστυνομίας 
Δ ημήτρ ιος Αποστολόπουλος με το βαθμό του Αντι- 
στρατήγου ε.α., ο Αστυνόμος Α’ Παναγιώτης Μπαρούνης με 
το βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή ε.α., και οι Υπασαι- 
νόμοι Α’ (Ν.Δ. 649/70) Δημήτριος Διαμαντόπουλος, Νικό
λαος Παπαδάκης και Αλέξιος Θωμόπουλος με το βαθμό του 
Αστυνόμου Α’ ε.α.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης αποστρατεύθηκαν με το βαθμό του Υπαστυνόμου Β’ 
οι παρακάτω Ανθυπαστυνόμοι: Γεώργιος Αμβρόσιος, Πανα
γιώτης Καλύβας, Νικόλαος Κασσάρας, Μόσχος Μόσχο- 
γλου, Ιωάννης Νικολόπουλος, Αναστάσιος Σακελλαρίου και 
Ιωάννης Σίνης.

ΤΜ Η Μ Α
ΕΠ Α ΓΓΕΛ Μ Α ΤΙΚ Η Σ
Μ ΕΤΕΚ Π Α ΙΔ ΕΥ ΣΗ Σ

ΑΝ Θ ΥΠ Α ΣΤΥΝ Ο Μ Ω Ν

Προσεκλήθησαν για φοίτηση στο Τμήμα Επαγγελμα
τικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, για την εκπαιδευ
τική περίοδο 1993-94, οι κατωτέρω:

α) Κατά σειρά επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις:
Βασίλειος Μπαρσάκης, Πετροπαύλος Μπακάλης, Χρυ

σόστομος Καραχάλιος, Κωνστανπνος Μάλλιος, Γεώργιος 
Φατούρος, Παναγιώτης Μασούρης, Αντώνιος Χανιωτάκης, 
Γεώργιος Σερδάρης, Παναγιώτης Καζανάς, Δημήτριος 
Τζιουμέρκας, Θεόδωρος Παπανικολάου, Αθανάσιος Κανέλ- 
λος, Περικλής Ζαμπάρας, Νικόλαος Τζιουμάκας, Παναγιώ- 
της Δημητρακόπουλος, Θεόδωρος Χατζηθεοδωρίδης, 
Χρήστος Σίνης, Λεωνίδας Τσατσάκης, Λουκάς Δεληγιάννης, 
Σάββας Γερογιάννης, Γεώργιος Αραμπατζής, Ιωάννης Στα- 
μόγιαννος, Σπυρίδων Καρβέλης, Αναστάσιος Παπαδόπου- 
λος, Χρήστος Πάτσος, Παύλος Κωστόπουλος και Αθανάσιος 
Κολοκυθάς.

β) Με σειρά αρχαιότητας:
Ιωάννης Γεωργούλας, Γεώ ργιος Γεωργακόπουλος, 

Δημήτριος Μανωλάκος, Γρηγόριος Τσιλίμης, Αθανάσιος 
Κωστόπουλος, Ζήσης Ζαγαλιώτης, Νικόλαος Βαλάκος, 
Γεώργιος Παπαχρήστου, Γεώργιος Τσιγαρίδας, Νικόλαος

Πράσινης, Γεώργιος Καχττόπουλος, Γεώργιος Διαμάντης, 
Ιωάννης Χρυσοστομίδης, Χρυσάφης Μπακούρας, Αντώνιος 
Λιαδάκης, Δημήτριος Αθανασιάδης, Κωνσταντίνος Κερασί- 
δης και Δημήτριος Ταχτσής.

γ) Πτυχιούχοι Α .Ε Ι. κ.λπ. εισαγόμενοι χωρίς εξετά
σεις:

Αθανάσιος Σωτηρίου, Ιωάννης Αλμαλόγλου, Αστέριος 
Λυσίτσας, Ιωάννης Κουλάς, Κωνσταντίνος Μανέτας, Νικό
λαος Μπούγιας, Κωνστανπνος Χασάπης και Ιαχίννης Τσε- 
κούρας.

