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Η μάστιγα των ναρκωτικών

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ "ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ" ΣΤΟ 2000
του Εμμανουήλ Δ. Νόνα,

Ιατροδικαστή Α ' Τάζεω ς -  Προϊσταμένου Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνώ ν

Αντικρύζοντας το 2000 από την σκοπιά μας σαν τεχνοκράτες ειδικοί στα θέματα των ναρκωτικών, 
θα πρέπει να σταθούμε μπροστά σ'αυτό το σταυροδρόμι κάνοντας πρώτα πρώτα έναν απολογισμό 

της μέχρι σήμερα κρατούσας κατάστασης, να δούμε το πρόβλημα με το σύγχρονο πρίσμα, 
να διδαχθούμε από τις αποτυχίες μας στην αντιμετώπισή του 

και να συντάζουμε το καινούργιο πρόγραμμα αντιμετώπισης, της σύγχρονης μάστιγας των Εθνών.

Θα ήθελα να δω το πρόβλημα κατ'αρχήν στην πατρίδα μας. Ανησυ

χητικά τα σημάδια προ του 2000. Η χρήση φαρμάκων με δράση στο 

κεντρικό νευρικό σύστημα αυξάνει επικίνδυνα στο διεθνή χώρο, δια- 

βρώνοντας κοινωνικές ομάδες και κράτη. Εκατόμβες οι θυσίες και στον 

τόπο μας. Οι νέοι μας στόχοι: α) επικέντρωση του ενδιαφέροντος στην 

καλύτερη γνώση του φαρμάκου, βΙ σχέση φαρμάκου - ανθρώπου και γ) 

τα βαθύτερα αίτια που προκαλούν την ολοένα αυξανόμενη προς τα ναρ

κωτικά στροφή.

Εισαγωγή

Τι είναι φάρμακο;
Είναι κάθε ουσία που επιδρά με οποιοδήποτε τρόπο στα ζώντα κύτ

ταρα. Βέβαια σ'αυτήν την κατηγορία δεν υπάγονται οι θρεπτικές ουσίες 

που κάθε οργανισμός έχει ανάγκη για την ανταλλαγή της ύλης του και 

την ανάπτυξη νέας δομικής ουσίας του.

Με τα φάρμακα ασχολείται η φαρμακολογία, με τις θρεπτικές ου

σίες η φυσιολογία και βιοχημεία. Αλλες ουσίες που ο οργανισμός μας 

έχει ανάγκη είναι οι βιταμίνες, οι ορμόνες αλλά και χημικές ουσίες όπως 

η αιθυλική αλκοόλη, που δρα σαν φάρμακο στον νευρικό ιστό αλλά και 

σαν θρεπτική ουσία (παράγει θερμότητα).

Ετσι λοιπόν έχουμε επιδράσεις ωφέλιμες, ιαματικές από τα φάρμα

κα αλλά και βλαπτικές, τοξικές ή δηλητηριώδεις. Βέβαια ο διαχωρισμός 
αυτός είναι θεωρητικός, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις η δια

φορά μεταξύ ιαματικής ουσίας και δηλητηρίου δεν είναι ποιοτική, δη

λαδή μια ουσία που δρα ωφέλιμα (ιαματικά) σε κάποια ποσότητα δρα 

βλαπτικά σαν δηλητήριο σε άλλη ποσότητα.

Και μην μας φαίνεται τούτο παράξενο, γιατί συμβαίνει ακόμα και για 

τις πιο αθώες ουσίες π.χ. το αλάτι και το νερό....
Ο όρος "ψυχολογική εξάρτηση": είναι ο βαθύτερος ψυχολογικά 

σύνδεσμος μεταξύ ατόμου - φαρμάκου, που δημιουργεί έναν ιδιαίτερο 
τρόπο ζωής που δυστυχώς δεν εγκαταλείηεται εύκολα.

Ο όρος "σωματική εξάρτηση": είναι η ανάγκη για το φάρμακο 
που δημιουργείται στα κύτταρα του οργανισμού, ιδία στα νευρικά, που 

χωρίς αυτό δεν μπορούν να εργαστούν φυσιολογκά, εκδηλώνοντας την 

ανεπάρκειά του αυτή με ιδιαίτερα δυσάρεστο τρόπο (εκδηλώσεις στε

ρητικές της ουσίας: τρόμος, ιδρώτας, εκνευρισμός, διέγερση, ανορε

ξία, γενική κακουχία, έμετος κλπ.Ι.

Ο όρος "εθισμός": είναι η κατάσταση που προκύπτει από την συ

νεχή χρήση ουσιών οι οποίες ελαττώνουν την ευαισθησία του οργανι

σμού, με αποτέλεσμα να έχει ανάγκη όλο και μεγαλύτερες δόσεις για 
να προκληθεί το ίδιο αποτέλεσμα.

Ετσι, λοιπόν, τα φάρμακα που προκαλούν σωματική και ψυχολογική 

εξάρτηση ή εθισμό έχουν χαρακτηρισθεί ως ναρκωτικά στο πρωτό

κολλο της Γενεύης της 15.6.1932. Τα δε άτομα που χρησιμοποιούν ναρ
κωτικά λέγονται ναρκομανείς.

Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος μας είναι η τοξική ουσία που προ-

καλεί επίδραση στο Κεντρικό Νευρικό Σύστημα. Ετσι η εξάρτηση ή ο 

εθισμός σ'ένα φάρμακο καλείται τοξικομανία και εκείνος που ανα

πτύσσει ψυχολογική ή σωματική εξάρτηση καλείται τοξικομανής.
Είμαστε ήδη μπροστά στο διογκωμένο πρόβλημα της τοξικομανίας, 

που έχει χάσει τον ατομικό χαρακτήρα (τοξικομανής - φάρμακο) και έχει 

γίνει πλατιά κοινωνικό, μάλιστα σε τέτοιο βαθμό που απαιτούνται πολλοί 
φορείς πλέον για την αντιμετώπισή του, με επικεφαλής βέβαια το κρά

τος.

Γενικό Μέρος

Από πολύ νωρίς ο άνθρωπος, με ενστικτώδη τρόπο, γνώρισε τις θε

ραπευτικές ιδιότητες ορισμένων φυτών όπως της ινδικής καννάβεως, 

της παπαρούνας, της κιγχόνης κ.λπ., που τα θεώρησε ιερά, επειδή τότε 

όλες οι νόσοι αποδίδονταν στους θεούς και μάλιστα στη διάθεση τι

μωρίας ή εκδίκησής τους. Ετσι η ανακάλυψη φαρμάκου - φυτού που 

απομακρύνει την αρρώστεια, αποδόθηκε στους θεούς και ο θερα
πευτής της εποχής ήταν ο άνθρωπος των Θεών.

Τα ιερά φυτά τα χρησιμοποιούσαν σε συνδυασμό με θρησκευτική 

τελετή που εξυπηρετούσε δύο σκοπούς, δηλαδή την κάλυψη ορισμέ

νων αναγκών των πιστών στον τομέα της ασθένειας και του πόνου αλλά 

και την δημιουργία του αισθήματος της θείας παρουσίας.

Ο Ηρόδοτος μας λέει ότι οι Σκύθες χρησιμοποιούσαν χασίς. Και ο 
Ιπποκράτης λέει ότι οι μεγάλες δόσεις μανδραγόρα σε μελαγχολικούς 
μπορεί να προκαλέσει μανιακή διέγερση.

Αργότερα με την ανάπτυξη της ιατρικής της χημείας και προπαντός 

του πειράματος απομονώθηκαν οι δραστικές ουσίες από τα φυτά, δη- 

μιουργήθηκαν νέες ουσίες στα εργαστήρια.

Ο άνθρωπος σιγά - σιγά έγινε πιο ανεξάρτητος και τελικά κατάντησε 

νά'ναι μόνος. Και νιώθει περισσότερο μόνος όσο μεγαλύτερη η κοινω

νία που ζει. Αυτό το συναίσθημα τον έσπρωξε, τον σπρώχνει στο κα

τώφλι του ναρκωτικού κι αυτό για να περάσει σ' έναν άλλο τρόπο ζωής.

Ας δούμε τώρα μια διαίρεση των ναρκωτικών:
Α ' Κατηγορία:
Ομάδα α: ναρκωτικά φάρμακα με κατασταλτική δράση στον εγκέ

φαλο. Είναι: Το όπιο, η κωδεϊνη, η μορφίνη, η ηρωίνη καθώς και όλα τα 
συνθετικά οπιοειδή.

Ομάδα β: ναρκωτικά, υπνωτικά, βαρβιτουρικά, αγχολυτικά, ηρεμιστικά.
Β' Κατηγορία:
Ναρκωτικά φάρμακα με δράση στον εγκέφαλο.

Ομάδα α: Κοκαίνη, Ομάδα β: Αμφεταμίνες.
Γ' Κατηγορία:
Φάρμακα ναρκωτικά με ψευδαισθησιογόνο δράση στον εγκέφαλο. 

Τα λεγάμενα: Ψυχωσικο - μιμητικά, παραισθησιογόνα, ψυχεδελικά όπως 
το L.S.D. ψιλοχιμβική, μισκαλίνη.

Και Δ ' Κατηγορία:
Η Ινδική Κάνναβη (Χασίς).
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Η μάστιγα των ναρκωτικών

Ποιος, πότε και για τί γίνετα ι τοξικομανής;

Θα εξετάσουμε το θέμα από ψυχολογικής και κοινωνιολογικής πλευ

ράς. Τρία πράγματα χρειάζονται για να γίνει κανείς τοξικομανής:

α) Προσωπικότητα με προδιάθεση για τοξικομανία.

β) Να έχει ευχέρεια για ανεύρεση φαρμάκου.

γ| Να βρει την ευκαιρία μύησης.
Οσον αφορά την προσωπικότητα, εδώ δεν υπάρχει δυνατότητα πα

ρέμβασης.
Για τις δύο άλλες προϋποθέσεις, σαν εξωγενείς παράγοντες μπο

ρούν να τεθούν υπό έλεγχο με αυστηρά μέτρα του Κράτους. Η σωστή, 
συνεχής δραστηριότητα των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών περιορί

ζουν την κατασκευή νέων τοξικομανών.

Ειδικό Μ έρος: Το σύγχρονο πρόβλημα

Μετά από μακροχρόνιες μελέτες, διεπιστώθη ότι στην Ελληνική Κοι

νωνία οι γονείς προσεγγίζουν το πρόβλημα: α) από περιέργεια, β) από 

ενδιαφέρον, γ) από αγωνία και πανικό, δ) από επιθυμία να βοηθήσουν 

και ε) από αρνητική στάση απέναντι στο πρόβλημα, όχι γιατί ενδιαφέ- 

ρονται, αλλά από φόβο μήπως τους χαρακτηρίσουν ενόχους για την 

κατάντια των παιδιών τους.
Είναι πράγματι εντυπωσιακό το γεγονός και σπέρνει τον πανικό η 

παρουσίαση από τα μέσα ενημέρωσης του θανάτου ενός τοξικομανούς 

ή η σύλληψη ενός χασισοπότη. Στα μη ενημερωμένα άτομα, η είδηση 
για τη σύλληψη σπείρας εμπόρων ναρκωτικών ή για την ανεύρεση ενός 
νεκρού ναρκομανούς φέρνει το αντίθετο αποτέλεσμα από το αναμε

νόμενο, δηλαδή προκαλεί πανικό και τάση φυγής από το πρόβλημα. Δεν 

πρέπει με κανέναν τρόπο στο μυαλό του αδαή να συγχέονται όλα και 

να κινούνται σαν τίτλος: "Ναρκωτικά -  Κίνδυνος".
Σήμερα, μπροστά μας, θερίζουν τα οπιούχα ναρκωτικά, αυτά που ξε

κινούν από το όπιο, αυτά που έχουν ειδική χρησιμότητα στην θεραπευ

τική για την καταστολή του πόνου και είναι τα ισχυρότερα και αναντι

κατάστατα αναλγητικά που έχουμε γνωρίσει.
Αυτή η ανακούφιση που προκαλούν από τον πόνο έχει σαν συνέπεια 

την ευφορία που νιώθει το άτομο, συγχρόνως όμως προκαλούν ακόμη 

ναυτία, απάθεια, λήθαργο, ελάττωση σωματικής δραστηριότητας και 

της όρασης ακόμη. Γνωστό είναι ότι στην αρχή της χρήσης δεν υπάρχει 

εύκολη ανοχή του ναρκωτικού από τον οργανισμό, ίσως μάλιστα να υ

πάρχει και απέχθεια, η επιμονή όμως στην χρήση αναπτύσει την εξάρ

τηση. Κατ'αυτόν τον τρόπο η ένταση της ηδονής που νιώθει το άτομο 

είναι ανάλογη με την ποσότητα που χρησιμοποιείται και με τη συχνό

τητα λήψης, γι'αυτό ο ναρκομανής δεν σταματά αλλά χρειάζεται όλο 

και πιο μεγάλες δόσεις για να ικανοποιηθεί.
Επέρχεται πλέον ο εθισμός, με κατάληξη τον θάνατο!
Η ηρωίνη βρίσκεται στο επίκεντρο των χρησιμοποιούμενων ναρκω

τικών. Η πιο συνηθισμένη πύλη εισόδου ίναι οι ενδοφλέβιες ενέσεις. 
Αλλοι τρόποι (μύτη, πρέζα, κάπνισμα, υποδόριες ή ενδομυϊκές ενέσεις) 

δεν συνηθίζονται.
Τον τοξικομανή δεν τον απασχολεί τίποτα άλλο παρά μόνο η 

προμήθεια της δόσης. Γι'αυτό φτάνει στην κλοπή, και στο φόνο ακόμη. 

Ο μεγάλος πονοκέφαλός του είναι να βρει τη δόση, υποφέρει από στο
μαχικές διαταραχές, κακή διατροφή, λοιμώξεις, κινδυνεύει από μολυ- 

σμένες βελόνες, κάνει αποστήματα στις θέσεις των ενέσεων, ανα

πτύσσει σηψαιμία, ηπατίτιδες, ενδοκαρδίτιδες.
Κινδυνεύει από την καθαρότητα του φαρμάκου, την υπερβολική δό

ση, τη νοθευμένη δόση που προμηθεύεται από την παρανομία, την ύπο

πτη συναλλαγή.
Πολλά, πάρα πολλά τα θύματα, η συχνότητα θανάτου είναι μεγάλη, 

εντυπωσιακή και συνεχώς αυξανόμενη.

Στατιστικά στοιχεία  για τη χώ ρα μας

Στην περιοχή Αθήνας - Πειραιά, στην ΙΟετία 1981-1990, σημειώθη

καν 300 θάνατοι από ναρκωτικά. Μόνο το 1994, 140 σ'όλη την Ελλάδα 

από τους οποίους 80 στην περιοχή Αθηνών - Πειραιά. Στα 10 χρόνια, 

έχουμε μέσο όρο 30 νεκρούς τον χρόνο.

Πού αποδίδονται οι εκατόμβες θανάτου;
Στη δράση την ανεξέλεγκτη του φαρμάκου στο κέντρο της ανα

πνοής.
Ταμπέλα σ'άλους αυτούς τους θανάτους;
Οξύ Πνευμονικό Οίδημα.

Τοζικολογική εξέταση:
ανίχνευση μορφίνης στα ούρα Ιμ'αυτή την μορφή αποβάλλεται).

Αντιμετώ πιση του προβλήματος -  Αποτοξίνω ση

Βλέποντας την αλυσίδα των κακών και αμείλικτων συνεπειών της 

χρήσης ναρκωτικών στον τόπο μας έχουν γίνει αρκετά βήματα προς 

την κατεύθυνση της ενημέρωσης - αποτοξίνωσης, που δεν αποδείχθη

καν ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Αυτό δίνει και την απάντηση για την α

τελή αντιμετώπιση του ολοένα διογκούμενου προβλήματος.

Αν έγκαιρα και σε φάση ανατάξιμη δεν επέμβουμε, τότε σπανιότατα 

υπάρχει επιστροφή από την εξάρτηση, που θα συνοδεύει το άτομο μέ
χρι το σύντομο οπωσδήποτε τέλος του.

Η αποτοξίνωση πρέπει να γίνεται σε ειδικά κέντρα με εκπαιδευμένο 
προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό. Απαιτείται εξέταση του αρρώστου, 

σωματική και ψυχική συστηματική. Εξετάζεται ο ψυχισμός του, ελέγ
χονται οι ψυχικές λειτουργίες, η προσωπικότητα σαν σύνολο (νοσηρό 

ή μειονεκτικό), εν συνεχεία εξετάζετα ι η σχέση με το τοξικοματογόνο 

φάρμακο π.χ. την ηρωίνη, ο χρόνος που το παίρνει, η ποσότητα της 

δόσης, η συχνότητα λήψης, η ανάμειξη Ικοκτέϊλ) με άλλο ναρκωτικό. 

Μετά εξετάζεται ο τρόπος εισόδου στον οργανισμό (ενδοφλεβίως, εν- 

δομυικώς, υποδορίως, μύτη, κάπνισμα). Καταγράφονται όλες οι απόπει

ρες διακοπής και το αποτέλεσμα.
Πρέπει να έχουμε υη'όψη μας ότι η προδιαθετική προσωπικότητα 

για τοξικομανία είναι ο κύριος υπεύθυνος της γέννησης ενός καινούρ

γιου τοξικομανούς, και για να γίνει αντιληπτό αυτό αξίζει να σκεφτούμε 

ότι πολλοί πίνουν οινόπνευμα αλλά λίγοι γίνονται αλκοολικοί, πολλοί 

παίρνουν ηρεμιστικά ή υπνωτικά χωρίς να φτάνουν στα ναρκωτικά. Ο 

χρήστης λοιπόν ναρκωτικών θέλει έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο να 

ξεφύγει από την οδυνηρή πραγματικότητα και να ζήσει στην έκσταση. 

Η παρέμβαση της αποτοξίνωσης γίνεται εδώ, καλύπτουμε το χρήστη 
στην προσπάθειά του να ξεφύγει από την οδυνηρή πραγματικότητα με 

το ναρκωτικό με την θεραπευτική προσφορά μας, αφού πρώτα -όπως 

προαναφέραμε- ξέρουμε με ποιό άτομο έχουμε να κάνουμε (δυνατό
τητες, αδυναμίες του).

Στη θεραπευτική προσπάθεια, αν καταφέρουμε να κόψουμε τη σω
ματική εξάρτηση μένει η ψυχική, που είναι όπως είπαμε ανάλογη με τη 
συγκρότηση του χαρακτήρα, την αγωγή, την οικογενειακή κατάσταση, 
την κοινωνική μόρφωση και πνευματικότητα του ατόμου. Εδώ υπάρχει 
ο κίνδυνος της σωματικής υποτροπής, η πλημμελής διακοπή της 

ψυχικής εξάρτησης. Αυτή θέλει πολύ χρόνο, υπομονή, επιμονή, αγάπη 

για το άτομο που προσπαθούμε να σώσουμε.

Κατά συνέπεια, για την αποτοξίνωση, δεν είναι το φάρμακο εκείνο 

που μας δυσκολεύει στην αποτοξίνωση, γιατί με αγωγή λίγου χρόνου 

κερδίζουμε τη μάχη της σωματικής απεξάρτησης (φαρμακευτική αγωγή 

- ειδική επιμέλεια). Η δυσκολία είναι στη διαστροφική ροπή του ατόμου 

προς το φάρμακο ώστε η απαγκίστρωσή του να μην είναι δυνατή μετά 

την τυπική αποτοξίνωση (σωματική απεξάρτηση). Ετσι γίνεται κατανοητό 

ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ψυχολογική απεξάρτηση είναι οι ψυ-
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χολογικές συγκρούσεις και οι διαταραχές της προσωπικότητας, τα 

διλήμματα και τα αδιέξοδα της ζωής.

Στις μέρες μας γίνεται λόγος για μια ουσία, που μπαίνει στο χώρο 

της λύτρωσης του χρήστη ηρωίνης, η μεΘαδόνη.

Ποιά είναι αυτή; Και πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι 
για την απεξάρτηση του ηρωινομανούς;

Σε μια προσπάθεια Γερμανών χημικών να περιορίσουν την χρήση 

μορφίνης, κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου παρουσίασαν 

τη μεΘαδόνη. Το συνθετικό αυτό ναρκωτικό, παρά το ότι χημικό δεν 

μοιάζει ούτε με μορφίνη ούτε με ηρωίνη, από απόψεως δρόσεως μά

λιστα εμφανίζει πολλά κοινό σημεία με αυτές τις ουσίες. Λαμβάνεται 

από το στόμα ή με ένεση μπορεί να προκαλέσει εθισμό και σωματική 

εξάρτηση. Τα συμπτώματα είναι πιο ήπια, αναπτύσσονται αργό και είναι 

ελαφρότερα από τα συμπτώματα στέρησης της ηρωίνης, αλλά διαρ
κούν περισσότερες ώρες.

Στην Αμερική εμφανίστηκε το 1947 ως αναλγητικό, με το όνομα 
AMIDON DALPHINE ή METHADONE. Από τη ΙΟετία του 1960 χρησιμο

ποιήθηκε πολύ για την αποτοξίνωση από την ηρωίνη. Εχει το πλεονέ

κτημα ότι η δόση είναι σταθερή π.χ. ένα χάπι ημερησίως κρατά για 24 

ώρες. Αλλά η χορήγηση θα πρέπει να γίνεται από Ειδικό Κέντρο κάθε 

μέρα, στο οποίο να προσέρχεται ο αποτοξινούμενος και να παίρνει το 

φάρμακο μπροστά στον χορηγούντο. Εχει αποδειχθεί ότι έτσι, η εκ

δήλωση του στερητικού συνδρόμου θα ανασταλεί, ο ασθενής θα μπορεί 

να εργάζεται, δεν θα έχει ανάγκη αύξησης της δόσης και αν είναι ο

πλισμένος με υπομονή, επιμονή και έχει κατά τα λοιπό τη συμπαράστα

ση των ειδικών του Κέντρου Αποτοξίνωσης, θα έχει καλή αποτοξινω- 

τική τύχη από την ηρωίνη.

Κρίσεις -  Συμπεράσματα

Θα βρούμε άτομα ψυχανώμαλα, ψυχοπαθητικά, δυσπροσάρμοστα ή 

από την φύση τους απαισιόδοξα, καταθλιπτικό, εσωστρεφή ή άλλα που 

εύκολα συγκρούονται με την κοινωνία, επιθετικά, εριστικά, επίσης θα 

βρούμε άτομα συναισθηματικά ασταθή, βουλητικά, υποτονικά, καχύπο- 
πτα. Αυτά τα άτομα δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τις απαιτήσεις του 

έντονου ρυθμού της σύγχρονης ζωής με αποτέλεσμα να διαφεύγουν 
συνειδητά από αυτόν, να στρέφονται σε περιθωριακούς τρόπους ζωής 

και να αποκόπτονται από τη συνήθη κατεστημένη δομή.

Εδώ θα πρέπει να προσθέσουμε και τα άτομα εκείνα που είναι υπο

χρεωμένα να αντιμετωπίσουν ανυπέρβλητες συνθήκες ζωής, πιο δυνα

τές από τις συναισθηματικές τους επιθυμίες και το διανοητικό τους 

ιδεώδες. Οι συγκρούσεις σήμερα στην κοινωνία μας, τα διλήμματα και 

τα αδιέξοδα έχουν αυξηθεί και για τους νέους μας είναι δυσβάστακτα 
με εύκολη διέξοδο τα ναρκωτικά.

Ποιά είναι όμως αυτά τα αδιέξοδα; Ας απαριθμήσουμε μερικά;

Η δημιουργία τεράστιων πόλεων που έχει σαν συνέπεια την υ

ποχρέωση των γονέων να δουλεύουν και οι δύο για να τα βγάλουν πέρα. 
Ετσι η επαφή με τα παιδιά γίνεται πολύ μικρή κι αυτή με εκνευρισμό, 

κούραση ψυχοσωματική. Τι ανησυχίες παιδιών θα λογαριάσουν; Σε τι 
ερωτηματικά θα απαντήσουν;

Ενας άλλος παράγοντας είναι η ανάθεση της ανατροφής σε κά
ποιο τρίτο πρόσωπο, γιαγιά ή μηέημπι - σίτερ, σε πρόσωπα δηλαδή 

που και αγάπη δεν μπορούν να έχουν για το παιδί αλλά και παιδαγωγικές 

γνώσεις και στο κάτω - κάτω είναι αδύνατο ν'αντικαταστήσουν τον εν

στικτώδη συναισθηματικό δεσμό παιδιού - γονιού. Εδώ θα δούμε την 

αρχή της διαμόρφωσης του νευρωσικού χαρακτήρα του παιδιού που 
του λείπει η αγάπη, η φυσική αγάπη.

Αλλο ένα στοιχείο είναι η τυπική συναστροφή γονέων και παι

διών, δηλαδή εμφανίζονται προβληματικοί, αντιφατικοί στα παιδιά (άλ
λοτε υποχωρητικοί, άλλοτε αυστηροί).

Αν κάνουμε μια σύγκριση ανάμεσα στην οικογένεια στη μικρή πόλη 

ή το χωριό και στη μεγαλούπολη θα δούμε ότι στις μικρές πόλεις το 

παιδί γνωρίζει το γονιό του (κλειστή κοινωνία), τον αξιολογεί και δένεται 

πιο ουσιαστικά (φυσική διατήρηση της εξάρτησης), βλέπονται μεταξύ 

τους, τρώνε μαζί, διασκεδάζουν. Στη μεγαλούπολη αντίθετα, οι γο

νείς δεν ξέρουν πού κινείται το παιδί τους, τις δραστηριότητές του 

(σχολείο, φροντιστήριο, εκδρομές, πάρτυ), πώς φέρεται εκεί. Μπο

ρούμε να πούμε λοιπόν ότι για τον γονιό αυτό το παιδί είναι πια ένας 

άγνωστος ή ένας γνωστός που πότε - πότε βλέπονται.

Ενα άλλο στοιχείο είναι η άγνοια ή ημιμάθεια των γονιών γύρω 
από την ψυχολογία του παιδιού, τις δυσκολίες των διαφόρων 
ηλικιών, τα προβλήματα του χαρακτήρα.

Η παρουσία της πολιτείας είναι μικρή στη συγκρότηση της 
οικογένειας και παράδειγμα αποτελούν οι ανεξέλεγκτοι γάμοι μεταξύ 
φορέων βαρέων σωματικών και ψυχικών παθήσεων. Βέβαια ο άνθρω
πος είναι ελεύθερος, αλλά ορισμένες ελευθερίες θα πρέπει να υπο

χωρούν προς όφελος των κοινωνικών ομάδων.

Δεν υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για το παιδί της πόλης, ιδία 

στις μεγαλουπόλεις: απασχόληση, κέντρα σωματικής άσκησης και παι

χνιδιού, βιβλιοθήκες, καλή τηλεόραση, θέατρο. Με μια φράση, γέμισμα 

του ελεύθερου χρόνου του παιδιού που σπουδάζει ή εργάζεται.

Το χάσμα μεταξύ των γονιών, είναι ένα κακό σημερινό πρόβλη

μα, τρομερά επικίνδυνο για το παιδί. Και τι δεν θα μπορούσαμε να πούμε 

στο θέμα αυτό: το παιδί απομακρύνεται λόγω του χάσματος των γο

νιών, αποκόπτεται και στρέφεται αλλού για να τους αναπληρώσει, να 

ζεσταθεί. Θέλει αγάπη, θα την βρει, αλλά ίσως στην αναζήτηση να βρει 
και τα ναρκωτικά.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ενός πλούσιου ζευγαριού. Η α-
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ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΠΛΩΝ

To GUNLOK είναι μια εύχρηστη συσκευή που ελέγχεται 
από ενσωματωμένο υπολογιστή και ασφαλίζει την 
σκανδάλη του όπλου.

To GUNLOK τοποθετείται εύκολα, είναι μικρού βάρους 
και προσαρμόζεται στα περισσότερα όπλα.

To GUNLOK ανιχνεύει οποιαδήποτε κίνηση του όπλου 
και εκπέμπει δυνατό ήχο ( έως 105 db ) απο μια ενσω
ματωμένη σειρήνα εάν η μετακίνηση του όπλου γίνει 
απο ξένο άτομο.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΕΙΣ

Α. ΑΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ο .ε
ΣΤΑΔΙΟΥ 57, 105 51 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ: 32.49 344 32.44 094, FAX: 32.41.290 TELEX: 219127 RARM GR
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διαφορία τους δημιούργησε συναισθηματικό κενό στο παιδί τους που 

στην ηλικία των 15 ετών αγάπησε μια κοπέλλα 16 ετών μυημένη στα 

ναρκωτικά. Η κοπέλλα αυτή σε 6 μήνες τον μετέτρεψε σ' έναν τοξι

κομανή αθεράπευτο. Εκπληκτοι οι γονείς ειδοποιήθηκαν απ' την αστυ

νομία ότι συνελήφθη το παιδί τους σε σπίτι που έκαναν χρήση ναρκω

τικών, κι από τότε άρχισε ένας μακρόχρονος αγώνας για την αποτοξί

νωσή του. Αλλά το κακό μεγάλο, η ψυχική εξάρτηση δεν στάθηκε δυ

νατόν να κοπεί παρά την επί τεσσεράμιση χρόνια συμπαράσταση στο 

παιδί με όλα τα σύγχρονα μέσα.
Τέλος, μια ακόμα σοβαρή αιτία είναι π διαλελυμένη οικογένεια, 

τροφή του δράκου των ναρκωτικών. Των σπιτιών αυτών τα παιδιά αφα
νίζονται. Είναι παρατηρημένο ότι τα μικρά παιδιά δεν νιώθουν κα
νένα από τους λόγους του διαζυγίου των γονιών τους και το 
θεωρούν επιθετική πράξη εναντίον τους.

Φτάνουμε λοιπόν στην ανάγκη της ενημέρωσης, που είναι και το μισό 

του κέρδους της μάχης κατά των ναρκωτικών.
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πρέπει να βοηθούν στα προβλήματα 

σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και ψυχολογίας του παιδιού. Οι γνώσεις 

των παιδιών σήμερα είναι σφαιρικότερες και η κρίση τους ακριβέστερη: 

κρίνουν δασκάλους, γονείς, γενικά τους μεγάλους.
Προσέξτε, όλοι μας έχουμε ακούσει τα παιδιά να λένε: "αυτά είναι 

παραμύθια που σας τα έλεγαν στην γενιά σας!” Είναι αλήθεια ότι στην 
προσπάθεια που κάνουμε να τα πληροφορήσουμε δεν είμαστε σαφείς, 

αληθινοί, σύγχρονοι, προσπαθώντας να κρατήσουμε την ενημέρωση 
που τους κάνουμε μέσα σε ιδεολογικά πλαίσια της περασμένης γενιάς.

Ξεκινούν λοιπόν να μάθουν περισσότερα να αποκτήσουν καινούργιες 

εμπειρίες, να σπάσουν τα ταμπού, να ξεπεράσουν τους δασκάλους 

τους, κι εδώ βρίσκεται κρυμμένο το ναρκωτικό.
Αυτός ο νέος άνθρωπος, που τον αφήσαμε να φύγει χωρίς καμμιά 

προσπάθεια να παρακολουθήσουμε τον δρόμο του, όταν τύχει να

ανήκει στις κατηγορίες εκείνες με τους μειονεκτικούς ψυχισμούς που 

προαναφέραμε Ιδηλ. συναισθηματική αστάθεια, υποβολιμότης κ.λπ.), θα 

εκτραπεί: αυτοκτονία (σαν συνέπεια αντιδραστικής καταθλίψεωςΙ, ανώ

μαλη σεξουαλική συμπεριφορά, επιθετική - καταστροφική τάση και 

ροπή προς το φάρμακο - το ναρκωτικό - τη λύση, καταλήγοντας στο 

τραγικό αδιέξοδο.
Αυτή η συμπεριφορά εκφράζει το μίσος προς το κατεστημένο, 

την αντίθεση προς αυτό αλλά και την επιθυμία της καταστροφής, γιατί 

του στέρησαν τη στοργή, το πλησίασμα, γιατί δεν ασχολήθηκαν μαζί 

του αλλά περιφρόνησαν το πρόβλημά του τότε που τους είχε ανάγκη.

Ο νέος, το μέλλον της πατρίδας μας, το μέλλον του κόσμου, κινδυ
νεύει. Ολοι παρόντες, οικογένεια, πολιτεία, κοινωνικοί παράγοντες πρέ

πει να βοηθήσουν, πριν ακουστεί η αγωνιώδης φωνή στο τηλεφώνημα 

μιας μάνας με λυγμούς: "το παιδί μου παίρνει ναρκωτικά, βοηθήστε με, 

γράψτε γι' αυτούς που θανατώνουν τα παιδιά μας": είναι καιρός, ξέ 

ρουμε τι πρέπει να γίνει, γιατί ξέρουμε αλλοιώς τι θα γίνει.

Επίλογος

Αντικρύζοντας το 2000, το χρονικό αυτό ορόσημο ας μας οδηγήσει 

σε απολογισμό: τι κάναμε μέχρι τώρα, τι απέδωσε αυτό. Ας χαράξουμε 
νέους δρόμους. Δεν είναι ντροπή αν το συμπέρασμα είναι: "ΑΠΟΤΥΧΑ- 

ΜΕ". Ας κοιτάξουμε μόνον εμπρός.
Νέοι στόχοι, νέοι τρόποι, καινούργιοι προσανατολισμοί και 

μέθοδοι. Οχι κραυγές απελπισίας, στατιστικές θανάτου, απογοήτευση. 
Χρειάζεται ανασύνταξη, επίθεση, νέα μέσα ενημέρωσης, καθιέρωση 
της ώρας "καταπολέμηση ναρκωτικών" καθημερινά, ειδήσεις, οδηγίες 

σχετικές, ποινές σκληρές σε εμπόρους, εστίες υποδοχής ναρκομανών, 

συχνές προγραμματισμένες εκδηλώσεις σε σχολεία και ιδρύματα.
ΟΧΙ μόνο κάθε χρόνο, η μέρα καταπολέμησης των ναρκωτικών!!!

Για να ζήσει η ελπίδα, για να έρθει η νίκη. □

ΟΠΤΙΚΑ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ

Γυαλιά Η λ ιο υ  
& Σ κελετο ί οράσ εω ς

ΟΠΤΙΚΟΣ: ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΎΦΤΟΚΩΣΤΛΣ

PERSOL - ARMANI 
RAY-BAN - VIARNET 

GIANNI VERSACE 
POUCE -  FERRE 

BYBLOS -  STING

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΑΘΗΝΑ 

ΓΚΥΖΗ 14 
τηλ. 6422 758 fax 6453 338 

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ΜΥΚΟΝΟΣ 

ΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ 5 
τηλ. 0289 - 23646 fax 0289 23646

Α Θ Η Ν Α  - Μ ΥΚ Ο Ν Ο Σ - ATH ENS - M YKO NO S - Α Θ Η Ν Α  - Μ ΥΚ Ο Ν Ο Σ - A TH ENS
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Παρουσίαση Υπηρεσίας

Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α

ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΙΚΟΤΗΤΩΝ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δυνατότητες, προοπτικές... ή αλλιώς "ΣΤΗΝ Α ΙΧ Μ Η  ΤΗ Σ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ" 
θα μπορούσε να τιτλοφορηθεί το άρθρο, 

αν 6εν έπρεπε να έχει ένα συμβατικό ενημερωτικό χαρακτήρα.
Αυτή την αίσθηση μας προκάλεσε ο "οργασμός" δημιουργίας 

που συντελείται τον τελευταίο καιρό 
στο Φωτογραφικό της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας.

Ο ενθουσιασμός στα μάτια του Τμη- 
ματάρχη του, Α/Α' Νικόλαου Ζωγράφου, 
δύσκολα κρύβονταν την ώρα που μας 
μίλαγε για τα σχέδιά του, τις δυνατότη
τες και τις προοπτικές αλλά και τα προ
βλήματα του Τμήματός του.

"Αγωνιζόμαστε", είπε, "για την μετάβα
ση απ' την Αστυνομία των γενικών καθη
κόντων στην Αστυνομία των Ειδικών.

Είναι κατά τη γνώμη μου ίσως ο μόνος 
τρόπος ν' ανταποκριθούμε στις σύγ
χρονες κοινωνικές ανάγκες και ν' αντι
μετωπίσουμε το οργανωμένο έγκλημα.

Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε να 
παλαίψουμε όχι μόνο με τα καθημερινά 
άμεσα λειτουργικά προβλήματα ενός 
κατ' εξοχή “τεχνικού" Τμήματος, μέσα α
πό ένα γραφειοκρατικό, ανέτοιμο έως 
έκπληκτο μπροστά στις εξελίξεις διοικη
τικό σύστημα, αλλά  και μια κυρίαρχη 
νοοτροπία που αναπαράγει δημοσίους 
υπαλλήλους της “ήσσονος προσπά
θειας" και θεωρεί τους πάντες ικανούς 
για τα πάντα.

Ο αγώνας, εδώ, γίνεται για να τ' αλλά
ξουμε όλα. Και γίνεται συλλογικά, απ' ό 
λο το προσωπικό, για το καλύτερο. Μια 
υλικοτεχνική και μια τεχνογνωστική υπο
δομή σ ύγχρονη  και παραγω γική με 
προοπτική εικοσαετίας τουλάχιστον.

Στον τομέα της πρώτης κάνουμε γορ
γά βήματα, αφού σε διάστημα τριών κατ' 
ουσίαν χρόνων, ξεκινώντας από μηδε
νική βάση, κα τα φ έρα μ ε να δημ ιουρ 
γήσουμε: σύγχρονο Εργαστήριο έγχρω- 
μης φ ω το γρα φ ία ς , STUDIO φωτο- 
γραφήσεως προσαγομένων, συστήμα
τα φω τογραφήσεως αποτυπωμάτων, 
αυτόματο σύστημα εμφανίσεώς τους, ν' 
αποκτήσουμε Επαγγελματικό φορητό Ε
ξοπλισμό, ν' ανανεώσουμε το γηρασμέ- 
νο μας Τυπογραφείο και το σημαντικό
τερ ο  -μ ετά  αγώ νες διόμ ισυ περίπου
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χρόνων- να θέσουμε πρόσφατα σε λει
τουργία ένα πρωτοποριακό ακόμα και 
για Ευρωπαϊκές Αστυνομίες ηλεκτρονι
κό σύστημα πολλαπλών χρήσεων, που 
επωνομάσαμε "Σύστημα Επεξεργασίας 
Ηλεκτρονικής Φωτογραφίας".

Παρά τις σημαντικές σε ορισμένους 
τομείς ελλείψεις, έχουμε πια το βασικό 
εξοπλισμό και πολεμάμε. Χάρη δε στη 
διαρκή φροντίδα και τις φιλότιμες προ
σπάθειες όλου του προσωπικού, κατορ
θώνουμε να ανταποκριθούμε με από
λυτη αποτελεσματικότητα στις υπηρε
σ ιακές ανάγκες, παρά τα σημαντικά 
προβλήματα πολυδιασπάσεως και χώ
ρων και ελλείψεως προσωπικού που α
ντιμετωπίζουμε.

Στον τομέα της τεχνογνωστικής υπο
δομής -παρά τις εγγενείς  αδυναμίες- 
προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα 
"πρωτογενή διάδοχο πυρήνα υψηλής ε- 
ξειδικεύσεως", άμεσος δε στόχος μας 
είναι η εκπαίδευση, μέσα στον επόμενο 
χρόνο, όλων των συναδέλφων των Γρα
φείων Εγκληματολογικών Ερευνών που 
ασχολούνται με την εγκληματολογική 
φωτογραφία.

Παράλληλα παρακολουθούμε όλες 
τις τεχνολογικές εξελίξεις στον ευρύτε
ρο τομέα και κρατάμε ανοιχτές τις πόρ
τες επικοινωνίας με πιο προηγμένες Υ
πηρεσίες όπως το F.B.I., Β.Κ.Α. κ.λπ."

ΕΡΩΤ: Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς 
λειτουργεί το Σύστημα Επεξεργασίας Ηλε
κτρονικής Φωτογραφίας;

Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, την ξενάγηση 
σας απ' το καμάρι του Τμήματός μας, 
που προ μηνάς περίπου θέσαμε σε λει
τουργία. Δεν πρόκειται για ένα  τυπο
ποιημένο σύστημα που υπάρχει έτοιμο 
στην αγορά.

"Χτίστηκε" κυριολεκτικά με γνώμονα 
τις Ελληνικές πραγματικές ανάγκες -και

φυσικά τις περιορισμένες οικονομικές 
μας δυνατότητες- από μηχανήματα και 
προγράμματα εμπορικών πακέττων της 
αγοράς και αποτελεί κατά κάποιο τρόπο 
μικρογραφία αντιστοίχου συστήματος 
t o u F.B.I,

Το Σύστημα Επεξεργασίας Ηλεκτρο
νικής Φωτογραφία μας δίνει τη δυνατό
τητα:

α. Να βιντεοσκοπούμε τους χώρους ε 
γκλημάτων, ατυχημάτων κλπ που μέχρι 
σήμερα δυστυχώς δεν είχαμε.

β. Να προβάλλουμε βιντεοληπτικό υλι
κό και να εκτυπώνουμε απ' αυτό υψηλής 
πιστότητας φωτογραφίες.

γ. Να στέλνουμε ηλεκτρονικά φωτο
γρ α φ ίες  (απ οδρασάντω ν-υπ όπ τω ν 
κ.λπ.) σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρε
σίες της επικράτειας μέσω computer ή 
fax.

δ. Να επεξεργαζόμαστε βιντεοληπτικό 
υλικό από ληστείες τραπεζών ή άλλους 
χώρους εγκλήματος και να εκτυπώνου
με απ' αυτό βελτιωμένες φωτογραφίες.

ε. Να δημιουργούμε σκίτσα δραστών - 
υπόπτων κ.λπ. με σύγχρονο ηλεκτρονι
κό τρόπο.

στ. Να συγκρίνουμε φωτογραφίες για 
τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας.

ζ. Και -το σημαντικότερο- να μηχανορ- 
γανώσουμε απ' την αρχή το φωτογραφι
κό αρχείο του Modus Operandi, αποθη
κεύοντας τις συλλογές των φωτογρα
φιών του σε οπτικούς δίσκους, ώστε ν' 
αυξήσουμε κάθετα την ταχύτητα, την α
πόδοση αλλά και την ασφάλειά του.

ΕΡΩΤ: Τι επιτύχατε με τη λειτουργία του 
Εργαστηρίου Εγχρωμης Φωτογραφίας;

Αποτελεί την καρδιά του Φωτογραφι
κού Τμήματος. Λειτουργεί μια τριετία πε
ρίπου και κυριολεκτικά μας έλυσε τα χέ
ρια. Βελτίωσε σε απόλυτο βαθμό όχι μό
νο την ποιότητα και την ποσότητα των
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παραγομένων φωτογραφιών, αλλά και 
το κύρος της εγκληματολογικής φωτο
γραφίας. Τέλος βελτιστοποίησε τις συν
θήκες εργασίας του προσωπικού, που 
ήταν αναγκασμένο να εργάζεται επί ώ
ρες ημερησίως στις ανθυγιεινές συν
θήκες του σκοτεινού θαλάμου.

Αποτελείται από απόλυτα επαγγελ
ματικά μηχανήματα μεγάλης παραγω
γικής δυνατότητας, που είναι σε θέση να 
καλύψουν τις ανάγκες όλων των Αστυ
νομικών Υπηρεσιών της Χώρας και την 
επόμενη δεκαετία.

ΕΡΩΤ: Ποιες είναι οι ανάγκες που εξυπη
ρέτησε η αναβάθμιση του Studio φωτογρά
φησης Προσαγομένων;

Ο σύγχρονος εξοπλισμός του τέθηκε 
σε λειτουργία πριν μια τριετία -αμέσως 
μετά την Ιταλία, την χώρα παραγωγής 
του- και μας έδω σε τη δυνατότητα της 
τυποποιημένης φωτογραφήσεως προ- 
σαγομένων, αναβαθμίζοντας την ποιό
τητα και μηδενίζοντας τα αναπόφευκτα 
ανθρώπινα λάθη.

Με την ταυτόχρονη καθιέρωση της έγ
χρωμης και της ολόσωμης φωτογρα
φίας, αναβαθμίστηκε σημαντικά το γε- 
ρασμένο αρχαίο του φωτογραφικού.

Επισημαίνεται εδώ, η ιδιαίτερη χρησι
μότητα της ολόσωμης φωτογραφίας για 
την εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων και 
κυρίως σε περιπτώσεις ληστειών τρα
πεζών, όπου οι ληστές αλλοιώνουν τα 
χαρακτηριστικά του προσώπου μας με 
περούκες κ.λπ., αδυνατούν όμως να αλ
λοιώσουν την όλη τους κατατομή.

ΕΡΩΤ: Ποιες είναι οι προοπτικές που δια- 
νοίγει το νέο Studio φωτογράφησης Αποτυ
πωμάτων;

Οι δύο σ ύγχρονες επαγγελματικές 
μηχανές μεγάλου φορμάτ με πλήρη ε 
ξαρτήματα -που προ μηνάς τέθηκαν σε 
λειτουργία- θ' αυξήσουν κάθετα όχι μό
νο την ποιότητα και την ποσότητα παρα
γωγής, αλλά και την οικονομία υλικών και 
θα βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας 
του προσωπικού.