ΠΕΝΘΗ Τ Ο Υ  ΣΩ Μ Α ΤΟ Σ

+  Αντιστράτηγος ε.α. τέως Χωροφυλακής Γεώρ- 
γιος Μουρκογιάννης. Γεννήθηκε το 1909 στην Αλι
κα Οιτύλου Λακωνίας. Απεβίωσε στις 29-1-1994.

+  Συνταγματάρχης ε.α. τέως Χωροφυλακής 
Θεόδωρος Ιατρόπουλος. Γεννήθηκε το 1920 στη 
Δάφνη Καλαβρύτων. Απεβίωσε σπς 31-1-1994.

+  Αρχιφύλακας Δημήτριος Λιακόπουλος. Γεν
νήθηκε το 1947 στο Ανω Δώριο Μεσσηνίας. Υπηρε
τούσε στη Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συ- 
νεργασίας/Υ.Δ.Τ. Απεβίωσε στο Black Lion της Αι
θιοπίας σπς 28-1-1994.

+  Αρχιφύλακας Βάϊος Σακελλαρίου. Γεννήθηκε 
το 1968 στον Παλαμά Καρδίτσας. Υπηρετούσε στο 
Α.Τ. Αγιός Λάρισας. Απεβίωσε σπς 30-1-1994.

+  Αρχιφύλακας Γεώργιος Μπιτίνης. Γεννήθηκε 
το 1947 στο Βόλο. Απεβίωσε σπς 11-1-1994.

+  Εισηγητής Α’ (κατηγορίας Π Ε) Γεώργιος Τρια- 
νταφυλλόπουλος. Γεννήθηκε το 1953 στη Ρουπακιά 
Αχαϊας. Υπηρετούσε στη Διεύθυνση Πολιπκού Προ- 
σωπικού/Υ.Δ,Τ. Τραυματίστηκε θανάσιμα σε αυτο- 
κινηπσπκό δυστύχημα σπς 29-1-1994.
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ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗΣ Γιάννης

Ενας συνάδελφος με ευαισθησία 

και ταλέντο στην Τέχνη

Α νθ /μ ο ς, γεννημένος στον Αλμυρό Μαγνη
σίας στις 29- 3-58. Υπηρετεί στη Δ Δ Α Σ / INTERPOL, 
είναι παντρεμένος και έχει 2 παιδιά. Βρίσκει όμω ς 
πάντα λίγο  χρόνο να αφιερώσει σε αγαπημένες του 

δημιουργίες.
Ξεκίνησε από μεράκι, αυτοδίδακτος συνδυάζο

ντας δύο καλλιτεχνικούς δρόμους, την ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 
με λα κή  τεχνοτροπία αρχκά απ' την οποία πολύ 
σύντομα πέρασε στην παράδοση, το Μ εγαλείο της 
Βυζαντινής Τέχνης κοι την ΓΛΥΠΤΙΚΗ με πηλό. Συ
μπλήρωσε τις γνώσεις του στο εργαστήρι των οδελ- 
φών ΤΟΓΑ και παρακολούθησε μαθήματα αγιογρα
φίας στο Πνευματκό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων.

Η δημιουργία φορητών εκόνω ν προέρχεται α
πό ιον λατρευτικό χώρο και όπως μας ηληροφωρεί 
ο συνάδελφος καλλιτέχνης δουλεύει στο σηίη του, το 
οποίο έχει μετατρέψει σε παρεκκλήσι. Η τεχνική του 
είναι ίδια με αυτή που εφάρμοζαν οι αγιογράφοι των 
φορητών εικόνων στη Βυζαντινή εηοχή.

Τα στάδια κατασκευής εξελίσσονται όπως και 
στις πρώτες εικόνες. Η προετοιμασία του ξύλου γ ί
νεται απ' τον ίδ ιο  που φ ιλοτεχνεί με παραδοσιακά 
σχέδια σε θαυμάσια ξυλόγλυπτα. Ακολουθεί επικάλυ
ψη του κάμηοτο με ειδικό μείγμα και επικόλλησή του 
στο ξύλο, λείανση της επιφάνειας, σχεδίαση, χάραξη 
των μορφών, χρύοωμο και ζωγραφική χρησιμο
ποιώντας χρώμα, ξύδι και αυγό.

Η Βυζαντινή τέχνη ήταν, είναι και θα είναι πηγή 
έμπνευσης, ρίζα της Ελληνικής παράδοσης, έκφρο- 
ση της ορθοδόξου πίσιεως και πολιτιστικών δραστη
ριοτήτων.

Η αφοσίωση, η αγάπη και η άσκηση είναι δώρα 
που δίνει στα έργα του για να τα μετατρέψει σε αντι
κείμενα άξια να λατρευτούν και ικανά να συ- 
γκινήσουν. Εικόνες που Βλέπεις ότι πρόκειται για Δη
μιουργίες Αγίων με έντονη θρησκευτικότητα και ξε 
κάθαρο σιόχο τη δόξα του θείου . Στόχο που οι επώ
νυμοι και ανώνυμοι καλλιτέχνες έδωσαν μέσα από 
την παράδοση της Βυζαντινής Αγιογροφίος σε 
πολύτιμα έργα τους που προσκύνησαν χιλιάδες πι

στοί και τα οποία σήμερα συγκινούν όπου κι' αν Βρί
σκονται.

Κοιτώντας τη δουλειά του, Βλέπω τη δύναμη της 
ψυχής του, που με μονοδικό τρόπο και ταλέντο χειρί
ζεται και ξεπερνά κάθε δυσκολία. Μ ε Βαθειά πίστη 
και απαράμιλλη τέχνη παρουσιάζει μεγάλες στιγμές 
και γιορτές της Χριστιανοσύνης Τη Σταύρωση, Τον 
Αγιο Γεώργιο, τον Αγιο Ανδρέα, τον Αγιο Νικόλαο, 
τη Βρεφοκρατούσα και μας λέει πως η δουλειά του εί
ναι προσευχή για όλους μα ς μόνο που ανή να μουρ
μουρίζει γονατιστός καθίζει στο σκαμνί του και ζω- 

ΥΡοφίζε*
Στην εηοχή μας την τόσο απάνθρωπη, δύσκολη 

και εμπορευματοποιημένη αηό κάθε άποψη, ο ταπει

νός συνάδελφος αγιογραφεί για να θυμίζει σε ό
λους μας την μεγάλη και μοναδική θεανθρώηινη 
αυτή τέχνη, που έχει σαν αποκλειστικό θέμα την ιστό
ρηση ιερών προσώπων και παραστάσεων.

Εξ ίσου όμω ς αίσθηση προκαλούν και τα γλυπτά 
του για τα οποία μιλά με πολύ αγάπη. Ω ς καλλιτέχνης 
δημιουργεί και παρουσιάζει αηό τη δική του οπτκή 
γωνία την αποξένωση της ανθρώπινης ύπαρξης και 
την πολλές φ ορές αποσπασματική αντιμετώπισή της. 
Χαρακτηριστικά του η ρεαλιστική αποτύπωση του γυ
ναικείου σώματος και ο προβληματισμός πάνω στη 
ζωή.

Ο  συνάδελφος Γήννης έχει πάρει μέρος σε ο
μαδικές εκθέσ εις νέω ν καλλιτεχνών του Φιλολογι
κού Συλλόγου "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ" και του Πνευματικού 
Κέντρου Αθηνών.

Ο νειρό του η δημιουργία μιας ατομικής έκθε
σης που φ ιλοδοξεί να ευαισθητοποιήσει, να ου-

γκινήαει και να προΒλημαήσει το θεατή πάνω στην ι
διαιτερότητα του αστυνομικού επαγγέλματος και την 
πολυηλοκότητα της Τέχνης.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ενας από τους σημαντικότερους 

αρχαίους κωμωδιογράφους.
2. ...Λαντ: παλιός ηθοποιός του σι- 

νεμά - Πολεμική ιαχή του 1940.
3. Μάρκα αυτοκινήτων - Φαγητό νη

πίων, αλλά και μάρκα αποσμηπκού.
4 Οταν μένουν έτσι τα μικρά παιδιά 

γκρινιάζουν.
5. Συμβολίζει το κοβάλτιο - Αλίπα

στος, παστωμένος.
6. Γάλλος θεατρικός συγγραφέας - 

Ζιζάνιο του σιταριού.
7. Ανοστο φαγητό δίαιτας - Γάλλος 

τενίστας - Εγραψε το "Πλατωνικό Λεξι
κό".