Σε συνδυασμό δ ε με την υπόρχουσα 
σύγχρονη μηχανή αναπαραγωγής και το 
αυτόματο εμφανιστήριο αρνητικών και 
ένα εμφανιστήριο χαρτιού που έχουμε 
ως άμεσο στόχο, θα πετύχουμε απόλυ
τη επαγγελματική ποιότητα στο χώρο.

ΕΡΩΤ: Πόσο ικανοποιητική μπορεί να θεω
ρηθεί η απόδοση του MODUS OPERANDI;

Μολονότι ο καθημερινός φόρτος ερ 
γασίας μεγάλος και το προσωπικό ορια
κό, το Modus Operandi χάρη στην εμπει
ρία και την μεγάλη προσπάθεια του προ
σωπικού του, κατάφερε για πρώτη φορά 
το 1994 να σπάσει το φράγμα των 135 
και να φθάσει τον αριθμό των 180 “ανα
γνω ρίσεω ν" δραστώ ν εγκληματικώ ν 
πράξεων.
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ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ:
Ιφιγενείας 8 4  - 8 6
176  72 , Καλλιθέα

(πλησίον Ταχυδρομείου)
τηλ. 9 5 2 3 .0 1 9 , 9 5 1 3 .8 8 8 ,

Για ολόκληρο τον επόμενο χρόνο ε 
πωμίζεται και το βάρος της επαναξιολό
γησης, ανακατάταξης, ανανέωσης και 
τελ ικά  της ηλεκτρονικοποίησης ο λο 
κλήρου του Αρχείου των Φωτογραφιών 
του κατά συλλογές, μέσα απ' το “Σύστη
μα Επεξεργασίας Ηλεκτρονικής Φωτο
γραφίας11. Ετσι, στο εξής, οι παθόντες ή οι 
μάρτυρες θα βλέπουν πια φωτογραφίες 
μέσα από τις οθόνες com puter και όχι 
με τον κλασικό τρόπο. Μαζί δε με τη δυ
να τό τη τα  εύκολης δημιουργίας, σκί
τσων μέσω του ηλεκτρονικού υπολογι- 
στού, θα αυξηθεί όχι μόνο η ταχύτητα, η 
απ οτελεσματικότητα  και η ασφάλεια  
αλλά και το κύρος της Υπηρεσίας.

ΕΡΩΤ: Ποιους στόχους έχετε βάλει για το 
άμεσο μέλον;

Με τον προ τρ ιετίας εκσυγχρονισμό 
και του Τυπογραφείου και την γρήγορη 
εκτύπωση - σελιδοποίηση του Δελτίου 
Ε γκληματολογιώ ν Αναζητήσεων, θα 
προσφέρουμε βασικά όπλα στην υπη
ρεσία των διωκτικών Αρχών. Στους άλ
λο υ ς  το μ ε ίς  (s tu d io  γεν ικώ ν φω το
γραφήσεων, αντιγραφών, σκοτεινό θά
λαμο] παρά τις ενισχύσεις σε εξοπλι
σμό, οι ελλείψεις παραμένουν βασικές, 
στοχεύουμε δε στην θεραπεία τους.

ΕΡΩΤ= Ποιό είναι το μυστικό της επιτυχίας;
Η ψυχή! Οση περισσότερη βάλεις, τό

σες περισσότερες ελπίδες έχεις. □

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ - ΓΟΥΝΕΣ 
ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 
ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 15%

ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣΑΤΟΚΕΣ 
ΔΟΣΕΙΣ
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Νομικά θέματα

Η μυστικότητα
της προανακριτικής διαδικασίας 

και η ενημέρωση
των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

Οι αστυνομικές υπηρεσίες,
όταν επιλαμβάνονται της προανάκρισης διαπραττομένων εγκλημάτων, 

συχνά βρίσκονται μπροστά σε δυο συγκρουόμενα πολλές φορές έννομα αγαθά, 
αφ'ενός την εξασφάλιση της μυστικότητος της προδικασίας 

και τη διασφάλιση του τεκμηρίου της αθωότητος του κατηγορουμένου 
και αφ'ετέρου στο δικαίωμα του λαού για ενημέρωση.

Πολλές όμως φορές δίδεται μεγαλύτερη βαρύτητα στην ενημέρωση με αποτέλεσμα 
την καταστρατήγηση και προσβολή βασικών δικαιωμάτων 

των φερομένων ως κατηγορουμένων πολιτών.
Το περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" 

επιδιώκοντας να ενημερώσει τους αστυνομικούς ανακριτικούς υπαλλήλους
πάνω στο σοβαρό αυτό θέμα, 

δημοσιεύει την 7 /28-1-1994 εγκύκλιο 
του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κ. Γεωργίου Κολιοκώστα, 

προς τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, 
η οποία προδιαγράφει με σαφήνεια τα νόμιμα όρια 

μέσα στα οποία πρέπει να κινείται η αστυνομική προανάκριση 
και η ενημέρωση των μέσων μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την πορεία τους.

Παρατηρήθηκε τελευταίως ότι, σε περιπτώσεις τελέσεως εγκλημά
των, που συγκινούν και διεγείρουν την κοινή γνώμη Ιόπως, ανθρωπο

κτονίες, ληστείες κ.λπ.], παραβιάζεται ευθέως και συστηματικώς η αρχή 

του άρθρου 241 του Κ.ΠΑ, περί μυστικότητος της προδικασίας, καθώς 

επίσης και το βασικό αξίωμα του Δικαίου ότιί'κάθε άνθρωπος τεκμαί- 
ρεται αθώος μέχρι ότου κηρυχθεί ένοχος".

Ειδικότερα, διαρκούσης αυτεπάγγελτης προεισαγωγικής προανακρί- 

σεως, κατά το άρθρο 243 παρ. 2 του ΚΠΔ, για εγκλήματα που απειλείτο 

"άμεσος" κίνδυνος εκ της αναβολής, καθώς και για αυτόφωρα κακουρ
γήματα και πλημμελήματα, παρατηρήθηκαν οι παρακάτω μη σύννομες 

ενέργειες, με τις οποίες δεν εξυπηρετείται η ορθή απονομή της Δι
καιοσύνης, ήτοι:

α) Η Αστυνομία, πολύ πριν επιληφθεί της υποθέσεως ο αρμόδιος 

Εισαγγελεύς Πλημμελειοδικών Ιο οποίος, σημειωτέον, ενημερώθηκε με 

την υποβολή της σχετικής δικογραφίας, κατά παράβαση του άρθρ. 243 
παρ. 2 εδάφ. β' του ΚΠΔ), εξέδωσε εκτενέστατη (δισέλιδη) ανακοίνωση 
τύπου (σχετική με τα εγκλήματα), στην οποία, εκτός των αναγκαίων για 

την αντικειμενική ενημέρωση του κοινού στοιχείων, διέλαβε το σύνολο 
σχεδόν του συλλεγέντος προανακριτικού υλικού και μάλιστα μετ'εκτί- 
μηση και αξιολόγηση αυτού (παραθέτοντας, καταθέσεις μαρτύρων, ι

σχυρισμούς υπόπτων δραστών, εκτιμήσεις περί των αιτίων που ώθησαν

τους δράστες στην τέλεση των εγκλημάτων κ,λπ.). Ενώ σε άλλες ανά

λογες περιπτώσεις ανεπιτρέπτως διανέμεται από την Αστυνομία στον 

Τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτούσια η προς τον Εισαγγελέα 

υποβλητική της υποθέσεως αναφορά της σε φωτοτυπία, στην οποία 

ιστορούνται λεπτομερώς όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της υποθέσεως, 
που προέκυψαν από την αυτεπάγγελτη προανάκριση.

β) Με την έγκριση και την ανοχή των ενεργούντων την προεισαγω

γική προανάκριση προανακριτικών υπαλλήλων, πριν ακόμη επιληφθεί της 

υποθέσεως ο αρμόδιος Εισαγγελεύς, οι συλληφθέντες και φερόμενοι 

ως δράστες των ερευνόμενων εγκλημάτων παραδίδονται ανεπιτρέ- 

πτως σε εκπροσώπους ραδιοτηλεοπτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης 

(μεμονωμένα), οι οποίοι σε ειδικό χώρο "στούντιο" ενεργούν τη δική 

τους "ιδιωτική - δημοσιογραφική ανάκριση", την οποία στη συνέχεια εμ

φανίζουν από τις μικρές οθόνες και τα ραδιόφωνα ως δημοσιογραφική 

τους επιτυχία, με συνακόλουθες εκτιμήσεις "βαθυστόχαστων" αναλυ
τών, χωρίς να λείπουν κάποτε και ανάλογες δηλώσεις επαιρόμενων για 
το κατόρθωμα της ανεύρεσης και της σύλληψης του δράστη αστυνο
μικών, και

γ) Δια των μέσων μαζικής ενημέρωσης και δια του Τύπου κοινο
ποιούνται (δημοσιεύονται), συχνά, αυτούσιες οι καταθέσεις των μαρ

τύρων, οι προανακριτικές απολογίες των φερομένων ως δραστών - κα-
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τηγορουμένων, καθώς επίσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία των προα- 

νακριτικών δικογραφιών, πριν ακόμη επιληφθούν των σχετικών υποθέ

σεων ο Εισαγγελεύς και ο Ανακριτής, με αποτέλεσμα και η αρχή της 

μυστικότητος της προδικασίας να παραβιάζεται, αλλά και πρόσθετες 

δυσχέρειες στο έργο της ανακρίσεως να δημιουργούνται.
Προς αποφυγή στο μέλλον των παραπάνω ή και άλλων παρόμοιων 

μη σύννομων ενεργειών, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα και εφι- 

στοΰμε την προσοχή σας για πιστή τήρηση και εφαρμογή αυτών, για 

την αναβάθμιση του προανακριτικού έργου και τη συμβολή σας στην 

ορθή απονομή της Δικαιοσύνης:
1) Η προανάκριση διεξάγεται πάντοτε υπό τη Διεύθυνση και την Ε- 

ποπτεία του Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών και μετά από έγγραφη πα

ραγγελία αυτού (άρθρα 33, 34 και 243 παρ, 1 

ΚΠΔ), ενώ την ανώτατη Διεύθυνση στην ανά

κριση ασκεί ο Εισαγγελεύς Εφετών Ιάρθρ. 35 

ΚΠΔ). Η ενέργεια  προανακρίσεως χωρίς 

προηγούμενη έγγραφη Εισαγγελική παραγγε

λία είναι απολύτως άκυρη κατ'άρθρ. 171 παρ. 

ιβ· ΚΠΔ Ιβλ. ΑΠ 954/1981 - Ποιν-Χρον ΛΒ/232,

ΑΠ 1152/1981 - Ποιν Χρον ΛΒ/488 και ΑΠ 

247/1975 - Ποιν Χρον ΚΕ/647).

Εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα καθιερώ

νεται στο άρθρο 243 παρ. 2 του ΚΠΔ, σύμφω

να με το οποίο "Αν από την αναβολή απειλείται 

άμεσος" κίνδυνος ή αν πρόκειται για αυτόφω

ρο κακούργημα ή πλημμέλημα, τό τε όλοι οι 

κατά το άρθρο 33 (και 34) ανακριτικοί υπάλλη

λοι είναι υποχρεωμένοι να επιχειρούν όλες τις 
προανακριτικές πράξεις που είναι αναγκαίες 

για να βεβαιωθεί η πράξη και να ανακαλυφθεί 

ο δράστης, έστω και χωρίς προηγούμενη πα

ραγγελία του Εισαγγελέως. Στην περίπτωση 

αυτή ειδοποιούν τον Εισαγγελέα με το 

ταχύτερο μέσο και του υποβάλλουν χωρίς 

χρονοτριβή τις εκθέσεις που συντάχθηκαν. Ο 
Εισαγγελεύς, αφού πάρει τις εκθέσεις ενεργεί σύμφωνα με όσα ορίζει 

στα άρθρα 43 επ. του ΚΠΔ".
Η υποχρέωση των προανακρτικών υπαλλήλων να ειδοποιούν πάραυ- 

τα τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, όταν επιλαμβάνονται αυ- 

ταπάγγελτης προεισαγωγικής προανακρίσεως, κατά το άρθρο 243 & 2 

του ΚΠΔ, καθιερώθηκε από το Νομοθέτη, για να ενεργοποιείται αμέσως 

ο μηχανισμός της Δικαιοσύνης, ως κατά το Σύνταγμα ανεξάρτητος και 

απολαύουσας εγγυήσεων Πολιτειακής Εξουσίας και ο μεν Εισαγγελεύς 

Πλημμελειοδικών να διευθύνει και να εποπτεύει το προανακριτικό έργο, 

ο δε Εισαγγελεύς Εφετών να ασκεί την ανώτατη εποπτεία επί του έρ

γου αυτού, ώστε και η τήρηση της νομιμότητος να διασφαλίζεται και 

τα δικαιώματα του πολίτη να προστατεύονται από τις τυχόν αυθαιρε

σίες των διωκτικών αρχών (βλ. άρθρ. 24 παρ. 1 και 2 του Ν. 1756/19881.

2) Η ανάκριση (και η προανάκριση), σύμφωνα με το άρθρο 241 του 

ΚΠΔ, διενεργείται πάντοτε εγγράφως και χωρίς δημοσιότητα, δηλαδή 

δεν επιτρέπεται κατά την ενέργεια των ανακριτικών πράξεων η παρά

σταση των διαδίκων ή τρίτων προσώπων, εκτός των περιπτώσεων που 

ορίζονται στο άρθρο 97 του ΚΠΔ.
Κατά ρητή διάταξη του νόμου όμως (άρθρ. 31 παρ. ιβ' ΚΠΔ) ο Εισαγ- 

γελεύς Πλημμελειοδικών, ε ίτε  αυτοπροσώπως, ε ίτε  με ένα από τους 
Αντιεισαγγελείς που υπάγονται σ'αυτόν, μπορεί να παρευρίσκεται κατά 

την ενέργεια κάθε ανακριτικής πράξεως και να λαμβάνει γνώση "εν πα- 

ντί χρόνω" των εγγράφων που αφορούν την ανάκριση.

Η μυστικότητα της προδικασίας δικαιολογείται από την ανάγκη συ- 

γκεντρώσεως αποδεικτικών μέσων και στοιχείων εν γένει (άρθρ. 178 

ΚΠΔ) προς βεβαίωση και διαλεύκανση του τελεσθέντος εγκλήματος και 

ανακάλυψη του δράστη, καθώς επίσης και από την ανάγκη διε- 

ρευνήσεως των αιτίων που ώθησαν το δράστη στην εκτέλεση του ε 

γκλήματος, της αφορμής που του δόθηκε και το σκοπό που επεδίωξε, 

προ της τυχόν εξαλείψεως ή αλλοιώσεως, με οποιοδήποτε τρόπο, των 

εν λόγω στοιχείων, ώστε η έρευνα να διεξάγεται χωρίς επηρεασμούς 

και έναντι πάντων, με βασικό και κύριο μέλημα την αναζήτηση και α

νεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας και τη βεβαίωση εξ  επαγγέλματος 

όχι μόνο της ενοχής του φερόμενου ως δράστη - κατηγορουμένου, 

αλλά και της αθωότητος αυτού (άρθρ. 239 Κ.ΠΑ). Ετσι ερευνάται ακόμη, 

κάθε επικαλούμενο από τον κατηγορούμενο 

στοιχείο, που είναι χρήσιμο για την ανακάλυ

ψη της αλήθειας ή το οποίο μπορεί να συμ

βάλλει στην υπεράσπισή του (άρθρ. 274 ΚΠΔ).
Κατά το στάδιο της αυτεπάγγελτης προει

σαγωγικής προανακρίσεως η μυστικότητα 

διασφαλίζεται από τον ενεργούντα αυτήν 

προανακριτικό υπάλληλο, ο οποίος υπάγεται 
αμέσως στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμε- 

λειοδικών και απ'αυτόν μόνο λαμβάνει εντο

λές και οδηγίες σχετικές με το προανακριτικό 

έργο και από κανόναν άλλο (συμπεριλαμβανο

μένων και των ιεραρχικώς προϊσταμένων 
του). Αυτός είναι υπεύθυνος όχι μόνο για τη 

φύλαξη των εγγράφων και των λοιπών στοι

χείων της προανακρίσεως, αλλά και για την 

προστασία των δικαιωμάτων και της προσω- 

πικότητος του κατηγορουμένου. Ετσι, δεν 
είναι σύννομη η χορήγηση απ'τους 
προανακριτικούς υπαλλήλους αντιγρά
φων των συνταχθέντων εκθέσεων ή η 
ανακοίνωση του περιεχομένου αυτών 
σε τρίτους, προ της άρσεως της μυστι

κότητος κατά τα οριζόμενα στον Κ.ΠΑ., συμπεριλαμβανομένης 
και της υποβλητικής προς τον Εισαγγελέα αναφοράς, η οποία 
αποτελεί βασικό έγγραφο της δικογραφίας, ως περιέχουσα 
την αρχική εκτίμηση και αξιολόγηση του συλλεγέντος δια της 
προανακρίσεως αποδεικτικού υλικού.

3) Σύμφωνα με βασικό αξίωμα του Δικαίου όλων των πολιτισμένων 

κοινωνιών, κάθε άνθρωπος, στον οποίο αποδίδεται μια αξιόποινη πράξη, 
θεωρείται αθώος μέχρις ότου καταδικαστεί αμετακλήτως γι'αυτήν. Ηδη 

από την εποχή της Γαλλικής Επανάστασης του 1789 ορίστηκε στο άρ

θρο 9 της Διακήρυξης του Ανθρώπου και του Πολίτη ότΐ:"κάθε άνθρω

πος τεκμαίρεται, αθώος, μέχρις ότου να κηρυχθεί ένοχος" και η αρχή 

αυτή, έκτοτε, μεταφυτεύθηκε στις νομοθεσίες των σύγχρονων κρατών 

(βλ. Γ. Ρήγο, Ποιν - Χρον ΜΒ/625).
Το προαναφερόμενο αξίωμα του Δικαίου της πολιτισμένης ανθρω- 

πότητος διασφαλίζεται με ένα ευρύτατο πλέγμα διατάξεων και στην 

Ελληνική Εννομη Τάξη. Ενδεικτικά πρέπει να επισημανθούν:
α) Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα δικαιώματα του ανθρώπου, η λεγά

μενη "Σύμβαση της Ρώμης" της 4ης Νοεμβρίου 1950, που κυρώθηκε με 

το Ν. 2329/1953 και το ΝΔ 53/1974 (η οποία κατά το άρθρο 28 παρ. 1 

του Συντάγματος, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του εσωτερικού δι

καίου και υπερισχύει από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου), ορίζει 
στο άρθρο 6 8< 2 ότι, κάθε πρόσωπο που κατηγορείται για αδίκημα τεκ- 

μαίρεται ότι είναι αθώο, μέχρι τη νόμιμη απόδειξη της ενοχής του.

Η παρουσίαση των φερομένων 
ως δραστών εγκλημάτων 

στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 
είναι σύννομη 

μόνον εφ ' όσον συναινούν 
οι συλληφθέντες 

και υπό την προϋπόθεση 
να μην παραβιάζεται 

η αρχή της μυστικότητας 
της προδικασίας.

Σε κάθε περίπτωση, 
δεν πρέπει να παραβλέπεται 

η πάγια αρχή ότι 
μια ποινική διαδικασία 

εκτυλίσσεται 
"υπό τον έλεγχο 

της δημοσιότητας", 
όχι, όμως, για χάρη της.
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β) Ο Νόμος περί Τύπου (ΑΝ 1092/19381 ορίζει στο άρθρο 39 ότι, 

όσο είναι εκκρεμής ποινική υπόθεση και μέχρι να εκόοθεί σχετική τε 

λεσίδικη απόφαση, απαγορεύεται η δημοσίευση οποιωνδήποτε κρίσεων 

ή χαρακτηρισμών, που αφορούν ε ίτε τους διαδίκους, ε ίτε την πράξη 

για την οποία έχει απαγγελθεί κατηγορία και ιδιαίτερα κάθε κριτική ως 
προς την ενοχή του κατηγορουμένου.

Απαγορεύεται επίσης η δημοσίευση κατηγορητηρίου, βουλεύματος 

ή κάθε εγγράφου που αφορά τη διαδικασία για πλημμέλημα ή κακούρ
γημα, πριν αναγνωσθούν σε δημόσια συνεδρίαση δικαστηρίου (βλ. Αγγ. 

Μπουρόπουλοί'Ερμην. των περί τύπου Νόμων" 1958 σελ. 104, Κων. Βου- 

γιοΰκα:"Το ποινικό δίκαιο των ειδικών ποινικών νόμων" 1968 σελ. 88).

γΙ Ο Ν. 1730/1987 "για τη Ραδιοφωνία και την Τηλεόραση" ορίζει στο 

άρθρο 3 παρ. 3 ότι, οι ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές για γεγονότα, σχε- 

τιζόμενα με αξιόποινες πράξεις (εκτός της αντικειμενικότητας και του 

σεβασμού της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου) πρέπείια) να μην 

περιέχουν κρίσεις για πρόσωπα που φέρονται ως ενεχόμενα ή ύποπτα 
για τις πράξεις αυτές, β) να σέβονται την αρχή ότι ο κατηγορούμενος 

τεκμαίρεται αθώος μέχρι την αμετάκλητη καταδίκη του και γ) να μην 

αναφέρουν ονόματα ή μεταδίδουν εικόνες ανηλίκων εγκληματιών. Και 

δ) Ο συσχετισμός διαφόρων διάσπαρτων διατάξεων στον Κ.ΠΔ ο

δηγεί στο ασφαλές συμπέρασμα, ότι νόμιμη απόδειξη της ενοχής α

ποτελεί η αμετάκλητη καταδίκη (βλ. διατάξεις των άρθρων 57 παρ. 1, 

58,59, 73,239 παρ. 2 -241,471,525,546 παρ. 1,574 παρ. 2 του Κ.ΠΔ.Ι.

4) Η Αστυνομία από καιρού έχει καθιερώσει την παρουσίαση τπυ 
δράστη ή των δραστών στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενη

μέρωσης, ιδίως όταν πρόκειται για υποθέσεις, που έχουν συγκινήσει 

και διεγείρει την κοινή γνώμη. Η ενέργεια αυτή, όταν συναινούν και τα 

εν λόγω πρόσωπα Ιάρθρ. 35 παρ. 2 στοιχ. του Ν.2172/1993), είναι επι

τρεπτή και σύννομη, εφόσον αποσκοπεί στην αντικειμενική ενημέρωση 

του κοινού και περιορίζεται στην ασχολίαστη, σύντομη περιγραφή των 

τελεσθέντων εγκλημάτων και των διαδικαστικών φάσεων, τις οποίες 
διανύει η υπόθεση (ήτοι συνοπτική και ασχολίαστη εζιστόριση 
των συμβάντων και αναφορά στο πρόσωπο του συλληφθέντος 
ως δράστη μόνο κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο για τους 
σκοπούς της σωστής ειδησιογραφικής ενημέρωσης του κοι
νού). Σύννομη είναι επίσης και η τηλεοπτική παρουσίαση του τόπου του 

εγκλήματος ή διαφόρων αντικειμένων που έχουν σχέση με το έγκλημα, 

όπως τα χρησιμοποιηθέντα όπλα, εργαλεία, άλλα πειστήρια κ.λπ. (Βλ. την 

υπ'αριθμ. 28/1983 Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, 

Κων/νου Φαφούτη, Ποιν - Χρον ΛΓ σελ. 193).

Η κατά τα ανωτέρω παρουσίαση των συλληφθέντων και φερομένων 
ως δραστών των ερευνωμένων, κατ'άρθρ. 243 παρ. 2 του Κ.ΠΔ., εγκλη

μάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν επιτρέπεται σε καμμία πε

ρίπτωση, έστω και με τη συναίνεση αυτών, να μεταβάλλεται σε 
"SHOW" των συνεργατών των μέσων αυτών, οι οποίοι, ενδιαφερόμε

νοι κυρίως για τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα των ραδιοτηλεοπτικών 

σταθμών που εκπροσωπούν, για την αποκλειστική είδηση και τον εντυ

πωσιασμό, αδιαφορούν, πολλές φορές για τη βάναυση προσβολή των 

δικαιωμάτων και της προσωπικότητος του κατηγορουμένου, δια της πα- 

ραγνωρίσεως του τεκμηρίου της αθωότητος αυτού και της "ρίψεως 
των μυχίων της ιδιωτικής υπάρξεως του εν είδει βοράς στην αδηφάγο 

περιέργεια του ακροαματικού κοινού", όπως χαρακτηριστικά αναφέρει 
ο καθηγητής του Ποινικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών Νικ. Αν- 
δρουλάκης στο βιβλίο του "θεμελιώδεις έννοιες της Ποινικής Δίκης" 

1975, σελ. 136 - 138 (Βλ. αυτό και Γ. Κουμάντου: "Ελευθερία και Ποιότητα 
στα Μ.Μ.Ε." σελ. 155, Φ. Παπαρηγοπούλου - Σκορίνη: "Η πληροφόρηση 

του κοινού δια του Τύπου και η προσωπικότητα του κατηγορουμένου" 
ΝοΒ 1977 σελ. 220, Γ. Ρήγου, Ποιν. Χρον. ΛΛΒ/631).

Ετσι, διαρκούσης της αυτεπάγγελτης προεισαγωγικής 
προανακρίσεως, κατ'άρθρ. 23, παρ. 2 του Κ.Π.Δ., είναι μη 
σύννομη η παράδοση των συλληφθέντων για τέλεση εγκλημά
των δραστών -  κατηγορουμένων σε συνεργάτες των ραδιο
τηλεοπτικών μέσων μαζικής ενημέρωσης για να διαξάγουν σε 
"στούντιο" τη δική τους "ιδιωτική ανάκριση”, έστω κι αν συ- 
ναινούν προς τούτο τα εν λόγω πρόσωπα, διότι παραβιάζεται 
Π ορχή της μυστικότητος της προδικασίας και κυρίως διότι το 
έργο της ανακρίσεως ανήκει αποκλειστικά και μάνο στις αρ
μόδιες κατά το Σύνταγμα και τους νόμους Ανακριτικές Αρχές 
και γενικότερα στη Δικαιοσύνη.

Ακόμη, δεν είναι επιτρεπτό στους προανακριτικούς υπαλλήλους (κα
τά το στάδιο αυτό της προδικασίας) να εμφανίζονται ενώπιον των ρα

διοτηλεοπτικών δικτύων "ως απολογούμενοι" για τυχόν παραλείψεις ή 

πλημμέλειες του προανακριτικού έργου, καθόσον γι'αυτό μόνο στον Ει
σαγγελέα αναφέρονται και σε κανέναν άλλο.

Τέλος, σε κάθε περίπτωση, δεν πρέπει να παραβλέπεται η πάγια αρ

χή, ότι μια ποινική διαδικασία εκτυλίσσεται "υπό τον έλεγχο της 
δημοσιότητος", οπωσδήποτε όμως όχι "για τη δημοσιότητα”.

Κατόπιν όλων των ανωτέρων εκτεθέντων, παρακαλούμε, να κατα

στήσετε κοινωνούς των απόψεών μας όλους τους προανακριτικούς υ

παλλήλους της περιφέρειας μας (αξιωματικούς και υπαξιωματικούς της 

Ελληνικής Αστυνομίας), με τις εξής, ειδικότερες επισημάνσεις:

α) Οταν επιλαμβάνονται αυτεπάγγελτης προεισαγωγικής προανακρί

σεως, κατ'άρθρ. 243 παρ. 2 του Κ.ΠΔ., να ειδοποιούν πάραυτα τον 
αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, σύμφωνα με τη συνημμένη 

υπ'άριθμ. 695/16 - 12- 1993 εγκύκλιο του Προϊσταμένου της Εισαγγε

λίας Πρωτοδικών Αθηνών (βλ. αυτήν), ώστε αυτός μεν να μπορεί να 

Διευθύνει και να εποπτεύει το προανακριτικό έργο, ο δε Εισαγγελεύς 

Εφετών να ασκεί την ανώτατη Διεύθυνση επί του έργου αυτού.
β) Να διενεργούν την προανάκριση με βάση την αρχή της μυστι

κότητος (άρθρ. 241 του Κ.ΠΔ.) και με γνώμονα την αναζήτηση της 
ουσιαστικής αλήθειας προς κάθε κατεύθυνση, χωρίς να παρα
βλέπουν το "τεκμήριο της αθωότητος” του κατηγορουμένου, 
μέχρι τη νόμιμη απόδειξη της ενοχής του, που αποτελεί το βασικό α
ξίωμα του Δικαίου όλων των πολιτισμένων κοινωνιών.

γ) Η παρουσίαση, στους εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέ

ρωσης, των συλληφθέντων και φερομένων ως δραστών των εγκλημά
των, για τα οποία διενεργούν την προανάκριση, να γίνεται μόνο με τη 
συναίνεση αυτών (άρθρ. 35 & 2 στοιχ. γ' του Ν. 2172/1993) και να 
περιορίζεται στην ασχολίαστη, συνοπτική και απλή περιγραφή 
των τελεσθέντων εγκλημάτων και των διαδικαστικών φάσεων που 

διανύει η υπόθεση, με σκοπό την αντικειμενική και έγκαιρη ενημέρωση 

του κοινού. Και δεν θα επιτρέπουν (κατά το στάδιο αυτό της προδικα
σίας) την "ιδιωτική - δημοσιογραφική ανάκριση" των άνω προσώπων από 

συνεργάτες ραδιοτηλεοπτικών δικτύων και συντάκτες "δικαστικού ρε

πορτάζ" με τη μορφή της "συνεντεύξεως" ακόμη κι αν έχουν τη συ
ναίνεση αυτών.

δΙ Να μεριμνούν για τη διαφύλαξη των αποδεικτικών στοιχείων της 
προανακρίσεως, ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο της διαρροής 

τους σε τρίτους, πριν από την κατά νόμον άρση του απορρήτου αυτών 

και να μη δημιουργούνται προϋποθέσεις για αναζήτηση ενδεχόμενων 

πειθαρχικών ή και ποινικών ευθυνών τους (για παραβίαση του υπηρε
σιακού απορρήτου του άρθρου 252 του ΠΚ). και

εΙ Να απευθύνονται στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών, 

σύμφωνα με την προαναφερόμενη εγκύκλιο, και να ζητούν απ'αυτόν 

εντολές και οδηγίες για κάθε δυσχερές θέμα, που αναφύεται κατά τη 

διάρκεια της προανακρίσεως. □

Αστυνομική Επ.Βεώρηση_______________________________ - 150 -________________________________________ Μάρτιος 1995



Επίκαιρο Θέμα

ΟΧΙ ΦΩΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΑΛΛΑ ΓΝΩΣΗ ΤΗΣ

Η γλώσσα δεν ομιλεί μονάχα, σκέπτεται.
Κάθε γλώσσα έχει μια δική της ποιότητα σκέψεως...

Γράφει ο φ ιλόλογος Παναγιώτης Βρακάς

Τα τελευταία χρόνια, ειδήμονες και μη, παρουσιάζουν τις απόψεις 

και τις σκέψεις τους για το γλωσσικό πρόβλημα. Το πρόβλημα της δι- 

μορφίας της Ελληνικής γλώσσας και όχι της διγλωσσίας.
Δυστυχώς, όμως παρόλο που όλοι συμφωνούν στην πρωτεύουσα 

αυτή αρχή κάνουν το καθετί που να οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα.

Συγκεκριμένα: είναι γεγονός ότι οι νέοι 

σχολικής ηλικίας ομιλούν ένα γλωσσικό ι

δίωμα, δύσκολο στην ερμηνεία και κατανόη

ση, και διαφορετικό από απόψεως γλωσσι

κών συμβόλων, από το σύνολο αυτών που 

ευρίσκονται στη νεανική και ώριμη ηλικία.

Αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν διότι 

έχει γίνει ευδιάκριτο. Τα αίτια του φαινομέ

νου είναι πολλά και έχουν παρουσιαστεί κα

τά κόρον απ'όλους.
Η γλωσσική κρίση είναι απότοκος της 

ποικίλης και πολύπλευρης κρίσης της Ελλη
νικής κοινωνίας. Αρκετό λοιπόν και σε κάθε επίπεδο τα αίτια, ορατά τα 

αποτελέσματα και μετά τι. "Δια ταύτα" που θα έλεγαν και οι αρχαΐζο

ντας δεν υπάρχει ή και αν υπάρχει μένει στα πλαίσια της θεωρίας και 

της καταγραφής και δεν εισέρχεται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου και 

ορατού. Σαφώς φταίμε όλοι και ιδίως εμείς οι δάσκαλοι, οποιαδήποτε 

βαθμίδας και καταρτίσεως που υπακούουμε δουλοπρεπώς στα κε- 

λεύσματα μιας ηγεσίας, αδρανούς και απαθούς ανίκανης να δώσει ο

ράματα και αξίες, κυρίως στους νέους και προβάλλοντας πρότυπα, 

εφήμερα - πλαστά - εικονικά που ξεθωριά

ζουν σε ελάχιστες ώρες του χρόνου. Μιας 

ηγεσίας, πνευματικής κατά βάση και δευτε- 
ρευόντως πολιτικής, (της τελευταίας πε
ντηκονταετίας) που αδυνατεί να αρθρώσει 

λόγο πειστικό αλλά πρώτιστα Ελληνικό.

Φταίμε όλοι που χαρακτηριζόμαστε από "Α
λαλία", όλοι διδάσκοντες και διδασκόμενοι.

Η ευθύνη είναι συλλογική και γι'αυτό είναι 

και δύσκολη να αποδοθεί.
Τι αξία έχουν λοιπόν οι φωνές που α- 

κούσθηκαν τελευταία, ευτυχώς από κάθε 

Ελληνα χωριστά, στις ύπουλες προτάσεις 

του Γάλλου υπουργού προεδρεύοντος της 

Ευρωπαϊκής επιτροπής, για υποβάθμιση της 

Ελληνικής γλώσσας, ενώ είναι βεβαιότατο 

ότι γνωρίζει ότι η γλώσσα που ομιλεί βασί

ζεται κατά συντριπτικό ποσοστό σε ελλη- 

νορίζες λέξεις; Μήπως αυτές οι φωνές α

π'όλους δεν πρέπει κατ'αρχήν να έχουν α

ποδέκτη τον όποιο ευρωπαίο, πολιτικό ή μη 

ιστορικό ή μη, αλλά πρώτιστα τον ίδιο τον
εαυτό μας; Μήπως πρέπει οι φωνές αυτές να έχουν χώρο δέκτου του 
εσωτερικού χώρου της Ελλάδος απ'όκρου σε άκρη; Μήπως πρέπει να

Θα πρέπει, όλοι οι Ελληνες, 
να καταλάβουμε ότι δύσκολα 

μπορούμε να πείσουμε κάποιον 
ακόμα και τον ίδιο τον εαυτόν μας - 

χωρίς γνώση.
Και η γνώση της γλώσσας 

είναι και δύσκολη και χρονοβόρα. 
Είναι λάθος να πιστεύουμε 
ότι η γλώσσα μαθαίνεται 

μόνο στο Σχολείο.

Η γλώσσα
μαθαίνεται από την παιδική ηλικία 
όταν μιλάμε σωστά τα Ελληνικά 

στα παιδιά μας, 
και δεν τ'αφήνουμε 

να αφομοιώνουν τη ξύλινη 
και πολλές φορές χυδαία γλώσσα 

της Τηλεόρασης, 
όταν τα ψυχαγωγούμε 

με βιβλία Ελληνικής λογοτεχνίας 
στα πρώτα βήματα 

της γλωσσικής τους εκπαίδευσης, 
όταν τους μαθαίνουμε 

πώς να επιλέγουν βιβλία 
σ'ένα βιβλιοπωλείο 

από τη Γυμνασιακή ηλικία 
έτσι ώστε να τα καταστήσουμε ικανά 

να γράφουν και να σκέφτονται.

πεισθούμε πρώτα εμείς να μην υποβαθμίζουμε άλλο τη γλώσσα μας 

άρα και τη σκέψη μας με όκαιρες και λαϊκιστικές μεταρρυθμιστικές βε

βαιώσεις - άραγε μπορούμε περισσότερο; - και μετά να πείσουμε κάθε 

ευρωπαίο ότι η λέξη Ευρώπη είναι Ελληνική;

Θα πρέπει όλοι οι Ελληνες να καταλάβουμε ότι δύσκολα μπορούμε 
να πείσουμε κάποιον - ακόμα και τον ίδιο 

τον εαυτόν μας - χωρίς γνώση. Και η γνώση 

της γλώσσας είναι και δύσκολη και χρονο

βόρα. Είναι λάθος να πιστεύουμε ότι η Ελ

ληνική γλώσσα μαθαίνεται μόνο στο Σχο

λείο.
Μαθαίνεται από την παιδική ηλικία όταν 

μιλάμε σωστό τα Ελληνικά στα παιδιά μας, 

και δεν τ'αφήνουμε να αφομοιώνουν τη 

ξύλινη και πολλές φορές χυδαία γλώσσα 

της Τηλεόρασης, όταν τα ψυχαγωγούμε με 

βιβλία Ελληνικής λογοτεχνίας στα πρώτα 

βήματα της γλωσσικής τους εκπαίδευσης, τα παρακολουθούμε όλοι, με 

συνέπεια δάσκαλοι και γονείς, στην ορθογραφία με συνεχείς ασκήσεις 

και μελέτη βιβλίων όχι μόνο σχολικών. Οταν τους μαθαίνουμε πώς να 

επιλέγουν βιβλία σ'ένα βιβλιοπωλείο από τη Γυμνασιακή ηλικία έτσι ώ

στε να τα καταστήσουμε ικανό να γράψουν έκθεση ιδεών στη Λυκειακή 

τους περίοδο χωρίς τραγικό σφάλματα.

Ομως στο σημείο αυτό συμβαίνει και άλλο παράδοξο. Ολοι θεωρούν 
ότι μετά το Λύκειο η γλωσσική παιδεία τελειώνει. Λάθος μέγα. Συνεχί

ζεται και μάλιστα με εντατικότερο και πιο 

συνειδητό ρυθμό.

Οι εργαζόμενοι πρέπει σήμερα να γνω
ρίζουν αλλά το κυριότερο να βιώνουν τη 

σωστή χρήση των Ελληνικών για να μη πα- 

ρατηρείτα ι το  φαινόμενο της έλλειψης 

στοιχειώδους γλωσσικής κατάρτισης, στα 
επαγγελματικά έγγραφα οποιοσδήποτε το

μέα.
Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση το θέμα 

της γλωσσικής παιδείας ν'ακολουθήσει το 

δρόμο της φωνασκίας, του συνθήματος και 

του πανηγυρικού μονολόγου.
Αρα χρειάζετα ι καθολική εσωτερική 

γλωσσική ανάταση τέτοια που να μας επι

τρέπει συνειδητά και με επειχηρήματα και 

όχι με φωνές και συνθήματα να πείσουμε 

οποιονδήποτε ότι γνωρίζοντας Ελληνικά 

γνωρίζει ποιοτικά τον ανθρώπινο λόγο και 

τρόπο σκέψης σύμφωνα με την ομολογία ό

λου του πολιτισμένου κόσμου.
Χρειάζεται εγρήγορση γλωσσική τέτοια 

που θα μας επιτρέψει να ξεπεράσουμε την πολυ-επίπεδη κρίση της 

κοινωνίας κατά τέτοιο τρόπο που μόνο οι Ελληνες γνωρίζουν.
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Το τίμημα της συμβίωσης του ανθρώπου 
με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία

του  Αστυνόμου Β ' Γεω ργίου Δήμου, Τεχνικού Τηλεπικοινω νιώ ν και Τηλεματικής

Μόλις πριν λίγα χρόνια η επιστήμη πιστοποίησε ότι, η ραγδαία μείω

ση του στρώματος του όζοντος, οφείλεται, σχεδόν αποκλειστικά, στην 
ευρεία χρήση του ψυκτικού υγρού (φρέον) των ψυγείων και στο προω- 

θητικό αέριο των σπρέυς (καλλυντικό, εντομοκτόνα κ,λπ.) και εκ των υ
στέρων έλαβε κάποια μέτρα η Διεθνής Κοινότητα.

Το ίδιο συνέβη και με τη συστηματοποίηση της χρήσης φυτοφαρ

μάκων και λιπασμάτων που επιταχύνουν και πολλαπλασιάζουν την πα
ραγωγή. Οι επιπτώσεις στην υγεία και στο περιβάλλον επισημόνθηκαν 

με μεγάλη καθυστέρηση, αλλά λόγω της αδυναμίας υποκατάστασης των 

χημικών αυτών παρασκευασμάτων, η επιστήμη έθεσε όρια ασφαλείας 

(ανεκτό ποσοστά παρουσίας καταλοίπων φυτοφαρμάκων στα νωπά λα

χανικά και ποσοστά απορρόφησης χημικών ουσιών από τα προϊόντα της 

γεωργικής παραγωγής) και με αυτόν τον τρόπο έμειναν όλοι ευχαρι

στημένοι (παραγωγοί, έμποροι κ.λπ.1, ή τουλάχιστον διασκεδάστηκε η 

όποια ανησυχία τους (καταναλωτές). Μόνο που οι παραγωγοί γεωργικών 

προϊόντων καταναλώνουν σε οικογενειακό επίπεδο, προϊόντα που καλ

λιεργούν σε ιδιαίτερο χώρο, χωρίς φυτοφάρμακα και λιπάσματα.
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, έχουμε και το νέφος των μεγάλων 

πόλεων, που εμφανίζεται μόλις υπάρξει άπνοια ανέμων. Το βλέπουμε, 

το μυρίζουμε και το αναπνέουμε συνεχώς, θα έλεγε κανείς ότι όλοι 

μας "καπνίζουμε" καυσαέρια όσο διαρκεί το νέφος, αφού το αναπνέου
με όπως οι καπνιστές το τσιγάρο...

Ομως, ας δούμε από την αρχή της δημιουργίας του ένα άλλο νέφος,

απολύτως αόρατο, απρόσβλητο από τους πλέον ισχυρούς ανέμους, μό

νιμα απλωμένο στο λεκανοπέδιο της Αθήνας, σε διαμερίσματα, υπόγεια 
και ρετιρέ, όλο το 24ωρο και όλες τις εποχές του χρόνου και σε πυ
κνότητα που αυξάνει συνεχώς.

Πρόκειται για το ηλεκτρονικό ή το ηλεκτρομαγνητικό - αν θέλετε - 

νέφος, που εισχωρεί παντού και είναι ο μόνιμος πλέον σύντροφός μας.

Το ηλεκτρονικό νέφος είναι άμεση συνέπεια της ανεξέλεγκτης λει

τουργίας των ραδιοτηλεοπτικών σταθμών, ιδιωτικών ραδιοπομπών, 

σταθμών κινητής τηλεφωνίας, κινητών τηλεφώνων, τηλεσυστημάτων 

RF, υπολογιστικών μηχανών και λοιπών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

Με την έννοια "ανεξέλεγκτη λειτουργία", αφενός εννοούμε κυριο
λεκτικά την εκ μέρους της πολιτείας μη ελεγχόμενη εγκατάσταση και 

λειτουργία ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών πομπών τεράστιας ισχύος 
εκπομπής, καθώς και την εγκατάσταση σταθμών κινητής τηλεφωνίας 

δίπλα και πάνω από διαμερίσματα και κατοικίες και αφετέρου, την από 
άγνοια αλόγιστη ή κακή χρήση των διαφόρων συσκευών τηλεπικοινω
νίας, ψυχαγωγίας, εργασίας κ,λπ.

Αλλά ας δούμε τα διάφορα συστήματα κατά κατηγορίες, ανάλογα 
με τα χαρακτηριστικά τους:

Ρ α δ ι ο φ ω ν ι κ ο ί  κ α ι  τ η λ ε ο π τ ι κ ο ί  π ο μ π ο ί
α) Ραδιοφωνικοί πομποί Μεσαίων Κυμάτων (AM)
Πρόκειται για τους πλέον ακίνδυνους ραδιοπομπούς (σε σχέση με
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Επάνω: Οι κεραίες κυκλικής εκπομπής του σταθμού κινητής τηλε

φωνίας (αριστερό μέρος της φωτογραφίας) εκπέμπουν μόλις είκοσι 
μέτρα από τα κατοικούμενα διαμερίσματα (δεξιά πλευρό της φωτογρα

φίας), ενώ σε άλλες περιπτώσεις σε ακόμα μικρότερες αποστάσεις. 
Τα διαμερίσματα της φωτογραφίας έχουν επιπλέον μια δεύτερη μόνιμη 

πηγή ηλεκτρομαγνητικού πεδίου πολύ πιο κοντά τους (τρία μέτρα), αυτή 
δηλαδή που προέρχεται από τους αγωγούς μέσης τόσης της Δ.Ε.Η. Ι

σως εδώ οι πυλώνες Μ.Τ. της Δ.Ε.Η. θα μπορούσαν να εγκατασταθούν 
στο διάζωμα της οδού ή υπόγεια. Το σημαντικότερο ίσως στοιχείο για 

τους ανθρώπους των διαμερισμάτων αυτών είναι η μόνιμη και συνεχής 

έκθεσή τους στις πηγές της φωτογραφίας.

Στην πρώτη σελίδα: Το "δάσος" των κεραιών των ραδιοφωνικών 

και τηλεοπτικών σταθμών στον Υμηττό, απ' όπου παρόγεται και εκπέ- 

μπεται το μεγαλύτερο ποσοστό του ηλεκτρονικού νέφους προς το Λε

κανοπέδια__________________________________________________ _

τα υπόλοιπα είδη που αναπτύσσονται παρακάτω) αφού:

I) Είναι μικρός ο αριθμός τους.
II) Εκπέμπουν σε πολύ χαμηλές συχνότητες (550 έως 1670 ΚΗΖ).