8. Η συμπεριφορά του συνήθως εί
ναι προσβληπκή - ...Μαρία: μάρκα λι
κέρ - Ιπτάμενα αρχικά.

9. Μπορεί να είναι και στρατιωτική

(καθ.) - Εξάρτημα του αυτοκινήτου 
(ξεν).

10. Τελειοποίησε το πιάνο και άρπα 
- Μυθική θεά, προσωποποίηση του 
πρώτου φωτός της ημέρας - Συμβολί
ζει το 500.

11. Θεός των αρχαίων Αιγυπτίων - 
Αμερικανικό κράτος.

12. Περήφανα πουλιά με ιδιωμα
τική ονομασία - Μυθική χώρα - Χτύπος 
ρολογιού.

13. Αρχαίο μακεδονικό δόρυ - Ενα 
δημητριακά πολύ βασικό.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Σ η μ α ντικό ς  Ν εοέλληνα ς 

γλύπτης.
2. Χαρακτηρισμός ταξί(πληθ,)
3. Υποδιαίρεση της αγγλι κής λίρας 

(μια γραφή) - "Δορυφόροι" του Σ.

1 ί2 3 4 5 6 7 8 9 Ι Ο 11 12 13

1 Λ
λ ;2

I )ΐα)''®/'
*

3 w 1̂*-̂ π *

4 *

5 *
6 *

7 * *

8 *
ν'-
φ

9 * *

ΙΟ vj-
* *

11 *

12 * *

13 *

4. Αγανοί, αραιοί
5. Γνωστός ποιητής μας (1870- 

1943) - Πόλη της Μ. Ασίας, η παλιά 
Φλαβιούπολη, που μας θυμίζειένα δέν
δρο των ψηλών βουνών.

6. Ολκιμος, σφυρηλατήσιμος - Ιδια 
φωνήεντα.

7. Ηρωίδα του Ζολά - Υποθετικός 
σύνδεσμος - Χρειάζεται υγιεινή τροφή 
και γυμνασπκή για να είναι γερό.

8. Γραπτά επιχειρήματα διαδίκων 
στο δικαστήριο.

9. Αρχαίος Ιουδαίος βασιλιάς - Ο
μηρικός Αδης - Η ...ΕΡΤτης Ιταλίας.

10. Εππακπκό μόριο - Διπλό χο
ρευόταν - Πρόθεση δισύλλαβη.

11. Φαράγγι, χαράδρα - Οπερα του 
Βέρνπ.

12. Β ιβλιογραφική προστακτική 
(καθ.) - Λέγεται ο ηθοποιός Ουέλες - 
Ομηρική σύζυγος.

13. Αρχαία πόλη της Κομμαγηνής 
πατρίδα του Λουκιανού - Τσουβάλι, σά
κος.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. ΓΈΡΟΥΣΙΣΊΈΣ 2. ΕΠΟΧΙΑΚΟ - 

ΣΥΚΑ 3. ΡΙΓΗ - ΚΑΥΤΕΡΕΣ 4. ΟΚΑ - 
ΧΕΡΣΑ - ΥΠΟ 5. ΝΑ - ΣΩΣΙΒΙΑ - ΕΙ 6. 
ΤΙΜΟΣ - ΑΙΤΙΕΣ 7. ΟΡΙΣΤΕ - ΤΗΡΩ 8. 
ΚΟΛ - ΟΠΩΣ - ΕΘΝΗ 9. ΑΛΣΟΣ - ΙΤΙΕΣ 
10. ΡΕΝΑ - ΧΟΙΡΙΝΟΙ 11. ΗΛ - ΙΣΗ - 
ΜΑΚΟ 12. ΙΣΚΑ - ΦΑΝΗ - ΜΕ 13. ΚΑ
ΤΑΧΛΟΜΗ - ΦΙΣ.

ΚΑΘΕΤΑ
1. ΓΕΡΟΝΤΟΚΟΡΗ 2. ΕΠΙΚΑΙΡΟ - 

ΕΛΙΑ 3. ΡΟΓΑ - ΜΙΛΑΝ - 4. ΟΧΗ - ΣΟΣ 
-ΛΑΪΚΑ5. ΥΙ-ΧΩΣΤΟΣ-ΣΑΧ 6 .ΣΑΚΕΣ 
- ΕΠΟΧΗ 7. ΙΚΑΡΙΑ - ΟΣΟ - ΦΩ 8. 
ΑΟΥΣΒΙΤΣ - IM A M  9. ΤΑΙΤΗ - ΙΡΑΝΗ 10. 
ΤΣΕ -ΑΙΡΕΤΙΚΗ 11. ΕΥΡΥ - ΕΩΘ ΙΝ012. 
ΣΚΕΠΕΣ - ΝΕΟ - ΜΙ 13. ΑΣΟΙ - ΝΗΣΙ
ΔΕΣ.
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ΗΤΑΝ ΕΝΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Το χέρι δ ε ν  υπ ακούει, ό τα ν  πρέ
πει να γ ρ ά ψ ε ι σ το  χ α ρ τ ί κά τι που 
μοιάζει απ ίσ τευτο. Πώς να μιλήσεις, 
να γ ρ ά ψ ε ις  γ ια  τ η ν  α π ώ λ εια  ε ν ό ς  
ανθρώ π ου, ό τα ν  α σ υ να ίσ θη τα  αρ- 
νείσαι να π ιστέψ εις ότι η τραγική  ε ί 
δηση το υ  θ α ν ά το υ  το υ  ε ίνα ι α λ η 
θινή. Πώς να δ ιώ ξεις  ψυχρό τη ν  α ί
σθηση ότι -δ εν  μπ ορεί- από στιγμή  
σε στιγμή, θ α  το ν  δ ε ις  να  κ υ κ λ ο φ ο 
ρ ε ί α νάμ εσ ά  μας.

Ομως, η ε ίδησ η  ε ίν α ι α μ είλ ικτα  
αληθινή: ο Γιώργος Τ ρ ια ντα φ υλλ ό - 
πουλος, π ολιτικός υ π ά λ λ η λ ο ς  τη ς  
Δ ιε ύ θ υ ν σ η ς  Π ο λ ιτ ικ ο ύ  Π ροσ ω π ι
κού, σ υ ν ά δ ελ φ ο ς  και φ ίλ ο ς  για ό 
λ ο υ ς , ά φ η σ ε  τ η ν  τ ε λ ε υ τ α ία  το υ  
πνοή, το  κρύο πρωινό τη ς  2 9η ς  Ια 
ν ο υ ά ρ ιο υ , σ ε α υ το κ ιν η τ ισ τ ικ ό  δ υ 
σ τύ χη μ α , σ τη ν  Εθνική  Ο δό Κορίν- 
θο υ  - Πατρώ ν.

0  Γιώργος ή τα ν  γνω στός σ χεδόν  
σ ε ό λ ο  το  προσωπικό το υ  Υπ ουρ
γ ε ίο υ , έν σ το λ ο  και π ολιτικό. Κι αν  
κα νείς  δ ε ν  το ν  γνώ ριζε μ ε  το  όνομά  
τ ο υ , ή ξ ε ρ ε  σ ίγο υρ α  τ η ν  ευ γ εν ικ ή  
το υ  φυσιογνω μία.

Η είδησ η το υ  θαν ά το υ  το υ  έπ ε 
σε σαν κ ερ αυνό ς και άφ ησ ε μόνο α 
μηχανία , απορία και μια β α θ ε ιά  α 
προσποίητη θλ ίψ η  σε όλους, καθώ ς  
ολο ι α ισθάνονται πόσο θα  λε ίψ ε ι.

Προσωποποίηση τη ς  ευ γ έ ν ε ια ς  
κα ι τ ο υ  ή θ ο υ ς , ά τ ο μ ο  μ ε  β α θ ε ιά  
κα λλ ιέρ γεια , που μέσα από μια φ ι
λο σ ο φ η μ έν η  στάση ζω ής είχε χτίσει 
μια ολο κλη ρ ω μ ένη  προσωπικότητα  
που τώ ρα, στα 4 0  του , ε ίχε να προ
σ φ έ ρ ε ι π ο λ λ ά . Π ρ ό σ φ ερ ε  σ α ν  υ 
π ά λ λ η λ ο ς , σ α ν  σ υ ν ά δ ελ φ ο ς , σαν  
σ υ ν δ ικ α λ ισ τή ς , σ αν αγω νισ τής μ ε  
τη ν  πιο γνήσια έκφ ανσ η τη ς  λέξης , 
σαν φ ίλος, σαν άνθρω πος...