III) Εκπέμπουν σε μικρό εύρος συχνότητας (9 ΚΗΖ) και
IV) Δεν κατευθύνουν το ηλεκτρομαγνητικό σήμα τους προς κατοικη- 

μένες περιοχές, αλλά το διασπείρουν προς όλες τις κατευθύνσεις (λό

γω του απαιτούμενου μεγάλου μήκους κεραίας εκπομπής).
Η εκτίμηση είναι ότι οι ραδιοπομποί αυτού του είδους δεν είναι α

θώοι, αλλά συμβάλλουν με το χαμηλότερο ποσοστό στη δημιουργία του 

ηλεκτρομαγνητικού νέφους.
β) Ραδιοφωνικοί πομποί FM (διαμόρφωσης συχνότητας)
Μέχρι το 1987 είχαν τεθ ε ί σε λειτουργία λίγοι κρατικοί ραδιοφωνι

κοί σταθμοί FM, κατά κανόνα μικρής ισχύος. Μετά τη χρονολογία αυτή, 
άρχισαν να γεμίζουν τα καντράν του ραδιοφώνου ιδιωτικοί ραδιοσταθ

μοί FM και σήμερα ούτε κενό υπάρχει στη μπάντα των FM, ούτε μπορεί
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κανείς να ακούει το σταθμό της επιλογής του, κινούμενος με το αυτο

κίνητό του στην Αθήνα. Αυτά είναι το αποτέλεσμα της αυθαίρετης λει

τουργίας και κυρίως της ανεξέλεγκτης αύξησης της ισχύος που εκπέ

μπουν οι πομποί, ώστε να "ακούγονται" καλύτερα και να μην παρεμβάλ

λονται από τους διπλανούς (σε συχνότητα) σταθμούς. Με τη σειρά τους 

τώρα, οι διπλανοί σταθμοί αυξάνουν περισσότερο την ισχύ τους για να 

αντιμετωπίσουν την "απειλή" φίμωσής των κ.ο.κ. Αυτό ακριβώς (η τάση 

συνεχούς αύξησης της ισχύος) έχει ως άμεση συνέπεια την "αυτόματη" 

αλλά και ανεπιθύμητη αλλαγή σταθμού στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου 

μας κάθε 20 ή 30 μέτρα δρόμου.
Λόγω της ανεξέλεγκτης εγκατάστασης και λειτουργίας των οι ρα

διοπομποί αυτής της κατηγορίας θεωρούνται επικίνδυνοι για την αν

θρώπινη υγεία αφού:

I) Λειτουργούν πάρα πολλοί πομποί (η ζώνη των FM είναι κορεσμένη)

II) Εκπέμπουν σε υψηλές συχνότητες (87.500 έως 108.000 ΚΗΖ)

III) Εκπέμπουν σε σχετικά μεγάλο εύρος συχνότητας Ι100ΚΗΖ)

IV) Χρησιμοποιούν συστήματα κεραιών που πολλαπλασιάζουν την ι

σχύ του πομπού και κυρίως την κατευθύνουν προς τις κατοικημένες 

περιοχές, βομβαρδζοντας κυριολεκτικά τους κατοίκους της πόλης μέ

ρα και νύχτα. Πέραν αυτού, πρέπει να σημειωθεί ότι ο "βομβαρδισμός" 

του λεκανοπεδίου από τα FM δεν προέρχεται από μία, αλλά από πολλές 
κατευθύνσεις, τόσες όσα και τα γύρω βουνά και λόφοι (Υμηττός, Τουρ- 

κοβούνια, Πάρνηθα, Αίγινα, Αιγάλεω κ.λπ.).
Υπάρχει λύση στην αναρχία των FM;
Λύσεις υπάρχουν πολλές και τις προσφέρει η τεχνολογία, αρκεί να 

αποφασίσει η πολιτεία δια των αρμοδίων υπηρεσιών της. Μία από τις 

λύσεις είναι η αναγκαστική ροή των σημάτων των ραδιοσταθμών μέσα 

από σύστημα κεραιών εκπομπής, ελεγχόμενο από την αρμόδια υπηρε

σία του Υπουργείου Επικοινωνιών, έτσι ώστε όλοι οι ραδιοσταθμοί θα 

εργάζονταν το ίδιο καλά με μειωμένη ισχύ (π.χ. 100 WATTS αντί για 

100.000 WATTS που λειτουργούν σήμερα), με κανονική απόσταση συ-
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χνότητας μεταξύ των (CHANNEL SPACE), με κατάλληλα φίλτρα για την 
αποκοπή αρμονικών εκπομπών κ.λπ.

γ| Τηλεοπτικοί πομποί
Ισχύουν τα ίδια περίπου με τους ραδιοσταθμούς FM, αλλά θεω

ρούνται πλέον επικίνδυνοι αυτών για την ανθρώπινη υγεία, αφού:

I) Λειτουργεί μεγάλος αριθμός (κορεσμένη ζώνη TV)

II) Εκπέμπουν σε πολύ υψηλές συχνότητες (175.000 έως 230000 
ΚΗΖΙ

III) Εκπέμπουν σε τεράστιο εύρος συχνότητας (7000 και 8.000 ΚΗΖ)

IV) Εκπέμπουν με δύο τύπους διαμορφώσεων ταυτόχρονα (AM και 
FM)

VI Χρησιμοποιούν κεραίες που πολλαπλασιάζουν την ισχύ και την κα

τευθύνουν στις κατοικημένες περιοχές.

Υπάρχει λύση στην αναρχία των τηλεοπτικών σταθμών;
Υπάρχει, και η επιβολή της είναι υπόθεση βούλησης της Πολιτείας 

και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αντί να εκπέμπουν δεκάδες τηλεοπτικοί 

σταθμοί με τεράστια ισχύ και ποιοτικά χαμηλό αποτέλεσμα από τα 
γύρω βουνά προς την πόλη (η πιο γρήγορη και φτηνή λύση των τηλεο
πτικών καναλιών), να υποχρεωθούν σταδιακά να κατασκευάσουν ή να 

συνεισφέρουν από κοινού με τους Δήμους στην κατασκευή κεντρικού 
αγωγού καλωδίωσης οπτικών ινών με περιφερειακό δίκτυο διανομής 
σήματος (όπως και το τηλεφωνικό δίκτυο).

Με τη λύση αυτή θα προκύψουν πολλαπλά οφέλη: Αποσυμφόρηση 

των συχνοτήτων TV, αλλαγή της εικόνας της πόλης με την απομάκρυνση 

του δάσους κεραιών λήψης κάθε στέγης πολυκατοικίας, αποτελεσμα

τική μείωση του ηλεκτρονικού νέφους, προσφορά νέων υπηρεσιών, ά

ψογη ποιότητα εικόνας και ήχου, μη παρενόχληση των επικοινωνιών της 

Ελληνικής Αστυνομίας, του Υ.ΕΘΑ., της Υ.ΠΑ. κ,λπ.
6) Πομποί κινητής τηλεφωνίας

Οι σταθμοί εκπομπής - λήψης της κινητής τηλεφωνίας, έχουν σκοπό 

την εξυπηρέτηση των κινητών τηλεφώνων σε κάθε περιοχή και η φι

λοσοφία ανάπτυξης του δικτύου απαιτεί κυψελωτή διάταξη των σταθ

μών αυτών. Μόνο που οι διάφορες εταιρείες για να περιορίσουν το 

κόστος εγκατάστασης, βρήκαν εύκολη λύση την εγκατάσταση των κε

ραιών σε ταράτσες πολυκατοικιών, όπου κατά κανόνα υπάρχει το απα

ραίτητο ύψος (δεν χρειάζονται πυλώνα), υπάρχει ρεύμα, στέγη και σχε

τική ασφάλεια. Μόνο που και ο πιο άσχετος από τηλεπικοινωνίες πολί
της, που μένει στον 5ο π.χ. όροφο της διπλανής πολυκατοικίας, βλέπο

ντας απέναντι του τις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας, αντιλαμβάνεται 
ότι μόνο καλό δεν μπορούν να κάνουν στον ανθρώπινο οργανισμό.

Με δεδομένο ότι ο βαθμός επικινδυνότητας κάποιας πηγής ηλε- 
κτρομαγνητικής ακτινοβολίας για τους ζώντες οργανισμούς (προσπί-

Ομοαξονικό καλώδια που μεταφέρουν το σήμα ραδιοσυχνότητας α

πό τον πομπό στον ακτινοβολητή (κεραία εκπομπής). Από αριστερό προς 
τα δεξιό:

α. Καλώδιο RG 58: Χρησιμοποιείται για μικρής ισχύος εγκαταστά

σεις (σταθμοί τοπικού χειρισμού, ασύρματοι αυτοκινήτων κ.λπ.)

β. RG 213: Χρησιμοποιείται σε μικρής ισχύος εγκαταστάσεις, στις 

οποίες ο ακτινοβολητής απέχει από τον πομπό πάνω από 12 μέτρα.

γ. Καλώδιο 1 /2 της ίντσας FOAM HELIAX: Χρησιμοποιείται σε 

μόνιμες τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις, όπου η απόσταση μεταξύ 
κεραίας και πομπού είναι από 15 έως 35 μέτρα.

δ. Ελλειπτικός κυματοδηγός (ELLIPTICAL WAVEGUIDE): Χρησι

μοποιείται σε εγκαταστάσεις μικροκυματικών ζεύξεων (συστήματα 
πολύ υψηλών συχνοτήτων).

ε. Καλώδιο AIR DI. 6 1 /4: Χρησιμοποιείται σε ραδιοφωνικούς και 
τηλεοπτικούς πομπούς μεγάλης ισχύος.

πτουσα ποσότητα ανό cm2 ζώντος οργανισμού) είναι συνάρτηση της 

εντάσεως - ισχύος, της συχνότητας, της απόστασης της πηγής και του 

χρόνου έκθεσης, οι σταθμοί κινητής τηλεφωνίας που είναι διασπαρμέ- 

νοι μέσα στην πόλη, κατατάσσονται στην κατηγορία των πιο επικίνδυνων 
σταθμών εκπομπής, αφού:

I) Λειτουργούν σε κάθε γειτονιό, συνεχώς.

II) Εκπέμπουν σε πάρα πολύ υψηλές συχνότητες (890.000 έως 
960.000 ΚΗΖ).

III) Εκπέμπουν σε όλο το φάσμα (συνεχής αλλαγή καναλιών).

IV) Χρησιμοποιούν κεραίες που κατευθύνουν την εκπομπή προς όλα 
τα σημεία με κλίση προς τα κάτω, και

V) Εκπέμπουν μέσα στις κατοικημένες περιοχές (απόσταση μερικών 

μέτρων από κρεβατοκάμαρες, σαλόνια και κουζίνες διαμερισμάτων, 
που ζούν, κινούνται και κοιμούνται άνθρωποι).

Υπάρχει λύση;

Οι εταιρείες με κάποιο επιπλέον κόστος μπορούν να κατασκευάσουν 

πύργους, τουλάχιστον 500 μέτρα από κατοικίες (λόφοι, πλαγιές βουνών 

κ λπ.), να χρησιμοποιήσουν κεραίες λήψης μεγάλης απολαβής (πιο ευαί- 
σθητες) και να προσανατολίσουν τους χρήστες στην χρήση τηλεφώνων 

αυτοκινήτου και όχι φορητών τηλεφώνων που απαιτούν ισχυρότερα 
σήματα λόγω της κεραίας των.

Οι πομποί που προαναφέρθηκαν, δημιουργούν όλοι μαζί, ένα μεγά
λης πυκνότητας ηλεκτρομαγνητικό πεδίο, που βραχυπρόθεσμα δη

μιουργεί πονοκεφάλους, ιλίγγους και διαταραχές νευρολογικού τύπου 

στους ανθρώπους, ενώ μακροπρόθεσμα αναμένεται ότι θα προκα- 

λούνται κυτταρολογικές αλλοιώσεις και βιολογικές επιδράσεις. Ηδη α

ποδείχθηκε (στις Η.ΠΑ.), ότι οι αγωγοί μέσης και υψηλής τόσης - με

ταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ευθύνονται για καρκινογενέσεις σε ερ
γαζόμενους των δικτύων και σταθμών διανομής.

Κατά κοινή εκτίμηση και λογική, η μόνιμη επίδραση της ηλεκτρομα- 

γνητικής ακτινοβολίας στον ανθρώπινο οργανισμό, μόνον καλό αποτε

λέσματα δεν μπορεί να έχει, δεδομένου ότι όλοι μας θα θέλαμε να μην 

υπάρχει έκθεση του οργανισμού μας στην ακτινοβολία αυτή ούτε για 

ένα λεπτό. Επειδή όμως είναι απαραίτητη αυτή η ακτινοβολία για τις 

ανάγκες του σημερινού πολιτισμού, η Διεθνής Κοινότητα έθεσε κάποια 

όρια ασφαλείας, ώστε να υπάρχει νομιμοφάνεια στη λειτουργία των 

πομπών και να διασκεδάζονται οι όποιες ανησυχίες των πολιτών. □

Στο επόμενο τεύχος θα αναπτυχθούν οι επιδράσεις των α
τομικών συσκευών (κινητών τηλεφώνων, ασυρμάτων, TV, υ- 
πολογ. μηχανών κ.λπ.) και θα δοθούν οδηγίες ακίνδυνης 
χρήσης, ή οδηγίες προστασίας.
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Ελληνική Επανάσταση

Η αγιασμένη Επανάσταση
του Φ ώ τη Κόντογλου

Η Ελληνική Επανάσταση βίναι η πιο πνευματική επανάσταση 
που έγινε στον κάσμο. Είναι αγιασμένη.

Η Επανάσταση γίνεται τις περισσότερες φορές από κάποιες υλικές 

αιτίες, που είναι η σκλαβιά, η στέρηση, η κακοπέραση, τα βασανιστήρια, 

η περιφρόνηση.
Η λευτεριά είναι η θεότητα που λατρεύει ο επαναστάτης, και γι'αυτή 

χύνει το αίμα του. Μα τη λευτεριά, πολλές φορές, σαν την αποχτήσει 

ο επαναστάτης, δεν την μεταχειρίζεται για πνευματικούς σκοπούς, αλ

λά για να χαρεί την υλική ζωή μονάχα.
Κοντά στην υλική ζωή έρχεται κι η πνευματική, μα τις περισσότερες 

φορές για πνευματική ζωή θεωρούνε οι άνθρωποι κάποιες απολαύσεις 

που είναι κι αυτές υλικές, κι ας φαίνονται, σαν πνευματικές.

Ενας επαναστάτης της Γαλλικής Επανάστασης, θεωρούσε για πνευ
ματικά κάποια πράγματα που, στ' αλήθεια, δεν ήταν πνευματικά. Αυτός 

ήθελε ν' αποχτήσει τη λευτεριά, για να κάνει αυτά που νόμιζε πως είναι 
σωστά και δίκαια για τη ζωή των ανθρώπων σε τούτον τον κόσμο μο

ναχά, δηλαδή για την υλική ζωή τους, μην πιστεύοντας πως υπάρχει 

τίποτ' άλλο για να επιδιώξει ο άνθρωπος.
Γι' αυτό λέγω πως, για τις περισσότερες επαναστάσεις, οι αιτίες 

που τις κάνανε να ξεσπάσουνε σταθήκανε υλικές, κι η ελευθερία που 

επιδιώξανε ήτανε προορισμένη να ικανοποιήσει μονάχα υλικές ανάγκες.

Η Ελληνική, όμως, Επανάσταση είχε μεν για αιτία και τις υλικές 

στερήσεις και την κακοπάθηση του κορμιού, όπως η κάθε επανάσταση, 

αλλά, απάνω απ' αυτές τις αιτίες, είχε και κάποιες που είναι καθαρά 
πνευματικές. Και πνευματικό, κατά τη γνώμη μου, αληθινά πνευματι
κά, είναι ά,τι έχει σχέση με το πνευματικά μέρος του ανθρώ
που, με την ψυχή του, δηλαδή με τη θρησκεία.

Η σκλαβιά που έσπρωξε τους Ελληνες να ξεσηκωθούνε καταπάνω 

στον Τούρκο, δεν ήτανε μονάχα η στέρηση κι η κακοπάθηση του κορ
μιού, αλλά, απάνω απ' όλα, το ότι ο τύραννος ήθελε να χαλάσει την

πίστη τους, μποδίζοντάς τους από τα θρησκευτικά χρέη τους, αλλαξο- 

πιστίζοντάς τους και σφάζοντας ή κρεμάζοντάς τους, επειδή δεν αρ- 
νιόντανε την πίστη τους για να γίνουνε μωχαμετάνοι. Για τούτο πίστη 

και πατρίδα είχανε γίνει ένα και το ίδιο πράγμα...

Εκείνες οι απλές ψυχές, που ζούσανε στα βουνά και στα ρημοτόπια, 

ήτανε διδαγμένες από τους πατεράδες τους στην πίστη του Χριστού, 

και γνωρίζανε, μ' όλο που ήτανε αγράμματες, κάποια από τα λόγια του, 

όπως είναι τούτα: "Τι θα ωφελήσει άραγε τον άνθρωπο, αν κερδίσει 

τον κόσμον όλο, και ζημιωθεί την ψυχή του;" 'Η: Τ ι θα δώσει άνθρωπος 
για πληρωμή της ψυχής του;" "Η ψυχή είναι πιο πολύτιμη από τη θροφή, 

όπως το κορμί από το φόρεμα!”.

Η ελευθερία, που γι'αυτή θυσιαζότανε, δεν ήτανε κάποια ακαθόρι

στη θεότητα, αλλά ήτανε ο ίδιος ο Χριστός, που γι' αυτόν είπε ο από

στολος Παύλος: "Οπου το πνεύμα του Κυρίου, εκε ί είναι κ' η ελευθερία”. 

Κι αλλού λέγει: "Σταθείτε σταθερά στην ελευθερία που σας χάρισε ο 

Χριστός, σταθείτε και μην πέσετε πάλι στο ζυγό της δουλείας. Γιατί 

για την ελευθερία σας κάλεσε. Αλλά την ελευθερία μην την παίρνετε 

μονάχα σαν αφορμή για τη σάρκα σας".
Για τούτο είναι αγιασμένη η Ελληνική Επανάσταση, κι αγιασμένοι οι 

πολεμιστές της, όπως ήτανε αγιασμένοι όσοι πολεμήσανε μαζί με τον 

Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, πριν από τρακόσια εξήντα οχτώ χρόνια, κατά 

το πάρσιμο της Πόλης, καταπάνω στον ίδιον οχτρό της πίστης τους.

Ναι! Πίστη και Πατρίδα για μας είναι ένα πράγμα. Κι όποιος πολεμά 

το ένα, πολεμά και τ' άλλο, κι ας μην ξεγελιέται.
Η μάννα μας η πνευματική είναι η ορθόδοξη Εκκλησία μας, που πο

τίστηκε με πολύ και αγιασμένο αίμα. Κανένας λαός δεν έχυσε, και 
δεν χύνει ως τα σήμερα, το αίμα του για την πίστη του όσο 
ο δικός μας.

Η ορθόδοξη πίστη είναι ο θησαυρός ο κρυμμένος κι ο πολύτιμος 

μαργαρίτης που λέγει ο Χριστός. □
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ΤΟ 1821 ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ
ΛΕΥΤΕΡΙΑ: Είναι μια λέξη πλήρης νοήματος και σημασίας.

Μια λέξη ποτισμένη με αίμα αλλά και αρκετό μελάνι.
Μια λέξη που επί χιλιετίες οι Ελληνες την προστάτευσαν με σθένος 

και της έδωσαν βάθος και δύναμη ως καταπίστευμα στο ανθρώπινο γένος.

Ο ελληνικός λαός, πάνω από τη φύση και τον έρωτα, πάνω ακόμα 

και απ' τη ζωή, ένα μονάχα αγαθό αγάπησε πιστό και το υπερασπίστηκε 
απαρέγκλητα: τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ

Αστείρευτη πηγή για τη λογοτεχνία οι αγώνες για τη λευτεριά σε 

κάθε εποχή. Τα ωραιότερα αριστουργήματα που γέννησε ποτέ ο νους 

του ανθρώπου ιδιαίτερα στην ποίηση αφορούν πολεμικό κατορθώματα 

και νίκες. Απέναντι σε κάθε μεγάλο γεγονός ενός Εθνους, η Ποίηση 

πρώτιστα υμνεί με δέος τα δρώμενα αποτίωντας φόρο τιμής στους 

ήρωες και τους πρωτεργάτες που σφράγισαν την ιστορία του Εθνους 
και της εποχής.

Ενα γεγονός υψίστης σημασίας για το ελληνικό έθνος και την μετέ- 

πειτα πορεία του, είναι η 25η Μαρτίου 1821 η οποία πλην του ότι έγινε 

αιτία του συγχρόνου κρατικού μορφώματος που ονομάζεται Ελλάδα, 

στάθηκε και αστείρευτη πηγή έμπνευσης για την Ποίηση.

Πρώτη απ' όλες η λαϊκή μούσα, η δημοτική ποίηση, το δημοτικό τρα

γούδι είναι η έκφραση του ακατέργαστου πάθους του ελληνικού λαού 

για λευτεριά. Πρωτεργάτης η λαϊκή μούσα, άλλοτε υμνώντας και άλ

λοτε θρηνώντας τις θυσίες των σκλάβων και των ελεύθερων πολιορ- 
κημένων:

- "Προσκύνα Λιάκο τον Πασσά, προσκύνα το Βεζίρη.

Να γένεις πρωταρματωλός, Δερβέναγας να γένης!

-Όσο 'ναι Λιάκος ζωντανός Πασσά δεν προσκυνάει 

Πασσά 'χει Λιάκος το σπαθί, Βεζίρη το τουφέκι."

Η δημοτική μούσα εκφράζοντας το γενικό λαϊκό συναίσθημα ποτέ 
δεν υποδουλώθηκε στον ξένο δυνάστη και πάντα έβρισκε τρόπο να 

εκφράζει το καρτέρεμα της λευτεριάς το πολυπόθητο:
-"Εγώ ραγιάς δε γένομαι, Τούρκους δεν προσκυνάω, 

δεν προσκυνώ τους Αρχοντες και τους Κοτζαμπασίδες..."

Με τον ίδιο τρόπο υμνήθηκαν και οι ηρωισμοί τω γυναικών που δεν 

στερούνταν σε τίποτα σθένους και δυναμισμού από τους άνδρες και 

που πολλές φορές τους ξεπερνούσαν σε μαχητικότητα:

"Δεν είν' εδώ το Χόρμοβο, δεν είν' η Λαμποβίτσα, 

εδώ ειν' το Σούλι το κακό, εδώ είν' το Κακοσούλι, 

που πολεμούν μικρά παιδιά, γυναίκες σαν τους άντρες, 

που πολεμάει η Τζαβέλαινα, σαν άξιο παλληκάρΓ.

Με τρόπο αριστοτεχνικό εξιστορεί το έπος του Ιουλίου ο Αριστο
τέλης Βαλαωρίτης εξυμνώντας τη θυσία του ηρωικού καλόγερου στο 
ποίημά του "Σαμουήλ":

“Εσήκωσε ο Σαμουήλ τα μάτια του στον κρότο, 
και στάζει απ' τη Λαβίδα του απάνω στο βαρέλι, 
μια φλογερή σταλαματιά απ' του Θεού το αίμα...

Αστροπελέκια επέσανε, βροντάει ο κόσμος όλος, 

λάμπει στα νέφη η εκκλησιά, λάμπει το μαύρο Κούγκι..."

Το ίδιο πόθο για λευτεριά και αναγέννηση του ελληνισμού μέσα από 

το βαλκανικό του όραμα έτρεφ ε και ο Ρήγας Φεραίος, ο εξαίσιος 
αυτός Ελλην, ο οποίος στον περίφημο "Θούριο" βροντοφωνάζεί:

Ό ς πότε παλλικάρια, να ζούμεν στα στενά,

Μονάχοι σαν λιοντάρια, σταις ράχαις, στα βουνά;
..Λοιπόν γιατί αργείτε;τι στέκεσθε νεκροί;

Ξυπνήστε, μην είσθε ενάντιοι, εχθροί.

Αστυνομική Επιθεώρηση - 156 - Μάρτιος 1995



Ελληνική Επανάσταση

Ως οι προπάτορες μας ωρμούσαν σαν θηρία,

Για την ελευθερίαν πηδούσαν στη φωτιά,

Ούτω κ' ημείς αδέλφια, ν' αρπάξωμεν με μιά 

Τα όπλα, να εβγούμεν από πικρήν σκλαβιά.

Να σφάξωμεν τους λύκους, που τον ζυγόν βαστούν, 

Και Ελληνας τολμώσι σκληρά να τυραννούν.

Στερεός και στα πελάγη να λάμψη ο Σταυρός,

Να 'λθη δικαιοσύνη, να λείψη ο εχθρός.

Ο κόσμος να γλυτώση από φρικτήν πληγήν,

Κ' ελεύθεροι να ζώμεν, αδέλφια, εις την γην."
Το δράμα του σκλαβωμένου Γένους όμως δεν είχε αφήσει ασυγκί

νητους και τους λοιπούς πνευματικούς Ελληνες όπως τονΑνδρέα Κόλβο 

και το Διονύσιο Σολωμό οι οποίοι ύμνησαν με τη δύναμη της πέννας 

τους τον πόθο του ελληνικού λαού για απελευθέρωση από τον τουρκικό 

ζυγό. Στον ογδοηκοστό έκτο στίχο του 'Ύμνου εις την Ελευθερία" ο 

Διονύσιος Σολωμές συνεπαρμένος από το μεθύσι των μαχών των 

Ελλήνων αναφωνεί:

"Μες στα χόρτα, τα λουλούδια,

Το ποτήρι δεν βαστώ,
Φιλελεύθερα τραγούδια,

Σαν τον Πίνδαρο εκφωνώ."

Ο εθνικός μας ποιητής, ο οποίος όπως τονίζει: "Πάντ' ανοιχτό, πάντ' 
άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου", σε κάποιο σχεδίασμα των "Ελευθέ

ρων Πολιορκημένων" δείχνει ότι δεν αγνοεί την διεθνή κατάσταση που 

έχει στραφεί εναντίον του ελληνικού έθνους, που αγωνίζεται να απο- 

τινόξει τον ζυγό των καταπιεστών του και περιγράφει τη δεινότητα της 

καταστάσεως στην οποία έχει περιέλθει ο αγώνας:

"Ξάφνου σκιρτούν οι ακρογιαλιές, τα πέλαγα κι οι βράχοι.
Γέρος μακριά, π' απίθωσε στ' αγκίστρι τη ζωή του.

Το πέταξε, τ ' αστόχησε, και περιτριγυρνώντας:

Αραπιάς άτι, Γάλλου νους, βόλι Τουρκίας, τόπ' Αγγλου!

Πέλαγο μέγ' αλίμονον! βαρεί το καλυβάκι..."

Η ελληνική επανάσταση υπήρξε πηγή έμπνευσης και των μεγάλων 

Ευρωπαίων ποιητών του προηγούμενου αιώνα. Τα ποιήματα που έχουν 

γραφτεί από σπουδαίους ξένους ποιητές εξυμνώντας τον γενναίο ξε

σηκωμό των ανίσχυρων Ελλήνων κατά των Τούρκων δυναστών είναι πά- 

μπολλα. Επιλεκτικά αναφέρουμε τους γνωστότερους μεταξύ των ο
ποίων συγκαταλέγονται ο Λόρδος Μπάιρον, ο Αλέξανδρος 
Πούσκιν, ο Γουλιέλμος Μύλλερ, ο Βίκτωρ Ουγκώ, και ο Φρει
δερίκος Μιστράλ. Ολοι αυτοί οι πνευματικοί άνδρες γνωρζοντας το 
αρχαίο κλέος φλογίσθηκαν με τον αγώνα των απογόνων και δε δίστα

σαν να διατρανώσουν τον φιλελληνισμό τους.
Θα κλείσουμε το μικρό αυτό αφιέρωμα με ένα ποίημα του Πούσκιν 

ο οποίος είναι μια πνευματική μορφή, αντίστοιχη θα λέγαμε του Μπάι

ρον. Ο Πούσκιν έγραφε στίχους που σατίριζαν την τυρρανία στη δική 

του πατρίδα, τη Ρωσία, και ο Τσάρος τον εξόρισε στη Βεσαραβία, όπου 

υπήρχαν πολλοί Ελληνες που έφταναν από τις γειτονικές περιοχές της 

Ρουμανίας. Γνωρίστηκε με πολλούς Ελληνες, υπήρξε μάλιστα και προ

σωπικός φίλος του Αλέξανδρου Υψηλάντη, άρχισε να μιλάει τα ελληνικά 

και η ελληνική επανάσταση τράβηξε αμέσως την προσοχή του και την 

ύμνησε με αρκετά ποιήματα. Ενα εξ αυτών είναι και το "Εμπρός Ελλάδα", 

του οποίου τη μετάφραση έχει κάνει ο Κώστας Βάρναλης:
Εμπρός στηλώσου, Ελλάδα επαναστάτισσα, 

βάστα γερό στο χέρι τ ' αρματό σου.
Μάταια δεν ξεσηκώθηκεν ο Ολυμπος 

η Πίνδο, οι Θερμοπύλες - δόξασμό σου.

Απ' τα βαθιά τους σπλάχνα ξεπετόχτηκεν 

η λεφτεριό σου ολόφωτη, γενναία, 
κι από τον τάφο του Σοφοκλή, απ' τα μάρμαρα, 

της Αθήνας, πάντα ιερή και νέα.
Θεού και ηρώων πατρίδα, σπάζεις άξαφνα

το ζυγό σου και την ενάντια μοίρα
με τον αχό που βγαίνει του Τυρταίου σου

του Μπάιρον και του Ρήγα η άξια λύρα! □

Επιμέλεια: Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Κούρος
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Η φωνή των αγωνιστών του 1821

Η δύσκολη εποχή μας χρειάζετα ι πίστη, χρειά ζετα ι το  Θ εό, 
το ν  "ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα", 

όπως είπε και ο Απόστολος Παύλος μιλώντας στον Apeio Πάγο.
Και οι πρόγονοί μας, το  1821, πέτυχαν για τί είχαν πίστη 

και βαθύτατη συναίσθηση της ιερότητας του Αγώ να τους κατά τω ν Τούρκω ν.
Τούτο διαδηλώνεται γλαφ υρότατα στις απλοϊκές αλλά συγκινητικές "διακηρύξεις" τω ν  Α γω νισ τώ ν, 

"εις μνήμην" του μαρτυρίου και τω ν  αγώ νω ν τω ν οποίω ν 
η ελληνική ψ υχή -συγκινημένη και υπερήφανη- καλείται να αναπολήσει και να προσευχηθεί.

"Οι λειτουργοί του αληθινού Θεού του Υψίστου εφρόντισαν και ε 

τοίμασαν το Εθνος των δια να επαναστατήσει... 0  κλήρος παρουσιάσθη- 

κε εμπρός με τον σταυρόν και με το όπλον εις τας χείρας, και έδωσε 

το σύνθημα: Πατρίς και Θρησκεία"

(Φωτ. Φωτάκος, ιστορικός της Επανάστασης, υπασπιστής 
του Κολοκοτρώνη).

"Πρέπει να φυλάξετε την πίστη σας και να την στεριώσετε, δ φ %  

όταν επιόσαμε τα άρματα, είπαμε πρώτα υπέρ Πίστεως και έπειτα υπέρ 

Πατρίδος..." V

(Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, προς τους μαθητές του πρώτου 
ελληνικού γυμνασίου)

"θεέ, σώσον την Ελλάδα"
(Οι Φιλικοί)

"Ο Θεός, ο δίκαιος και παντοδύναμος, ανάστησε αυτούνο το μικρό 

έθνος και θέλει να δοξάζεται απ' αυτό το ορθόδοξο έθνος ορθοδό-

ξως" Ν ίύιΆ*·& *
(Μακρυγιάννης)

"Οι Ελληνες, αποκαμόντες εκ των οσημέραι επιτεινομένων καταπιέ

σεων των Τούρκων, αποφάσισαν ομοθυμαδόν ν' αποτινάξωσι τον ζυγόν 

ή ν' αηοθάνωσιν".
(Παλαιών Πατρών Γερμανός)

"Αγαπητοί γονείς, φίλοι, συγγενείς και λοιποί συμπολίται! Η Πατρίς 

μας, βλέπετε, κινδυνεύει τα έσχατα. Ημείς αποφασίσαμε να μείνωμεν 
εδώ (στην Ακρόπολη), δια να την υπερασπισθώμεν όλοι ομού μέ από- 

φασιν να χύσωμεν και την υστερνήν σταλαγματιάν του αίματός? μας... 

Να παρακαλήτε τον Θεόν δια την σωτηρίαν της Πατρίδος. Η υπόθεσις 

της Παιοιδος είναι υπόθεσις του Χριστού..." _ |

(Από γράμμα που έστειλαν το 1822, 370 νέοι μέσα από την 
Ακρόπολη των Αθηνών)

"Ελληνες! Θα νικήσουμε. Είναι θέλημα του θεού. Είναι κοντά μας και 

μας βοηθάει, γιατί πολεμάμε για τηγ πίστη μας, για την πατρίδα μας, τη 
λευτεριά μας. Και όταν ο δίκαιος Θεός μας βοηθάει, ποιος αχθρός η- 

μπορεί να μας κάνει καλά;"
(Ο Γέρος του Μωριά)

“Ας δοξάσωμεν τον Κύριον με δάκρυα κατανύξεως δια την λαμπρόν 

ναυμαχίαν, με την οποίαν ηυδόκησεν σήμερον να χιμήση τα άρματά
μας".

(Ναύαρχος Σαχτούρης)

"Πεθαίνομεν δια την πατρίδα μας, δια την θρησκεία μας, και πολε- 

μούμεν όσο μπορούμεν εναντίον της τυραγνίας κι ο Θεός βοηθός".
(Μακρυγιάννης)

"Εγώ με τας προκηρύξεις μου και με την διαγωγήν μου πληροφορώ 
το Εθνος ότι πρέπει να έχομεν διοίκησιν, αλλά να λείψουν οι κακοδιοι- 

κηταί, εκείνοι που τρυπώνουν και μιλούν κρυφά και κάμουν φατρίες δια 

να λάβουν οφίκια θα χαλάσουν την πατρίδα, καθώς ως τώρα την έδω- 
καν κατά διαβόλου.

k  Εγώ έτσι γράφω και σε παρακαλώ να δώσεις έξω κόπιαν του γράμ

ματός μου. Ετσι πρέπει να γράφεις και εσύ και μην ετρούπωσες αυτού 

και κοιμάσαι.

Ενθυμήσου ότι η φαμίλια σου επρωτοκήρυξε τον πόλεμον του Σουλ

τάνου και έβαλε την Ελλάδα εις τοιαύτην κίνησιν"

(Οδυσσέας Ανδρούτσος, από επιστολή στο Δημήτριο Υψη- 
λάντη)

Ό  Θεός μεθ' ημών και ουδείς καθ' ημών... Με τη βοήθεια του Σταυ

ρού επιτεθήτε"

(Ναύαρχος Μιαούλης προς άπαντα τα πυρπολικά).

ψ  "Να ρίξωμεν την ημισέλινον των Τούρκων και να υψώσωμεν τον 
Σταυρόν".

(Αλέξανδρος Υψηλάντης)

"Εποχή μακαρία. Ο τύρρανος πίπτει. Ο Σταυρός θριαμβεύει. Το έθνος 
των Ελλήνων αναγεννάται".

(Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων)

“Εγώ γνωρίζω τους μεγαλυτέρόυς μου, όσοι δουλεύουν δια Πατρίδα 
και Θρησκεία, 6Γ αυτά οπού εσηκώσαμε τα άρματα"

(Μακρυγιάννης)

"Πεθαίνουμε, αλλά δεν προσκυνούμεν*

(Πολιορκημένοι του Μ εσολογγίου στον Κιουταχή και I- 
μπραήμ)

"Εν τούτω τω σημείω Ιτου Σταυρού) νικώμεν. Ζήτω η Ελευθερία".
(Ιερολοχίτες)

"Μάχου υπέρ πίστεως και πατρίδος. Είναι καιρός να αποτινάξωμεν 
τον αφόρητον ζυγόν, να ελευθερώσωμεν την πατρίδα, δια να υψώσω

μεν το δημείον δ ί ού πάντοτε νικώμεν, λέγω τον Σταυρόν, και ούτω 
εκδικήσωμεν την πατρίδα και την Ορθόδοξον ημών πίστιν".

(Αλέζ. Υψηλάντης) □
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Η πατρίς ευγνωμονούσα...
Οι α γω νιστές του '21 προσέφαραν τα πάντα για την πατρίδα.

Ο  ηρω ικός τους θάνατος σκόρπισε πίκρα, ορφάνια και μεγάλη φ τώ χεια  στις ο ικογένειες τους.
Το ελληνικό Κράτος, όμω ς, στις περισσότερες περιπτώ σεις, 

π ρ οσέφ ερ ε θαλπωρή και υποστήριξη στις χήρες και τα ορφ ανό τους.
Δύο Διατάγματα της εποχής του Οθω να καταδεικνύουν την έμπρακτη αυτή ευγνω μοσύνη. □

Ο Θ fl Ν ■/. γ. λ.
Έπι5υαοϋντες ν άσφα/.ίσωαεν τον τύχην τών 

δύούυγατέοων τού ένό’όξως ύττερ Πατρικός :rs- 
σόντος ήοωος "Μάρκου Μπότζαρη, εις τάς όποιας 
δεν άγησεν ό πα τή(ο των εΐ.ι/.q τό ένδοξον του 
Ονομα, άποφασίζομίν νά προικοδοτήσω μϊν «ύτάς 
έν όνόματι τής εύγνολμονος πατρίδος, καί διατάτ- 
τομεν νά παραχωρήσουν εις εκατίραν αυτών ά 
μα νυαίίυΟοϋν

1. Πεντακόσια (500) στρέμριατα εθνικής γός, 
ώ; εντελή ιδιοκτησίαν* καί

2. *Εξ χιλιάδάς (G000) δοαχμάς εις μετρητά. 
Τό πέμπτου μέρος τη; γη; (Αυτής πρέπει

να ίνα ι κατάλληλον διά σταφυδοφυτείαν.
Έπιφορτίζομευ τόν Ιϊμέτεόον επί τόν Οικο

νομικών Γραμματέα της Επικράτειας με την έκ- 
τίλεσιν τού παρόντος διατάγματος, τό-όποιον 
■νίλει δημβσιευΘή διά τής· εφημερίδας τής Κ,υβερ- 
νήτεως, ώ; μνημείου άναγνωρίτε^ς τών εκδουλεύ
σεων καί τού ηρωισμού τού αειμνήστου Μάρκου 
Μπότζαρη-

’Εν Μεσολογγίω τόν 13  (30) Όκτωδ. Ί 838

ΟΘΩΝ. κ τ λ.
’Επειδή ή δεύτερα τού ήρωος Κ,αραίσκάκη 5υ- 

γάτηρ Πηνελόπη, σεβόμενη τάς διαταγάς τού 
^Θανάτου πατρός της, μελλει νά νυμγευθρ μέ τόν 
μνηστήρα. της, άνήκοντα εϊς τό άξιου τών Νοτα- 
ρών γένος, άπεφασίσαμεν νά προικοδοτήσωμευ 
αυτήν έν όνόματι τής εύγνώμονος πατρίδος της, 
καί διατώττομεν νά παραχωρηθοϋν εις αυτήν πεν
τακόσια στρέμματα γη ;, καί πρός τούτοις.χρη
ματική περίδαλψις εξ χιλιάδων δραχμών.

Τά πεντακόσια στρέμματα γης ,υέλουν είναι 
όλα εις έν μέρος, τό δέ πέμπτον μέρος πρέπει νά 
ήναι κατάλληλον διά σταφιδοφυτείαν.

"Η δέ προίκα αυτή 5έλει παραχωρηδί} εις αυτήν 
ώς ιδιοκτησία έντελής κατά τούς περί προικοδο
τήσεις τοιαύτης φύσεως γενικούς ορισμούς.

'Ο 'Ημέτερος επί τών Οικονομικών Γραμματεύς 
τής Επικράτειας επιφορτίζεται την έκτέλεσιν τού 
παρόντος διατάγματος, τό όποιον 5ελει δημοσίευ
σή διά τής Έφημερ. τξς Κυνερυήσεως ώς μνη- 
υ.νεϊον άναγνωοΐοεως τών μεγάλων εκδουλεύσεων 
τού αειμνήστου υπέρ της ' πατρώος πεσόυτος 
ήοωος Καραίσκάκη.

Εν Άδήναις, τήν 22 ’Απριλ. (4 Μαΐου) 1835.
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Πνευματικοί Ο ρίζοντες

Πορεία στ' αγκάθια 
της κατανύζεως

του Ιωάννη Κορναράκη, Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών

Κάθε χρόνο ο Μάρτης είναι "σαρακοστιανός". 
Είναι σίγουρο ότι "ο Μάρτης 

δε λείπει από τη Σαρακοστή".
Αυτό σημαίνει ότι ο μήνας αυτός, 

με τα καθημερινό του εικοσιτετράωρα, 
επενδύει χρονικό την πιο κρίσιμη φάση 
της κατ'εξοχήν πνευματικής περιόδου 

της εκκλησιαστικής μας ζωής.
Τα μεγάλα και κατανυκτικό μηνύματα 

της Μεγάλης Τεσσαρακοστής 
εξαπολύονται συνήθως από "μαρτιάτικο" έδαφος!

Ετσι, όταν τον "περπατάμε" τον μήνα αυτόν, είμαστε μέσα στο κα
τ'εξοχήν κλίμα της κατανύξεως! Το "κατανυκτικόν Τριώδιο" συνήθως α

κτινοβολεί και διαχέει στην ατμόσφαιρα του κλίματος αυτού, σε με

γαλύτερο χρονικό διάστημα από άλλους μήνες, πολυποίκιλες προ

κλήσεις για να αφυπνίσει το πνεύμα του χριστιανού ανθρώπου και να 

διεγείρει τη συνείδησή του σε ένα καθαρτήριο και μεταμορφωτικό διά

λογο με τον εαυτό του!

Εξάλλου το συνολικό γεγονός του διαλόγου αυτού έχει ήδη χαρα- 
κτηρισθή από την ευαγγελική και πατερική γλώσσα ως μετάνοια!

Τι είνα ι, αλήθεια, η μετάνοια;
Το ερώτημα αυτό δεν έχει το νόημα μιας εύλογης αφορμής για να 

δώσουμε έναν ορισμό της μετανοίας. Αλλωστε δεν υπάρχει ίσως πιο 

παραπλανητικό στοιχείο για τη χριστιανική συνείδηση από έναν ορισμό 
της μετανοίας.

Οταν ορίζουμε κάτι, το "περιορίζουμε". Καθορίζουμε με λογική α
κρίβεια το εννοιολογικό του περιεχόμενο.

Αλλά στην περίπτωση της μετανοίας είναι άραγε δυνατόν να καθο- 

ρισθή με λογική ακρίβεια ή έννοια, που θα καλύπτει πλήρως το απροσ

διόριστο πλήθος και μέγεθος των βιωματικών καταστάσεων, όπως και 

τον λειτουργικό δυναμισμό του πνευματικού γεγονότος της μετανοίας;

Επειτα η Εκκλησία δεν εξαγγέλλει την μετάνοια ως εντολή. Η Εκ
κλησία ποτέ δεν διατάσσει. Απλώς προσκαλεί και προτρέπει. 
Το σάλπισμα της ερήμου "μετανοείτε, ήγγικεν γαρ η βασιλεία των ου
ρανών" ΙΜατθ. 3,2) και η επανάληψη του σαλπίσματος αυτού από τον 

Κύριο ΙΜατθ. 4,171 έχει το νόημα της προτροπής και της προσκλήσεως. 

Στην μετάνοια μας προτρέπει και μας ενθαρρύνει η Εκκλησία. Ποτέ δεν 
μας διατάσσει.

Το γεγονός αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο σημείο στη σχέση μας 

με την μετάνοια, επειδή μια προτροπή δεν έχει το σαφώς καθορισμένο 

και μάλιστα επιτόσσον περιεχόμενο μιας εντολής. Αλλά πάλι η μετάνοια 

δεν μπορεί να περιχωρηθεί σε μια εντολή με ορισμένο, πλήρως περιε

κτικό της έννοιας της περιεχόμενο.

Εξάλλου αν υποτεθεί ότι η Εκκλησία διέταξε τη μετάνοια, η αμετα

νοησία θα ήταν δικαίωμα αντιστάσεως του εντελλομένου στον επιτα

κτικό χαρακτήρα της εντολής. Μια διαταγή για μετάνοια είναι πάντοτε 

πιθανή πρόκληση για αμετανοησία. Γι'αυτό η Εκκλησία δεν εξαγγέλει την 
μετάνοια ως εντολή.

Μ ετάνοια και ελευθερία
Από την άλλη πάλι μεριά το νόμιμο δικαίωμά μου να κάνω χρήση της 

ελευθερίας μου "για μετάνοια" είναι περισσότερο κρίσιμο από την κρι
σιμότητα μιας εντολής.

Γιατί, αν η μετάνοια είναι εξηρτημένη από την ελεύθερη βούλησή 

μου, τότε σε μια μόνο περίπτωση μπορεί να βιώσω αυθεντικό την με
τάνοια.

Στην περίπτωση που εγώ, ως ελεύθερο να αυτοκαθορζεται ον, α

ναγνωρίζω και αποδέχομαι την μετάνοια ως προσωπικό τρόπο ζωής. 

Μετανοώ αυθεντικό, όταν θέλω.

Αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να είναι εντελώς αβόσιμο 
το ερώτημα, πως μπορώ να ξέρω ότι πραγματικό θέλω να μετανοήσω;

Τέτοιοι όμως προβληματισμοί δεν αποσχολούν συνήθως τον χρι

στιανό άνθρωπο με την "κατεστημένη" πνευματικότητα.

Ο άνθρωπος αυτός, με την αυτοσυνειδησία του κατ'εξοχήν ελευ

θέρου ανθρώπου (αφού πιστεύει στον παύλειο λόγο "ου δε το Πνεύμα 
Κυρίου, εκεί ελευθερία", Β' Κορ. 3, 171, έχει συνήθως την αίσθηση ότι 
ζε ι μέσα στο κλίμα της μετανοίας με τρόπο αυτονόητο, αφού α- 

πλούστατα ζει μέσα στην Εκκλησία και είναι, όσο μπορεί, συνεπής ε 
φαρμοστής των ευαγγελικών εντολών.

Ομως δεν είναι δύσκολο να αντιληφθή κανείς, ότι η αίσθηση μιας 

αυτονόητης βιωματικής λειτουργίας της μετανοίας είναι απλώς η επι
τάφια πλάκα της μετανοίας!

Οσο πιο αυτονόητη θεωρώ την μετάνοια μου, τόσο πιο μακριά βρί
σκομαι από την αυθεντική μετάνοια.
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- "Ιλάσθητί, ως ο Τελώνης βοώ σοι, Ιώτερ, ιλάσθητί μοι, ουδείς γαρ 

των εξ  Αδάμ ως εγώ ημαρτέ σοι."

- Ημάρτηκα, Κύριε, ημάρτηκα σοι, ιλάσθητί μοι, ου γαρ έστιν ος τις 

ήμαρτεν εν ανθρώποις, ον ουχ υπερέβην τοις πταίσμασι."

- "Ου γέγονεν εν τω βίω αμάρτημα ουδέ πράξις ουδέ κακία, ην εγώ, 

Ιωτήρ, ουκ επλημμέλησα, κατά νουν και λόγον και προαίρεσιν και θέσει 

και γνώμει και πράξει εξαμαρτήσας, ως άλλος ουδείς πώποτε".

Τα τροπάρια αυτά, όπως και πολλά άλλα του Μεγάλου Κανόνος, α

ποτελούν την πιο ισχυρή κατανυκτική πρόκληση της Μ. Τεσσαρακοστής 

μπροστά στην οποία βρίσκεται ο χριστιανός που είναι πεπεισμένος για 

την αυτονόητη μετάνοιά του. Να τα πιστεύση;

Πορεία πάνω σε τεντω μ ένο  σ χο ιν ί
Η αυτονόητη μετάνοια, όπου υπάρχει σαν φρόνημα, είναι συνέπεια 

της αδυναμίας του χριστιανού ανθρώπου να ακροβατή μεταξύ της βε- 

βαιότητος της συγχωρήσεως των αμαρτιών του με το μυστήριο της 
Μετάνοιας από τη μια μεριά και της μνήμης των αμαρτιών του από την 

άλλη.
Είναι προκλητικό - δηλ. νηπτικό - το γεγονός ότι ο Οσιος Ιωάννης ο 

Σιναίτης (της ΚλίμακοςΙ θεωρεί ότι απόδειξη ότι έσβησε το χρέος των 
αμαρτιών μας είναι να θεωρούμε πάντοτε χρεώστην τον εαυτό μας" 

(Περί Μετάνοιας, κβ'Ι.
Η εκτίμησή του αυτή είναι αντίλαλος της Χρυσοστομικής φωνής, "Ει 

γαρ και συγχώρησιν έλαβον των αμαρτημάτων, αλλά την μνήμην ουκ 

εκβάλλει των αμαρτημάτων".
Το βασικό πρόβλημα του χριστιανού ανθρώπου, που συνεχωρήθησαν 

οι αμαρτίες του, είναι η αμνησία των αμαρτιών, η ανικανότητά του να 
κρατή τον νουν του σταθερό προσηλωμένο στην απειλούμενη πάντοτε 

αιφνίδια επιστροφή του στην αμαρτία.

Μια τέτοια απειλή με έναν τρόπο είναι δυνατόν να αντιμετωπίζεται 

αποτελεσματικό, με την αδιάλειπτη μνήμη των αμαρτιών που μας κατέ

στησαν χρεώστες στον Θεό.
Είναι αλήθεια ότι το γεγονός της συγχωρήσεως των αμαρτιών με 

το μυστήριο της Μετάνοιας δίνει τη βεβαιότητα (και έτσι πρέπει) της 

απαλλαγής της ψυχής από τον ρύπο της αμαρτίας.

Αλλά το πρόβλημα του ανθρώπου αυτού αρχίζει από εκε ί και ύστε
ρα. Γιατί αν απολυτοποιηθή ψυχολογικά η αίσθηση της ψυχικής καθα- 

ρότητος, η συνείδηση παραδίδεται στον ύπνο της σιγουριάς και της.... 

ανεμελιάς.
Τότε περιέρχεται στη βεβαιότητα της "αυτονόητης μετάνοιας" αλλά 

και συγχωρήσεως.
Ο αυθεντικός όμως χριστιανός άνθρωπος ούτε σίγουρος είναι για 

την ψυχική του καθαρότητα ούτε θεωρεί ασφαλή τον εαυτό του από 

την αιφνίδια και δραστική επιβολή της αμαρτίας.

Επομένως ακροβατεί μεταξύ της βεβαιότητος της συγχωρήσεως 

και της αβεβαιότητος να αξιοποιεί λυτρωτικό τους καρπούς της συγ

χωρήσεως ο ευόλισθος στην αμαρτία εαυτός του.

Την ακροβασία αυτή, που είναι αυθεντική λειτουργία κατανύξεως και 
εγρηγόρσεως θα υπενθυμίσει ο ιερός Χρυσόστομος παρατηρώντας 
"Καν αμόρτης και συγχωρήση σοι την αμαρτίαν ο Θεός, την μεν συγ- 

χώρησιν δέξαι και ευχαρίστησον, της δεν αμαρτίας μη επιλΰθη, ουχ ίνα 

σεαυτόν κατατρύχης τω λογισμώ, αλλ'ίνα την ψυχήν παιδεύσης μη σκιρ

τάν μηδέ περιπίπτειν πάλιν τοις αυτοίς".ΙΡΘ49, στ. 127).

Η αίσθηση μιας αυτονόητης μετανοίας σημαίνει λήθη της αμαρτίας. 

Αλλ'η λήθη της αμαρτίας σημαίνει την λήθη της μετανοίας.
Και βέβαια, αν η λήθη είναι ο ύπνος της ψυχής, "Αρα ουν (αδελ

φοί) μη καθεύδωμεν ως και οι λοιποί, αλλά γρηγορώμεν και 

νήφωμεν" ΙΑ Θεσ. 5,6). Π

Το αυτονόητο της μετανοίας μου και η συντριβή του
Να λοιπόν το κεντρικό αγωνιστικό νόημα της Μ. Τεσσαρακοστής, η 

συντριβή του αυτονόητου της μετανοίας! Η κατάνυξη της Μ. Τεσσαρα

κοστής είναι "κατ'αρχήν" πρόκληση απευθυνόμενη προς την ευσεβή χρι

στιανική συνείδηση.
Αποβλέπει να προκαλέσει τον "μετανοούντα" χριστιανό να μετα

νοήσει!
Αυτό σημαίνει ότι το πνευματικό γεγονός της κατανύξεως είναι το 

άλλο άκρο μιας λογικής που στηρίζεται στη σιγουριά του αυτονόητου.

Η κατάνυξη συναρπάζει το πνεύμα του ανθρώπου, που κυριαρχείται 
από την ειλικρινή αίσθηση μιας αυτονόητης προσωπικής αμαρτωλότη- 

τος αλλά σε απόλυτο βαθμό!
Ο Φαρισαίος και ο Τελώνης, με την ξεχωριστή καθένας θρησκευτική 

του συμπεριφορά, εξεικονίζουν πειστικά τον χαρακτήρα της αυτονόη

της μετανοίας και της κατανυκτικής αμαρτωλότητος.
Ο πρώτος είναι σίγουρος για την μετάνοια του και αγωνίζεται (ακόμα 

και με ύβρεις) να βεβαιώσει το αυτονόητο της μετανοίας του.

Ο δεύτερος κτυπάει το στήθος του από βαθειά αίσθηση μιας από

λυτης αμαρτωλότητος.
Στην ικεσία του "ο Θεός ιλάσθητί μοι τω αμαρτωλώ", πρυτανεύει η 

αίσθηση μιας κατανυκτικής δηλ. απόλυτης αμαρτωλότητος!

Ο Μ εγάλος Κανόνας και η αίσθηση της αμαρτωλότητος
Η αίσθηση της βαθειάς προσωπικής αμαρτωλότητος σε βαθμό α

πόλυτο δεν είναι σύμπτωμα ψυχικής διαταραχής ούτε απλώς σχήμα 

φραστικής υπερβολής.
Το πνεύμα του Μεγάλου Κανόνος είναι έκφραση μιας αισθήσεως 

απόλυτης αμαρτωλότητος από τον προσευχόμενο άνθρωπο του Τριω

δίου, δείχνοντας έτσι ότι η αυθεντική μετάνοια είναι η αδίστακτη σε 

βαθμό απόλυτο, δηλ. απίστευτο!
- "Ημάρτηκα υπέρ πόντας ανθρώπους, μόνος ημάρτηκα σοι αλλ'οί- 

κτειρον ως Θεός, Σωτήρ, το ποίημά σου".
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Βία
κατά των γυναικών 

μέσα στο σπίτι: 
Ένα κρυφό έγκλημα

Αν και πέρασαν 85 χρόνια 
από το Συνέδριο της 2ης Σοσιαλιστικής Διεθνούς 

στην Κοπεγχάγη,
όπου μετά από πρόταση της Κλάρας Τσέσκιν 

καθορίσθηκε η 8η Μαρτίου 
ως "Ημέρα της Γυναίκας", 

έχουν πολλά ακόμη να γίνουν 
ως ότου η γυναίκα εξασφαλίσει 

μια θέση ισότιμη με εκείνη του άνδρα.
Παρά τις συνεχείς προόδους, 

εντούτοις οι διακρίσεις σε βάρος των γυναικών 
δεν έχουν ακόμη εζαλειφθεί.

Μια από τις πιο βάρβαρες ενέργειες 
κατά των γυναικών,

η κακοποίησή τους μέσα στο σπίτι τους, 
είναι δυστυχώς πανταχού παρούσα.

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" 
τιμώντας την "Ημέρα της Γυναίκας", 

της γυναίκας μάνας, συντρόφου και φίλης, 
παρουσιάζει το ακόλουθο κείμενο 

της Δ/νσης Δημόσιας Πληροφόρησης του Ο.Η.Ε., 
ευελπιστώντας στην ευαισθητοποίησή του 

πάνω στο τόσο σοβαρό αυτό πρόβλημα, 
που κάθε άλλο παρά τιμά την κοινωνία μας 

στο κατώφλι του 2.000 μ.Χ.

Ένας άνδρας δέρνει επανειλημμένα τη γυναίκα του. Μια μέρα εκείνη, 

για να προστατέψει τον εαυτό της, τον κλειδώνει έξω. Αυτός επιχειρεί 

να μπεί μέσα, όχι αναγκαία για να την ξανακτυπήσει, και εκείνη πηδά 

από το παράθυρο του τρίτου ορόφου με αποτέλεσμα να τραυματισθεί 
σοβαρό.

Ένας επιφανής γιατρός κτυπό συνεχώς τη γυναίκα του. Εκείνη για 
χρόνια δε λέει τίποτα σε κανένα, φοβούμενη ότι κανένας από το πε

ριβάλλον της δε θα την πιστέψει αλλά αντίθετα ότι αυτό θα αποτελέσει 
μομφή σε βάρος της. Και μονάχα μετά 17 χρόνια γόμου καταφέρνει να 

ζητήσει βοήθεια από ειδικούς λειτουργούς και να πάρει διαζύγιο.

Μια κακοποιημένη γυναίκα εγκαταλείπει τον άνδρα της. Εκείνος αρ

χίζει να την παίρνει από πίσω, να την ενοχλεί στη δουλειά της, να προ
σβάλει τους συναδέλφους της στο τηλέφωνο και να εκτοξεύει όλα τα 
είδη των απειλών εναντίον της.

Αυτές οι τρεις περιπτώσεις από την περιοχή της Νέας Υόρκης, κα- 

ταγεγραμμένες από τη δρ. Janet Geller, Διευθύντριας του Κέντρου Με

λέτης Οικογενειακής Βίας στη Νέα Υόρκη, είναι παραδείγματα ενός πα

γκόσμιου προβλήματος που αναφέρεται στη βία κατά των γυναικών μέ
σα στην οικογένεια.

Τέτοια φαινόμενα βίας είναι συνήθη σε όλες τις χώρες και τις κοι-
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νωνιες, ανεξάρτητα από τάξη, φυλή, θρησκεία και πολιτισμό. Οι τύποι 

άσκησης βίας σε βάρος των γυναικών ποικίλουν από την ταπείνωση και 

τον οικονομικό εκβιασμό ως τη βάρβαρη κακοποίηση. Τα τραύματα ση

μαδεύουν την ψυχική και φυσική υγεία πολλών θυμάτων για όλη τους 

τη ζωή. Επι πλέον τα θύματα αυτά αποφεύγουν να ζητήσουν βοήθεια, 

γιατί φοβούνται ότι θα γίνουν αντικείμενο μεγαλύτερης βίας, θα χάσουν 

την οικονομική τους ασφάλεια ή γιατί επιθυμούν να προστατεύσουν την 
προσωπική τους ζωή από την κοινή γνώμη.

Σε όλες τις κοινωνίες η αντιμετώπιση της οικογενειακής βίας επη

ρεάζεται από τις κοινωνικές αξίες. Η οικογένεια θεωρείται ιδιωτικός 

χώρος, όπου οι ξένοι δεν μπορούν να επεμβαίνουν ακόμη και αν τα 

προβλήματα είναι σοβαρά. Η διατήρηση της οικογένειας ως πυρήνα της 

κοινωνίας τίθεται πάντα ως αγαθό πάνω από την ασφάλεια της γυναί
κας.

Η κοινωνική ανισότητα ανάμεσα στα φύλα οδηγεί στον υποβιβασμό 

της θέσης της γυναίκας μέσα στην οικογένεια. Σαν αποτέλεσμα αυτής 

της διάκρισης πολλές κοινωνίες συγχωρούν το "σωφρονισμό" των γυ

ναικών και τείνουν να αγνοούν ή να ελαχιστοποιούν ακόμη και σοβαρά 
περιστατικά οικογενειακής βίας.

Τα περιστατικά όμως αυτά αφήνουν τα σημάδια τους πάνω στην ίδια
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την κοινωνία. Το κοινωνικό κόστος είναι τεράστιο και εκτείνεται από 

την οικογενειακή αστάθεια ως την αποτυχία της κοινωνίας να προστα

τεύσει τα δικαιώματα των γυναικών. Το οικονομικό κόστος είναι πάρα 
πολύ υψηλό, όπως αυτό αποδεικνύεται από μελέτες οι οποίες έχουν 

αποτιμήσει τα έξοδα που προκαλούνται από την αντιμετώπιση του προ

βλήματος, ιατρικές δηλαδή και κοινωνικές υπηρεσίες για τα θύματα, ε 

πανένταξη των παραβατών και μέτρα πρόληψης.
Κατά τη δεκαετία για τη γυναίκα του ΟΗΕ11976 -1985) καταβλήθηκαν 

μεγάλες προσπάθειες για να έλθει το θέμα στην τρέχουσα επικαιρό- 

τητα. Το ζήτημα συζητήθηκε το 1985 στο 7 ο Συνέδριο των Ηνωμένων 

Εθνών για την πρόληψη του εγκλήματος και τη "θεραπεία" των παρα

βατών. Κατά σύσταση του συνεδρίου το Συμβούλιο του Οργανισμού κά- 

λεσε τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για την πρόληψη της οικογε

νειακής βίας, της βίας δηλαδή μέσα στο σπίτι, και ανακοίνωσε μέτρα 

για ανάλογη και ανθρώπινη αντιμετώπιση από το δικονομικό σύστημα.
Το 1986 ο Κλάδος για τη βελτίωση της θέσης των γυναικών και την 

πρόληψη της εγκληματικότητας, καθώς και το  Τμήμα Ποινικής Δι

καιοσύνης του Κέντρου του ΟΗΕ για την κοινωνική ανάπτυξη και την 

ανθρωπιστική δράση οργάνωσαν στη Βιέννη μια συνάντηση ειδικών για 
τα θέματα βίας στην οικογένεια, δίνοντας έμφαση στις συνέπειές της

πάνω στις γυναίκες. Οι ειδικοί τόνισαν ότι η οικογενειακή βία θα πρέπει 

να αντιμετωπιστεί σαν έγκλημα, εξίσου σοβαρό με άλλες πράξεις βίας 

κατά προσώπων, και όχι σαν κοινωνικό πρόβλημα. Συνέστησαν μάλιστα 

και λεπτομερή μέτρα αντιμετώπισης του προβλήματος.

Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν ταυτόχρονα βραχυπρόθεσμες ενέρ

γειες για την προστασία των θυμάτων και μακροπρόθεσμες για την 

πρόληψη του εγκληματικού αυτού φαινομένου. Στα πλαίσια των άμεσων 

ενεργειών, τονίζουν οι ειδικοί του ΟΗΕ, εντάσσεται η παροχή άμεσης 

βοήθειας, όπως υλικής βοήθειας, κοινωνικών υπηρεσιών και ενημέρω

σης για τα νόμιμα δικαιώματά τους. Θα πρέπει επίσης να ληφθούν ά

μεσα μέτρα για την αποτροπή παρομοίων εγκλημάτων.

Η εξασφάλιση καταφυγίου για τα θύματα είναι βασικό πρόβλημα κα

τά τους ειδικούς του ΟΗΕ. Τα καταφύγια δεν παρέχουν μόνον ασφαλή 

χώρο αλλά συμβάλλουν στο να γίνει το πρόβλημα ορατό. Στις χώρες 

όπου δεν υπάρχουν τέτοια καταφύγια, την έλλειψή τους μπορούν να 

υποκαταστήσουν θρησκευτικές ομάδες, οικογενειακά συμβουλευτικά 

κέντρα και συνήθεις ομάδες οικογενειών.

Το ποινικό δικονομικό σύστημα πρέπει να παίξει κύριο λόγο, τονίζουν 

οι ειδικοί του ΟΗΕ. Νομοθεσία, αστυνομία, δικαστήρια και επανορθωτι

κές υπηρεσίες μπορούν να προασπίσουν την αξιοπρέπεια και τα δικαιώ
ματα των γυναικών. Η αστυνομία και τα δικαστήρια θα πρέπει να αντι

μετωπίζουν το θύμα με ευαισθησία και ανθρωπιά, εξασφαλίζοντάς του 
την ανωνυμία και δίκες κλειστές στο κοινό. Τα θύματα θα πρέπει να 

έχουν δωρεάν νομική βοήθεια. Γιατροί και αστυνομικοί θα πρέπει να 
έχουν ειδική εκπαίδευση, γιατί συχνά αποτελούν τα πρώτα άτομα, έξω 

από την οικογένεια, που θα αντιμετωπίσουν μια κακοποιημένη γυναίκα.
Μακροπρόθεσμα η προώθηση της οικονομικής ανεξαρτησίας των 

γυναικών είναι απαραίτητος όρος για την πρόληψη της οικογενειακής 
βίας. Αμεσα όμως αναγκαίο μέτρο είναι να εξασφαλιστεί στις γυναίκες 
η πρόσβαση στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ή σε άλλους φορείς 

δημόσιας οικονομικής υποστήριξης.
Η μόρφωση αποτελεί κατά τους ειδικούς το σημαντικότερο μακρο

πρόθεσμο μέτρο. Τα σχολεία θα πρέπει να τονίζουν την ισότητα μεταξύ 

ανδρών και γυναικών και να διδάσκουν την ειρηνική επίλυση των αντι

παραθέσεων. Το μήνυμα ότι η φυσική βία μέσα στην οικογένεια είναι 

απαράδεκτη θα πρέπει να προβληθεί κατά τον πλέον αποτελεσματικό 

τρόπο. Για να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό ορισμένες χώρες ορ

γάνωσαν εκστρατείες μέσω των ΜΜΕ για την καλλιέργεια μιας άλλης 

αντίληψης. Η εμπειρία τους αποδεικνύει ότι τα ΜΜΕ μπορούν να συμ

βάλουν αποτελεσματικά στην προώθηση των προσπαθειών ενάντια 

στην οικογενειακή βία.
Μια καταγραφή προσπαθειών σε εθνικό επίπεδο αποδεικνύει ότι το 

πρόβλημα δεν είναι άλυτο. Η ξεκάθαρη πολιτική, η δημιουργία επαρκών 
μηχανισμών και η εξασφάλιση οικονομικών μέσων προσφέρουν μια βά
ση για αποτελεσματική δράση. Συντονισμένες προσπάθειες δημόσιων 

και ιδιωτικών οργανισμών είναι περισσότερο επιτυχημένες από μεμο

νωμένες προσεγγίσεις. Είναι όμως επιβεβλημένη και η κινητοποίηση της 

διεθνούς κοινότητας.
Εδώ τα Ηνωμένα Έθνη παίζουν ένα σημαντικό ρόλο. Η βία στην οι

κογένεια είναι ήδη στην ατζέντα πολλών Επιτροπών του ΟΗΕ, όπως της 

Επιτροπής Ελέγχου και Πρόληψης του Εγκλήματος, της Επιτροπής για 

την κατάσταση των γυναικών και της Επιτροπής για την εξάλειψη των 

διακρίσεων κατά των γυναικών. Τα Ηνωμένα Έθνη ενθαρρύνουν τις κυ

βερνήσεις στην καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια, προωθούν την 

έρευνα και την ανταλλαγή πληροφοριών και διεγείρουν το ενδιαφέρον 

του κοινού πάνω στο σημαντικό αυτό θέμα. Π

Μετάφραση -  εισαγωγή: Υπαστ/μος Α ' Κων/νος Δανούσης

Μάρτιος 1995________________________________________ - 163 -_______________________________ Αστυνομική Επιθεώρηση



Τηλεόραση και εξουσία

Καρλ Πόπερ: Μια προειδοποίηση
ΜΙΚΡΗ ΟΘΟΝΗ - ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑ...

Στις 17 Σεπτέμβρηΐ 994, πέθανε στα 92 του χρόνια, ο μεγάλος επιστημολόγος και φ ιλόσοφ ος Καρλ Πόπερ. 

Κατά τραγική σύμπτω ση, την ίδια ακριβώς τη μέρα του θανάτου του, η ιταλική επιθεώ ρηση RESET δημοσίευσε 

το  τελευτα ίο  κείμενό του , ένα κείμενο -  πνευματική διαθήκη που αντιπροσωπεύει ένα ισχυρό σήμα κινδύνου, 

μια δραματική προειδοποίηση για την ανεξέλεγκτη επέκταση της δύναμης της τηλεόρασης.

Αν στοχαστούμε πάνω στην ιστορία της τηλεόρασης, βλέπουμε ότι 

στα πρώτα χρόνια της ήταν αρκετό καλή, Δεν υπήρχαν τα κακά πράγ

ματα που ήρθαν μετά, προσέφερε καλές ταινίες και άλλα αρκετό καλό 

πράγματα. Η αιτία γι' αυτό είναι ως ένα βαθμό ότι στην αρχή δεν υπήρχε 

ανταγωνισμός ή τουλάχιστον υπήρχε πολύ λίγος και η συζήτηση δεν 

είχε ακόμα επεκταθεί. Γι' αυτό η παραγωγή μπορούσε να είναι πιο επι

λεκτική. Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε τι λένε σχετικό εκείνοι που 

παράγουν τηλεόραση.

Με την ευκαιρία μιας διάλεξης που έδωσα στη Γερμανία πριν από 

λίγα χρόνια, συνάντησα τον υπεύθυνο μιας τηλεόρασης που ήρθε να 

με ακούσει μαζί με ορισμένους συνεργάτες του. Δεν λέω το όνομά 

του για να μην προσωποποιήσω την περίπτωση. Είχα μία συζήτηση μαζί 

του κατά την οποία υποστήριξε ορισμένες φρικτές θέσεις, στην 

αλήθεια των οποίων φυσικό πίστευε. Ελεγε για παράδειγμα: "Οφείλουμε 

να προσφέρουμε στον κόσμο αυτό που ο κόσμος θέλει" σαν να μπο

ρούσε κανείς να ξέρει τι θέλει ο κόσμος από τις στατιστικές ακροα
ματικότητας των εκπομπών. Το μόνο που μπορούμε να αντλήσουμε από 

αυτές τις στατιστικές είναι ενδείξεις για τις προτιμήσεις μεταξύ των 

προσφερόμενων παραγωγών. Μελετώντας αυτούς τους αριθμούς, δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε τι θα έπρεπε ή τι θα μπορούσαμε να προ

σφέρουμε και αυτός, ο επικεφαλής αυτής της τηλεόρασης, δεν μπορεί 

να γνωρίζει τι θα διάλεγε ο κόσμος αν δεχόταν προτάσεις διαφορετι

κές από τις δικές του. Γεγονός είναι ότι αυτός πιστεύει αληθινό ότι η 

επιλογή είναι δυνατή μόνο στο πλαίσιο της υπόρχουσας προσφοράς, 
χωρίς να βλέπει εναλλακτικές λύσεις.

Α π ίστευτη  άποψη

Η συζήτηση που είχα μαζί του ήταν αληθινό απίστευτη. Αυτός πί

στευε ότι οι θέσεις του στηρίζονταν από "λόγους της δημοκρατίας" 

και θεωρούσε ότι είναι υποχρεωμένος να βαδίζει στην κατεύθυνση που 

έβλεπε σαν τη μοναδική και που αυτός ήταν σε θέση να κατανοεί, στην 

κατεύθυνση που υποστήριζε ότι είναι η πιο λαϊκή". Ωστόσο δεν υπάρ
χει τίποτα στη δημοκρατία που να δικαιολογεί τις θέσεις ε
κείνου του διευθυντή της τηλεόρασης κατά τον οποίο το γε
γονός ότι προσφέρονται εκπομπές όλο και χαμηλότερου επι
πέδου από μορφωτική άποψη αντιστοιχεί στις αρχές της δη
μοκρατίας "επειδή έτσι θέλει ο κόσμος".

Στη δημοκρατία, όπως και άλλες φορές έχω υποστηρίζει, δεν υπάρ

χει τίποτα άλλο εκτός από μια αρχή υπεράσπισης από τη δικτατορία. 

Και δεν υπάρχει τίποτα που να λέει, για παράδειγμα, ότι οι άνθρωποι 

που διαθέτουν περισσότερη γνώση δεν πρέπει να την προσφέρουν σε 

όποιους έχουν λιγότερη. Αντίθετα, η δημοκρατία απέβλεπε πάντα στην 

ανάπτυξη του επιπέδου της εκπαίδευσης. Αυτή είναι μια παλιά, παρα
δοσιακή της φιλοδοξία.

Οι ιδέες αυτού του κυρίου δεν αντιστοιχούν καθόλου στην ιδέα της 

δημοκρατίας που ήταν και είναι η συμβολή στην ανάπτυξη της γενικής 

εκπαίδευσης με την προσφορά όλο και καλύτερων ευκαιριών σε όλους. 

Αντίθετα, οι αρχές που αυτός μου ανέπτυξε έχουν ως συνέπεια να
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προσφέρουν στο κοινό όλο και χειρότερα επίπεδα παραγωγός και το 

κοινό να τα αποδέχεται, αφού τους ρίχνουν από πάνω το πιπέρι, τα 

μπαχαρικά και τις ισχυρές γεύσεις που αντιπροσωπεύονται κυρίως από 

τη βία, το σεξ και τον ενθουσιασμό. Γεγονός είναι ότι όσο περισσότερο 

χρησιμοποιούν αυτό τα καρυκεύματα τόσο περισσότερο εκπαιδεύουν 

τον κόσμο να τα ζητάει. Και από τη στιγμή που αυτός ο τύπος παρέμ

βασης είναι εκείνος που γίνεται πιο εύκολα κατανοητός από τους πα

ραγωγούς και εκείνος που παράγει μια πιο εύκολη αντίδραση από μέ

ρους του κοινού, προκαλείται μια κατάσταση όπου παύουν να σκέφτο

νται πιο δύσκολες παρεμβάσεις.

Αρκεί να βάλουμε πιπέρι στις εκπομπές. Ετσι ένας τηλεοπτικός υ

πεύθυνος μπορεί να σκέφτεται ότι λύθηκε το πρόβλημα. Και αυτό είναι 

εκείνο που συνέβη χρόνο με το χρόνο από τότε που ξεκίνησε η τη

λεόραση: όλο και πιο ισχυρό καρυκεύματα στο φαγητό, γιατί το φαγητό 

είναι κακό και με περισσότερο αλατοπίπερο προσπαθούν να περάσουν 

και μια απαίσια γεύση

Μάθημα βίας

Πριν από οκτώ χρόνια, σε ένα μάθημα, υποστήριξα τη θέση ότι εκ
παιδεύουμε τα παιδιά μας στη βία και ότι, αν δεν κάνουμε κάτι, η κα

τάσταση αναγκαστικό θα χειροτερέψει, γιατί τα πράγματα κινούνται πά

ντα στην κατεύθυνση της μικρότερης αντίστασης. Με άλλα λόγια, βα

δίζουν πάντα από τον πιο εύκολο δρόμο, εκείνο στον οποίο βοηθιέται 

κανείς να ξεπερόσει ένα πρόβλημα περιορίζοντας τους καταναγκα

σμούς εργασίας. Αυτά τα καρυκεύματα για τα οποία μιλήσαμε είναι το 

μέσο που οι παραγωγοί της τηλεόρασης έχουν πιο εύκολα στη διάθεσή 

τους για να βοηθιούνται, είναι ο δοκιμασμένος μηχανισμός που είναι 

πάντα σε θέση να αιχμαλωτίσει το κοινό.

Και αν το κοινό κουραστεί, αρκεί να αυξήσουμε τις δόσεις. Πρόκει

ται για ένα μηχανισμό ο οποίος πιθανότατα θα επαναλειτουργούσε α
κόμη και αν επιστρέφαμε στην προηγούμενη κατάσταση. Δεν γνωρίζω 

την ιταλική τηλεόραση αλλά έτσι είναι στην Αγγλία και στην Αμερική. 
Υπάρχει ήδη ένας σημαντικός αριθμός περιπτώσεων στις οποίες οι υ

πεύθυνοι εγκληματικών ενεργειών παραδέχτηκαν ότι για τα εγκλήματά 

τους άντλησαν έμπνευση από την τηλεόραση. Και υπήρξε κραυγαλέα η 

περίπτωση των δύο δεκάχρονων παιδιών στο Λίβερπουλ που απήγαγαν 

και σκότωσαν χωρίς κανένα κίνητρο ένα παιδί δύο χρόνων το Φεβρουά

ριο του 1993. Το γεγονός προκόλεσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και α

νησυχία. Επρόκειτο για ένα είδος διαφθοράς για το οποίο δύσκολα μπο

ρεί να βρεθούν προηγούμενα. Εγινε πολύ συζήτηση και για τη σχέση 

ανάμεσα σε αυτό το επεισόδιο και την τηλεόραση, αλλά διάφοροι ει

δικοί έφτασαν να υποστηρίξουν ότι, ψυχολογικό, ήταν λάθος να γίνεται 

αυτή η σύνδεση...
Στη σχέση ανάμεσα σε παιδιά και τηλεόραση βρισκόμαστε μπροστά 

σε ένα πρόβλημα εξέλιξης: τα παιδιά έρχονται σε αυτό τον κόσμο πλα

σμένα για ένα καθήκον, αυτό της προσαρμογής στο περιβάλλον τους. 

Από όσα γνωρίζω, αυτή η πολύ απλή διαπίστωση δεν έχει μέχρι τώρα 

εισαχθεί στη συζήτηση για το πρόβλημα της τηλεόρασης. Με άλλα λό

για, σε ολόκληρο τον εξοπλισμό τους για τη ζωή, τα παιδιά είναι εφο

διασμένα έτσι ώστε να μπορούν να προσαρμόζονται στα διάφορα πε

ριβάλλοντα που θα συναντήσουν γύρω τους. Γι' αυτό αυτά είναι εξαρ
τημένα σε αξιοσημείωτο βαθμό στη διανοητική τους εξέλιξη από το 

περιβάλλον τους και αυτό που αποκαλούμε εκπαίδευση είναι κάτι που 
επηρεάζει αυτό το περιβάλλον με έναν τρόπο που κρίνουμε καλό για 

την ανάπτυξη αυτών των παιδιών...
Τώρα, η βία στο σπίτι αντικαθίσταται και επεκτείνεται από 

τη βία που εμφανίζεται στην τηλεοπτική οθόνη. Και μέσα από 

αυτό το μέσο που τοποθετείται μπροστά στα παιδιά για πολλές ώρες
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κάθε μέρα. Η εμπειρία μου με οδηγεί να θεωρώ αυτό το σημείο πολύ 

σημαντικό, θα έλεγα αποφασιστικό. Η τηλεόραση παράγει βία και τη 

φέρνει σε σπίτια όπου διαφορετικό δεν θα υπήρχε βία...

Μια πρόταση

Θα διατυπώσω τώρα συνοπτικά την πρότασή μου, για την οποία υιο

θέτησα το μοντέλο που μας προμηθεύουν οι γιατροί και τη μορφή ε 

λέγχου που έχει θεσπιστεί γενικά για τον κλάδο τους... Οι γιατροί ε 

λέγχονται από τις οργανώσεις τους με βάση μια μέθοδο που είναι αρ

κετά δημοκρατική. Οι γιατροί διαθέτουν πράγματι μια μεγάλη εξουσία 

πάνω στη ζωή και στο θάνατο των ασθενών τους, που πρέπει υπο

χρεωτικά να υποβάλλεται σε κάποιο έλεγχο. Και σε όλες τις πολιτισμέ

νες χώρες υπάρχει μια οργάνωση μέσα από την οποία οι γιατροί αυ- 

τοελέγχονται και φυσικά υπάρχει και ένας νόμος του κράτους που ο

ρίζει τις λειτουργίες αυτής της οργάνωσης. Εγώ προτείνω να δημιουρ- 

γηθεί από το κράτος μια παρόμοια οργάνωση για όλους όσους ασχο

λούνται με την τηλεοπτική παραγωγή. Οποιος συνδέεται με την τη
λεοπτική παραγωγή πρέπει να κατέχει ένα δίπλωμα, μια άδεια, 
ένα πτυχίο, που να μπορεί να του αφαιρεθεί ισόβια όταν πα
ραβιάζει ορισμένες αρχές.

Αυτή είναι η οδός μέσα από την οποία εγώ θα ήθελα να εισαχθεί 

μια πειθαρχία σε αυτό το πεδίο. Οποιος κάνει τηλεόραση πρέπει υπο

χρεωτικά να είναι οργανωμένος, πρέπει να έχει μία άδεια. Και όποιος 

κάνει κάτι που δεν θα 'πρεπε να κάνει, σύμφωνα με τους κανόνες της 

οργάνωσης και με βάση την κρίση της οργάνωσης, να μπορεί να χάνει 

αυτή την άδεια. Αυτή η διαρκής εποπτεία είναι κάτι πολύ πιο αποτελε

σματικό από τη λογοκρισία και για το λόγο ότι η άδεια, στην πρότασή 
μου, πρέπει να παραχωρείται μόνο, ύστερα από έναν κύκλο εκπαίδευ
σης στο τέλος του οποίου θα γίνονται εξετάσεις. Ενας από τους 

κύριους σκοπούς αυτού του κύκλου θα είναι να διδάσκει σε όποιον σκο

πεύει να γίνει τηλεοπτικός παραγωγός ότι στην πράξη, ε ίτε  του αρέσει 
ε ίτε όχι, θα ασχοληθεί με τη μαζική εκπαίδευση, με έναν τύπο εκπαί

δευσης που είναι τρομερά ισχυρός και σημαντικός. Αυτό θα πρέπει να 

το υπολογίζουν, θέλουν δεν θέλουν, όλοι εκείνοι που ασχολούνται με 

την τηλεόραση. Δρούν ως εκπαιδευτές γιατί η τηλεόραση φέρνει τις 

εικόνες της τόσο μπροστά στα παιδιά και στους νέους όσο και στους 

ενήλικες. Οποιος κάνει τηλεόραση πρέπει να γνωρίζει ότι συνεργεί 

στην εκπαίδευση των μεν και των δε.

Η πρόταση που διατύπωσα δεν είναι μόνο πολύ επείγουσα αλλά, από 

τη σκοπιό της δημοκρατίας, είναι και απολύτως αναγκαία. Και εξηγώ 

γιατί, με λίγα συμπερασματικά λόγια. Η δημοκρατία έγκειται στο να θέ

τουμε υπό έλεγχο την πολιτική εξουσία. Αυτό είναι το θεμελιώδες χα

ρακτηριστικό της. Σε μια δημοκρατία δεν θα'πρεπε να υπάρχει καμιά 

ανεξέλεγκτη πολιτική εξουσία. Τώρα η τηλεόραση έχει γίνει μια κολοσ
σιαία πολιτική εξουσία, θα μπορούσε να πεί κανείς και η πιο σημαντική 

από όλες, σαν να είναι ο ίδιος ο θεός που μιλάει. Και έτσι θα γίνει αν 
συνεχίσουμε να επιτρέπουμε αυτή την κατάχρηση. Η τηλεόραση έχει 

γίνει μια εξουσία υπερβολικά μεγάλη για τη δημοκρατία.
Καμιά δημοκρατία δεν μπορεί να επιβιώσει αν δεν τεθ ε ί ένα τέρμα 

στην κατάχρηση αυτής της εξουσίας. Μια δημοκρατία δεν μπορεί 
να υπάρχει αν δεν τεθεί υπό έλεγχο η τηλεόραση ή ακριβέ
στερα δεν μπορεί να υπάρχει για πολύ όσο η εξουσία της τη
λεόρασης δεν θα έχει πλήρως αποκαλυφθεί. Το λέω αυτό γιατί 

και οι εχθροί της δημοκρατίας δεν έχουν ακόμα συνειδητοποιήσει τη 

δύναμη της τηλεόρασης.

Αλλά όταν θα έχουν αντιληφθεί σε βάθος αυτό που μπορούν να κά

νουν, θα τη χρησιμοποιήσουν με όλους τους τρόπους, ακόμα και στις 

πιο επικίνδυνες καταστάσεις. Αλλά τότε θα είναι πολύ αργά... □
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Και πέρα 
από τη φαντασία 

του Orwell

Τι κρύβεται
πίσω από την πολιτική διαμάχη 

σχετικά με την ελευθερία  
και την εξουσία της τηλεόρασης;

Του Pietro Zullino

"Η εξουσία συνίσταται στο να διαλύει σε φέτες τα μυαλά των αν

θρώπων και να τα ξανασυνθέτει σε νέους τύπους και συνδυασμούς 

του γούστου μας" εξηγεί ο κυβερνητικός λειτουργός Ο' Brien στον πο

λίτη Winston Smith σε ένα κεφάλαιο του Ί984", του περίφημου βιβλίου 

του George Orwell για τον εκφυλισμό του πολιτικού συστήματος σε 
μια φανταστική χώρα με το όνομα Ωκεανία.

Η Ωκεανία έχει από δεκαετίες ένα δικτάτορα, το Μεγάλο Αδελφό. 

Αυτός για να μετατρέψει τους πολίτες σε υπηκόους και αφοσιωμένους 

υπηρέτες χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο την τηλεόραση. Τα σπίτια, οι 
πλατείες, τα γραφεία, ακόμη και οι τουαλέτες είναι γεμάτες από οθό

νες τηλεόρασης, στις οποίες προβάλλονται προγράμματα επεξεργα

σμένα κατάλληλα από το προκλητικά ψευδέστατο "Υπουργείο της 

Αλήθειας".

Αν σκεφθούμε ότι ο Orwell δημοσίευσε το βιβλίο του πριν σαράντα 

έξι χρόνια, όταν δηλαδή η τηλεόραση σ' αυτήν την ίδια την Αμερική 

έκανε τα πρώτα της βήματα, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως δεν 
υπήρξε ποτέ πιο προορατικός και προφητικός συγγραφέας.

Και φαίνεται πως η φανταστική Ωκεανία υπάρχει αληθινά, αν και στην 

δική μας πραγματικότητα θα μπορούσε να ονομαστεί Ιταλία.

Λέτε πως είναι αδύνατο; Η υπόθεση αυτή σας φαίνεται κάπως δια

κινδυνευμένη; Έχετε απόλυτα δίκιο: η Ιταλία είναι μία χώρα ελεύθερη 

και δημοκρατική, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του ΟΗΕ, έχει 

υπογράψει το Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις συμφω
νίες του Ελσίνκι.

Μα τότε γιατί στις πολεμικές τους για το εθνικό τηλεοπτικό σύστη

μα, για τη διαχείρισή του -λίγο πολύ μονοπωλιακή-, για τη μελλοντική 

του εξέλιξη οι Ιταλοί πολιτικοί λειτουργούν σαν να έχουν προεξοφλήσει 

ότι η TV είναι, πρέπει να είναι, θα είναι πάντα η μοναδική δύναμη χει

ραγώγησης των ατόμων και του εκλογικού σώματος;

Δεξιά, Αριστερά και Κέντρο. Νοσταλγοί της πρώτης δημοκρατίας και 
εγγυητές της δεύτερης, όλοι φαίνονται απόλυτα πεπεισμένοι γι’ αυτό. 

Αλλά γιατί μπροστά στο αναπόφευκτο κανείς δεν κάνει τίποτα για να 
αποτρέψει μια προοπτική τόσο επικίνδυνη.

Αντίθετα καθένας φαίνεται να ανησυχεί μόνο για το γεγονός ότι 
ένα σημαντικά μεγάλο μερίδιο από την τηλεοπτική πίτα θα μπορούσε 

να καταλήξει στον πολιτικό, δικαστικό και τεχνικό έλεγχο της αντίπαλης 

παράταξης. Ο καθένας τελικά, όπως συνήθως συμβαίνει, θα ήθελε να 

είναι εκείνος ο Μεγάλος Αδελφός, ή τουλάχιστον κάποιος στενός συγ
γενής του.

Ας μείνουμε για μια στιγμή ακόμα στη μυθική Ωκεανία. Ο Μεγάλος 

Αδελφός δεν είναι δικτάτορας κομμουνιστικού ή ναζιστικού τύπου. Είναι 

ένας δικτάτορας καπιταλιστής και τεχνολόγος. Ασκεί την ελάχιστη δυ
νατή βία και επιδιώκει κυρίως μέσα από εκλεπτισμένες μεθόδους δια

φθοράς να ελέγχει ψυχές, συνειδήσεις και θελήσεις.

Απόλυτος κύριος των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης -και ως εκ 

τούτου των ειδήσεων- είναι σε θέση όχι μόνο να επινοεί τα γεγονότα 
αλλά και να διαστρεβλώνει την ιστορία, προσαρμόζοντάς την στα μέτρα 

του. Ο λαός πρέπει να πείθεται και "Αυτός" είναι επί του παρόντος η 

προσωποποίηση του Αγαθού, ενώ όλο το παρελθόν κυβερνήθηκε από 
το Κακό.

“Όποιος ελέγχει το παρελθόν, ελέγχει και το μέλλον", εξηγεί ο Ο' 

Brien στο Smith. "Μα πιστεύεις αλήθεια Winston ότι το παρελθόν υπήρ

ξε  ποτέ; Ελέγχουμε όλα τα ντοκουμέντα και όλες τις μνήμες".

Και προσθέτει: "Είμαστε διαφορετικοί από τους διώκτες του παρελ

θόντος. Σε μας δεν αρκεί μονάχα η παθητική υπακοή ούτε καν η πλέον 

απόλυτη υποταγή. Εμείς θέλουμε να μας αγαπούν. Αν υπάρχει κάποιος 

αντίθετος τον μεταστρέφουμε, κατακτούμε τις απόκρυφες σκέψεις 

του, τον φέρνουμε στο πλευρό μας, όχι μονάχα επιφανειακά αλλά ε ι

λικρινή και εκ βαθέων, με την ψυχή, με την καρδιά του. Δεν του λέμε 
"εσύ πρέπει" αλλά ‘εσύ είσαι".

Γιατί παραθέσαμε αυτά τα αποσπάσματα από το,"1984”;

Για να σας δείξουμε ότι ο μεγάλος συγγραφέας, μέσα στην καλπά- 

ζουζα φαντασία του, υπήρξε στην πραγματικότητα αφελής, περισσό

τερο και από ένα παιδάκι... Ο Orwell δεν μπόρεσε να εκφράσει με ι

διαίτερα εκλεπτισμένους τύπους την απαισιόδοξη άποψη που εξωτε- 
ρίκευσε.
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Τηλεόραση και πολιτική

Πάρτε για παράδειγμα αυτή την Ιταλία στο κατώφλι του 2.000. Εδώ 

ένας Μεγάλος Αδελφός θα ανακάλυπτε με απογοήτευση ότι το παιχνίδι 

έχει ήδη παιχτεί και ο κόσμος έχει βρει ένα εκμεταλλευτή και "προ

στάτη" και, για παράδειγμα, πληρώνει από την τσέπη του όλο το κόστος 

του δίδυμου τηλεοπτικού συστήματος (δημόσιου και ιδιωτικού) που τον 

καταπιέζει.
Στην Ωκεανία τουλάχιστον κανένας δεν πλήρωνε τηλεοπτικό δασμό 

ή κόστος. Δεν ισοπεδωνόταν με τα κολοσσιαία χρέη του Εθνικού Τη

λεοπτικού Οργανισμού. Δεν έκανε οικονομία στο σούπερ μάρκετ για να 

χρηματοδοτήσει ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια, τα οποία δεν υπήρχαν ε 

κεί. Πώς, πώς; Πιστεύετε ότι στην Ιταλία η ιδιωτική τηλεόραση δεν πλη

ρώνεται από το λαό;
Δυστυχώς συμβαίνει το αντίθετο. Διαδίδεται ότι τα ιδιωτικά κανάλια 

δεν επιβαρύνουν τον ιταλό πολίτη. Το αντίθετο όμως συμβαίνει, 

βαρύνουν αυτόν αποκλειστικά. Να το ξέρετε! Πρόκειται για ένα μηχα

νισμό διαβολικής επινόησης που ο Orwell δεν μπορούσε ούτε καν να 
φαντασθεΠ Τα προγράμματα της λεγάμενης ελεύθερης τηλεόρασης 

δεν παρέχονται δωρεάν στον ανυποψίαστο και "απαλλαγμένο" από ε 

πιβαρύνσεις τηλεκαταναλωτή. Είναι σίγουρο ότι πρόκειται για προγράμ

ματα που χρηματοδοτούνται από τη διαφήμιση.
Τη διαφήμιση όμως ποιος την πληρώνει; Την πληρώνουμε όλοι εμείς, 

σαν καταναλωτές, όταν αγοράζουμε κάποιο διαφημιζόμενο προϊόν, ένα 

προϊόν στην τελική αξία του οποίου συμπεριλαμβόνεται και τα κόστη 

του διαφημιστικού spot για την προβολή του και της τεχνικής υποδομής. 

Σκαφθήκατε ίσως ότι οι κατασκευαστές μας κάνουν το ευγενικό δώρο 

να μειώσουν την τιμή;
Σε μια από τις πιο επιτυχημένες στιγμές του ο Beppe Grillo εμφα

νίζεται να κοιτά εναλλακτικά μια μποτίλια αργού πετρελαίου και μια με 
μεταλλικό νερό και να αναρρωτιέται πώς είναι δυνατόν το αργό πετρέ

λαιο, το οποίο κινεί τον κόσμο και αντλείται από μεγάλα βάθη σε μα
κρινές ερήμους, να κοστίζει ανά λίτρο δέκα φορές λιγότερο από το 

μεταλλικό νερό που πηγάζει έτσι όπως είναι από τις Αλπεις. Και αυτό 

συμβαίνει γιατί το αργό πετρέλαιο δε διαφημίζεται (εκτός ίσως από τη

βενζίνα), ενώ το μεταλλικό νερό, πρώτη ύλη με μηδαμινό κόστος, πω

λείται χίλιες και πλέον λιρέτες ανά μποτίλια, πεντακόσιες από τις ο

ποίες προορίζονται για να καλύψουν τα διαφημιστικά και το λειτουργικό 

κόστος που επιτρέπει την επιβίωση των καναλιών, ε ίτε  είναι κρατικά 

ε ίτε  ιδιωτικά.
Ο καταναλωτής πληρώνει έτσι ταυτοχρόνως μια "αλμυρή" αλλά α

θέατη επιβάρυνση. Πληρώνει τον Emilio Fede και την Parietti, τους Mike 

Bon giorno και Maurizio Costanzo, τους Pippo Baudo και Funari. Και έως 

εδώ... Μα αυτό που είναι χειρότερο, είναι ότι πληρώνει τα φιλμς σέξ 

και βίας, "κάνοντας έτσι καλό στα παιδάκια του", και όλη την ηλιθιότητα 

και χυδαιότητα των προγραμμάτων με παιχνίδια, κουίζ, και ροζ υπο

νοούμενα, όλα δηλαδή εκείνα που ονομάζονται "τηλεσαβούρα".

Η περίπτωση του μεταλλικού νερού είναι κάτι το μεμονωμένο. Το 

επιχείρημα όμως αυτό ισχύει και για κάθε άλλο καταναλωτικό αγαθό. 

Όταν αγοράζουμε κονσέρβες, μπισκότα, πλυντήρια, ψυγεία, αυτοκίνητα, 

τηλεοράσεις, πληρώνουμε πολύ περισσότερα απ' όσο το προϊόν αξίζει, 

γιατί η τιμή πώλησης εμπεριέχει μια απίστευτα υψηλή, αφανή, επιβά

ρυνση, δηλαδή το συνολικό λειτουργικό κόστος των ιδιωτικών ραδιο

τηλεοπτικών σταθμών και το κόστος της διαφήμισης.
Θα ειπωθεί: Έτσι είναι η ζωή, αυτή είναι η αγορά. Σίγουρα. Αλλά είναι 

επίσης σίγουρο ότι η "διαφημιστική τούρτα" σχηματίζεται από τή δα

πάνη του πολίτη που εργάζεται και του καταναλωτή που δαπανά. Ο πο
λίτης λοιπόν που εργάζεται και ο καταναλωτής που πληρώνει έχουν 

"ιερό δικαίωμα" να γνωρίζουν πού χρησιμοποιούν το Fininvest, Rai - TV 

και άλλοι τηλεοπτικοί οργανισμοί τα έσοδα που προέρχονται από το 

βιομηχανικό και εμπορικό σύστημα.
Με άλλα λόγια το Fininvest, Rai - TV και άλλοι τηλεοπτικοί οργανισμοί 

δεν κατοικούν σε ένα είδος Ολύμπου από όπου δεν υποχρεούνται να 
δίνουν λόγο σε κανένα για τις επιλογές τους. Τόσα χρήματα δεν πέ
φτουν από τον ουρανό αλλά έρχονται από μια γιγαντιαία, γενναιόδωρη 

και αληθινά λιγάκι ηλίθια γαλακτοφόρο αγελάδα.
Απ' αυτόν τον προβληματισμό εξάγονται δυο συμπεράσματα: πρώ

τον αυτά τα χρήματα δεν είναι δυνατόν να σπαταλούνται και διασηαθί- 

ζονται ανώφελα για το σύνολο ή να διατίθενται για την επιτυχία πολι

τικών στόχων και δεύτερον δε θα πρέπει να επενδύονται μόνο σε προ

γράμματα αποκλειστικά χαμηλής ποιότητας και για την εξασφάλιση με

γαλύτερης ακροαματικότητας, η οποία θα προσελκύσει περισσότερες 

διαφημίσεις σε τιμές διαρκώς αυξανόμενες.
Αν μείνουμε σ' αυτό το φαύλο κύκλο Ιτυπικό δείγμα μιας λογικής 

που στηρίζεται μονάχα στο κέρδος) θα έχουμε μια τηλεόραση όλο και 

πιο υποβαθμισμένη και κοινωνικά επικίνδυνη, μια τηλεόραση "σαβούρα".
Δεν είναι λοιπόν κομμάτι γελοίο να διαρρηγνύουμε τα ιμάτιά μας 

στην ιδέα ότι η Ιταλία μπορεί να γίνει Ωκεανία, όταν δεν αντιλαμβανό

μαστε ότι ο κίνδυνος είναι άλλος, να γίνουμε όλοι -κυβερνώντες και 

κυβερνόμενοι- σκλάβοι ενός οικονομικού μηχανισμού βαθιά διεφθαρ

μένου, μπροστά στον οποίο τα άτομα, ακόμη και εκείνα που διαθέτουν 

μια τυπική εξουσία, θα καταλήξουν να μετρούν ελάχιστα ή και τίποτα;

Με το ένα μάτι σ' αυτό που έγινε και γίνεται στο εξωτερικό, για να 

εξορκίσουμε κάποια φαντάσματα, και το άλλο στις εσωτερικές μας υ

ποθέσεις, ελάχιστα φωτεινές και σαφείς και πότε πότε παράλογες, 

που έχουν σαν αντικείμενο την αδυναμία ελέγχου της TV, που θα μπο

ρούσε να αποβεί δικτατορία, θα πρέπει πριν αποφασίσουμε να βγούμε 

από την Ευρώπη να προβληματιστούμε πώς με μέσα νόμιμα και δημο

κρατικά οι ιταλοί πολίτες, που δεν έχουν ακόμη γίνει υπήκοοι, να απε

λευθερωθούν από άξεστους και ανήθικους εκμεταλλευτές. □

Μετάφραση από τα ιταλικά: Υπαστ. Α ' Κων/νος Δανούσης
Από το περιοδικά "II Carabiniere" (Luglio 1994, ρρ. 24 -  25).
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Παι6ί και Τηλεόραση

Τι  β λ έ π ο υ ν  
τ α π α ι δ ι ά  μας
1822: Η τηλεόραση δεν έχει εφ ευ ρ εθ ε ί. 
Κι όμως έχ ε ι κι όλας τον προφήτη της. 

"Κουταμάρες, λέμε πολλές, 
ίσως γράφουμε ακόμα πιο πολλές.
Απ'αυτές δεν κινδυνεύει η ψυχή 

ή το κορμί μας να πεθάνει 
όλα μένουν όπως πριν.

Κουταμάρες όμως που βάζουν 
μπρος στα μάτια μας 

αποκτούν δύναμη μαγική, 
γιατί κρατάνε δέσμιες τις αισθήσεις μας 
και μας σκλαβώνουν δουλικά το πνεύμα".

Ιένα 1822 , Γκαίτε.

Της ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ -  ΣΟΥΡΕΛΗ

Είναι κοινή πεποίθηση και ομολογία ότι η τηλεόραση, είναι το πιο δυ

ναμικό ψυχαγωγικό και μορφωτικό μέσον για τον άνθρωπο όλων των 

ηλικιών. Μας χαρίζει ευχάριστες ώρες ξεκούρασης, μας πληροφορεί 

μας ενημερώνει, συνδυάζει τα κυριότερα εκφραστικό μέσα: ομιλία, ει

κόνα, χρώμα και κίνηση.

Ο περίφημος Αρθουρ Κλάρκ αναρωτήθηκε όταν η τηλεόραση έκανε 
τα πρώτα της βήματα: "Θα φέρνει νέα, διασκέδαση, εκπαίδευση. Θα 

μας αποξενώνει. Θα γίνει ένας κοινωνικός κίνδυνος", λέει χωρίς ενδοια
σμούς το 1928 ο τότε διευθυντής του B.B.C.

Αργότερα ο Γκρίν, στο βιβλίο του "Το παγκόσμιο μάτι”, αναφέρει έ 
ναν σπουδαίο καθηγητή κοινωνιολογίας που είπε: "Μετά την υδρογο
νοβόμβα η τηλεόραση είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα στον κό
σμο". Μια εικόνα αξίζει όσο 11.000 λέξεις, λένε οι Κινέζοι, κι έχουν 

δίκιο. Αλλά το θέμα μας είναι παιδί και τηλεόραση. Τι βλέπουν, λοιπόν, 
τα παιδιά μας;

Σε έρευνες σοβαρές αναφέρεται ότι τα παιδιά, ενώ αρχίζουν με 
την παρακολούθηση παιδικών προγραμμάτων, πολύ σύντομα προτιμούν 

προγράμματα που προορίζονται για ενήλικες, ιδιαίτερα προγράμματα 
επεισοδιακά, βίαια, περιπετειώδη, δραματικά. Η "εικόνα του κόσμου" 

που βλέπει το παιδί: σαπουνόπερες, γουέστερνς, αστυνομικά, σώου κά

θε είδους, ταινίες τρόμου, κυνηγητά αυτοκινήτων με την αναπόφευκτη 

σύγκρουση στο τέλος, αστέρια της non και φυσικά διαφημίσεις και συ

νεχώς περισσότερες διαφημίσεις. Προκαλεί παΘητικότητα, υποβί
βασε τα ενδιαφέροντα, τις δραστηριότητες και την πρωτο
βουλία των νεαρών Θεατών.

Παιδαγωγοί αναφέρονται στις "ναρκωτικές επενέργειες". Τα παιδιά 

δεν έχουν διάθεση να ασχοληθούν με κάτι ενεργά, ακόμα και με το να 
παίξουν. "Το παιδί αυτοαπομονώνεται με ο,τιδήποτε ομαδικό".
Αλλοι επισημαίνουν τον κίνδυνο κατασκευής παιδικών ρομπότ, ικανο

ποιημένα από τη ζωή τους, να δέχονται φυσιολογικά όλες τις παροχές.

ή βίαια ρομπότ, αδίστακτοι υπηρέτες χωρίς κρίση, απογυμνωμένα απο 

κάθε ηθικό δισταγμό και αναστολή και οπωσδήποτε αποξένωση από 
την ενεργό συμμετοχή στη ζωή.

Οι φόβοι και οι ανησυχίες είναι πως η τηλεόραση, εκτός του ότι 

δημιουργεί συνθήκες για "φυγή” από την πραγματικότητα, παΘητικότητα 

και εξάρτηση, καλλιεργεί ακόμη τη βία, την αναρχία και την εγκληματι
κότητα. Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικές οθόνες πλημμυρίζουν όλο και 
πιο πολύ από το θολό κύμα της βίας. Η Εκθεση προς την Εθνική Επιτροπή 

για τα αίτια της βίας και την πρόληψή της στην Αμερική, δήλωνε ότι το 

81% των προγραμμάτων περιείχε βία. Κάθε κωμωδία κατά μέσον όρο 

τρία στιγμιότυπα βίας, ενώ μια τηλεταινία ή μια ταινία κινουμένων σχε
δίων κατά μέσον όρο επτά. Στις ΗΠΑ υπολογίστηκε ότι μέσα σε 2 ή 3 

ώρες τα παιδιά που παρακολουθούσαν τηλεόραση μπορούσαν να δούν 

μέχρι 50 "ολοζώντανους" θανάτους. Ενα παιδί μέχρι να τελειώσει το 

Λύκειο έχει παρακολουθήσει 18.000 φόνους, με αποτέλεσμα τη δη
μιουργία εντυπώσεως πως οι πράξεις βίας είναι μια καθημερινότητα 
και φυσικά το μόνο μέσον επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων.

Οι 22.000 γιατροί που ανήκουν στην Ιατρική Ενωση Καλιφόρνιας, προ- 

σέφυγαν στη δικαιοσύνη επειδή διαπίστωσαν - όπως διακήρυξαν - ότι 
οι σκηνές βίας που δείχνει η τηλεόραση είναι άκρως επικίνδυνες για 

την ψυχική υγεία των παιδιών. Για τη φυγή από την πραγματικότητα: Η 

τηλεόραση έκανε πολλά παιδιά να αποτραβηχτούν από τη ζωή σε σο

βαρό βαθμό. Το παιδί μιλάει με τα παιχνίδια του. Παίζει θέατρο: τις κου

μπάρες, μαλώνει την κούκλα που δεν τρώει, γίνεται μαμά ή μπαμπάς. 

Με την τηλεόραση αυτός ο απαραίτητος γεμάτος φαντασία 
διάλογος καταργείται. Το παιδί έτσι δεν "ζει τη ζωή του" και αισθά

νεται μοναξιά. Τα νήπια είναι αυτά που επηρεάζονται περισσότερο και 

δημιουργείται σ'αυτό σύγχυση ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντα

στικό γιατί δεν έχουν κρίση και πείρα. Σε μεγαλύτερες ηλικίες προκα- 
λούνται αμφιβολίες για τις αξίες της ζωής.
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Παιδί και Τηλεόραση

Η Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η

* Αποσπά τη προσοχή της νεολαίας 

από προβληματισμούς κοινωνικούς, 
πολιτικούς, θρησκευτικούς.

* Π ερ ιορ ίζει τα παιδιά 

σε ορισμένο χώρο.
* Π ερ ιορ ίζει τη χρονική διάρκεια

του ύπνου τους.
* Προκαλεί διαταραχή στον ύπνο, 
λόγω παρακολουθήσεως ταινιών

με σκηνές τρόμου.
* Οδηγεί στην απόκτηση 

πρόωρων σεξουαλικών εμπειριών.
* Καταναλωτής το παιδί 

με τις διαφημίσεις.
* Καλλιεργεί την παθητικότητα στο παιδί. 

* Δυσκολεύει
την έκφ ρασ η δια του λόγου.

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΟΛΕΣ

Αστυνομίας*Αεροττορίας*Στρατού*Ναυτικού 
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματα 
μας θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού,
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη (με ή χωρίς 
δικό σας ύφασμα και όλα τα 
παρελκόμενα στολής).

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32,106 72 ΑΘΗΝΑ 
τηλ. 3 6 1 2  651

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105,115 26 ΑΘΗΝΑ (έναντι σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6 4 9 3  0 4 7  Fa x  6 4 9 3  0 4 6

Η παιδοψυχολόγος Μαίρη Βιν μιλάει για άλλο κίνδυνο. "Αυτό που 
χαρακτηρίζει τη γενιά της τηλεόρασης είναι η δυσκολία έκ
φρασης διαφόρων σκέψεων, με τη βοήθεια του λόγου".

Και το φτωχό λεξιλόγιο είναι ένας από τους σοβαρότερους 
κινδύνους, τονίζει ο Οργουελ, που παραμονεύουν τον ελεύθερο 

άνθρωπο.
Ο Γάλλος κοινωνιολόγος Μολ, διευθυντής του Ινστ. Κοινωνικής Ψυ

χολογίας του Στρασβούργου, τονίζει πως “η τηλεόραση είναι ένα 
όχημα για τις εμπορικές διαφημίσεις" που βάζουν στον χορό του 

καταναλωτισμού τον ιδανικό δέκτη, το παιδί, που δεν έχει ακόμα κρίση 

και που παγιδεύεται από τα μηνύματα τα διαφημιστικά.
"Μην τηλεσκοτώνετε το παιδί!", θα προειδοποιήσει ο πρόεδρος 

της Ελληνικής Ψυχοβιολογίας κ. Βρακουλίδης.
Η τηλεόραση είναι μια πραγματικότητα. Και η οικογένεια έχει τη με

γάλη ευθύνη: "Τα παιδιά βλέπουν τόση τηλεόραση όση και οι γο
νείς τους". Αν έχουμε άλλες μορφές διασκεδάσεως, όλοι μαζί ως 

οικογένεια, το παιδί θα παραμερίσει την παθητική ψυχαγωγία.
Οι γονείς πρέπει να δημιουργήσουν εκείνες τις κατάλληλες συν

θήκες, ώστε τα παιδιά τους να ασχοληθούν και με άλλα πράγματα εκτός 

από τα τηλεοπτικά προγράμματα.
Η διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού λέει: "Η ανθρωπότητα 

οφείλει να δώσει στο παιδί ό, τι καλύτερο έχει". Και άραγε το 

καλύτερο που έχει, είναι αυτά τα τηλεοπτικά προγράμματα που του 

σερβίρουμε;
Η τηλεόραση αποτελεί ένα αναπόφευκτο μέρος του προγράμματος 

της ζωής του παιδιού. Ως τέτοια, λοιπόν, οφείλει να αναλάβει τις 

ευθύνες της: να παρέχει μόρφωση, αγωγή, ψυχαχωγία.
Γιατί όπως λέει ο Π. Σινόπουλος: "Οι βάρβαροι δεν θα ζανόρθουν 

απ' τα σύνορα. Οα ορμήσουν από τις τηλεοράσεις στα παιδικό 

δωμάτια". ^

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

/ Ι Ι ά χ ί ί

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρούπολη
τηλ. 9939732-9927673
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Πτυχία σε 71 μετεκπαιδευθεντες 
Αστυνόμους Β'

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο 
Μαρούσι, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης - 
Επιμόρφωσης της Αστυνομικής Ακαδη
μίας, η τελετή επίδοσης των πτυχίων σε 
εβδομήντα ένα μετεκπαιδευθεντες Α
στυνόμους Β' στο Τμήμα Επαγγελμα
τικής μετεκπαίδευσης Αστυνόμων Β'.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι 
Αστυνόμοι είχαν την ευκαιρία να ενημε
ρωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις πά
νω σε επιστημονικά και επαγγελματικά 
θέματα από διακεκριμένους και κατα
ξιωμένους καθηγητές Πανεπιστημίων, 
καθώς και από ανώτατους και από ανώ
τερους αξιωματικούς.

Την ημερήσια δ ιαταγή εκφώνησε ο 
Δ ιο ικητής της Σχολής, Αστυνομικός 
Διευθυντής κ. Ιωάννης Καννελόπουλος, 
ενώ εκ μέρους των αποφοιτησάντων μί
λησε ο Αστυνόμος Β' κ. Παναγιώτης Κα- 
πόγλης.

Τα πτυχία επ έδω σ α ν σ το υς  απο- 
φοιτήσαντες, ο Υ πουργός Δημόσιας Τ ά- 
ξης κ. Στέλιος Παπαθεμελής, ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης κ. Ευάγγελος Ρογκάκος και ο Αρ
χηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντι
στράτηγος κ. Μανόλης Χουρδάκης. Πα
ρέστησαν επίσης, οι Υπαρχηγοί του Σώ
ματος Αντιστράτηγοι κ.κ. Αθανάσιος Βα- 
σιλόπουλος και Χαράλαμπος Σκίτσας, ο 
Δ ιευθυντής της Αστυνομικής Ακαδη
μίας Αστυν. Δ /ντής κ. Κων/νος Ζιαννί- 
κας, ο προϊστάμενος της Θρησκευτικής 
Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αρχιμανδρίτης κ. Ευσέβιος Πιστολής και 
άλλοι ανώτατοι Αξιωματικοί.

Συγκινητική χειρονομία 
των Κυπρίων συναδέλφων μας

Τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ, Στέ
λιο Παπαθεμελή επισκέφθηκαν πρό
σφατα εκπρόσωποι των Αστυνομικών 
Συνδέσμων Κύπρου και παρουσία του Υ
φυπουργού κ. Σήφη Βαλυράκη και του Γ ε 
νικού Γραμματέα κ. Ευάγγελου Ρογκά- 
κου, του  π α ρέδω σ α ν το ποσό των 
3.000.000 δραχμών, π ρο ϊόν  εράνου  
των μελώ ν τους, για την ανακούφιση 
των οικογενειών των συναδέλφων μας, 
οι οποίοι έπεσαν θύματα της τρομοκρα
τικής βομβιστικής επίθεσης, που έγινε 
τον περασμένο Σεπτέμβριο στον Πε
ρισσό, εναντίον λεωφορείου της Ελλη
νικής Αστυνομίας.

Οι Κύπριοι συνάδελφοι είπαν μεταξύ 
άλλων στον κ. Υπουργό:"... Θεωρούμε 
τη χειρονομία αυτή των συναδέλφων 
μας ως ελάχιστο δείγμα αλληλεγγύης 
για όσους έπεσαν στην εκτέλεση  του 
καθήκοντος τους, καθώς και ως έμπρα
κτη έκφραση λειτουργίας των στενών 
δεσμών συνεργασίας μεταξύ των αστυ
νομιών Κύπρου και Ελλάδας, την οποία 
σεις ο ίδιος σφυρηλατήσατε με τις επι
σκέψεις σας στην Κύπρο. Με την ευκαι
ρία αυτή σας μεταφέρουμε θερμό χαι
ρετισμό του Αρχηγού της Κυπριακής Α
στυνομίας, του οποίου επίσης την αγά
πη, τη συμπάθεια και τη συμπαράσταση 
παρακαλούμε να μεταφέρετε, μαζί με 
τη δική μας, στις χαροκαμένες οικογέ
νειες των συναδέλφων μας.

Αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι 
γιατί μας δ ίνετε η ευκαιρία να επαναβε
βαιώσουμε σ' αυτήν την επαφή μαζί σας 
την προσήλωση των Αστυνομικών Συν-
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Η συμφωνία αυτή αφορά γεν ικά  το 
Υ.Δ.Τ. και περιλαμβάνει διατάξεις που α
φορούν την Ελληνική Αστυνομία και το 
Πυροσβεστικό Σώμα.

Ο κ. Λούο Γκάν, ευχαρίστησε τον κ. Υ
πουργό για την επίσκεψη που πραγμα
τοποίησε και για τη συμφωνία συνεργα
σίας των δύο χωρών σε θέματα αστυνο
μικού ενδιαφέροντος. "Είμαστε ικανο
ποιημένοι για τη ανάπτυξη σχέσεων α
νάμεσα στις δύο χώρες" τόνισε ο κ. Γ κάν 
και πρόσθεσε: “χαίρομαι για την υπο
γραφή της συμφωνίας αστυνομικής συ
νεργασίας. Η υπογραφή αυτή, θα έχει 
σαν συνέπεια να προχωρήσει ακόμα 
περ ισσότερο τις σχέσεις των δύο Υ
πουργείων. Η επίσκεψη αυτή, σίγουρα 
θα έχει θετικά αποτελέσματα".

Από την π λευρ ά  του ο κ. Παπαθε- 
μελής, ευχαρ ίστησε τον Κινέζο αντι
πρόεδρο για τη φιλοξενία που πρόσφο
ρε σ' αυτόν και στην Ελληνική αποστολή 
και προσκάλεσε τον Κινέζο ομόλογό 
του να επισκεφθεί τη χώρα μας μαζί με 
τους συνεργάτες του. Η πρόταση έγινε 
αποδεκτή, οι δε ημερομηνίες θα καθο- 
ρισθούν αργότερα.

"Είμαστε μικρή χώρα με μεγάλο πολιτι
σμό και βαρύνουσας γεωστρατηγικής 
σημασίας, στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο 
και την Ευρώπη", είπε ο κ. Παπαθεμελής 
και τόνισε: “Υπηρετούμε τη σταθερότη
τα και την ε ιρ ή νη  στην περ ιοχή που 
ζούμε. θέλω  να ευχαριστήσω την Κινε
ζική Κυβέρνηση για τη στάση της στο Κυ
πριακό. Οφείλω όμως να εκφράσω την 
πικρία μου για την αναγνώριση των Σκο
πιών με την ονομασία Μακεδονία".

Και ο κ. Παπαθεμελής κατέληξε: "Πι
στεύουμε ότι η αστυνομική συνεργασία 
είναι παράγων φιλίας ανάμεσα σε δύο 
χώ ρες. Υπάρχουν δ υ ν α τό τη τε ς  να 
διευρύνουμε σε μεγάλο βαθμό τις οικο
νομικές μας σχέσεις και τις εμπορικές 
μας συναλλαγές. Οι Ελληνες επιχειρη
ματίες, έχουν τις προϋποθέσεις να προ- 
χω ρήσουν σε σ οβα ρές επ ενδύσ ε ις  
στην Κίνα, αν ενημερωθούν σωστά για 
τις εδώ συνθήκες"

Τέλος ο κ. Παπαθεμελής επισκέφθηκε 
το Κέντρο Διοίκησης Τροχαίας του Πεκί
νου, την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Πε
κίνο και το 1ο Τεχνολογικό Ινστιτούτο Ε
ρευνών της Κινεζικής Αστυνομίας, όπου 
του επ ιδε ίχθηκα ν Η λεκτρο ν ικά  Μη
χανήματα ανίχνευσης όπλων κ.λπ., κα
θώς και συστήματα επικοινωνιών.

δέσμων Κύπρου στην υψηλή κοινωνική 
αποστολή τους και την αποφασιστικότη- 
τά τους για την πρόληψη και πάταξη του 
τοπικού και διεθνούς εγκλήματος και ι
δ ια ίτ ερ α  κάθε α νο μ ία ς , που απειλή 
πρωτίστως τον Κυπριακό και Ελλαδικό 
χώρο, με τις ιδιαιτερότητες, που συνά- 
πτονται με θέματα εθνικής ασφάλειας 
και επιβίωσης του Κυπριακού Ελληνι
σμού.

Γνωρίζουμε και εκτιμούμε τις προσπά
θειες, που καταβάλλει η Μητέρα Πατρί
δα και σ' αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα σεις 
προσωπικά, που μας μεταδίδετε σε κά
θε ερχομό σας στην Κύπρο τον αγωνι
στικό παλμό για την προσήλωση και την 
εκπλήρωση της κοινωνικής και εθνικής 
μας αποστολής. Σας ευχαρ ισ τούμε, 
σας ευγνωμονούμε και σας βεβαιώνου
με για τη συναδέλφωσή μας με την Ελ- 
λαδική Αστυνομία, επαναλαμβάνοντας 
τον όρκο των αρχαίων προγόνων μας: 
"Ου κατασχυνώ όπλα ιερά, ουδέ εγκα- 
ταλείψω τον προστάτη ότε αν στοιχίσω. 
Αμυνώ δε υπέρ ιερών και οσίων και μό
νος και μετά πολλών..."

Επίσκεψη του
Υπουργού Δημ. Τάξης στην Κίνα
Το Πεκίνο επισκέφθηκε επίσημα, κατά 

το χρονικό διάστημα από 14-2 έως 19-2- 
1995, ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Στέλιος Παπαθεμελής. Κατά τη διάρκεια 
της εκεί παραμονής του υπέγραψε τη 
συμφωνία συνεργασίας μεταξύ του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελλη
νικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου 
Δημόσιας Ασφάλειας της Λαϊκής Δημο
κρατίας της Κίνας και είχε συνομιλίες με 
τον Κινέζο Υπουργό Δημόσιας Ασφά
λειας κ. ΤΑΟ SIJU και τον αντιπρόεδρο 
του Κρατικού Συμβουλίου της Κίνας κ. 
LUOGAN.
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Πλαίσιο Συνεργασίας Ε.Α.Β. - Υ.Δ.Τ.
Στις 14Φεβρουρίου 1995, υπεγράψη 

Πλαίσιο Συνεργασίας, διάρκειας τριών 
ετών, μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης, εκπροσωπούμενου από τον Υφυ
πουργό κ. Σήφη Βαλυράκη και της Ελλη
νικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.), 
εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο 
του Δ,Σ. και διευθύνοντα Σύμβουλο της 
Ε.Α,Β. κ. Αθανάσιο Νέζη. Παρέστησαν ε 
π ίσ η ς ,ο Γ εν ικό ς  Γρα μματέας του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Ευάγγε
λος Ρογκάκος και ο Αρχηγός της Ελλη
νικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μα
νόλης Χουρδάκης.

Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό και με 
γνώμονα την αξιοποίηση της εγχώριας 
βιομηχανίας, η Ε.Α.Β. θα παρέχει υπηρε
σίες Συμβούλου στο Υ.Δ.Τ. για την ποιο
τική και σε ανταγωνιστικές τιμές επιλογή 
και εξασφάλιση Εξοπλιστικών Συστημά
των και Προϊόντων. Η Ε.Α.Β. επίσης, στα 
πλαίσια των δυνατοτήτων της, θα ανα
λαμβάνει την κατασκευή Εξοπλιστικών 
Συστημάτων και συναφών Προϊόντων 
καθώς και τη συντήρηση των ελικοπτέ
ρων που θα απ οκτήσ ει το Υ.Δ.Τ Επί 
πλέον, θα παρέχει τεχνική βοήθεια και υ
πηρεσίες υποστήριξης των από αυτήν 
παρεχομένων προϊόντω ν και τα απα
ραίτητα ανταλλακτικά τους.

Η ΕΛΠΑ βράβευσε 
τους καλύτερους τροχονόμους

Σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε 
πρόσφατα η ΕΛΠΑ στα γραφεία της, έγι
νε και φέτος η καθιερωμένη βράβευση 
των καλύτερων τροχονόμων του 1994.

Η εκδήλωση αυτή α π οτελε ί μ ια  π αράδο
ση, που άρχισε πριν 30 χρόνια η Ελληνική 
Λέσχη Αυτοκινήτου και Περιηγή-αεων, και 
σκοπό έχει να εκφράσει τις ευχαρ ισ τίες  και 
την ευγνω μοσύνη  όλω ν των α υ το κ ινη τι
στώ ν προς τα όργανα  της Τροχαίας, που 
καταβάλλουν καθημερ ινά  τόσο κόπο -κά
τω από αντίξοες  συνθήκες- για την ομαλή  
κυκλοφ ορ ία  χ ιλ ιάδω ν οχημάτω ν σ ' ο λ ό 
κληρο το οδικό δίκτυο της χώρας,τόνισε ο 
π ρ ό εδ ρ ό ς  της Α λ έξα ν δ ρ ο ς  Δαρ- 
δούφας.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο Υ
φυπουργός Δημόσιας Τάξης κ, Σήφης 
Βαλυράκης, ο Αρχηγός της Ελληνικής Α
στυνομίας Αντ/γος κ. Μανόλης Χουρ
δάκης, οι Υπαρχηγοί του Σώματος Α- 
ντ/γοι κ.κ. Αθανάσιος Βασιλόπουλος και 
Χαράλαμπος Σκίτσας, ο Γεν. Αστυνομι
κός Διευθυντής Αττικής Υποστ/γος κ. Νι
κόλαος Ρελάκης, ο Διευθυντής Αστυνο
μικού Προσωπικού/ Υ.Δ.Τ. Υποστ/γος κ. 
Νικόλαος Χατξάκης, ο Διοικητής Τρο
χαίας Αθηνών Ταξίαρχος κ. Ιωάννης Τα- 
κάκης και ο π ρο ϊσ τά μενος της Θρη-
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σκευτικής Υπηρεσίας του Σώματος Αρ
χιμανδρίτης κ. Ευσέβιος Πιστολής.

Οι αστυνομικοί που βραβεύτηκαν για 
την εργατικότητά τους, τον υπηρεσιακό 
τους ζήλο, το ήθος, την επαγγελματική 
τους κατάρτιση και την πρόθυμη εξυπη
ρέτηση των πολιτών, ήσαν οι: Αστ/κας 
Πολυξένη Τσώκου της Υποδ/νσης Τρο
χαίας Αθηνών, Αστ/κας Ανδρέας Ψυχο
γιός του Τ.Ο.Τ.Α. Πειραιά, Αστ/κας Σου- 
σάνα Ζεληλίδου του Β' Τ.Τ. Θεσσαλονί
κης, και Αστ/κας Στέφανος Σταθοράκης 
του Τ.Τ. Ηρακλείου.

Συνεδρίαση Υπουργών 
Εσωτερικών Υποθέσεων Ε.Ε.

Εντονη ήταν η αντίδραση του Γ ενικού 
Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας 
Τ άξης κ. Ευάγγελου Ρογκάκου, στην άτυ
πη συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερι
κών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ενω
σης που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι 
στις 26 Ιανουάριου 1995, για την προ
σπάθεια της Γαλλικής Προεδρίας να υ
ποβαθμίσει το θέμα της συμμετοχής της 
Κύπρου, σε θέματα ασφαλείας και δι
καιοσύνης με την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Ενώ η Γερμανική Π ροεδρ ία  στις 30 
Νοεμβρίου 1994 είχε δεχθεί να κληθεί η 
Κύπρος να μετάσχει σε υπουργικό επί
πεδο, η Γαλλική Προεδρία εισηγήθηκε, η 
συμμετοχή της Κύπρου να γίνει με κατώ
τερα όργανα, σε επίπεδο Πρέσβεων και 
εμπειρογνωμόνων. Αλλες χώρες, έκα
ναν πρόταση να πάει το θέμα στο Συμ
βούλιο Συνδέσεων της Ευρωπαϊκής Ε
νωσης, αλλά και αυτή η πρόταση συνά
ντησ ε την αντίδρασ η  της Ελληνικής 
πλευράς. Ο κ. Ρογκάκος, κά λεσ ε τον 
προεδρεύοντα κ. Πασκουά, ν' αναλάβει 
τις ευθύνες του και να προχωρήσει στη 
διόρθωση αυτής της αταξίας, επισημαί- 
νοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση κλο
νίζεται το κύρος του Συμβουλίου.

Στην άτυπη συνδιάσκεψη, η Ελληνική 
και η Ισπανική πλευρά εισηγήθηκαν να ε 
πεκτείνει η EUROPOL τις αρμοδιότητές 
της και σε θέματα αντιμετώπισης της 
τρομοκρατίας και να δημιουργηθεί αρ
χείο πληροφοριών ON LINE.

Οπως αποφασίστηκε, η EUROPOL θα 
οργανωθεί ακόμα, σε θέματα αντιμετώ
πισης του λαθρεμπορίου πυρηνικών, ξε
πλύματος χρήματος, διακίνησης ναρ
κωτικών και υποδοχής προσφύγων - λα
θρομεταναστών.

Τέλος, η Ελληνική πλευρά επανέλαβε 
π α λα ιό τερ η  πρότασή της για τη δη
μιουργία κοινού ταμείου, που θα αντιμε
τωπίζει το πρόβλημα της λαθρομετανά
στευσης, το οποίο παρουσιάζεται έντο 
να στην Ελλάδα, λόγω της γειτνιάσεώς 
της με χώρες, που παρουσιάζουν λα- 
θρομεταναστευτικό ρεύμα.
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Αυξάνεται η δύναμη πυράς 
της Αστυνομίας

Me ελληνικό πιστόλι άριστων προδια
γραφών, πρόκειται να εφοδιαστεί η Ελ
ληνική Αστυνομία. Σε πρώτη φάση θα ε 
φοδιαστούν με το USP, οι άνδρες των Ει
δικών Δυνάμεων, ενώ ταυτόχρονα θα 
γίνει εκπαίδευση της χρήσης του όπλου 
και από άλλους αστυνομικούς. Παράλ
ληλα, στα πλαίσια της συνεργασίας της 
Ελληνικής Βιομηχανίας Οπλων με το Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης, η Ελληνική Α
στυνομία, θα προμηθευτεί και 1200 αλε
ξίσφαιρα γιλέκα, που στις δοκιμές απο
δείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά.

Η σ υνεργα σ ία  Ε.Β.Ο. και Υ.Δ.Τ., επι
σφραγίστηκε με την πρόσφατη επίσκε
ψη στην Ελληνική Βιομηχανία Οπλων, 
των Υφυπουργών Δημόσιας Τάξης και Ε
θνικής Αμυνας, κ.κ. Σήφη Βαλυράκη και 
Μανώλη Μπετενιώτη αντίστοιχα.

Το νέο πιστόλι, δοκιμάστηκε σε 4.000 
συνεχε ίς  βολές και δ εν  παρουσίασε 
ούτε μία εμπλοκή. Ο κορμός του είναι 
κατασκευασμένος από πολυμερές υλι
κό, το οποίο διακρίνεται για την υψηλή α
ντοχή και τις αντιδιαβρωτικές ιδιότητές 
του. Τα εξω τερικά μεταλλικά μέρη, έ 
χουν υποστεί σκλήρυνση και χημική 
βαφή προστασίας, ενώ τα εσω τερ ικά 
μέρη έχουν υποστεί επικάλυψη κατά της 
διάβρωσης και των φθορών.

To USP είναι διαμετρήματος 9 mm και 
έχει γεμιστήρα χωρητικότητας 15 φυσιγ
γίων, κάτι που α υξά νει σημαντικά τη 
δύναμη πυράς των αστυνομικών. Το ε ι
δικής σχεδίασης μηχανικό σύστημα χα- 
λινωτηρίου μειώ νει τις δυνάμεις οπι
σθοδρόμησης στα μηχανικά μέρη και 
στο χέρ ι του σκοπευτή, πράγμα που 
προσφέρει αξιοπιστία και μεγάλη διάρ
κεια ζωής των κινητών μερών. Το πιστόλι

αυτό, θεωρείται ως το τελε ιό τερ ο  και 
πλέον σύγχρονο πιστόλι μάχης στον κό
σμο. Εχει περάσει απ' όλους τους κατα
στροφικούς και περιβαλλοντικούς ελέγ
χους, που προβλέπουν οι προδιαγρα
φές του ΝΑΤΟ.

Επίσης τα γιλέκα που κατασκευάζονται 
στο εργοστάσιο της ΕΒΟ, δοκιμάστηκαν 
σε όλα τα διαμετρήματα και διαπιστώ
θηκε ότι δεν υπάρχει περίπτωση τραυ
ματισμού του ατόμου που το φοράει. Ε
χει κατασκευαστεί από Σπέκτρα και Κέ- 
βλαρ, κάτι που έχει σαν συνέπεια να μην 
επηρεάζεται από το χρόνο, πράγμα που 
δεν συμβαίνει με τα κοινά γιλέκα.

Στην κοινή συνέντευξη τύπου που έ 
δωσαν οι κ.κ. Υφυπουργοί, τονίστηκε ότι 
με τη συνεργασία που αρχίζει, εκσυγ
χρονίζονται τα μέσα που χρησιμοποιεί η 
Αστυνομία, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται 
σημαντική βοήθεια ανάπτυξης της πο
λεμικής βιομηχανίας της χώρας.

Οπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κ. Βα- 
λυράκης, με την προμήθεια αυτών των 
όπλων αυξάνεται σημαντικά η δύναμη 
πυράς των Ελλήνων Αστυνομικών.

Χοροεσπερίδα της Ενωσης 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
Στις 18 Φ εβρουά ρ ιου , π ραγμα το 

ποιήθηκε σε γνωστό νυκτερινό κέντρο, 
η χοροεσπερίδα της Ενωσης Αξιωματι
κών Ελληνικής Αστυνομίας.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρου
σία τους, ο Υφυπουργός Δημόσιας Τά
ξης κ. Σήφης Βαλυράκης και ο Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου κ. Ευάγγε
λος Ρογκάκος, ο Αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. Μανόλης 
Χουρδάκης, ο Α' Υπαρχηγός του Σώμα
τος Αντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Βασι- 
λόπουλος, ενώ μήνυμα απέστειλε ο Υ
πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Στέλιος Πα- 
παθεμελής.

Επίσης στηνεκδήλωσηπαρέστησαν,ο 
Πρόεδρος της ΚΕΔΚΕ και Δήμαρχος Α
θηναίων κ. Δημήτριος Αβραμόπουλος, ο 
Πρόεδρος της Ενωσης Δικαστών και Ει
σαγγελέων κ. Κωστάκος, εκπρόσωποι 
πολιτικών κομμάτων και πλήθος συνα
δέλφ ω ν μας μ ετά  των ο ικο γενε ιώ ν  
τους, οι οποίοι διασκέδασαν μέχρι τ έ 
λους του προγράμματος.
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Νέοι Δόκιμοι Αστυφύλακες
Αγιασμός 167 Δοκίμων Αστυφυλάκων, 

εκπαιδευτικού έτους 1995, έγ ινε στις 
17-2-1995 στο Παράρτημα Σχολής Α
στυφυλάκων Ν. Φ ιλαδέλφειας, με την 
ευκαιρία έναρξης των μαθημάτων τους.

Στον αγιασμό χοροστάτησε ο προϊ
στάμενος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας 
του Σώματος Πανοσ. Αρχιμ. Ευσέβιος Πι- 
σ το λή ς  και π α ρέσ τησ α ν , ο Γεν ικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης κ. Ευάγγελος Ρογκάκος, ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομ ίας Αντι
στράτηγος κ. Μανόλης Χουρδάκης, ο Α' 
Υπαρχηγός του Σώματος Αντ/γος κ. Α
θανάσιος Βασιλόπουλος, ο Δ/ντής της 
Αστυνομικής Ακαδημίας Αστυν. Δ/ντής 
κ. Κων/νος Ζιαννίκας, ο Δήμαρχος Νέας 
Ιωνίας κ. Πέτρος Μπουρδούκος, καθώς 
και συγγενείς και φίλοι των Δοκίμων.

Σ υμβουλές και π α ρ α ιν έσ ε ις  προς 
τους Δ οκ ίμους απηύθυνε ο Γ εν ικός 
Γ ραμματέας του Υπουργείου κ. Ευάγγε
λο ς  Ρογκάκος, ενώ  ο Δ ιο ικητής της 
Σχολής Α σ τυνόμ ος Α. κ. Δ ημήτρ ιος 
Γκολφινόπουλος στη χαιρετιστήρια ομι
λία του τόνισε μεταξύ άλλων:

"...Η κατάταξή σας στο Αστυνομικό Σώ
μα, πρέπει να σας γεμίζει χαρά και ικανο
ποίηση και να σας κάνει να αισθάνεσθε 
υπερήφανοι γιατί η Πολιτεία σας έκανε 
την τιμή να σας επιλέξει και να σας ανα
θέσει την υψηλή αποστολή του Αστυνο
μικού λειτουργήματος.

Ο πειθαρχημένος Αστυνομικός δεν 
είναι υπηρέτης, ούτε υποτελής άλλων. 
Είναι ο ελ εύ θ ερ ο ς  Αστυνομικός, που 
δ ιακρίνεται για τον αυτοσεβασμό του 
και το αίσθημα υψηλής ευθύνης έναντι 
των συνανθρώπων του, των συναδέλ
φων του και των ανωτέρων του και ο ο 
ποίος γνωρίζει που αρχίζει και που στα
ματά η ελευθερία του. Είναι ο Αστυνομι
κός με την ολοκληρωμένη προσωπικό
τητα, ο αξιοπρεπής και ο υπερήφανος.

Με τη βεβαιότητα της ανταπόκρισή 
σας στις προσδοκίες του Σώματος, της 
πολιτείας και της ενσυνείδητης πειθαρ
χίας, σας εύχομαι τόσο εγώ όσο και όλο 
το προσωπικό της Σχολής να έχετε  υ
γε ία  και τη βοήθεια  του πανάγαθου 
Θεού για καλή πρόοδο και υψηλές επι
δόσεις στην εκπαίδευσή σας..."

Επαναλειτουργεί το πρατήριο 
της Σχολής Ασυφυλάκων

Την 7-3-1995 στο πρατήριο τροφίμων 
της Σχολής Αστυφυλάκων (Μεσογείων 
96), που άρχισε να επαναλειτουργεί α
πό 23-1-1995, τελέσθηκε αγιασμός από 
τον προϊστάμενο της Θρησκευτικής Υ
πηρεσίας του Σώματος Πανοσιολογιώ- 
τατο Αρχιμανδρίτη κ. Ευσέβιο Πιστολή.

Παρέστησαν ο Διοικητής της Σχολής 
Αξιωματικών Αστυν. Δ /ντής κ. Κων/νος 
Ζιανίκας, ο αναπλ. Δ/τής της Σχολής Α
στυφ υλάκω ν Αστυν. Υ π οδ /ντή ς  κ. 
Δημήτριος Ξύδης καθώς και το προσω
πικό του πρατηρίου.

Από τη σύντομη ξενάγησή μας στο χώ
ρο του πρατηρίου, συνολικής ωφέλιμης

επιφάνειας 415τ.μ ., διαπιστώσαμε ότι 
αυτό έχει εκσυγχρονισθεί στο σύνολό 
του και περιλαμβάνει τμήματα τροφί
μων, ρουχισμού, ατομικής και οικιακής 
χρήσεως, καθώς επίσης λάδια και μπα
ταρ ίες αυτοκινήτων. "Ευελπιστούμε", 
μας εξηγεί ο διοικητής του πρατηρίου Α
στυνόμος Α' κ. Γεώργιος Χονδρός, "ότι 
το πρατήριό μας με τη νέα  του μορφή 
(οργανωτική και υλικοτεχνική) θα αντα- 
ποκριθεί στην επιθυμία του μέσου συνα
δέλφου - καταναλωτή να αγοράζει φτη
νά και άριστης ποιότητας προϊόντα".

Εμείς λοιπόν δεν έχουμε παρά να ευ
χηθούμε "καλές δουλειές".

Αγιασμός νέας εκπαιδευτικής 
περιόδου Σχολών Γ.Α.Δ.Α.

Με την ευκα ιρ ία  έναρξης του νέου 
κύκλου εκπαιδεύσεων για το 1995, στις 
18 Φ εβρουάριου πραγματοποιήθηκε 
στο γυμναστήριο της Γ.Α.Δ.Α. τελετή α
γιασμού, στην οποία χοροστάτησε ο 
προϊστάμενος της Θρησκευτικής Υπη
ρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας πα
νοσ. Αρχιμ. Ευσέβιος Πιστολής.

Μετά το πέρας της τελετής του αγια
σμού, ο Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Κυμπου- 
ρόπουλος, απένειμε τα πτυχία για την ε 
πιτυχή παρακολούθηση των σεμιναρίων 
στους απόφοιτους αστυνομικούς και α 
πηύθυνε σ' αυτούς συμβουλές και πα
ρα ινέσεις, τονίζοντας ιδ ια ίτερα ό,τι η 
αρτιότερη, πληρέστερη και ουσιαστικό
τερη παροχή υπηρεσιών στον Ελληνα 
πολίτη, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την επιτυχημένη συμμετοχή των εκπαι- 
δευομένων αστυνομικών στα σύγχρο
να Εκπαιδευτικά Σχολεία της Υπηρεσίας 
μας.

Την τελετή τίμησαν επίσης με την πα
ρουσία τους, ο Διευθυντής Αστυνομίας 
Αθηνών Ταξίαρχος κ. Π. Γεώ ργας και 
πολλοί ανώτεροι και κατώτεροι Αξιωυα- 
τικοί της Γ.Α.Δ.Α.
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Μάχες κερδίζονται καθημερινά, όχι ό 
μως και ο πόλεμος, που απ' ότι φαίνεται 
θα τραβήξει για πολύ ακόμα.

Τα λάφυρα απ' αυτές τις μάχες, είναι οι 
μ εγά λες  ποσότητες ναρκωτικών ου
σιών, οι οποίες καταστράφηκαν στις 16 
του περασμένου μήνα στην υψικάμινο 
της Χαλυβουργικής στην Ελευσίνα. Τα 
ναρκωτικά αυτά, κατασχέθηκαν από την 
Υ.Δ. Ναρκωτικών της Α.Α. Αττικής, σε διά
φορες υποθέσεις, κατά τα έτη 1987 έως 
1994 και αντιστοιχούν σε πολλές χιλιά
δες δόσεις, σώζωντας έτσι πολλά νέα 
παιδιά από βέβαιο θάνατο.

Η αρμόδια επιτροπή του Ν. "Περί Ναρ
κωτικών", κατέστρεψε συνολικά 192 δ έ
ματα, τα οποία περιείχαν τις παρακάτω 
ναρκωτικές ουσίες:

Αξίζει να σημειωθεί, ότι από το νέο έ 
τος, τα εκπαιδευτικά σχολεία των αστυ
νομικών της Γ.Α.Δ.Α. που υπηρετούν στις 
Δ/νσεις και Τμήματα Τάξης, Ασφαλείας, 
Τροχαίας, Μεταγωγών, Τουρισμού, Α
γορανομίας, Υ.Μ.Ε.Τ. και Αμεσης Δρά
σης, για την πληρέστερη και καλύτερη 
εκπαιδευτική λειτουργία , εντάχθηκαν 
στον εν ια ίο  εκπαιδευτικό  φορέα της 
Γ.Α.Δ.Α., ο οποίος διοικεί, εποπτεύει και 
συντονίζει σύμφωνα με τις υφιστάμενες 
εκπαιδευτικές ανάγκες τα εκπαιδευτικά 
προγράμματα επιμόρφωσης των αστυ
νομικών.

Επέτειος απελευθέρωσης 
των Ιωαννίνων

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε 
και φέτος η 82η επέτειος απελευθέρω
σης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. 
Μεταξύ άλλων πραγματοποιήθηκε και 
στρατιωτική παρέλαση, στην οποία συμ
μ ετε ίχ ε  μηχανοκίνητο  και πεζοπόρο 
Τμήμα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στις εκδηλώσεις αυτές, παραβρέθη
καν ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Κάρολος

Παπούλιας, ο Υπουργός Οικο
νομικών κ. Αλέξανδρος Παπα- 
δόπουλος, ο Υπουργός Μα
κεδονίας - Θράκης κ. Κων/νος 
Τριαρίδης, ο Υφυπουργός Δη
μόσιας Τάξης κ. Σήφης Βαλυ- 
ράκης, ο Υφυπουργός Εθνικής 
Αμυνας κ. Νικόλαος Κουρής, ο 
Α' Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ο 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Η
πείρου Ταξίαρχος κ. Ιωάννης 
Δερβεντζής και άλλοι επίση
μοι και πλήθος κόσμου.

Τα ναρκωτικά
στο ..."πυρ το εξώτερον"
Η Αστυνομία γενικώς και ι

δ ια ίτερα  οι αστυνομικοί της 
δίωξης ναρκωτικών, δ ίνουν 
κα θημερ ινά  τον κα λύτερ ο  
εαυτό τους στη μάχη για την 
καταπ ολέμηση της πιο φο
βερής μάστιγας του αιώνα 
μας, των ναρκωτικών.

α) Ηρωίνη; 29 κιλά και 691 ,2  γραμμ.. β) 
Χασίς φούντα: 32 κιλά και 796,11 γ ρ α μ 
μ., γ ) Χ α σ ίς  κ α τερ γ α σ μ έν ο ·· 2 κ ιλά  και 
47 3 γραμμ., δ) Χασίς ημ ικα τεργα σ μένο : 
12,3 γ ρ α μ μ ., ε )  Μ πουμπ άρι: 9 κ ιλά  και
9 9 1 .5  γρα μμ ., στ) Μ ίγμα  η ρ ω ίνη ς  - κο 
καΐνης: 2 κιλά και 21 ,6  γραμμ., ζ) Κοκαΐνη:
9 2 1 .6  γραμμ ., η) Χ α σ ισ έλα ιο : 5 κιλά και
848.7 γραμμ., θ) Φυτά: 410, ι) Μ εθ α δ ό - 
νες : 1.396 δισκία, ια) Δ ιάφορα ηρεμ ισ τι- 
κά: 97 δ ισ κ ία , ιβ) Φ α ινοβαρβ ιτάλη : 15,5 
γρ α μ μ ., ιγ) Τ σ ιγα ρ ιλ ίκ ια : 2 τεμ ά χ ια , ιδ) 
L.S.D.: 7.5 τεμ άχ ια , ιε )  Οπιο: 4ο  γραμμ., ι- 
στ) 123 χαρτοκιβώτια τα οποία π ερ ιε ίχα ν  
κ ω δ ιέ ς  υ π ν ο φ ώ ρ ο υ  μ ή κ ω ν ο ς  (π α π α 
ρούνες).

Υπενθυμίζουμε ότι η προηγούμενη κα
ταστροφή ναρκωτικών είχε γίνει την 26- 
5-1994.
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Επικαιρότητα
ι

Τα γενέθλια της Αθλητικής Ενωσης
Η Αθλητική Ενωση Αστυνομικών Ελλά

δας πραγματοποίησε εκδήλωση σε κο
σμικό κέντρο της Αθήνας για τα πέντε 
χρόνια λειτουργίας της.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο A' Υ- 
παρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ. Αθανάσιος Βασιλόπου- 
λος, ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Αττικής Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Ρε- 
λάκης,ο Διευθυντής Αστυνομικού Προ- 
σωπικού/Υ.Δ.Τ. Υποστράτηγος κ. Νικό
λαος Χατζάκης, ο Διευθυντής Αστυνο
μίας Ανατολικής Αττικής Ταξίαρχος κ. 
Δημήτριος Μ ητρόπουλος, ο γεν ικός 
Γραμματέας της Βαλκανικής Αθλητικής 
Ενωσης Αστυνομιών (U.S.P.B.) Lusien 
Veltchev καθώς και πολλά μέλη και φί
λοι της Ενωσης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο Γε
νικός Γ ραμματέας της Ενωσης Αστυνο
μικός Υποδιευθυντής κ. Αθανάσιος Βα
σ ιλείου , προέβη σε απολογισμό των 
δραστηριοτήτων της Ενωσης για την πε
νταετία 1990-94.

Στη συνέχεια απενεμήθησαν από τον 
Α' Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγο κ. Αθανάσιο Βασιλόπου
λο αναμνηστικές πλακέτες στους Αστυ
φύλακες Δημήτριο Καττή και Παναγιώτα 
Μπισμπίκη (φωτοφραφία επάνω) για την 
κατάκτηση χάλκινων μεταλλίων στο 11ο 
Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Α
στυνομικών, στα αγωνίσματα του άλμα
τος σε ύψος και μήκος αντίστοιχα.

Επίσης απενεμήθησαν αναμνηστικές 
πλακέτες στους: Αρχιφύλακα Πελοπίδα 
Ηλιάδη και στις Αστυφύλακες Βασιλική 
Παπαχρήστου και Ιωάννα Παρισιού για 
τις πανελλήνιες επιδόσεις τους σε αγω
νίσματα της σκοποβολής.

Ακόμα απονεμήθηκαν αναμνηστικές 
πλακέτες στον εκδότη και δ ιευθυντή 
της εφημερίδας “Αθλητική Ηχώ" κ. Κλεο
μένη Γεωργαλά, καθώς και στους χορη
γούς κ.κ. Γεώργιο Δρίτσα, Ιωσήφ Κλαου- 
δάτο και στην εταιρεία κατασκευής α 
θλητικών ειδών "Kelme".

Τέλος, η National Direotor των Speoial 
Olympics Ελλάς κα Ιωάννα Δεσποτο- 
πούλου, επέδωσε αναμνηστική πλακέ- 
τα στον Πρόεδρο της Ενωσης Αστυνο
μικό Διευθυντή κ. Αλέξανδρο Βλάχο, για 
τη συμπαράσταση της Αθλητικής Ενω
σης Αστυνομικών στις δραστηριότητες 
των Special Olympics Ελλάς.

Την εκδήλωση παρουσίασε με πρωτό
τυπο τρόπο η τηλεπαρουσιάστρια και 
Miss Ελλάς '92 κα Ευγενία Πασχαλίδου.

Εφηβεία και Ναρκωτικά
Στο Κέντρο Νεότητας του Δήμου Χα

λανδρίου, με πρωτοβουλία της Κοινω
νικής Υπηρεσίας του Δήμου και σε συ
νεργασ ία  με την Κοινωνική Υπηρεσία 
του Α.Τ. Χαλανδρίου, διοργανώθηκε ο
μιλία με θέμα: "Εφηβεία και Ναρκωτικά".

Κύριοι ομιλητές ήταν, ο Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής κ. Γεώργιος Κόκκινης 
της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτι- 
κών/Δ.Α.Α. και η Κοινωνική λειτουργός 
κα Ρένα Γιαλουρίδου της Κοινωνικής Υ
πηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου. Τους 
ομιλητές προλόγισε και παρουσίασε ο 
Δ ιευθυντής Αστυνομίας Ανατ. Αττικής 
Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Μητρόπουλος.

Π αρέστησαν, ο Δ ήμαρχος Χαλαν
δρίου κ. Κωνσταντίνος Παττακός, ο Β' Υ- 
παρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Α
ντιστράτηγος κ. Χαράλαμπος Σκίτσας 
και ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής 
Αττικής Υποστράτηγος κ. Νικόλαος Ρε- 
λάκης, οι οποίοι απένειμαν και αναμνη
στικές πλακέτες στο Δήμαρχο Χαλαν
δρίου και την κα Γ ιαλουρίδου. Επίσης πα
ρέστησαν ο Δ ιευθυντής Κρατικής Α- 
σφάλειας/Υ.Δ.Τ. Ταξίαρχος κ. Αντώνιος 
Αγγελόπουλος, ο Αστυνομικός Διευθυ
ντής κ. Στυλιανός Κλώνος, ο Διοικητής 
του Α.Τ. Χαλανδρίου Αστυνόμος Α' κ. 
Κωνσταντίνος Σταυρινός πολλοί γονείς 
και κηδεμόνες της περιοχής.

Η εκδήλω ση αυτή εν τά σ σ ετα ι στα 
πλαίσια των δραστηριοτήτων της Κοινω- 
ν ικής Υ π ηρεσ ία ς του  Α σ τυνο μ ικού  
Τμήματος Χαλανδρίου (ενός πιλοτικού 
προγράμματος παροχής κοινωνικών υ
πηρεσιών στον πολίτη, για το οποίο γρά
ψαμε στο τεύχος Δεκεμβρίου 1994), για 
ενημέρωση του κοινού στο ευαίσθητο 
πρόβλημα των Ναρκωτικών.
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Επικαιρότηχα

Βράβευση συναδέλφων 
στον Πειραιά

Το τηλεοπτικό κανάλι TV MAGIC και οι 
ραδιοφωνικοί σταθμοί ΚΑΝΑΛΙ 107, ΜΑ
ΝΙΑ FM και ATLANTIS FM, σε ειδική εκ
δήλωση βράβευσης των πιο επιφανών 
Πειραιωτών για το έτος 1994, που πραγ
ματοποιήθηκε πρόσφατα στο Δημοτικό 
Θέατρο Πειραιά, βράβευσαν το Διευθυ
ντή της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πει
ραιά Αστυνομικό Δ ιευθυντή κ. Σταύρο 
Φωτάκη και το Διοικητή του Τμήματος 
Τροχαίας Πειραιά Αστυνόμο Α' κ. Βασί
λειο Αποστολάκη, για το έργο που προ
σφέρουν οι Υπηρεσίες τους στον Πει- 
ραϊκό λαό και στο κοινωνικό σύνολο γε
νικότερα.

Εορταστικές εκδηλώσεις
Σε πολλές Υπηρεσίες διοργανώθη- Επιμέλεια Ανθ/μος Κωνσταντίνος Κατσινούλας

καν εορ τα σ τικές  εκδηλώ σεις για την

κοπή της καθιερωμένης πρωτοχρονιάτι
κης πίτας, καθώς και χοροεσπερίδες, ό 
που οι αστυνομικοί, μακρυά από υπηρε

σιακά προβλήματα, διασκέδασαν με τις 
ο ικογένειές τους και τους φίλους τους. 
Τα φωτογραφικό στιγμιότυπα είναι από

τις εκδηλώσεις των Α.Δ. Μεσσηνίας (α
ριστερά), Πρέβεζας (επάνω), Λάρισας 
(κάτω αριστερά) και Δράμας (κάτω). □
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ζέυες Αστυνομίες

Η υπερβολική αυτοπεποίθηση 
μπορεί και να σκοτώσει

του Tony Judge

Ολο και περισσότεροι Εγγλέζοι αστυνομικοί ζητούν να εκτελούν τα καθήκοντα τους ένοπλοι, 
υποστηρίζοντας ότι έτσι θα είναι περισσότερο ασφαλείς απέναντι στους πάνοπλους κακοποιούς.

Κι, όμως, το σύστημα της οπλοφορίας των αστυνομικών δεν αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματικό, 
αφού φαίνεται ότι δεν επιτυγχάνει να εγγυηθεί την ασφάλεια τους.

Μια μελέτη του F.B.I. σχετικά με τους φόνους αστυνομικών στις Η.Π.Α.,
κατέληζε στο συμπέρασμα πως οι δράστες ήταν πάντα αδίστακτοι και αποφασισμένοι,

I
που ούτως ή άλλως απέφευγαν να χρησιμοποι

ενώ οι αστυνομικοί - θύματα ήταν άνθρωποι ήπιοι και προσηνείς,
βία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

Περισσότεροι από δέκα χιλιάδες άνθρωποι σκοτώνονται από πυρο-1 
βολισμούς κάθ& jpovo στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά μέσο όρο, κάθε 

χρόνο στις Fj.fiA σκοτώνονται τόσοι αστυνομικοί από πυροβολισμούς, 

όσοι σκοτώθηκα^ άτη Μεγάλη Βρετανία, με βίαιο τρόπο, ολόκληρο τοχ 

τελευταίο αιαψα. Από κάθε δέκα περιπτώσεις, στις επτά το φονικό ό

πλο ήταν πιστόλι ή περίστροφο. Τα πιο αγαπημένα όπλα για τους δο

λοφόνους αστυνομικών είναι τα: .38 Smith & Wesson Special και .357 

Remington Magnum, Πολεμικό τυφέκια χρησιμοποιήθηκαν στο 13 τοις 
εκατό των φόνων αστυνομικών ενώ κυνηγετικό όπλα στο 9 τοις εκατό, 

τους 763 αμερικανούς αστυνομικούς που σκοτώθηκαν στη δεκαε- 
του '80, οι 110 σκοτώθηκαν με τα ίδια τους τα όπλα.

To F.B.I. (Ομοσπονδιακό Γραφείο ΕρευνώνΙ τηρεί ενα λεπτομερές αρ

χείο για τους θανάτους αστυνομικών στη γραμμή του καθήκοντος από 

το 1945. Σ' αυτό περιλαμβάνονται εξειδικευμένες λεπτομέρειες των 

συνθηκών κάθε φόνου, ο τύπος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε, πλη

ροφορίες για τον κακοποιό, όταν το έγκλημα έχει εξιχνιασθεί, και το 
νεΚρό αστυνομικό.

r̂\sj ι ι
Από ■
Τ ΙΪ Τ'

Αυτό που δεν μπορούν να μας πουν τα τηρούμενα αρχεία είναι γιατί 

ένα περιστατικό κατέληξε στο φόνο ενός αστυνομικού, θα μπορούσε 

να πρόκειται για ένα λάθος τακτικής του αστυνομικού, όπως το να πλη

σίασε ένα αυτοκίνητο από τη λάθος πλευρά ή να του άρπαξε ο κακο

ποιός το υπηρεσιακό του περίστροφο. Mnopeijva Οφείλεται στην ανε

παρκή εκπαίδευση του αστυνομικού, ειδικά σε μια χώρα, όπως οι Ηνω

μένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου η ποιότητα και οι στόχοι της εκ

παίδευσης των αστυνομικών διαφέρει πάρα πολύ από Πολιτεία σε Πο

λιτεία. Η, τέλος, μπορεί να είναι κάτι στην προσωπικότητα του κακο
ποιού ή και του αστυνομικού, που τράβηξε τη σκανδάλη.

Μια εμπεριστατωμένη μελέτη του Γραφείου Αναφοράς Εγκλημάτων 

κατά Αστυνομικών (U.C.R.U.) κατέληξε στο εκπληκτικό συμπέρασμα ό τ ί 

όπως υπάρχει ένα χαρακτηριστικό μοντέλο του εγκληματία, που δε /θ α  
διστάσει να σκοτώσει ένα αστυνομικό, έτσι υπάρχει ένα εξ  ίσου χαρα

κτηριστικό, αν και λιγότερο συχνά εμφανιζόμενο, μοντέλο αστυνομικού, 

που θα πέσει θύμα μιας δολοφονικής επίθεσης πιο εύκολα από όσο οι 
άλλοι συνάδελφοί του.

Τη στιγμή που στη Βρετανία η μελέτη της φυσιογνωμίας του δολο

φόνου έχει πέσει σε ανυποληψία, αξίζει να σημειωθεί ότι το Τμήμα 

Επιστημών Συμπεριφοράς της Ακαδημίας του F.B.I., που έγινε γνωστό 

και σαν ο εμπνευστής του βιβλίου και της ταινίας Ή  σιωπή των αμνών", 

βοηθάει στο σχεδίασμά της έρευνας του U.C.R.U. και λειτουργεί συμ

βουλευτικά στην ανάλυση των δεδομένων, γύρω από τους δράστες και 
τα θύματα.

Αυτή ή διάρκειας τριών ετών μελέτη, ξεκίνησε μετά to  διαπίστωση 

του F.B.I. ότι τα στοιχεία στους φακέλλους του για θανάτους αστυνο

μικών δεν ήταν ειφεταλλεύσιμα. Η απλή περιγραφή του συμβαγτος δεν 

επιτρέπει την ανάλυση της κάθε περίπτωσης ή των περιστατικών που 

οδήγησαν στην τραγωδία. Και σίγουρα δεν βοηθάει καθόλου τούς εκ

παιδευτές στο να διδάσκουν τους εκπαιδευόμενους αστυνομικούςΥώς 
να αποφύγουν παρόμοια μοιραία περιστατικό.

Η μελέτη αυτή σκοπεύει στην αναζήτηση ουσιαστικών στοιχείων 
που να μπορούν να απαντούν σε ερωτήσεις, όπως:

- πώς γίνεται ένας γνωστός κακοποιός χωρίς ιστορικό βιαιοπραγιών, 
ξαφνικά να πυροβολεί και να σκοτώνει τον ι 
λαβε;

- τι μετατρέπει έναν ασήμαντο λωποδύτη σε φονιά αστυνομικού;
- είναι κάτι που λέέι ή κάνει Ιή δεν κάνει] ο αστυνομικός, που τελικά 

ιέφτει θύμα;

- υπάρχει κάτι nfcu ο αστυνομικός θα έπρεπε να είχε κάνει για να 
τποφύγει τη μοιραιΐ εξέλιξη;

Οι μέχρι τώραΐλόπειρες για να απαντηθούν τέτοια ερωτήματα, βα

σίστηκαν κυρίως στα αρχεία του F B I. και κατέληξαν σε διαφορετικά 

συμπεράσματα. Μια μελέτη επιμένει πως η πλέον επικίνδυνη κατάσταση 

που αντιμετωπίζει ο μέσος αστυνομικός είναι να έρθει αντιμέτωπος 

με έναν οπλισμένο κακοποιό. Αλλη διαφωνεί κάθετα και ισχυρίζεται ότι 

η πιο επικίνδυνη στιγμή είναι όταν προσπαθεί να διευθετήσει έναν οι
κογενειακό καβγά. /

Καμιά, όμως, δεν έχει συνεξετάσει την προσωπικότητα του αστυ

νομικού - θύματος, τρυ δράστη - θύτη και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικό 

του περιστατικού, Γ(5άγμα ακριβώς που έκανε για πρώτη φορά η έρευνα 
του Γραφείου Αναφοράς Εγκλημάτων κατά Αστυνομικών (U.C.R.U.).

Οι ερευνητές ασχολήθηκαν με πενήντα περιστατικά, στα οποία είχαν 
^οφονηθεί αστυνομικοί. Προχωρώντας πίσω από τα απλά στοιχεία, 

πήραν καταθέσεις από τους δράστες και από τους συναδέλφους των 

δολοφονημένων αστυνομικών, μερικοί από τους οποίους ήταν και μάρ
τυρες του φόνου.

Αποδείχτηκε ότι οι περισσότεροι από τους δράστες ήταν εξοικειω

μένοι με τα όπλα από την παιδική τους ηλικία. Τα τρία τέταρτα από 

αυτούς παραδέχτηκαν πως συνήθως οπλοφορούσαν. Το ίδιο ποσοστό 

ισχυρίστηκε πως είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ή βρισκόταν υπό την 
επήρεια αλκοόλ κατά τη στιγμή του φόνου, ενώ τα δύο πέμπτα υπο
στήριξαν πως ήταν ναρκομανείς ή αλκοολικοί.

Μια δημογραφική περιγραφή των δολοφόνων αστυνομικών δημιουρ- 
γήθηκε από τη μελέτη αυτή του F.B.I., που υπολογίσθηκε με ακρίβεια
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ζένες Αστυνομίες

από όλες τις λεπτομέρειες τέτοιων εγκλημάτων στη δεκαετία του '80: 

το 96 τοις εκατό των δραστών ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία ήταν 26 

ετών. Οι τρεις στους πέντε ήταν ανδρες. Μόνο το 12 τοις εκατό ήταν 

παντρεμένοι, 54 τοις εκατό ήταν εργένηδες και 32 τοις εκατό διαζευγ

μένοι. Το ένα τρίτο ήταν αναλφάβητοι, τα τρία πέμπτα όμως ήταν από

φοιτοι λυκείου και τρεις είχαν πανεπιστημιακή μόρφωση.
Η ψυχολογική μελέτη των δραστών κατόταξε το 56 τοις εκατό στην 

κατηγορία των "αντικοινωνικών προσωπικοτήτων". Οι ερευνητές κατέ

στησαν σαφές ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι "τρελλοΓ. Είναι, πονηροί 

και πανούργοι και συχνά υποκρίνονται τους τρελλούς για να αποφύγουν 

τις συνέπειες των πρόξεών τους. Συνηθίζουν να ρίχνουν το φταίξιμο 

σε άλλους για τις πράξεις τους: είναι χαρακτηριστική η περίπτωση ενός 

που έφτασε να ρίχνει τις ευθύνες στον αστυνομικό που είχε δολα^ 

φονήσει, διατεινόμενος ότι ήταν σίγουρος πως ο αστυνομικός,<ιθ 

ποιος ας σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού βρισκότα 

μέσα στο περιπολικό και μιλούσε στο ραδιοτηλέφωνο, θα τον σκότα 

αν εύρισκε την ευκαιρία.
Από τουθν,54 αστυνομικούς που σκοτώθηκαν στις περιπτώσεις π  ̂

εξέτασε το F BI, όλοι εκτός από μία ήταν άνδρες. Η μέση ηλικία τους
ήταν 36 χά^ ίά .Λ ο  87 τοις εκατό ήταν λευκοί και το υπόλοιπο μαύί 
Το 81 τοις έκατό ήταν παντρεμένοι. Σε μέσο όρο, οι νεκροί αστυνομικί 

είχαν οκτώ'χρόνια υπηρεσίας στο Σώμα. Την ώρα του φόνου τους, 

οκτώ στους δέκα ήτα^διατεθειμένοι σε εποχούμενη περιπολία και οι 
επτά στους δέκα ήταν μόνοι. Τα υπόλοιπα θύματα ήταν άνδρες ειδικών 

υπηρεσιών ή υπηρεσιών ασφαλείας, και τρεις ήταν εκτός υπηρεσίας.

Αρκετό ενδιαφέροντα στοιχεία εξήχθησαν από την εξέταση της ε 

παγγελματικής ικανότητας των θυμάτων. Στους δέκα από τους πενήντ 

τέσσερες αστυνομικούς είχαν αηονεμηθεί εύσημα υψηλής υπηρε 

σιακής απόδοσης κατά τη διάρκεια της καριέρας τους, αλλά στο διό 
στημα πριν από το φόνο τους οι επιδόσεις τους είχαν μειωθεί. Φυσικά, 

οι αστυνομικές υπηρεσίες, όπου υπηρετούσαν τα θύματα ήταν ιδιαίτερα 

ιδωλές σε δηλώσεις που θα μπορούσαν να μειώσουν την υστερο- 

ιημία τους, αλλά οι ερευνητές μπόρεσαν να διευκρινίσουν ορισμένα 

σημεία. Ενα θύμα, για παράδειγμα, είχε αποτύχε1·να ακολουθήσει το 

πρόγραμμα ελέγχου βάρους της υπηρεσίας του και, όπως ήταν φυσικό 
απέφευγε να φοράει το αλεξίσφαιρο γιλέκο του γιατί δεν του χώραγε. 

Λίγο καιρό πριν το φόνο του, είχε γίνει ήρωας και ενός άλλου άτυχου 
περιστατικού όπου ο κακοποιός του είχς ιίάρα το υπηρεσιακό περί

στροφο. Αλλά τότε, ένας συνάδελφός του είχε προλάβει να πυρο
βολήσει πρώτος και να εξουδετερώσει τον κακοποιό.

Τη μοιραία βραδιά του φόνου, ο αστυνομικός - θύμα είχε περάσει 
από την υπηρεσία του για να αφήσει το "όβολο" αλεξίσφαιρο γιλέκο 

στην ντουλάπα του. Από την άλλη πλευρά, δράστης είχε βγει βόλτα 

προαποφασισμένος "να σκοτώσει ενα Ypijjptnj 

λωστε. Στην ομολογία τοΐνςινέφερε 

πριν συναντηθεί με 

άλλο ένστολο αστυνομικό, 
τεθεί. Μόλις, όμως, αντίκρυσε το θύμα, αποφάσισε πως θα ήταν εύκολο 

και διασκεδαστικό να τον σκοτώσει. Ετσι, τον κτύπησε στο κεφάλι, γου 

πήρε το υπηρεσιακό περίστροφο και τον πυροβόλησε εν ψυχρώ.

Οι ερευνητές καταλάβαιναν καλό ότι ήταν ιδιαίτερα παρακινδυνευ

μένες οι ερωτήσεις γύρω από την προσωπικότητα του αστυνομικού - 

θύματος. Οπως μάλιστα ανάφεραν, έχασαν μέρες και μέρες συζητώ

ντας με συναδέλφους των θυμάτων, για να μπορέσουν να σχηματίσουν 

μια εικόνα που να προσεγγίζει ικανοποιητικό την πραγματικότητα.

Το συμπέρασμα ήταν αποκαλυπτικό παρόμοιο. Ο αστυνομικός - θύμα: 

- ήταν φιλικός με όλους και ιδιαίτερα αγαπητός, τόσο ανάμεσα 

στους συναδέλφους του, όσο και στους πολίτες.

; να σκοτώσει ενα γουρούνι 

γία τοίκρνέφερε και ορισμένε 
: το άτυχο θύμα, είχε διαστα 

.ινομικό, με τον οποίο, όμως.

', όπως ομολόγησε όλ

ες άλλες λεπτομέρειες: 

υρωθεί και με κάποιον 

απέφυγε να αντιπαρα-

- είχε την τάση να χρησιμοποιεί λιγότερη βία από όση άλλοι συνά

δελφοί τους σε κάποια παρόμοια περίσταση,

- ήταν ιδιαίτερα εργατικός αλλά συνήθιζε να αντιμετωπίζει το επάγ

γελμά του περισσότερο σα "Δημόσιες Σχέσεις" παρά σαν βίαιη επιβολή 

του Νόμου,
- δεν τηρούσε τους Κανονισμούς, ειδικό σε ό,τι αφορά προσαγωγές 

υπόπτων, μεταγωγές κρατουμένων, συλλήψεις, αναμονή για ενισχύσεις,

- επέμενε ότι μπορούσε να "διαβάζει" τους άλλους και πίστευε ότι 

όλοι οι άνθρωποι κρύβουν μέσα τους καλωσύνη.

Τελικά, το συμπέρασμα των ερευνητών ήταν ότι τα δεδομένα που 

έπαιξαν τον πιο καθοριστικό ρόλο ώστε να φτάσουμε στο φόνο του 
αστυνομικού, είναι ακριβώς εκείνα τα στοιχεία του θύματος που τον 

χαρακτηρίζουν σαν "καλοκάγαθο" και απρόθυμο γενικό να αντιδρά βίαια 

και δυναμικό, j f j y
Οι τρεις στους πέντε δολοφόνους αστυνομικών, κατόθεσαν με κα

μάρι ότι κατόρθωσαν να αιφνιδιάσουν τα άτυχα θύματά τους.

Η αναφορά των ερευνητών επισημαίνει: "Οι αστυνομικοί αντιμετω

πίζουν συνέχεια|την πρόκληση να εκτιμούν τον αναγκαίσ|3αθμό αυστη

ρότητας, που πρέπει να επιδείξουν για να ελέγξουν απρδβλημάτιστα 
κάθε πιθανό επικίνδυνη ή εκρηκτική κατάσταση. Ενας στιγμιαίος δισταγ

μός, μπορεί νά έχει μοιραίες συνέπειες για τον αστυνομικό.\υτό ση

μαίνει πως σημαντικά ζητήματα όπως: προσέγγιση υπόπτων, διατήρηση 

του ελέγχου σε έκρυθμες καταστάσεις, ασφαλής προσέγγιση σεση
μασμένων κακοποιών, ακίνδυνη αντιμετώπιση ιένοπ^ων κακοποιώΛ σω

Α γίνουν αντικείμενα

υάζονται ιδιαίτερη 

ϋκού οπλισμού χαι 

ι κακο- 

Χός δεν φορούσε), 

διατήρηση καλής

στή διεξαγωγή τροχονομικώνι ελέγχων, πρέπει 

ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων". I I

Αλλα αδύναμα σημεία των αστυνομικώΊ', που

προσοχή, είναι: η σωστή χρησιμοποίηση τρυ αστυνι

εξοπλισμού όπως γιλέκα, χειροπέδες κ.λπ. (σε
, r. . . .

ποιος φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο ενω ο ασ 

η εξάσκηση στη χρήση του υπηρεσιακού όπλο 

γενικής φυσικής κατάσταση?· η
Επίσης ο αυστηρός επαγγελματικός είναι ένα σημείο στο οποίο 

πρέπει να δοθείΐιδιαίτερη προσοχή. Μετρήστε τις παρατυπίες που έ 
κανε ο αστυνομικός στο παρακάτω πραγματικό περιστατικό: εκτελούσε 

μεταγωγή με υπηρέσια^ό αυτοκίνητο ενός γνωστού επικίνδυνου κακο
ποιού. Στη διάρκεια του ταξιδιού φερόταν φιλικά στον κακοποιό, ο ο

ποίος τελικά τον έπεισε να του βγάλει τις χειροπέδες. Κάποια στιγμή, 

μάλιστα, αποφάσισαν να σταματήσουν για να πάρουν δύο όμορφες κο

πελίτσες που έκαναν ώτο-στοπ. Εκείνη τη στιγμή, ο κακοποιός του άρ
παξε το περίστροφο και τον πυροβόλησε τραυματίζοντάς τον θανάσι

μα, διαφεύγοντας στη συνέχεια με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο.
Η ερευνητική ομάδα υποστηρίζει ότι αποτελεί υπεραπλούστευση το 

να ισχυρίζεται· κανένας πως ένα και μόνο λάθος μπορεί να οδηγήσει 
στο θάνατο ενός αστυνομικού. Η αλήθεια είναι ότι υπεισέρχεται πάντο
τε ένα συνδυοομός δεδομένων: η πίεση για τη λήψη μιας απόφασης, 

η ανισόρροπη προσωπικότητα των δραστών, η κακή αντίληψη του a 
στυνομικού Ι α  την επικείμενη απειλή και λάθη τακτικής, είναι όλα χα

ρακτηριστικά του φόνου ενός αστυνομικού.
Εξετάζοντας, μάλιστα, το θέμα από πιο αμβλεία οπτική γωνία, η με

λέτη φανερώνει κάτι ακόμα, που δεν θα παραδεχθούν μάλλον οι αμε 
ρικάνοι "σερίφηδες": το μέγεθος της αποτυχίας του συστήματος 
της οπλοφορίας σαν εγγύησης της προσωπικής ασφάλειας ε

νός αστυνομικού. □

Από το περιοδικό “Police" (December 1994) της Police 
Federation of England and Wales.

Μετάφραση: ΑνΘ/μος Κωνσταντίνος Καραγιάννης

Μ ά ρ τ ιο ς  1 9 9 5 - 1 7 9  - Α σ τυ νομ ική  Επιθεώρηση



Διατροφή και Υγεία

Τα πορίσματα μιας νέας έρευνας που δημοσιεύτηκε στην Επετηρίδα 

του Αμερικανικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου, αναφέρουν πως οι δίαιτες 

που είναι πλούσιες σε ωμά λαχανικά και φρούτα - τα οποία περιέχουν 

βήτα καροτίνη και βιταμίνη A - μειώνουν τον κίνδυνο του καρκίνου των 

πνευμόνων στους μη καπνιστές.

Το 15% περίπου από τις περιπτώσεις του καρκίνου των πνευμόνων 

παρατηρείται σε μη καπνιστές, πιθανόν λόγω παραγόντων όπως το ρα

δόνιο, το παθητικό κάπνισμα και δίαιτες ελλειπείς σε λαχανικά και 

φρούτα.

Η βήτα καροτίνη και η βιταμίνη Α, που υπάρχουν στα βερύκοκα, τα 

καρότα και τα βαθυπρόσινα λαχανικά φαίνεται να προστατεύουν τα κύτ

ταρα από την καταστροφή.
Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Γέιλ και του NCI μέτρησαν τις δίαι

τες και άλλους συντελεστές του τρόπου ζωής μεταξύ 816 ασθενών 
που πάσχουν από καρκίνο των πνευμόνων αλλά και υγιών ατόμων.

Εκείνοι που έτρωγαν 21/2 μερίδες λαχανικά και φρούτα την ημέρα 
είχαν 60% μικρότερο κίνδυνο να προσβληθούν από καρκίνο των πνευ

μόνων από εκείνους που έτρωγαν μια μερίδα ή λιγότερο.

Τα συμπληρώματα της βιταμίνης Ε και το τυρί μειώνουν εξίσου τον 

κίνδυνο. Μια ουσία που υπάρχει στο τυρί αποτρέπει τον καρκίνο, σύμ

φωνα με έρευνες που έγιναν με πειραματόζωα.
Παρόλα αυτό, χρειάζεται κι άλλη έρευνα για να ειπωθεί με σιγουριό 

ότι το τυρί αποτελεί ένα όπλο κατά του καρκίνου.
Τα άτομα που πίνουν πλήρες γάλα αντιμετώπιζαν μεγαλύτερο κίν

δυνο καρκίνου των πνευμόνων, αλλά οι επιστήμονες αναφέρουν πως 

δε γνωρίζουν ακόμα την αιτία.

"Μια δίαιτα πλούσια σε ωμό λαχανικά και φρούτα είναι πιθανόν να 

είναι μια υγιής δίαιτα όχι μόνο στην αποτροπή του καρκίνου αλλά και 

στη αποτροπή των χρόνιων ασθενειών” αναφέρει η Susan Taylor 

Mayne, διατροφική επιδημιολόγος στο Πανεπιστήμιο Γέιλ.

Οι προηγούμενες έρευνες δείχνουν πως οι καπνιστές μείωσαν τον 

κίνδυνο που αντιμετώπιζαν για καρκίνο των πνευμόνων τρώγοντας λα
χανικά και φρούτα. Οι έρευνες συσχετίζουν επίσης την κατανάλωση 

των λαχανικών και φρούτων με χαμηλότερα ποσοστό καρδιοπαθειών 
και καρδιακών προσβολών.

Επικίνδυνο το κόκκινο κρέας
Οσο περισσότερο κόκκινο κρέας καταναλώνουμε, τόσο περισσότε

ρο αυξάνεται ο κίνδυνος για καρδιακή προσβολή, σύμφωνα με ερευνη

τές  στη Βαστώνη. Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική ε 

πιθεώρηση Journal Circulation έδειξε ότι ενώ η συνολική ποσότητα

Φρούτα και λαχανικά 
κατά του καρκίνου 

των πνευμόνων

σιδήρου που λαμβάνει ο άνθρωπος με τη διατροφή του δεν συνδέεται 

με υψηλό κίνδυνο καρδιοπάθειας ή καρδιακής προσβολής, μια ένωση 

σιδήρου που βρίσκεται στο κόκκινο κρέας γνωστή ως αιματίνη (ένωση 

πρωτοπορφυρίνης και σιδήρου) εμφανίζεται να δημιουργεί κινδύνους 

για την υγεία.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου Harvard μελέτησαν 45.000 άντρες 

ηλικίας 40 έως 75 ετών που δεν είχαν ιστορικό καρδιοπάθειας και οι 

οποίοι συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο σχετικό με τις διατροφικές τους 

συνήθειες.

Υστερα από τέσσερα χρόνια 249 άντρες είχαν πόθει καρδιακή προ

σβολή αλλά επέζησαν, 137 είχαν πεθόνει από καρδιοπάθεια και 458 έ 

χουν υποβληθεί σε εγχείρηση παράκαμψης ή μια άλλη διαδικασία κα

θαρισμού των αρτηριών, γνωστή ως αγγειοπλαστική.

Η μελέτη αποκόλυψε ότι τα άτομα που είχαν λάβει τον περισσότερο 

σίδηρο από κόκκινο κρέας (περίπου 2 χλστγρ. τη ημέρα), παρουσίασαν 

περισσότερες από 40% πιθανότητες να πόθουν καρδιακή προσβολή θα

νατηφόρο ή μη απ'αυτό που ελόμβαναν λιγότερο σίδηρο (περίπου 0, 7 
χλστγρμ. την ημέρα).

Και νόστιμες και θεραπευτικές
Τι κάνει την ντομάτα αντικαρκινική; Την απάντηση έδωσε πρόσφατη 

έρευνα, η οποία αποδίδει στο λυκοπένιο, τη χρωστική δηλαδή ουσία 

που δίνει στην ντομάτα το κόκκινο χρώμα της, μια σημαντική ιδιότητα:

Αυτήν της "απόλυνσης” της τοξικότητας ουσιών που πυροδοτούν τον 

καρκίνο των κυττάρων.

Οι ίδιες έρευνες βρίσκουν μάλιστα ότι το λυκοπένιο είναι είναι πιο 
δραστικό στον τομέα αυτό και από τη βήτα καροτίνη.

Οι ντομάτες περιέχουν τα υψηλότερα ποσοστό λυκοπενίου, αλλά το 
βρίσκουμε επίσης και στο καρπούζι και την κόκκινη πιπεριά.

Υποχρεω τικός ο εμβολιασμός κατά της Ηπατίτιδας Β
Ο εμβολιασμός κατά της Ηπατίτιδας Β πρέπει να ενταχθεί στα προ

γράμματα εμβολιασμού όλων των χωρών και να είναι υποχρεωτικός για 

ολα τα παιδιά από τη νηπιακή ως την εφηβική τους ηλικία και τις ομάδες 
υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας.

Ενδεικτικό του προβλήματος της ηπατίτιδας Β και της σημασίας του 

εμβολιασμού είναι από τα 145 εκατομμύρια παιδιά που γεννήθηκαν το 

1991, τα 9 ,9  εκατομμύρια θα γίνουν φορείς της Ηπατίτιδας Β και από 

αυτά τα 1, 8 εκατομμύρια θα πεθάνουν από τις συνέπειες της νόσου. 
Μόνο στις ΗΠΑ σημειώνονται 5.000 - 6.000 θάνατοι παιδιών το χρόνο 

από Ηπατίτιδα Β. □
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Μάρτιος 1995 Αστυνομική Επιθεώρηση

Γιατί πρέπει να τρώμε 
περισσότερα 
φρούτα και λαχανικά
Κανόνες υγείας
από την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία

Μ ελέτες σ'όλο τον κόσμο έχουν δείξει ότι τα άτομα που τρώνε 

πολλά φρούτα και λαχανικά προσβάλλονται λιγότερο από καρκίνο. Η 

προστατευτική ιδιότητά τους είναι πιο φανερή για καρκίνους του οισο
φάγου, στομάχου, παχέος εντέρου και ορθού, ακόμη και για τους καρ
κίνους του πνεύμονα και του λάρυγγα που προκαλούνται κύρια από το 

κάπνισμα
Τα φρούτα και τα λαχανικά περιέχουν βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και ί- 

νες. Οι βιταμίνες A, C, Ε, το σελήνιο και οι ίνες γνωρίζουμε τώρα, ότι 

ελλατώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης συχνών καρκίνων, όπως του 

πνεύμονα, του παχέος εντέρου, του στομάχου.
Ερευνες που γίνονται προσπαθούν να προσδιορίσουν πιο στοιχείο 

των φρούτων και των λαχανικών προσφέρει ακριβώς την προστατευ

τική αυτή επίδραση.
Μέχρι τώρα δεν έχει αποδειχθεί ότι παίρνοντας φαρμακευτικά 

σκευάσματα με βιταμίνες και μεταλλικά ιχνοστοιχεία ελλατώνεται ο κίν

δυνος ανάπτυξης του καρκίνου. Αντίθετα είναι γνωστό ότι υπερβολικές 
δόσεις αυτών των σκευασμάτων μπορεί να βλάψουν.

Τρώγοντας άφθονα φρούτα και λαχανικά είναι ο φυσικός και α

σφαλής τρόπος προφύλαξης. Τροφή πλούσια σε φρούτα και λαχανικά 

είναι φτωχή σε λίπος. Δίαιτα με μικρή ποσότητα λίπους διατηρεί τον 

οργανισμό σε καλή κατάσταση και μπορεί να προλάβει επίσης καρδια

κές παθήσεις και την ανάπτυξη καρκίνου.

Πρακτικές συμβουλές
- Δεν είναι απαραίτητο να διακόψετε τις τροφές της αρεσκείας σας 

για να προφυλαχθείτε από τον καρκίνο. Απλώς τρώτε ολοένα περισ

σότερο τροφές που μπορεί να ελαττώσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης 

καρκίνου.
- Κάνετε σταδιακά τις αλλαγές. Μπορείτε να ξεκινήσετε τρώγοντας 

μια επιπλέον μερίδα από φρέσκα φρούτα ή λαχανικά κάθε μέρα.

- Για να είναι εύπεπτα τα λαχανικά που τρώτε σε σαλάτες περάστε 

τα από τον τρίφτη.
- Φτιάξτε τις σαλάτες λίγο προ του γεύματος για να πάρετε ό, τι 

καλύτερο από τα λαχανικά.
- Βράστε τα λαχανικά λίγο σε μικρή ποσότητα νερού.

- Μαγείρεμα στον αχνό είναι καλύτερο από το τσιγάρισμα.

Συστάσεις
- Τρώτε φρούτα ή χυμούς φρούτων στο πρόγευμα.
- Συμπληρώστε τη διατροφή σας μεταξύ των γευμάτων με φρέσκα 

φρούτα και ωμά λαχανικά.

- Αν το μεσημεριανό σας είναι απλό (σάντουιτς κ.λπ.) προσθέστε 

σαλάτα ή ωμά λαχανικά.
- Προσφέρετε φρέσκα φρούτα σαν επιδόρπιο στην οικογένειά σας.

- Λαχανικά της εποχής είναι πιο φθηνά και φρέσκα. Μην ξεχνάτε 
στη διατρφή σας τα όσπρια:φασόλια, μπιζέλια, ρεβύθια κ.ά.

- Βελτιώστε τη γεύση των λαχανικών με καρυκεύματα, αρωματικά 

φυτά ή με χυμό λεμονιού και προσθέστε λιγότερο αλάτι.

- Κατεψυγμένα λαχανικά είναι επίσης χρήσιμα όλο το χρόνο.
- Δοκιμάστε ανάμικτους χυμούς από λαχανικά ή φρούτα.

- Τα εξωτερικά πράσινα φύλλα από το μαρούλι είναι πλουσιότερα 
σε βιταμίνες αη'ότι τα εσωτερικά φύλλα.

- Διαλέξτε τροφές που γίνονται από διάφορα δημητριακά ολικής ά

λεσης, πηγή επίσης φυτικών ινών. Π



Έ γ κ α υ μ α
του Πλάτω να Ζαφείρη, 

Αστυνόμου Α ' Υγειονομικού, Χειρουργού

Το έγκαυμα είναι ίσως ο μοναδικός τραυματισμός 
του ανθρωπίνου σώματος 

που απαιτεί ειδική αντιμετώπιση 
από εξειδικευμένο προσωπικό, ιατρικό και νοσηλευτικό.

Οι γιατροί μας 
...απαντούν

ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ:
Στην Αμερική 2.000.000 παθαίνουν κάποιο σοβαρό έγκαυμα κάθε 

χρόνο, 100.000 χρειάζονται νοσηλεία, 12.000 πεθαίνουν από τα ε 

γκαύματα και τις επιπλοκές των. Η αναλογία μεταξύ ανδρών - γυναικών 

είναι 4 :1 . Το έγκαυμα είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στην παιδική ηλικία 

και 3.000 θάνατοι κάθε χρόνο οφείλονται σε εγκαύματα στις Η.ΠΑ. Στην 

Ελλάδα το ποσοστό των εγκαυμάτων στα παιδιά ανέρχεται στο 16% 

και είναι η δεύτερη αιτία ατυχημάτων.

Ορισμός:
Εγκαυμα είναι η καταστροφή του δέρματος και των παρακειμένων 

ιστών από θερμικό ή ηλεκτρικό παράγοντα. Τα εγκαύματα είναι απειλη

τικά για τη ζωή όταν ξεπερνούν το 20% της επιφανείας του σώματος 
στους ενήλικες ή το 10% στα παιδιά.

Τρεις τύποι εγκαυμάτων περιγράφονται αναφορικά με το βάθος:
1. Μερικού πάχους εηιηολής επιφανειακά, που επουλώνονται 

μόνα τους και χαρακτηρίζονται από ερύθημα και φυσσαλίδες, επουλώ

νονται δε σε 12 - 15 ημέρες.
2. Μερικού πάχους βαθειά δερματικά, τα οποία επουλώνονται 

αυτόματα σε 21 - 30 ημέρες.

3. Ολικού πάχους. Χαρακτηρίζονται από σχηματισμό εσχάρας, το 

δέρμα είναι ξερό, ρυτιδιασμένο, αναίσθητο και κίτρινο ή μαύρο και όλα 

τα στοιχεία του δέρματος είναι κατεστραμμένα.
Περιγράφονται 4 τύποι εγκαυμάτων αναφορικά με την αιτία:
1. Θερμικά
Οφείλονται σε παράγοντες που ελκύουν θερμότητα.

2. Ηλεκτρικά
Η δίοδος ηλεκτρικού ρεύματος δια μέσω των ιστών δημιουργεί ει

δικές εγκαυματικές βλάβες.
3. Χημικά
Προκαλούνται από χημικούς παράγοντες, όπως τα οξέα και οι βά

σεις.

4. Εγκαύματα από ιονίζουσα ακτινοβολία
Προκαλούνται από ακτινοβολία ή από την ατομική διάσπαση.

ΠαΘοφυσιολογία του εγκαύματος
Το έγκαυμα διέρχεται από 3 στάδια:

1. Αρχικό στάδιο του SHOCK. Είναι το σημαντικότερο. Η κατα

στροφή του δέρματος από το έγκαυμα δημιουργεί πολλές διαταραχές, 

όπως μεγάλες απώλειες υγρών Ιηλεκτρολυτών, πρωτεϊνών) και σαν συ

νέπεια αυτών είναι η υποβολαιμία με αιμοσυμπύκνωση που καταλήγει 

σε καρδιοαγγειακό SHOCK. Χαρακτηριστική στη φάση αυτή είναι η α
ναιμία. Επίσης έχουμε απώλειες θερμίδων. Ο πόνος και το ψυχικό 

τραύμα είναι πηγές STRESS που επιτείνουν την υποβολαιμία. Η ανάπτυξη 

τοπικής λοίμωξης είναι ταχεία και αναπόφευκτη. Στο στάδιο αυτό ο ε- 

γκαυματίας είναι συγκεχυμένος, υποφέρει έντονα, σε 2- 3 ώρες μετα

πίπτει σε έντονη δίψα, σύγχυση, καταβολή δυνάμεων, ταχύπνοια, ναυτία 

και εμέτους. Η άμεση θεραπευτική αντιμετώπιση στη φάση αυτή είναι 

ηρεμιστικά, αντικατάσταση ύδατος, ηλεκτρολυτών και πρωτεϊνών, αντι

μετώπιση των διαταραχών ενεργείας και θερμίδων, αντιμετώπιση της 
τοπικής λοίμωξης.

2. Δεύτερη φάση. Τοζαιμική. Διαρκεί 3 εβδομάδες. Χαρακτηρι

στικό της φάσης αυτής είναι η πλημμελής θρέψη που οδηγεί στην α
πώλεια βάρους που πολλές φορές φθάνει και το 1 /3 του αρχικού βά

ρους του εγκαυματία. Γι' αυτό το λόγο η υπερσίτιση είναι απαραίτητη. 

Ενδοφλέβια τις πρώτες μέρες γιατί υπάρχει αδυναμία πρόσληψης 

τροφής από το έντερο και από το στόμα μόλις είναι δυνατό. Στον σο

βαρά καμμένο ασθενή απαιτούνται 5.000 CAL ημερησίως. Επειδή η μό

λυνση των εγκαυματικών επιφανειών είναι σύνηθες φαινόμενο, επιβάλ

λεται η κάλυψη με αντιβιοτικά. Κατά τη διάρκεια της πλημμελούς θρέ

ψης ο εγκαυματίας είναι απογυμνωμένος από προστασία διότι λίγο 

πολύ όλα τα όργανά του έχουν πάθει βλάβες, γι' αυτό είναι επιρρεπής 

σε σοβαρές επιπλοκές, όπως, γαστρορραγίες, έλκη και γενικευμένη 
λοίμωξη.

3. Φάση δερματικής μεταμόσχευσης και αποκατάσταση.
Διαρκεί μήνες, είναι βέβαιο ότι η σωτηρία του εγκαυματία δεν μπορεί 

να συμβεί χωρίς την αποκατάσταση του δερματικού φραγμού, ε ίτε με 

αυτόματη επούλωση ή με δερματικά μοσχεύματα ή δερματικούς κρη
μνούς.

Ο χρόνος επέμβασης εξαρτάται από την κατάσταση του εγκαυματία 

και αρχίζει μετά τη φάση του SHOCK 13η - 4η μέρα) πρώιμη εκτομή ή 
μετά 2 - 3 εβδομάδες. Η κάλυψη εγκαυματικών επιφανειών γίνεται με 

αυτομοσχεύματα (από τον ίδιο άνθρωπο), ισομοσχεύματα (από 
διδύμους), ξενομοσχεύματα (από διάφορα ζώαΙ, ή αλλομοσχεύματα (α
πό άλλο άνθρωπο).
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Η βαρύτητα του εγκαύματος εξαρτάται από τρείς παράγοντες:
-  Το βάθος και την έκταση του εγκαύματος.
-  Τη γενική κατάσταση του εγκαυματία.
-  Τη Θεραπεία.
Ο υπολογισμός της επιφανείας του εγκαύματος βοηθάει για να υ

πολογίσουμε τα υγρά στη θεραπεία. Η μέθοδος του "Κανόνα του 9" 

είναι απλή και εύχρηστη. Κεφαλή 9% Ιόταν κάποιος καίγεται στο κεφάλι), 
άνω άκρο 18%, πρόσθια επιφάνεια κορ.μού 18%, οπίσθια επιφάνεια κορ

μού 18%, γεννητικά όργανα 1%.
Η θέση του εγκαύματος είναι επίσης σημαντικός παράγοντας. Το 

πρόσωπο και ο λαιμός παρουσιάζουν επιπρόσθετες επιπλοκές όπως 

είναι το οίδημα της αναπνευστικής και πεπτικής οδού. Τα εγκαύματα 

των κάτω άκρων αναγκάζουν τον ασθενή σε ακινησία. Η αιτία είναι κα

θοριστική για το βάθος και την έκταση του εγκαύματος. Φυσικά αίτια 

χαρακτηρίζονται: Οι φλόγες, υγρά, στερεά, ατμός, ακτινοβολία, ηλεκτρι

κό ρεύμα, ψύχος, ενώ χημικά χαρακτηρίζονται: Τα οξέα, οι βάσεις και 

τα τοξικά αέρια.
Συνήθως η ανάφλεξη του ρουχισμού δημιουργεί βαθειά και εκτετα

μένα εγκαύματα. Τα καυτά μέταλλα ή υγρά επίσης προκαλούν βαθειά 

εγκαύματα. Ο ατμός στις μηχανές των πλοίων είναι υψηλής θερμοκρα

σίας. Στις ηυρκαΐές πλοίων η επιφάνεια της θάλασσας συνήθως 

καλύπτεται από λάδι που αναφλέγεται και προκαλεί δερματικά και ανα

πνευστικά εγκαύματα σε ναυαγούς.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ:
1. Ηλεκτρικά εγκαύματα
Οι βλάβες που προκαλούνται από το ηλεκτρικό ρεύμα είναι δύο 

τύπων: α) Γενικές βλάβες: όπου έχουμε απλό ηλεκτρικό SHOCK και τε- 

τανία. Το θύμα ή παραμένει προσκολλημένο στην πηγή ή μπορεί να τι

ναχτεί μακριά και να υποστεί άλλη τραυματική βλάβη, επίσης ηλεκτρο

πληξία, β) Τοπικές βλάβες: Θερμικά εγκαύματα από το ηλεκτρικό τόξο. 
Οι επιπλοκές των ηλεκτρικών εγκαυμάτων μπορεί να είναι καρδιακές 

(ανακοπή, έμφραγμα), αγγειακές (αιμορραγίες, θρομβώσεις), νευρολο- 
γικές (κώμα, πνευματική διαταραχή, κώφωση, καταράκτης), νεφρικές (ο

ξεία νεφρική ανεπάρκεια).
ΘΕΡΑΠΕΙΑ: Αρχίζει με τη διακοπή του ρεύματος ή απομάκρυνση του 

θύματος από την πηγή με ιδιαίτερες προφυλάξεις, άμεσες ενέργειες 

για καρδιοαναπνευστική ανάνηψη και τεχνική αναπνοή.

2. Χημικά εγκαύματα
Οι βλάβες που προκαλούνται από ισχυρά οξέα ή βάσεις είναι τέτο ιες 

που χρειάζονται άμεση αντιμετώπιση, γιατί η βλάβη βρίσκεται σε εξ έ 

λιξη όσο ο χημικός παράγοντας δεν εξουδετερώνεται. Η άμεση ενέρ
γεια που απαιτείται είναι: Αφθονες πλύσεις με ελαφρά πίεση και μεγάλη 

ποσότητα με σκοπό τη διάλυση του χημικού υγρού και την απομάκρυνσή 
του μηχανικά. Τα οξέα δεν πρέπει να εξουδετερώνονται ποτέ με βά

σεις ή αντίστροφα. Επίσης απαγορεύεται η χρήση ύδατος για τα ε 
γκαύματα από υγρά ψύξεως (τύπου FREON) που είναι αδιάλυτα στο νερό 

και τα εγκαύματα με αέριο μουστάρδας που ενεργοποιείται με την πα

ρουσία ύδατος. Σ' αυτές τις περιπτώσεις οι πλύσεις πρέπει να γίνουν 

με φυτικό λάδι.

3. Εγκαύματα ακτινοβολίας
Ολες οι ιονίζουσες ακτινοβολίες προκαλούν βλάβες. Δύο τύποι α

κτινών προκαλούν ραδιοδερματίτιδα:

α. Ακτίνες ΒΗΤΑ. Οι βλάβες είναι επιδερμικές, αρχίζουν με ερύθρημα 

και κνησμούς και υποχωρούν σε 48- 72 ώρες.

β. Ακτίνες X και ακτίνες Γ. Προκαλούν ελαφρό ερύθημα.

4. Εγκαύματα ψύχους (κρυολογήματα)
Διακοπή του αίτιου που προκαλεί τη βλάβη και άμεση αντιμετώπιση. 

Η επαναθέρμανση γίνεται βυθίζοντας το μέρος σε νερό θερμοκρασίας 

40 - 42 βαθμούς Κελσίου και σε χρόνο 20 - 30 λεπτών.

ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΣΗ
1. Αναπνευστικά εγκαύματα
Τα εγκαύματα των αναπνευστικών οδών προκαλούν τραχειοβρογχι

κό οίδημα που απειλεί σοβαρά τη ζωή του θύματος.

2. Βλάβες έκρηξης
Είναι σπάνιες, συμβαίνουν σε κλειστούς χώρους και παρουσιάζουν 

σημεία όπως ρήξη τυμπάνου, αιμορραγία πεπτικού.
3. Οφθαλμικά εγκαύματα
Σπάνια, έχουμε συνήθως εγκαύματα μόνο των βλεφάρων, άμεση ε 

νέργεια, άφθονη πλύση με νερό, αντιβιοτικό κολλύριο.

4. Εγκαύματα του γαστρικού σωλήνα
Είναι υπεύθυνα για έντονο οίδημα που προκαλεί απόφραξη της ανα

πνευστικής και πεπτικής οδού στην περιοχή του στοματο-φαρυγγικού 

χώρου. Εμετός και γαστρικές πλύσεις πρέπει να αποφεύγονται για το 

φόβο περαιτέρω βλαβών. Π
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Μόνιμες Στήλε

ΙΖΤΟΡΙΚΗ
m e m r n

Ο Φορολογικός 
Νόμος 

του Οθωνα 1 ^
Από της επομένης της ίδρυσης του 

Ελληνικού Κράτους, κατέστη επιτακτική 
η ανάγκη ενός Φορολογικού Νόμου, που 
θα περιελάμβανε ένα σύστημα ένα φο
ρολογικό σύστημα επί των επιτηδευμά
των, του εμπορίου και της βιομηχανίας 
της εποχής και το οποίο θα ήταν σύμφω
νο με τις παραδεχθείσες αρχές από τα 
ευνομούμενα έθνη.

Παραθέτουμε λοιπόν τον πρώτο φο
ρολογικό Νόμο του Οθωνα, όπως δημο- 
σ ιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως της 4ης ( 1όης) Νοεμβρίου 1837, 
καθώς και το "Τιμολόγιον του ετησίου 
φόρου των επ ιτηδευμάτω ν κατά κλά- 
σεις και κατά αναλογίαν πληθυσμού”.

Από τη "Συλλογή Απάντων των Νόμων 
και Δ ιαταγμάτων από του έτους 1833 
μέχρι του τέλους του 1840, μετατυπω- 
θέντων απαραλλάκτως εκ των Β. Εφημε
ρίδων της Κυβερνήσεως", δαπάνη του 
Δικηγόρου Α. ΠΕΤΣΑΛΗ, Αθήναι, 1842), 
που μας παραχωρήθηκε από το Τμήμα Ι
σ το ρ ία ς  της Δ ιεύ θ υ ν σ η ς  Μ ελετώ ν  
/Υ.Δ.Τ. Ο

Ο Θ ί ΐ  Ν χ. τ . λ.
Εττίθυμονντες να χκνονίαωριεν τόν «ττό β f 18) 

Ιουλίου 1836 ε/4ο0ίν-α ΐτζί τών ί~ ίτp4.uucc- 
των νόμον κατά τήν παρούσαν τού εμπορίου καί 
τ ίς  βιορϊίχαν.α; κατάστασιν, καί νά είσάξωμεν 
-ν φορολογικόν σύστημα επί των επιτήδευμάτων, 
συμφώνως με τάς π·οί τούτου παοαδεχ^άίσας 
«ρχ«; «πό τα ευνομούμενα έ'0νη, επί τη ττροτά- 
σει τής Ημετεράς έπί νών Οικονομικών Γραμμα
τείας, άκούσαντες καί τήν γνοίμην τού 'ίίμετέρου 
Συμβουλίου τής επικράτειας, άπεφασίσαμεν, καί 
διατάττομεν’

Ί.'Ο  από G (18) Ιουλίου 1830, νόμο; επί τών 
Επιτηδευμάτων μεταρρυθμίζεται ώς άκολού0ω;.

Ολα τά επιτηδεύματα υποβάλλονται εις 
τήν πληρωμήν φόρου, καλούμενου φοοου τών επι
τηδευμάτων, κατά τάς εις τον παρόντα νόμον 
έπισυνημμινα; δύο διατιμήσεις.

Οσοι μετέρχονται εν έκ τών εν ταίς είρημε'νσι; 
σιατιμήσεσι διαλαμβανόμενων επιτηδευμάτων, εί
τε Ελληνες είτε μή, είναι υπόχρεοι νά εφύδια- 
σόώσι με αθεΐαν, γεγραμμενην επί χαρτοσήμου, 
πληρόνοντες τόν διά τόν Δήμον, εις ον μετέρχον
ται τό επιτήδευμα, προσδιωοισμένον φόρον.

3. Δίν ύπόκεινται εις τον φοοον τούτον* 
α. Οί γεωργοί καί όσοι επασχο/οϋνται ίδιοι; 

εις γεωργία)/ γης, δενδροφυτείαν, καί εί; πάσαν 
άλλην γεωπονικήν βιομηχανίαν

β*. Οί ποιμένες καί βοσκοί διαφόρων ζώων·
7 .  Οί δημόσιοι υπάλληλοι, καθόσον αφορά 

τήν εκτέλεσιν τών δημοσίων χοεών των, είτε ώοι· 
σμίνον μισθόν εχοντες, είτε ζώντες έκ τυχαίων 
εισοδημάτων, τά όποια απολαύουν εκ τή; δημο
σίου υπηρεσίας των, εκτός τών Δικηγόοων 

δ' Αί Μαίαι*

ΤίΜ Ο ΛΟ ίΊΟ Ν  i n ’ A i m 1 .

Του έττ 5ωυ φόρου των έιτιτ/ιδευμαΤων κατά κλα'σί καί κατά αναλογίαν τοΰ πλν;()υσμοΰ.

Ιίλη^υσμο;.
50(H) 'άπο 300UUxc. 1000 OC

Κ,Ααΐίΐς. ’Επιτηδεύματα. χα τώχ τών ιυοο
επιχεινα. | ΓιΟΟΟ I 300!)
Δρ. Λ 1 V Λ. I Δρ I Λ- I Α ,ο μ.

»ο 1. ^Αρχιτέχτων (ή εργολάβος νέων οικοδομών) 75 Go 50 40
-S J 2. Διχ/r/spoc 75 60 50 40
'3 5 3· Πραγματευτής οικιακών σκευών με μαγαζείον 75 Go 50 40

4. ΙΙραγματευτής ρούχων (τζοχατζής) 73 60 50 40
^  k 0· Φ«ρμακοπώλης 75 60 50 4 ο

1. Καφφεπώλης με μπιλιάρδου 5 ο 40 30 25
2. Κρασοπώλης με τήν όκάν 30 40 30 25
3. Ξενοδόχος 50 40 30 23
4. ΙΙαντοπώλαι διαφόρων ειδών εμπορεύματος

·§ ι λιανικώς 30 40 30 25
* « 5· Πραγματευτής βαμβακερών λινών καί μετά-
“  g ξωτών πανικών μέ έργαστήριον 30 4ο 30 25

6. Πραγματευτής τών χάριν καλλωπισμού νι-
ύίματο; κοσμήματος (quincailleiioj 50 4ο 30 73

7 ΓαποΓΓ,'/γι/Λϊΐυτέ; 50 40 30 ι

d 1. ’Ιατροί 40 30 25 2ο1* -τ 2· Πραγματευταί ώμου καί δουλευμενου μετά
·« 1 ςίου, μαλλιού καί βαμβακιού. 40 30 25 20
* CM 3. ΠραγριατευταΙ δέρματο;'χα ι πετζίων λιανιχώ; 40 30 25 20
u  °k 4· Πω)ηταί φαρφουρίων μ’ ίργαστήριον ή μα

γαζείον 40 30 25 20

1. ’Αδαμαντοπώλης 30 25 20 15
2. Αρωματοπώλης 30 25 20 15
3. Βαφοπώλης 30 25 20 16
4. Βιβλιοπδιλης με εργαστηρίου 3ο 25 20 45
5. Γούναρη; 30 25 20 15
0. Δημόσιοι κήρυκίς 30 25 20 15
7. Ζαχαροπλάστης 30 25 20 15oc* 8. Λαδάς με έργαστήριον 30 25 20 15

1 9. Λιανοπώλης διαφόρων ειδών (τζερτζής) 3ο 25 20 15in 10. Λουτράρης 30 25 20 15
•o 11. Ξυδοπώ)ης με μαγαζείον 30 25 20 15fc • a 12. Π ραγμαπυτής σιίιριχώ» 30 25 20 15
li 13. Πωλητής σιδήρου καί μετάλλων λιανικώς 30 25 20 15b*« 14 Πωλητής υαλικών καί λιδοπηλίνων αγγείων 30 25 20 15

3 15. Πωλητής ξυλικής χωρίς μαγαζείον 30 25 20 13
„. 16. Σ«νκί5; χωρίρ ριαγαζεΓον, ί  στί6«·> 30 25 20 15■<1 17. Σαπωνάς καί άλειματοκηροπώλης 30 25 20 15

18. Τχρζκχοπώλιις *«ί χαΓτνο7τώ).ΐ)ς λιανιχΰς 30 25 20 15
19. Ταοερνάρη; 30 25 20 15
20. Τυπογράφος 30 25 20 15
21. Υποδηματοπώλης 3ο 25 20 45
22 . Χρυσοχόος 30 25 20 15
23. Υωρ,ά; 30 25 20 15

1. Α̂λευράς εις μιχρΰς π ο 7 0 τ ν τ« ; 20 15 12 10
2. Αμαξάς αγωγιάτης 2ο 15 12 10
3· Γονναρο; ροίπτυς 20 15 12 10
4· Κατασκευαστής σκιαδίων 20 15 12 10
5. Κατασκευαστή; ροσολίων 20 15 12 10
6. Κρεωπώλη; με κρεοσφαγιον 20 15 12 10
7. Πωλητής \ί»ιυδολουλουδίων 20 15 12 10
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Μόνιμες Στήλη
i .  Οι Συγγραγιί;, οί Διδάσκαλοι γραμμάτων, 

καί επ ιστημώ ν’
ς  . Οί εγημεοιδογράγοι·
ζ . Οί ζωγράφοι, άγαλματοποιοί, καί γλύπται* 
ή, Οί άχθογόροι (χαμάλιδες), υδροφόροι, έπ ι- 

διοοθωταί υποδημάτων·

Κλασίις. 'Επιτηδεύματα.

ΙΙληΟυσμός.
χ.πό Ιίοοο
υχ»ί χαΐ 
ίπιχεινα.

χ«ό 3000
έως

50(H)

χπό 1000
έ'-’ϊ 1 

300ο |

ίντός τών 
1000
ψυχών.

.-¥·.Ι Λ. _ V j λ Ιι_4Μ Λ·| Δρ. |Λ.

C)CN
IΟΤ*

-οIs•it

s•sr<
NS

‘w

8. Πωλϊτή; χλωστί; λιανιχώς
9. Πωλϊΐτόί σχιαίίων

10. Ι1ωλβτ4( ροσολών
11. Πι>).))Τΐ9ς ΰδών ν ιω τ ιρ ισροϋ
12. Πωλητ^ς μυραλιιγών
13. Πω1ΐ)τ2{ έφιππίων
14. Πωλυπάί σαττωνίου χαι άλειριχτοχηρίου («λλ 

οχι χαΐ κατασκευαστές)
15. Πωλΐ}τής όξυγγίον, άλλείρκτος, πάχους, 

χαΐ χρεατος (χωρίς χρεαισραγεΐον)
16. 'Ραχοπώλος λιανιχώ;
17. Χιεροϋργος

20
20
2β
20
20
20
20
20
20
20
20
20

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
1ΰ

12
.12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
10
10
10
10
ί ο
10
10
10
10
10
10

θ . Τά 'Ελληνικά εμπορικά πλοία πάσης τά- 
ξεως, μήτε οί διευθυνταί αύτών, μήτε καί οί 
ίδιοκτήταί των, οϊπνες υπόκεινται είς εκείνα 
μόνον τά τέλη, όσα πληρόνουν καί μέχρ ι τής σή
μερον δυνάμει τών περί ναυτιλίας κανονισμών 
καί διαταγμάτων.

4. Η άδεια ισχύει μόνον διά τό άτομου, ιϊς 
τού οποίου τό δνομα είναι έκδεδομένη. Οί σύν* 
τροφοί τού προϊσταμένου έμπορου καί (3ιομηχά- 
νου θέλουν λαμβάνει έκαστος ιδιαιτέραν άδειαν, 
πληρόνοντες έκαστος τό έν τέταρτον τού φόρου, 
τόν όποιον πληρόνει κατά  τάς δύο διατιμήσεις 
ό προϊστάμενος τού βιομηχανικού, ή εμπορικού
καταστήματος. 0  γάρος τών συντρόφων τού

1 . ’Αγωγιάτη; αλόγων 12 10 8 0 προϊσταμένου  3ελει πληρόνεσΘαι άπ’ αυτούς τού;
2. 'Αμαξοποιός 12 10 8 0 ίίιου?, χαί ό'χι άπό τόν π ρο ίσ τάρενον ίίς τόν
3. Βαοβλά; 12 10 8 G ίδιον γόρον τών συντρόγων, τουτέστι τό έν τέ-
4. Βίλονοποιός 12 10 8 0 ταρτον  τού φόρου τόν οποίον πληρόνουν οί προό-
5 Δισαχά; μουτάγης ι2 10 8 0 σταμδνοι τών -βιομηχανικών καί εμπορικών κα-
6. "Εμπορο; ανθράκων καί καυσόξυλων Γ2 10 8 G ταστημάτω ν, υπόκεινται ανεξαιρέτως, καί όλοι
7 . Ζυγιστός 12 10 8 0 ο ί εργαζόμενοι εις αυτά » ;  βοηθοί. Τον γάρον δ'
8. Κατασκευαστές ρηνίων 12 10 8 0 έκαστου των βοηθών θέλουν τον πληρόνει άπ  εύ-
9. Ιίαγγιτζής χωρίς μπιλιάρδο* 12 10 8 0 θείας οί προϊστάμενοι τών καταστημάτων επο-

40. Κατασκευαστές χωματένιων φούρνων 12 10 8 0 μένω; οί βοηθοί δεν είναι ■ υπόχρεοι νά XsiSovv
14. Καλαγάται πρωτομάστορες 12 10 8 G άδειαν.
1 Κηροπώλη; 12 10 8 G ’Εξαιρούνται δμω; τού φόρου τούτου τά τ ι-
13. Κοροχύτος (λαμπαδαρης) 12 10 8 G κνα τών έμπόροιν καί βιομηχάνων, οσάκις αυτά

C'i 14. Λαχανοπώλαι 12 10 8 G εργάζονται πλησίον τών γονέων των, καύως καί
I 15. Μάγειρος 12 10 8 G οί μαΟητευόμίνοι, οίτινε; δέν έτελείωσαν τό τρί-

o 1 6. Μεταπράτης 12 10 8 G τον έτος τής μαθητείας των, (όταν άποδείξωσι
•oIS 47. Μετρητή; γζνημάτων με το κοιλόν 12 10 8 G τούτο άκοχρόντως) καί οί εντός εμπορικού τίνος,
-5t 1 8 . Μολυβδοδουλβυτής 12 10 8 Ο η βιορι;χανιχίΐϋ, εργαστηρίου ύπηρέται, τών
If Ι9· Μπαομπερης 12 ίο 8 0 όποιων ο μηνιαίος μισθός δέ> υπερβαίνει τάς 20

'8 «0 . Ναυπηγός 12 ιΟ 8 0 δραχμάς.
:4 21. Ξυλουργός χαί ραραγχός 12 10 8 0 ο . Οσα επιτηδεύματα δεν εμπεριέχονται εις

22. Πραγματευτής παλαιών γορεμάτων 12 10 8 0 μ ίαν τών δύο διατιμήσεων , θέλουν ΰποοαλλεσύαε
23. Πωλητής όμματούαλίων 12 10 8 0 εί’ς τύν προσήκοντα φόρον παρά  τού Οικονομικού
25. Ιΐω/ητη; στνπίου έκ λιναριού χαί y.awn Επιτρόπου, κατ αναλογίαν τών Ίν ταϊς αύταί;

δίου λιανιχώς 12 ! ο 8 G δ ιατ ιμήσεσ ι λοιπών επιτέδευμάτοιν. ΙΙοοτού δε
2’). Σχιυοσ · ολιστής των οίκων 12 ΙΟ S Γ» •/ατατάξέ εις τον αορολογικόν κατάλογον τα  επι-
26 . Σκουγά; καί γεσά; 12 10 8 G τηδεύματα ταύτα, ό Οικονομικό;’Επίτροπος, όγεί-
27. Σχινοττλό/ος 12 10 8 G λει νά κα^υποβάλλέ, χωρίς άναυολήν, εις τήν επί
2S . Ταινιόπλεκτης ι2 10 8 G τών Οικονομικών Γρααματείαν τής ’Επικράτειας
20. Τίχτω» 12 10 8 <) σημείωσιν αυτών, περιέχουσαν και τό ποσόν τού
30. Τενεκετζής 11! 10 8 0 γορου, τό οποίον έγκοίνει νά επιο'ληθη εις έκα-
31. Χαλκωματάς 12 10 8 G στον αυτών τών έπιτέδιυαάτων, διά νά λάδη
32. χρυσοκέντητη; (συρμακέζη.) . 12 10 8 G τήν εί; τούτο συγκατάύεσιν τής Γραμματείας.
33. Χρυσωτής καί άοημοιτής 12 10 8 0 G. 0 r a j  τ ις μετέρχεται εις τό αυτό καταστϊ}-'
34. Ψωμάς χωρίς εογαστήοιον 12 10 8 (> μα, πεοισσότεοα επ ιτηδεύματα, τά  όποια  με-

ταξύ των έχουν σχέσ ιν , λαμβάνει τήν άδειαν
1. ’Ακονιστής μαχαιριών καί ψαλιδιών 10 8 D 4 διά τό κυριώτερον επιτήδευμά  του, καί εις τό
2. Αλατοπώλη; λιανικώς 10 8 G 4 όποιον μάλλον άσχολείται, ττληρόνων δι αυτό
3. 'Αιιαξοποιός 10 8 0 4 μόνον φόρον, χοιρίς νά πληρόνρ κανέναν άλλον

O 4. ’Ασβεστοπώλη; 10 <8 0 4 γορον δια τά λοιπά επ ιτηδεύματα, τά  όποια  εν
I 5. Βιβλιοδέτης 10 8 0 4 πάρεργο) μετέρχεται.

6. Γ«νωτή; περιφεοόαενο; 10 8 0 4 7. Οστις κατά τάς είς τό άρθρον 6 ρηθείσας
•o 7. Γυ^οδουλευτής 10 8 ο 4 αναλογίας αρχ ίζε ι επ ιτήδευμα , ΰποβαλλομενον «ίς
•8 8 ’Ιχθυοπώλη; 10 8 0 4 άνώτερον φόρον εκείνου, τον όποιον επλήρονε δ ιά
w 0. Καλιγωτή; καί πέταλά; 10 8 β 4 τό πρώτον επιτήδευμά του, ύποχοεούιαι μόνον
« 10. Καργοποιό; 10 8 0 4 νά πληρόνη από τήν τριμηνίαν ν.αθ ήν αρχ ίση  τό
2 11. Καί/αριστή; καπνοδοχείων 10 8 6 4 νίον επ ιτήδευμα, τό περιπλεον τού δι αυτό

ί ·>. Κατασκευας·/;; διαγορών μεταλλουργημάτων 10 8 6 4 προσΟιωρισμένου φόρου, άν ήδη (πλήρωσε τον
13. Κατασκευαστές ποτασσέ; 10 8 ΰ 4 δι# το πρώτον ϊπ ιπήν ιυμά  του γάρον.
1 Κατασκευαστή; ψάθινων σκιαοίων 10 8 Η 4 Ι.’.σαύτω; ό εί; άνώτερον κατά τήν υ ια τ ίμ ησ ιν
15. Κχλτζοπλίχτπς χχί χκλτζο/τώλβ; 10 8 6 4 τοπον αίταβκίνων βιομήχανο ; ,  ^τϊλει πληρώσει
1(). Καάΐοποιος, σχαγοποιό ; 1 0 S (! 1 4 τον δια τον τελευταίου τούτον τόπον προσδιωρι-
17· Κατασκευαστής χάρτινων χουτίν. 1 0 8 (ί 1 4 συ.Lvov γοοον τού επιτέίεύματός του, τόσον διά
18. Καρυουνάρη; 10 S C. rr.v τρ ιμη .ί’χν, να Ί ήν άρχ_ίζρ t i l l  το έπ ιτήό ιυ -1
19. ΚαλαΟάοζς I i , ! ο i 4 ιια  του, όσον καί διά τα; υπολοίπους τριμηνίας,
20. Καλαποδά; 1U 8 ί; ΐ •ί όταν ϊόακολουύ/j ξ/.εϊ το επιτήδευμά του.
21. Καλαϊτζή; 10/ 8 0. ! 4 8. Οσοι ξινοί έπι/ζιρίσουν επ ιτήδευμά  τ ι
22. Κτενά; 10 8 0 I 4 ποοσωρινώ; ϊντό, του Ιίασιλείου, είναι υπόχρεοι
23. Κτίστη; 10 8 «  ! 4 να πλέοώσωσι τον φόρον κατά τριμηνίαν  και άν

l— =
έ^ελί παυσει τό ιπιτήδιυα» ποό τή; συμπλέρο»-
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Μόνιμες Στήλες
σ ίω ; τή ; τρ ιμην ία ;,

Π|3ό; τ'·>ν νεοσυστατι-ον τργοστα-
οί'"νι τε^νουργιΐω ν, χαί έπ ιτηϋ ιυμάτοιν, aytvs- 
rat εις τού; μοτερ^ομένον; αύτά ή π ϊηρύιμή τη ; 
■πρώτη; τρ ιμην ία ;.

Hi ρ ι  σ  υ  ν τ α ε ω ;  τ ώ » φ ο ρ ο λ ο γ ι χ όί ν .
» α τ «  ),ογ ·.!V κα ϊ τ ί ;  εκ  εδεωρή- 

C S Μ - »7 0 τ ώ V .
0. Ο'/. Ο IK L W . Ε ΤΙΤΊΟποΙ, 3 ^ Y ,0 ’)0 u S - iO l

' rr,J "-'ν'/οvov χαί tciv ΙΙρόεδύον του &ημ·>· 
Τ Ι · "  j  izuaouw.u, ,ύίλ'.υν K " . p u / ' t u G x v n  τ ρ ι ϊ ;  

** '■'•ινινν.τ-ιΐη.ττ; : : :  .iv /«i εΐοημονεστΐροιν i« «  .
<r.ivrj,<-ta;, z-.:i Κ·Λυν σν/τάττ·. ίντβς 

τ-.ζ AszfiO; .·,ν μ·ήνο; τού; χαταλόρν; »αμ» τώ·< 
-Ι.σαρχα,Μ·. <ν ■ςχ.μο.αίνν,ν μηνο, fxs,W
·" : '·'*ϊ «<» vr.-oxr*.vr«, εί; ο-ρ,ν ζατά το Kv« r j .  
ρ··. «ρ!/ρ. <>-: i s  c 5 r«  .S'i/ouv γί-
“ ,β « .  **τά «> ·’'«· ίι* ««σ το »  « « .
.“w ,“ ιλ!ι ^ ϊτ* ττ ΐί·9 «ε  ΐΑκίτίββ; ζαταΛογι;. 
Λαλ «< τού' ίχνους, οτοε σύγζ·ι»τκι « « i  

W *  Χ"·,οί<*' Λ «-·> ,«>■*» ττό),., χαί προάστιά 
-*>;« 7<>«τβ*« ίΐ.ζίτερο; χατάλ,γ,;, 

οι εζζ-ττχυ ττοΐιν, :τρο«στΜο», ί  χωρίο» Ιζάττου 
!% *"*  ;** Α μ ή χ α ν ο 1 έζκοτου έπτχίεύρικτο;
5ε)ουν έπίσχ,- οηματϋσΟκι χω ριστά , τουτεοτιν 
οί jjiou/ιχανοι έν.αττου έπι’τ»'ϊεύρ«το; ώ·;>.ουν 
β ψ ιιν ίσ Ο ια  ό κατόπιν του « / W

10. Orou οί. άνω εΐρ/jpsvoi τρεΐ; β ισ ιιήχανο ι 
* ν  υπάρχουν, ζκι i r f v n k r f h u ;  τταρα τού'άνή- 
ζοντο; i ,u .ζοχού κατ’ α ίτνα ν του οίζον ,υ ,-
Χ'.υ Ι.κιτροπου, ,ϊέν παρουσιβοΟώτι» εντός’ !> 
όρεριον, «'tit »ώ συρπρ«4'ω«ν εί,ς τόν σύνταξιν  
των ψοροΑν/ικώ» ζ«τα/όγων, ό Οίχόνομιν.ο; Ίόττί- 
τροπο ; ογίί/.ίι τότε νά προοίεύτρ ρόνο; του εί; ' 
τχν σύνταξιν αυτών έ» περυττώτει ίε  Ίιααωνία; 
ρεταξύ των τριών τούτων β ιομηχάννν  ζάί τοϋ 
Οικονομικού Επιτρόπου, σψ ιιούντα ι αί γνώ- 
ρ « ί το.ν εί; τόν παρ’ αυτού συνταττόμενον γορο· 
Αογιζον κατάλογον, ί (ά να χρχσιρεύσουν ώ; πλχ- 
ροοορίαι εί; τχν έξεταστιχχν επιτροπήν, χατάΙ 
τό άρύρ. 43.

1 I . Μετά τχν ζατάστρωσιν τών σορολογιχών 
καταλόγων, οί οίχονορ,ζοί επίτροποι' 5ίλουν έχ- 
βέτει αύτούς J .«  τών ο.οιχςτιζών εί; το ίχραρ- 
χικόν καταστ^β  π^ός γνώσιν τών Φο&ολονου-
ρε'νων. *

Ί'2. Ο.τοι τών itxnopw  καί ^oiriiv βιομηχά~  
vr.yj ύ^οΟετονν οτι έφορολογή^σκν πλιον τού 
οίοντο,*, θέλουν Φίοβι τ« ;:«^κ»τονά των εις τον 
διοικητήν εντός 1 i  ή .̂βοών ^ιετά τήν εις τό <5fl- 
ιιαοχεϊον· εκ^ΐιτιν τών ο·>οολο·̂ ι.:ών καταλόγων.

ΙΙανελΘούτος is  τ«ς προθεσμίας ταντϊ?ς, κ«θί 
παραπονον τολν φορολογούμενων 5 ίλ ΐι είσθαι α- 
παοα^ίκτον ωσαύτως ε/αστος ούναται νά π « -  
ραπονιθ/} εναντίον τής ολοτελούς παοα)ϊ»·5ϊ·ο; 
άλλων ,^ιομο^άνων, καί άλλων, οίτινε; ο'·ν έγν- 
ρολογήθ'οσαν προσηκόντοίς- αλλά κατά τήν πριύ- 
rflv πιρίπτωτεν ό παραπονούμενος isv περιορί- 
ζίτα ι από τήν ποοθεσμίαυ, κατάυε τήν ίε ν τ ί 'α ν , 
όνΐίλει νά παρουσιύση  τά παραπονα του εντός 
1'2 ήαεοών έ?.*ι ποινή εκπτώσε&ις.

43 Οί Κατάλογοι, και τά. παράπονα θέλουν 
έξίτά^εσθαι άπό τόν Διοικητήν, τόν Δήμαρχον, 
καί τον Πρόεδρον τού fa u o n x w  σνμυουλίου. 1ί 
έπιτοοπή aur/j osv έο.κορίΐ νά αποα νσιστ; πεοΐ 
τών πα»οαπόνωντ προτού νά άκούσ/j τάς ένστα- 
«τγ»c τού οικονομικού επιτρόπου, αν όχ·.ς, ο όποιος 
ογΐίλιι νά :· <μη αύτάς, όταν Γ)ναι πεσ:;σμίνος, 
ο :ι τα παράπονά ο εν στηοίζοντα». εις τό υικαιον, 
καί νά ϋιενθύνν;, οσάκις αί ενστάσεις αύ :α ι οέύ 
παραι??χθ·.»σιν άπο τήν όϊ}θ»ΐσαν επιτροπήν, ά.ν- 
τί/ρ/γα αυτών είς τήν εσΐ τών Οικονομικός 
Γραμματείαν, άνα^ίρων ταυτοχρόνω; καί τούς 
λό/ους, i t ’ ού; αί ενστάσεις iiv  έγιναν is/ rai.

Ί ΐ εςετασις οε πρέπει νά γίνεται έντος 20 
>:·/*οών επί ιοία ευθύνη τών μελών τή: επιτροπής 
Ταύττ;: i i a  πάσαν περαιτέρω χρονοτριβήν.

44· Κωλυόμενου τού ίιοικητού, άναπληροί 
αυτόν ό διοικητικός γραμματεύς· κωλυόμενου τού 
δημάρχου, άναπληροϊ αυτόν ό πρώτος πάρε··

Πληθυσμός.

Κ/άσει;. Επιτηδεύματα.

α
.1
ϋ*

•j

2 4. Κλειδαοά.ς 
23. Κοσζινά; κρησαοά;
26. Λι9ογλύπτχ;
27. Λιύογραγος
28 . Λιδοξόος
29. Λεν ού^αντής
30. Μαχαιρά;
31. Μπασματζής
32. Μπαλωματή; χαλκείων αγγείων
33. Ξυδοπώλης
34. Οργανοποιός ή κατασκευαστής μουσικών 

οργάνων
35 Ο άσπρίζων μ? ασβέστην
36. Παπλωματά;
37. Πα/.αιοβιβ)ιθ7.*όί)η:
38. Παιχνιδιάτορίς μουσικοί
39. Ιΐλακοστρώτης
40. Πηγαδά;
41. Πουλητής οπώρων λιανικώς
42. ΙΙωλών πετώμενα διαγοοα
43. Ιΐωλητής ξύλινων πραγματειών 
44· Πωλητής ΙΙαιδικών παιγνιδιων
45. Πωλητής μελ&πήττων ή λουκουματζής
46. Πωλητής πήλινων αγγείων
47. Πωλητής άγριμίων 
4 8 'ΐ’ακοπάιλης
49. Ράπτη; χωρίς εργαστηρίου
50. Ρητινοποιός (κατραμτζή,)
31. Σαμαράς 
52 Σαροματοσέτης 
33. Σανδαλοπο ιός (παπουτζής)
54. Σ^ραγιδοποιός
55. Στιλβωτής
56. Σχοινοπώλης
57. Στολιστής θαλάμων
58. Στρωμματάς
59. Τζαμτζής
60. Τορνευτής 
64. Τσουκαλάς
62. Τορνευτής μετάλλων
63. Τσοκαροποιός
64. Τζυμπουξής
65. Τιγανοδιορθωτή;

66. *ϊγα· τή; Ταμπακέρων
67 . Υφαντής μεταξωτών
08. Υφαντής μάλλινων ρούχων
09. ’Υφαντή; βαμβακερών και λινών 
70 . Φραντζόλά;
71 · Χαλκιά; μικρών πραγμάτων
72 . Χορδά;
73. Χρωματιστής
74. Ψαθάς 
7δ. 'ΐΐρολογάς

Τ1 Μ Ο Α Ο ΓΙΟ Ν  Υ ΙΓ  Α Γ ΙΘ . a.

A.oS Ιτνισίου φόρυ τών επιτ/,ίευρ.. κατα κλάσίΐς xai χωρίς παρατνίρησιν τοϋ ττλτ,6υσρ.οΰ

άπό" 3000 (άπό 3000 Ιάπό 1000 εντόί τών
ψυχάς χα I εως ίο ί 1000
ίπίχβινα. I 5000 I 3000 ψυχών.
Δρ. Λ I 4ρ· (Λ. I Λρ· |Λ Δρ. |Λ.

10 8 0 4
1ο 8 G 4
10 8 0 4
10 8 (ΐ 1
10 8 ϋ 4
1ο 8 0 ί
10 8 (> 4
1ο 8 0 ι
10 8 Γ.
10 8 G 4

10 8 6 4
1ο S G 4
! 0 8 0 4
10 S (ί 4
ίο 8 ί» 4
10 8 6 1
10 8 G 4
10 8 (> 4
ίο 8 G 4
1<) S G 4
10 8 () 4
10 S (> 4
10 8 ι; 4
10 8 G 4
ι ο 8 G 4
10 8 0 4
10 8 G 4
10 8 0 4
10 8 0 4
10 8 G 4
10 8 6 4
10 8 G 4
ίο 8 6 4
ΙΟ 8 6 4
10 8 6 4
10 8 6 4
10 8 G 4
10 8 G 4
1ο 8 0 4
10 8 G 4
10 8 G 4
10 8 0 4

10 8 6 4
10 8 6 4
10 8 6 4
40 8 6 4
ίο 8 • 4
10 8 6 4 •
1ο 8 β 4
10 8 β 4
10 8 6 4
10 8 I 6 4

Ονορασία τώ» Έίτιτιιίιυράτων.

1. Τραπιζάιις
2. Πραγ(ζατ<υτα1 ίιαγόρων ϋμκορινμύτων  χατά ποσότητας
3. 'λ ίχρ .η ταπώ / η ; (τ ζ ιξα ίρ τζή ;)
4. Αρωματοπώλης
3. Βαμβαχά; ττιυλών μ ιγάλας π ο ιό τη τα ;
Λ. Πραγαατίυτ^ς κρασιών όίικώς 
7. [Ιραγματιι/τή; ξυλ ική ; (χ ίρ ισ τετζή ;)

Αρ.

375
15ο
ιοο
100
100
100
100

Π α ρ α τη ρ ίσ ιις .
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' Ονόματα τώ» ‘Επιτηδευμάτων.
Αο. Λ.

Πκματηρήσ»

8. ΙΙραγιιατευτή; ξυλιχή; με σείβαν

(Αιά πάσιεν ίέ  πεμιπλέ.ν ξυλοστίβαν ιΰοιτχομίνην ί ν τ ό ς 
τού δήμου τό ήυισυ ίτι)

9. Τζοχστζή; πωλών εις ποσότητα;
10. Λαδάς πωλών όλιχώς
11. Εμπορομεσίτης
12. Πραγματευτής μαλλιών όλιχώς
13. Πραγματευτής μεταξωτών όλιχώς 
i 4. Πραγματευτής χομισιονάριος
| 5· Πραγματευτής σχεπών χαί άλλων λεπτών ϋγασμάτων κατά πο 

σότητα;
16. Ποαγματευτής βαμβακερών κατά ποσότητα?
17. Ιΐραγματευτής σιδήρων χαί μετάλλων όλιχώς
18. Πραγμμτευτής λιναριού όλιχώς
19. 'Αλευράς όλιχώς
20· Κατασκευαστής Ραχοπώλης όλιχώς

(Εξσιοοϋνταε el χατασχευάζοντες ραχήν ίχ τού προϊόντος 
τών χτημάτων των)

21. Πραγματευτής χαπν.ϋ εις φύλλα όλιχώς
22. Πραγματευτής αλόγων
23. Πραγματευτής δερμάτων χ«ί πετζίων όλιχώς
24. Συίβ,τώλης'όλιχώς

23. Πραγματευτής ποτάσσης (άλατος άλχαλιχοϋ) όλιχώς
20. Πραγματευτής ζώων (βεών αγελάδων χαί χοίρων)
27. Πραγματευτής τό; γαγνας τών ζώων
28. ’Εργολάζος ναυπηγίας
29. Κηροχατασχευαστής παντός εΐόους
30· Πραγματευτής άνίράχων όλιχώς Ιχων μαγαζείον
31. Πραγματευτής (έχσπεδετόρος)
32. Πραγματευτής χανναβίου χαί στουπιού όλιχώς
33. ΙΙραγρατευτής όπωριχών όλιχώς 
3̂4- Τουτουντζής
33. ΙΙραγρατευτής γύψου
36. ΙΙραγρατευτής λίθων χαί πλακών
37· Κεραμιδάς τουβλάρης διά χα9ε χαμήνι
38. Κατασκευαστής ραχής άπό γεώρηλα (οί οϊχονόροι είναι ϊλεύύεροι
39. Άλευρορυλωνάς διά χάδε πέτραν
40. Βυρσοδέψης
41. Κατασκευαστής πορσελάνης
42. Κατασκευαστής λιβοπηλίνων αγγείων
43. Κατασκευαστής δξειδίου
44. Κατασκευαστής χρωράτων βαφής 
48. Κατασκευαστής άμυλου (νεσεστε)
4 6 Κατασκευαστής νίτρου
47. Κατασκευαστής βαμβαχερών πανίων διά ρίαν κρεββατήν όλιχώς

(Αιά πάσαν άλλην εν τέταρτον περιπλέον)
48. Κατασκευαστής ρεταξωτών πανίων διά ρίαν κρεββατήν

(Αιά πάσαν άλλην εν τέταρτον περιπλέον)
49 Κατασκευαστής λινών πανίων διά ρίαν κρεββατήν 

(Διά πάσαν άλλην εν τέταρτον περιπλέον) 

Κατασκευαστής ρούχων ίιά  ρίαν κρεββατήν

(Διά πάσαν άλλην ίν τέταρτον περιπλέον) 
Κατασκευαστής λινοβαρβαχερών πανίων ίιά  ρίαν κριβατήν

(Αιά πάσαν άλλην εν τέταρτον περιπλέον) 

Λαίορυλωνά;
Μυλωνάς, άλέβων βελανίίιον ίιά  χάδε πέτραν 
Μυλωνάς τού έργάσρατος 
ΙΙραγρατευτής Σαχτιανίων παντός εϊίους 
Πριορυλωνάς ίιά  κάβε πριόνιον 
"Ασβεστάς ίιά  κάδε καρήνιον 
Κατασκευαστής καπνιάς ίιά  παν καπνοίοχεϊον 
Μυλωνάς γύψου

80.

51.

52
83.
84. 
35 
sG 
57,
58
59

100

100
75
75
78
75
75

78
78
60
60
80
50

50
50
50
40

40
40
30
25
25
25
25
25
25
25
20
20
15
15
10
10
10
10
10
10
10
ίο
10

10

10

ίο

10

10
10
10
10
10
8
8
6
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Ορος· άύτόν ίε  ό ίεύτερος, καί ούτω όρεξής. 
Κωτ.υορενου ίε  τοϋ προέδρου τού ίηροτιχου συμ
βουλίου, λαρβανει τόν τόπον αυτού ό λαβών χατά 
την πρώτην εκλογήν πλιιοτερας ψόγους ίηροτι-
χ.'.ύ συυ,βουλέου.

15. Μετά τήν άποπεράτωσιν τής έξετάσεως, 
ό ίιοιχητής ίεορίζει εκτελεστούς τούς καταλό
γους ίιά  τής λέξεως · έχτελεσίήτω · χαί ίιευ- 
Ούνει αυτούς εις τον οικονομικόν έπίτοοπον.

ΊΟ· Ο οικονομικός επίτροπος, άγού ίιευδύνη 
ε».ς τήν επί τών Οιχονορικών Γραμματείαν τ/}ς 
Επικράτειας αντίγραφα  τών καταλογών, συνω- 
δευμένα μ k λεπτομερή έκθεσιν τών ρή παραδε· 
χθεισών παρά  τής δ ιαλτ,γθείσης έπιτροπής ένσχύ 
σεων του, τους μεν πρωτοτύπους καταλόγους 
τ έ̂λει διευθύνει εις τόν άρμόδιον διοικητικόν τα 
μίαν, άντίγραφον δ αυτών όγειλει επίσης νά 
διευθύνη εις τον αρμόδιον δημαργ^ον.
Περί  έκδόσεως  τών α δ ε ι ώ ν  χ α ι  τής  

ε ι σ π ^ ά ξ ε ω ς  τ ού  ©όρου·
Επι τη ράσει τών παρά τής επιτροπή (γκρι· 

Οέντων καταλόγων ό Οίχονομιχος επίτροπος προ- 
t *Γοε«.«ζεε τας εγγράφους άδειας δε εν έκαστον 
των ν ρ ε γ  ραμμένων ιίς αυτούς ατόμων, τάς μο
νογραφεί εις τό δεξιόν μέρος χαι τάς πέμπει εις 
τον αρμόδιον Δήμαρχον έκαστη άδεια έκδίδεται 
εις όνομα τού δημάρχου δ ι εν ολόκληρον «ίτος.

Ί S. Η ίϊσπραξις τού φόρου ανατίθεται «ις 
τούς δηροτικού; είσπράκτορας, οί όποιοι, έχον- 
τες ανά χεϊρας τάς άδειας άπό τόν δήμαρχον, 
εγχειρ ίζουν  έκάστην αυτών εις όποιον άνήκιι, 
άμα λαβωσι παρ’ αυτού τό ποσόν της ποώτης 
τριμηνίας.

19. Οί όημοτικοί ιίσπράκτορε; όγειλουσιν έπι 
προσωπική των ευθύνη, νά έμοαζωσιν εις τά ανή- 
κοντα όιοιχητικά ταμεία τό ποσ<όν τού φόρου έχά- 
στης τριμηνίας, ά^ού έκπέσωσι τό κατά τό άρθ, 
21 εν πέμπτου, παραχωρ,ούμενον εις τούςόήμους.

20 . 'll πληρωμη τού επί τών επιτηδευμάτων 
φόοου γίνεται κατά τριμηνίαν, έκαστη δε τρ ιμη
νία λογίζεται αδιαίρετος, καί όσης κ«μνγ) hup -  
Ειν επιτηδεύματος τίνος εντός μια; τριμηνίας, 
η πληρωμή όίρχζται άπό τήν αρχήν αυτή; τη; 
τριμηνίας· καί όστι; παυσει τού να μετέρχεται 
το επιτήδευμά του εντός μιας τριμηνίας, ή πλη
ρωμή γίνεται μέχρι τέλους αυτής τής τριμηνίας.

’Αρχαι τών τριμηνιών, καί ακολούθως τής πλη
ρωμής είναι ή ά. Ιανουάριου, ή ά. Απριλίου, ή 
u. Ιουλίου, καί ή ά. ‘Οκτωβρίου.

21 . Τα έςοδα τής είσπραςεως καί τά τής κα- 
ταδιώξεως τών χαόυστιρούντων λογίζονται ι ΐ ί  
βάρος τών δημοτικών ταμείων. ’Επ’ αύτώ τούτω, 
καί διά τάς άνάγκας τ̂ ού δήμου παραχω ρεϊτα ι εις 
τά δημοτικά ταμεία τό πέμπτου τού κατά δήμον 
συναχΟησομένου ολικού ποσού τού φόρου. Δέκα 
τοί; εκατόν έκ τού πέμπτου τούτου £έλει έξο- 
δεύεσθαι ρητώς εί; τά σχολεία τού τόπου.

22. ’Ο περί εκτελεστική; είσπράξεως τών δη
μοσίων εισοδημάτων νόμος 3ελει εφαρμοοΟή κατά 
τών άρνουμένων τήν πληρωμήν τών φόρων, καί ό 
δημοτικός είσπράχτωρ 5ιλει ένεογει εις τοιαύτας 
περιπτώσεις τά παρά  τού νομού τούτου ποο; 
τούς διοικητικούς ταμίας ανατιθέμενα χρέη.

23. Αί διοικητικαί καί οίκονομικαί ’Αρχαι εί
ναι υπεύθυνοι δ ιά  τήν άκριοή ούνταξιν τών φο
ρολογικών καταλόγων.

24 . U .Ίμετίρα επί τών Οικονομικών Γο^μ- 
ματεία τής ’Επικράτειας 3ε)ει εφοδιάσει τού ; 
οικονομικού; υπαλλήλους, καί τάς διοικητικά; καί 
δημοτικά; Αρχάς, με τάς προσήκουσας οδηγία; 
κατά τά ανωτέρω ώριτμε'να.

25. *0 άπο 6 (18) Ιουλίου ·|830, περί τών 
επιτηδευμάτων νόμος παύει πλέον άπο το νά η ναι 
εις ίσχύν διά τό τοίχον έτος καί διά το μέλλον 
άντί δέ τούτου, έμβαίνει εις ενέργειαν ό παρών 
νόμος.

20. II εκτέλεσες καί δημοσίευτι; τού παρόν- 
το; νόμου ανατίθεται εί; τα; Πμετερν; £λι τών 
Οικονομικών και Ί ’.σωτεριχών Γρνμ.μα; .'.ας.

Αθήναι, τή> 4 (1 (’)J ΝοεμυΟίου l i i i i i .
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Γ εγονότα 
και

Συμβάντα

CLJ  D P
H

Αμεση Δράση
Συνελήφθη και παραπέμφθηκε 

στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθη
νών ο Γιαμάς Δημήτριος του Ιωάν
νη και της Ελένης, 39 ετών, κατ. Α
θηνών, κατηγορούμενος για από
π ειρ ες  ανθρω ποκτονιώ ν κατά 
συρροή, παράνομη οπλοφορία και 
οπλοχρησία. Κατά την προανάκρι
ση προέκυψε ότι ο δράστης πυρο
βόλησε εναντίον του Ι.Χ.Ε. αυτο
κινήτου ιδιοκτησίας Βυζοβίτη Θεο
δώρας του Χρήστου και της Αικα
τερίνης το οποίο ήταν σταθμευμέ- 
νο στην οδό Κ. Σχοινά με αποτέλε
σμα τη θραύση του τζαμιού της 
πόρτας του συνοδηγού. Από την 
θραύση του τζαμιού τέθηκε σε 
λειτουργία το σύστημα συναγερ
μού του αυτοκινήτου και ο δρά
στης με γρήγορο βηματισμό προ
σπάθησε να απομακρυνθεί. Τη 
στιγμή εκείνη διερχόταν από το 
συγκεκριμένο σημείο, περιπολικό 
της Αμέσου Δρόσεως με οδηγό 
τον Τσουνάκα Νικόλαο και συνοδη- 
γό τον Νικολακόπουλο Παύλο. Οι α
στυφύλακες μόλις αντιλήφθηκαν 
τα τεκταινόμενα καταδίωξαν τον 
Γ ίαμά. Στην οδό Παπαρρηγοπούλου 
πρόφθασαν τον δράστη, τον ακινη- 
τοποίησαν και πριν του κάνουν σω
ματική έρευνα αυτός τράβηξε το 
πιστόλι που έφερε μαζί του και πυ
ροβόλησε εναντίον τους έξ ι φο
ρές. Από τους πυροβολισμούς 
τραυματίσθηκαν σοβαρά και οι δύο 
αστυφύλακες στην κοιλιακή χώρα. 
Αμέσως κάλεσαν βοήθεια μέσω 
του ασυρμάτου από τους συνα
δέλφους οι οποίοι κατέφθασαν 
στο σημείο πριν προλάβει να απο
μακρυνθεί ο δράστης. Ο δράστης 
κατεδιώχθη μέχρι την οδό Λομ- 
βάρδου 78 όπου και εισήλθε στην 
πολυκατοικία. Στο σημείο αυτό 
προσέτρεξαν και άλλες αστυνομι
κές  δυ νάμ εις  προς ενίσχυση, 
φρούρηση του χώρου και σύλληψη 
του δράστη η οποία έγινε εντός 
του διαμερίσματος του παρουσία 
Δικαστικού Λειτουργού. Από την έ 
ρευνα που πραγματοποιήθηκε στο 
διαμέρισμά του εκτός των άλλων

βρέθηκαν ένα πιστόλι μάρκας 
Beretta 9mm και 25 φυσίγγια των 
9mm τα οποία κατασχέθηκαν. Ο 
δράστης ισχυρίσθηκε ότι το πι
στόλι το αγόρασε από τον Μουζα- 
κίτη Γεώργιο, τεχνίτη χρυσοχοΐας 
αντί του ποσού των 450.000 δραχ
μών. Οι αστυφύλακες Τσουνάκας 
και Νικολακόπουλος της Αμέσου 
Δρόσεως, μεταφέρθηκαν ο μεν 
πρώτος στο Γεν. Στρατιωτικό Νο
σοκομείο Αθηνών φέροντας τυ
φλό τραύμα στην κοιλιακή χώρα 
και ο δεύτερος στο Νοσοκομείο 
"Ερυθρός Σταυρός” με διαμπερές 
τραύμα στην κοιλιακή χώρα όπου 
υηεβλήθησαν σε εγχειρήσεις.

Αρχαιοκάπηλοι
Συνελήφθησαν κατόπιν συγκε

κριμένων πληροφοριών και συντο
νισμένων ενεργειών των ανδρών 
του  Τμήματος Αρχαιοκαπη- 
λείας της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής, οΐ:Τασιούλας Φίλιππος 
του Βασιλείου και της Μάρθας ε 
τών 42, κάτ. Κρανούλας Ιωαννίνων, 
έμπορος και ο ΜεΤντί Σωτήριος 
του Κων/νου και της Αναστασίας 
35 ετών γεν. στο Δέλβινο της Αλ
βανίας κάτ. Ιωαννίνων επίσης έ 
μπορος για παράβαση του νόμου 
"Περί Αρχαιοτήτων" και του νόμου 
"Περί Καταχραστών Δημοσίου". Ει
δικότερα οι παραπάνω κατηγο- 
ρούνται γιατί σε έρευνα που ενερ- 
γήθηκε στο αυτοκίνητο του Τα- 
σιούλα στην πλατεία Καραϊσκάκη 
στο Μ εταξουργείο, κατελήφθη- 
σαν να κατέχουν από κοινού τοπο
θετημένα και συσκευασμένα κα
τάλληλα, μέσα σε δυο νάυλον σα
κούλες, έτοιμα για εμπορία δύο 
πήλινα μυροδοχεία, ένα πήλινο ε ι
δώλιο, δύο ασημένια βραχιόλια, 
χρυσά σκουλαρίκια και χρυσά αν
θέμια και ένα μαρμάρινο αγαλματί- 
διο. Τα ευρεθέντα αντικείμενα ε 
ξετάσθηκαν από αρμόδιο αρχαιο
λόγο του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου Αθηνών ο οποίος απο- 
φάνθηκε ότι όλα είναι αρχαία και 
εμπίπτουν στις προστατευτικές 
δ ια τά ξε ις  του νόμου “Π ερ ί Αρ
χαιοτήτων”, είναι ανεκτίμητης ι
στορικής και αρχαιολογικής αξίας 
η δε εμπορική τους αξία εκτιμάται 
ότι ανέρχεται σε αρκετά εκατομ
μύρια δραχμές. Ολα τα αντικείμενα 
χρονολογούνται στους Ελληνιστι
κούς χρόνους (3ος αιώνας μ.Χ.) ε 
κτός από το μαρμάρινο αγαλματί- 
διο που χρονολογείται στον 19ο 
μ.Χ. αιώνα.

Ο Ψηλός και ο Κοντός

Από άνδρες του Τμήματος Ε
γκλημάτων κατά της Ιδιοκτη
σίας της Διεύθυνσης Ασφά
λειας Αττικής, συνελήφθησαν οι 
δύο ληστές που ήταν γνωστοί ως 
"ο ψηλός και ο κοντός", που από 
τον Δεκέμβριο του 1993, διέπρα- 
ζαν 14 ένοπλες ληστείες σε διά
φορα υποκαταστήματα τραπεζών 
και μια σ το  Ταχυδρομικό Τα
μιευτήριο στα Πατήσια, αποκομί
ζοντας περισσότερα από 75εκα- 
τομμύρια δραχμές. Η σύλληψή 
τους, που αναμφισβήτητα είναι με
γάλη επιτυχία των αστυνομικών 
Αρχών, οφείλεται στην ορθή αξιο
λόγηση των πληροφοριών που συ
γκέντρωσαν από τις έρευνές τους 
οι άνδρες της Ασφάλειας Αττικής. 
Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο 
Φλώρος-Θεόδωρος Βασιλακάκης, 
46 ετών, κάτοικος Αθηνών, που α
πό τους αυτόπτες μάρτυρες ονο
μαζόταν "κοντός" και ο Μάριος Χα
τζής, 24 ετών, κάτοικος Ταύρου, 
γνωστός ως "ψηλός". Και οι δύο ο
δηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ο ο
ποίος άσκησε δίωξη εναντίον τους 
για "ληστεία  και δ ιακεκρ ιμένη 
κλοπή κατά συναυτουργία και κατά 
συρροή", "σύσταση και συμμορία" 
καθώς και "παράνομη οπλοφορία" 
και τους παρέπεμψε στον Ανα
κριτή.

Αλβανική συμμορία
Συνελήφθησαν ύστερα από ε 

ντατικές έρευνες και μέσα σε ε 
λάχιστο χρόνο από άνδρες της Α
σφάλειας Αττικής οι: α) Νάστας 
Μιχαήλ-Νεριτάν του Γεωργίου και 
της Γεωργίας, 19 ετών, γεν. στην 
αυλώνα Αλβανίας και κάτοικος Α- 
χαρνών Α ττ ικ ή ς , ερ γά τη ς , β) 
Ντούπης θωμάς του Κοσμά και της 
Δήμητρας γεν το 1972 στη Νάρτα 
Αυλώνας Αλβανίας κάτοικος Πα
γκρατίου, εργάτης, γ) Μότσκας 
Παναγιώτης του Λάμπρου και της 
Ζαχαρούλας, γεν. το 1976 στη Χει- 
μάρα της αλβανίας κάτ. Αχαρνών, 
εργάτης, δ) Φουρτζής Βασίλειος 
του Νικολάου και της Ελένης γεν το
1975 στο Αργυρόκαστρο της Αλ
βανίας, κάτοικος Αγ. Αναργύρων, 
εργάτης, εΙ Ντάγκας Θανάσης του 
Βαγγέλη και της Σπυριδούλας γεν. 
1972 στο Μορσί Αλβανίας κάτοι
κος Αγ. Αναργύρων, ζαχαροπλά
στης, στ) Ντούπης Ρολάντ-Λά- 
μπρος του Γιώργου και της Μα
ρίας, γεν 1975 στη Νάρτα Αυλώνας 
Αλβανίας, κ ά το ικο ς  Αγ. Αναρ
γύρων, οικοδόμος, ζ) Ντούπης Φί
λιππος του Χρήστου και της Ελευ
θερίας, γεν. 1975 στη Νάρτα Αυ
λώνας Αλβανίας κάτοικος Αιγάλεω, 
οικοδόμος.

Οι παραπάνω κατηγορούνται για 
ανθρωποκτονία από πρόθεση, πα
ράνομη οπλοφορία-οπλοχρησία, 
σύσταση και συμμορία, απλή συ
νεργία  σε ανθρωποκτονία από 
πρόθεση, απλές σωματικές βλά
βες, πράξεις που έλαβαν χώρα 
στην πλατεία Αγ. Αναργύρων σε 
βάρος του Λαζάρου Καυκιά του Νι
κηφόρου και της Χαρούλας γεν.
1976 στη Σπάρτη, κατοίκου Χαλκη- 
δόνος, μαθητή.

Από την προανάκριση που διε- 
νεργήθηκε προέκυψε ότι οι παρα
πάνω δράστες είχαν συστήσει 
συμμορία και αποφάσισαν από κοι
νού να εκδικηθούν ομάδα νεαρών 
Ελλήνων οι οποίοι είχαν δημιουρ
γήσει επεισόδιο σε βάρος συμπα
τριώτη τους. Για το  σκοπό αυτό 
συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Αγ. 
Αναργύρων Αττικής και μαζί με άλ
λους συμπατριώτες τους πήγαν 
στην οδό Δημοκρατίας όπου υπήρ
χε μικρή παρέα νεαρών Ελλήνων 
για να προκαλέσουν επεισόδιο και 
να τους χτυπήσουν. Εκεί τους επι
τέθηκαν αιφνιδιαστικά και άρχισαν 
να τους γρονθοκοπούν. Το θύμα 
που δεν είχε εμπλακεί άλλη φορά 
σε επεισόδιο με Αλβανούς, όταν
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είδε να χτυπούν φίλο του, μπήκε 
στη μέση να τους χωρίσει. Τη στιγ
μή εκείνη ο δράστης, με μαχαίρι 
που έφ ερε μαζί του, κατάφερε έ 
να χτύπημα στην κοιλιακή χώρα 
του Καυκία, με αποτέλεσμα να τον 
τραυματίσει σοβαρά. Ο τραυματι- 
σθείς κατά τη μεταφορά του στο 
Νοσοκομείο εξέπνευσε.

Ο Νάστος Μιχαήλ-Νεριτάν, μετά 
την πράξη του, τράπηκε σε φυγή 
μαζί με τους άλλους δράστες. I- 
σχυρίσθηκε δε ότι το μαχαίρι το 
πέταξε κοντά στις γραμμές του 
τραίνου. Από την επίθεση των δρα
στών τραυματίσθηκε στο κεφάλι 
και ο Διατσιντός Αγγελος του Αν- 
δρέα και της Σοφίας γεν. 1978 στο 
Καματερό, στον οποίο παρασχέ- 
θησαν οι πρώτες βοήθειες στο 
ΚΑΤ Κηφησιάς όπου μετέβη.

Εμπορος ναρκω τικώ ν 
με PORSHE

Συνελήφθη από άνδρες της Υ
ποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκω
τικών Θεσσαλονίκης μετά από 
πολυήμερη παρακολούθηση ο 
Κουρτίδης Ααρών του Θεοχάρη 
και της Σοφίας γεν. το 1952 στην 
Αναγέννηση Σερρών, κάτο ικος 
Θεσσαλονίκης, έμπορος. Ο Κουρ
τίδης ο οποίος είχε τεθ ε ί υπό πα
ρακολούθηση ως ύποπτος εμπο
ρίας ναρκωτικών, κατελήφθη να 
κατέχει προς εμπορία, ποσότητα 
ηρωίνης βάρους 480 γραμμαρίων. 
Επίσης στην κατοχή του βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν ως προϊόντα ε 
μπορίου ναρκωτικών 1.200.000 
δραχμές, 300 δολάρια ΗΠΑ, 4.950 
μάρκα Γερμανίας και τέσσερα πλα
στά χαρτονομίσματα των πέντε χι
λιάδων δραχμών. Σε έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, 
βρέθηκαν οκτακόσια πεντοχίλιαρα 
παραχαραγμένα. Επίσης ο παραπά
νω δράστης κατείχε και αυτοκίνη
το μάρκας Πόρσε για το οποίο δεν 
επέδειξε έγγραφα νόμιμης εισα
γωγής και κυκλοφορίας στη χώρα 
μας. Οι πινακίδες του αυτοκινήτου 
ήταν πλαστές και τ ις  ε ίχε κατα
σκευάσει κατά παραγγελία κά
ποιος Σπύρος από την Κατερίνη.

Εταιρεία πρ ογνω στικώ ν
Υ σ τερα  από έ ρ ε υ ν ε ς  του  

Τμήματος Ασφαλείας Ιερρώ ν
σε συνεργασία με άνδρες της 
Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής 
συνελήφθησαν ο ι : Ανδρεόπουλος 
Ευστράτιος του Παναγιώτη και της 
Αγαθής γεν. το 1956 στην Καβάλα

κάτοικος Σερρών, Ανδρεόπουλος 
Βασίλειος γεν. το 1958 αδελφός 
του προηγουμένου και ο Θεοδωρί- 
δης Κων/νος του Νικολάου και της 
Ευθυμίας γεν. το 1968 στη Δράμα 
επίσης κάτοικος Σερρών, ιδιωτι
κός υπάλληλος. Ο Ε. Ανδρεόπουλος 
ως διευθύνων και οι δύο άλλοι ως 
συνεργάτες βρίσκονταν πίσω από 
την εταιρία "Ευρωλάϊτ" της οποίας 
αντικείμενο ήταν η πρόγνωση α
ριθμών του "Λόττο”. Οι παραπάνω 
προέβαιναν στις εγγραφές μελών 
αντί του ποσού των 167.500 δραχ
μών κατ' άτομο. Η εταιρία, έδινε 
στα μέλη της-παίκτες, ταχυδρομι
κά ή με φαξ, αριθμούς του "Λόττο" 
δύο ημέρες πριν την κλήρωση.

Οι παίκτες- μέλη της εταιρίας ε- 
λάμβαναν μέρος στην κλήρωση 
του "Λόττο” με δύο τρόπους: την 
οικογενειακή όπου ο παίκτης συμ
μετείχε με ποσοστό κέρδους 5% 
σε μιά ομάδα δέκα παικτών οι ο
ποίοι έχουν διαδοχικότητα εγ 
γραφής μεταξύ τους στην εταιρία. 
Δηλαδή σε περίπτωση κέρδους η 
εταιρία ήταν υποχρεωμένη να κα
ταβάλει μόνον το 50% των κερδών 
και δεύτερον την οικουμενική, ό
που ο παίκτης συμμετείχε με πο
σοστό κέρδους 60%. Κάθε μέλος- 
παίκτης, εγγράφοντας άλλους παί
κτες ελάμβανε για κάθε έναν νέο 
εγγραφόμενο το ποσόν των 2.800 
δραχμών. Η εν λόγω εταιρία δρα
στηριοποιήθηκε στους νομούς 
Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Πέλ
λας και Θεσ/νίκης από τις αρχές 
του έτους.

Μ έχρι σήμερα καθ' ομολογία 
των συλληφθέντων κανένας παί
κτης- μέλος δεν κέρδισε χρήματα 
από τη συμμετοχή του στην ετα ι
ρία της οποίας ιδρυτής της φέρε
ται ο Αμαξόπουλος Γεώργιος κά
τοικος Λήντς Αυστρίας. Οι ανωτέ
ρω δράστες μετά τη σύλληψή 
τους και το σχηματισμό της δικο
γραφίας απεστάλησαν στον Εισαγ
γελέα Πλημ/κών Σερρών.

Πλαστά χαρτονομίσματα
από γνήσιους απατεώνες
Συνελήφθηκαν από άνδρες του 

Τμήματος Ασφαλείας Μοσχά
του και παραπέμφθηκαν στον αρ
μόδιο Εισαγγελέα Πλημ/κών κατη
γορούμενοι για παραχάραξη και 
κυκλοφορία παραχαραγμένων νο
μισμάτων οιίΓζοτζόλης Νικόλαος 
του Χαραλάμπους και της Μαρίας 
γεν. το 1948 στο Καπαρέλι ©ηβών 
προσωρινά κατοίκου Λυκόβρυσης

Αττικής, ο Αλβανός υπήκοος Ar- 
dian Muslim και ο επίσης Αλβανός 
υπήκοος Astrit Patsea. Συγκεκριμέ
να ο Τζοτζόλης είχε μεταβεί και 
προσπάθησε να αγοράσει από κα
τάστημα ηλεκτρονικών ειδών στο 
Μοσχάτο ανιχνευτή μετάλλων κα
ταβάλλοντας το ποσόν των 630 χι
λιάδων δραχμών σε χαρτονομί
σματα των 5.000. Ο καταστημα
τάρχης αμέσως μόλις έλαβε το 
παραπάνω ποσόν αντιλήφθηκε ότι 
τα εν λόγω χαρτονομίσματα είναι 
πλαστά και ειδοποίησε το οικείο 
Τμήμα Ασφαλείας, άνδρες του ο
ποίου προσέτρεξαν αμέσως και 
συνέλαβαν τον δράστη.

Εξεταζόμενος ο Τζοτζόλης στο 
Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων 
της Δ/νσης Ασφαλείας Αττικής ι- 
σχυρίσθηκε ότι τα χαρτονομίσμα
τα του τα παρέδωσαν στην πλα
τεία  Βάθης οι δύο Αλβανοί οι ο
ποίοι εργάζονται στο κατάστημα 
εμπορίας τζαμιών και κρυστάλλων 
που διατηρεί στο Fieri της Αλβα
νίας, προκειμένου να αγοράσει για 
λογαρισμό τους έναν ανιχνευτή 
μετάλλων. Επίσης, σύμφωνα με 
τους ισχυρισμούς του Τζοτζόλη, 
οι Αλβανοί του έδωσαν άλλες 
100.000 δραχμές προκειμένου να 
τις χρησιμοποιήσει για τη μεταφο
ρά του ανιχνευτή μετάλλων στο 
Αργυρόκαστρο όπου θα τους το 
παρέδιδε. Σε γενόμενη σωματική 
έρευνα επί του Τζοτζόλη βρέθη
καν και κατασχέθηκαν άλλα δύο 
πλαστά πεντοχίλιαρα. Σύμφωνα με 
την άποψη αξιωματικού της Δ.Ε.Ε. 
τα κατασχεθέντα πλαστά χαρτο
νομίσματα αποτελούν φθηνή ανα
παραγωγή με τη μέθοδο της έγ
χρωμης φωτοαναπαραγωγής.

Το ανθρώπινο πρόσωπο 
της Ελληνικής Αστυνομίας
Το έργο της Αστυνομίας είναι 

πολύπλευρο και πολυποίκιλο και οι 
ενέργειές της δε αποσκοπούν α
ποκλειστικά και μόνο στην πρόλη
ψη και καταστολή του εγκλήματος, 
είναι πολύ ευρύτερες και έχουν 
την έννοια της παροχής υπηρε
σιών στον συνάνθρωπο που χρειά
ζετα ι την αρωγή και τη βοήθειά 
της. Η Αστυνομία έχει σε πλείστες 
περιπτώσεις δείξει ένα πρόσωπο 
βαθειά ανθρώπινο με την προσφο
ρά βοήθειας και συνδρομής σε κά
θε πάσχοντα, ανεξάρτητα  από 
φύλλο, χρώμα και εθνικότητα. Αυ
τό ακριβώς το βαθειά ανθρώπινο 
πρόσωπό της επέδειξαν οι αστυ

νομ ικο ί του  Α .Σ . Δ ιστράτου
Ιωαννίνων προβαίνοντας σε κά
θε δυνατή ενέργε ια  για την α
νεύρεση χαμένου στα χιόνια νεα
ρού ατόμου.

Στην αναζήτηση που διήρκεσε 
τέσσερις μέρες, κάτω από ιδιαίτε
ρα αντίξοες καιρικές συνθήκες, 
συμμετείχαν ακόμη, άνδρες του 
Α.Τ. Κόνιτσας Ιωαννίνων, του 
Μεταβατικού αποσπάσματος 
Κόνιτσας και κα το ίκο ι της πε
ριοχής. Τελικά, παρά τις υπεράν
θρωπες προσπάθειες των μελών 
των σωστικών συνεργείων, ο άτυ
χος Αλβανός Gioni Peprapim, 25 ε 
τών, βρέθηκε νεκρός, λόγω της 
σωματικής εξάνλτησης, του υπερ
βολικού ψύχους και των συνεχών 
χιονοπτώσεων.

Το συμβάν κατέθεσαν στον Α
στυνομικό Σταθμό Διστράτου του 
Α.Τ. Κόνιτσας δέκα πέντε Αλβανοί 
λαθρομετανάστες, που δήλωσαν 
ότι αναγκάστηκαν να εγκαταλεί- 
ψουν τον συμπατριώτη τους, ε 
πειδή οι καιρικές συνθήκες που ε 
πικρατούσαν στην περιοχή ήταν 
πολύ δυσμενείς, αφού έπεφτε συ
νεχώς χιόνι το ύψος του οποίου 
σε πολλά σημεία ξεπερνούσε το 
ένα μέτρο.

Παλινοστήσασα συμμορία
Από άνδρες του ΙΖ ' Τμήματος 

Ασφαλείας Πειραιά, συνελή
φθησαν οι: Σκιαδαρέσης Ευάγγε
λος του Νικολάου και της Ελευθε
ρίας γεν. το 1968 στη Νίκαια, ιδιω
τικός υπάλληλος, κάτοικος Κορυ
δαλλού, οΔομένικος Σπυρίδων του 
Αλεξάνδρου και της Βασιλικής γεν. 
το 1966 στην Αυστραλία κάτοικος 
Αμφιάλης, άνεργος και ο Κατσα- 
ντούρης Αναστάσιος του Σπυρί
δωνα και της Αθανασίας γεν. το 
1971 στη Δ. Γερμανία, εργάτης κά
τοικος Κορυδαλλού.

Οι παραπάνω είχαν φτιάξει τους 
τελευταίους μήνες, συμμορία για 
τη διάπραξη κλοπών και ληστειών. 
Από την προανάκριση διαπιστώθη
κε ότι είχαν διαπράξει τέσσερις έ 
νοπλες ληστείες σε καταστήματα 
ΠΡΟ-ΠΟ και ΨΙΛΙΚΩΝ και πέντε αρ
παγές τσαντών και μιά διάρρηξη 
καταστήματος στην ευρύτερη πε- 
ρ ιοχή του  Π ειρα ιά  και του  Π. 
Φαλήρου. Επίσης προέβησαν και 
στην κλοπή αυτοκινήτου από την 
περιοχή του Π. Φαλήρου. □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος
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Υπηρεσιακά

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΔΟΚΙΜ Ω Ν ΥΠ Α ΣΤΥΝ Ο Μ Ω Ν  ΚΑΙ ΑΣΤΥΦ ΥΛΑΚΩ Ν

Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προκηρύχθηκε διαγωνισμός για 

την εισαγωγή, στη Σχολή Αστυφυλάκων 1.350 ανδρών και 150 γυναικών 

και στη Σχολή Υπαστυνόμων, 90 ανδρών και 10 γυναικών, με το σύστημα 

των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ

μάτων, για το Ακαδημαϊκό έτος 1995-1996.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το 26ο έτος της ηλικίας 

τους, δηλαδή να έχουν γεννηθεί από 1-1-1970 και μεταγενέστερα και 

να έχουν ύψος οι άνδρες, 1,70 μ. και οι γυναίκες 1,65 μ.

Οσοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν 

στιε Σχολές αυτές, θα πρέπει να δηλώσουν την προτίμησή τους στο 

μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, που συμπληρώνεται 

από τους υποψήφιους το μήνα Μάρτιο, στα Λύκεια της χώρας.

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει μέχρι τις 12 Απριλίου 1995 το αργότερο, 

να υποβάλλουν στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, αίτηση συμ

μετοχής στο διαγωνισμό με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, προκει- 
μένου να υποβληθούν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (αθλητικές, υ

γειονομικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες).

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Τ.Ε.Μ.Α.
Με την υπ' αριθμ. 6509/2/39ε από 8-2-1995 Απόφαση του κ. Αρχη

γού της Ελληνικής Αστυνομίας, προκηρύχθηκαν εισιτήριες εξετάσεις για 
την εισαγωγή Ανθυπαστυνόμων Γεν. Καθηκόντων στο Τμήμα Επαγγελ

ματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων για την περίοδο 1995-1996.

Στις εισιτήριες εξετάσεις δικαιούνται να συμμετάσχουν οι ανθυπα- 

στυνόμοι που: α) έχουν απολυτήριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή 

άλλης ισότιμης αναγνωρισμένης Σχολής, β) έχουν 4ετή τουλάχιστον υ

πηρεσία στο βαθμό τους κατά το χρόνο έναρξης των εξετάσεων, γ) 

έχουν ηλικία κατά την έναρξη των εξετάσεων τουλάχιστον 38 ετών και 

δ) έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων ότι διαθέτουν 

τα απαιτούμενα για Αξιωματικό προσόντα και διαγωγή.
Ο αριθμός των εισακτέων ορίσθηκε σε σαράντα πέντε από τους 

οποίους τέσσερις γυναίκες. Ο παραπάνω αριθμός κατανέμεται ως εξής: 

είκοσι επτά θα εισαχθούν με εισιτήριες εξετάσεις και κατά σειρά επι
τυχίας και δέκα δκτώ θα εισαχθούν με τη σειρά αρχαιότητας, κατά τη 
διαδικασία του ΝΔ. 649/70. Καθ' υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και 

χωρίς εξετάσεις, θα εισαχθούν Ανθυπαστυνόμοι που έχουν πτυχίο α
ναγνωρισμένης Ανώτατης Σχολής ή Παιδαγωγικής Ακαδημίας ή Ανώτε
ρης Σχολής τριετούς φοίτησης και έχουν υπερβεί το 35ο έτος, ανε

ξάρτητα από σειρά αρχαιότητας.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Με διάφορες αποφάσεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 

τέθηκαν σε αποστρατεία, ύστερα από αίτησή τους, με το βαθμό του 

Υηαστυνόμου Β', οι Ανθ/μοί: Αχιλλέας Γκαρτζώνης, Γεωργία Κατσαρού, 

Σταύρος Μαστραντωνάκης, Μιχαήλ Πρικάκης και Ευάγγελος Υφαντής.

Με διάφορες αποφάσεις του κ. Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, 

τέθηκαν σε αποστρατεία με το βαθμό του Ανθυπαοτυνόμου, οι Αρ- 

χιφύλακες Μ.Π.Σ.: Κων/νος Γεωργακόπουλος, Χαράλαμπος Ελαβανό- 

γλου, Ευστράτιος Ιωαννίδης, Χρήστος Καραμανωλάς, Κων/νος Κεχαγιάς, 

Κων/νος Κώνστας, Ιωάννης Μαλλιαρός, Νικόλαος Μπουλογεώργος, 

Κων/νος Μποτιτσής, Νικόλαος Νεχωρίτης, Γεώργιος Νικολαϊδης, 

Σταύρος Οικονόμου, Γεώργιος Παυλακάκης, Σάββας Παχατουρίδης, 

Ιωάννης Ρίζος, Σωτήριος Σκαρμούτσος, Γεώργιος Σταυρουλάκης, Αντώ

νιος Ψωτόπουλος, Αλέξανδρος Χανδρινός και Κοσμάς Χουχούτας.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αστυφύλακας Δημήτριος Πατρινάκος, που υπηρετεί στο Α.Τ. 

Νέας Ερυθραίας (τηλ. 6206453), επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συ
νάδελφό του από την Αμεση Δράση Αττικής, την ΥΑ.Τ. ή την Υ.ΜΕ.Τ.

* Ο Αστυφύλακας Ευάγγελος Κουτσοπαυλίδης (τηλ. 2638991 - 

7224801) που υπηρετεί στην Υ.ΜΕ.Τ. επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 

συνάδελφό του από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ.Δ Θεσσαλονίκης ή 

των Αστυνομικών Διευθύνσεων Σερρών ή Δράμας.

* Ο Αστυφύλακας Χρήστος Τσαρούχης (τηλ. 6712024) που υπηρετεί 

στο Α.Τ. Ψυχικού, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του 

από οποιαδήποτε Υπηρεσία των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αχαϊας, Αι
τωλίας ή Ακαρνανίας.

ΑΠΟΝΟΜ Η ΥΛΙΚ Ω Ν  ΑΜ ΟΙΒΩΝ
Με την υπ' αριθμ. 240296/7/1 -στ' από 7-3-1995 Απόφαση του κ. Γε

νικού Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, χορηγήθηκε υλική α

μοιβή στους: Αστ/κα Κων/νο Ζαμπάλα (πέντε μηνιαίους μισθούς), Α- 
στ/κα Νικ. Γιαννόπουλο και Αρχ/κα Απόστολο Χρηστό (τέσσερις 
μηνιαίους μισθούς) "γιατί την 7-11-1994 και περί ώρα 10.10', στο Δικα

στικό Μέγαρο Ιωαννίνων, όπου κατά το χρόνο συνεδρίασης του Μονο

μελούς Πλημ/κείου, ιδιώτης ετραυμάτισε θανάσιμα τον Εισαγγελέα, αυ
τοί, επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα, θάρρος και αποφασιστικότη

τα, με αποτέλεσμα τη σύλληψη του δράστη, ύστερα από ένοπλη συ
μπλοκή, που είχε ως επακόλουθο το θανάσιμο τραυματισμό του Αστ/κα 
Κων/νου