Είχες κάτι να δ ιδα χτείς  από το ν  
τρόπ ο το υ , α κόμα  κι ό τα ν  για ώρα 
π ολλή μπ ορεί να σώπαινε και να ά- 
κο υ γ ε  να μ ιλά ς . Ναι, α υ τό  είνα ι! Ο 
Γιώργος α νήκε στο σπάνιο ε ίδ ο ς  α ν 
θρώπων που α κο ύν  το ν  ά λλο .

Ε κ λ εγ μ έν ο ς  για  χρόνια σ αν ε κ 
πρόσωπος τω ν  ε ρ γ α ζ ο μ έ ν ω ν  στο  
π εν τα μ ελ ές  Υπηρεσιακό Συμβούλιο  
τ ο υ  Υ .Δ .Τ ., κα ι μ ά λ ισ τα  σ τ α θ ε ρ ά  
πρώτος σε σ τα υ ρ ο ύ ς  γεγο νό ς που 
α ν τ ικ α τό π τρ ιζε  τ η ν  α β ία σ τη  εμ π ι
σ τ ο σ ύ ν η  τ ω ν  σ υ ν α δ έ λ φ ω ν  σ το  
πρόσωπό το υ , έδ ω σ ε μ ά χ ες  μ ε  το  
δικό το υ  α θό ρ υβ ο  τρόπο για να υ π ε
ρασπιστεί σ ε κά θε το μ έα  τη  μεγά λη  
λ έξη : “το  δίκαιο".

Γεννήθηκε το  1953  στη Ρουπ α
κιά ΑχαΤας. Σπούδασε σ την Πάντειο . 
Για μια δ ιετία  υπ ηρέτησ ε στο Δ ικη
γ ο ρ ικ ό  Σ ύ λ λ ο γ ο  Α θ η ν ώ ν . Π ροσ -

λ ή φ θ η κ ε  στο τό τε  Αρχηγείο Α.Π. το  
1 9 8 3 . Π α ν τρ εμ έν ο ς  το  1991  μ ε τη  
Δέσποινα π ερράκη.

Ατυχος, γ ια τί χ ά θη κε νωρίς. Μ α 
κάριος, γ ια τί άφ η σ ε μόνο φ ίλους.

Α νθρ ω π ος μ ε το  Α πελώρια κ ε 
φ αλα ίο!

Αντίο φ ίλε!

Αηο τ η ν  Ο μοσπονδία  
Π ο λ ιτ ικ ο ύ  Προσω πικού  
το υ  Υπ ουργείου  
Δ ημό σ ιας Τ ά ξ η ς

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Η
Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η

Μηνιαίο περιοδικό 
του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης

Αριστοτέλους 175, 
112 51, Αθήνα

Τηλέφωνα:
Διευθυντής: 8672.573 

Αρχισυντάκτης: 8654.654 
Συντάκτες: 8674.230 
Διαχείριση: 8655.505 
Γραμματεία: 8676.401 
Διαφημίσεις: 8655.505 

Διεκπεραίωση: 8677.074 
Fax: 8676.633

Φιλμς - Μοντάζ: 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ Α.Ε.Β.Ε. 
Αυλώνος 152 - Αθήνα 

Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία: 
ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 

Ηρακλείου 145 - Περισσός
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Μην οδηγείτε ποδήλατο
μεγαλύτερο
από τα μέτρα σας.

»·* Μη μεταφέρετε 
άλλα άτομα.

Μην πιάνεστε
από άλλα οχήματα, και

«·* Θα 'ναι καλύτερα 
να αποφεύγετε 
τα ακροβατικά.

Με το ποδή

>·* Κάνετε εύκολα
τις κοντινές δουλείες σας.

Διατηρείτε τη φόρμα σας.

<··* Γνωρίζετε
καινούργιους φίλους.

σε αθλητικές συναντήσεις.




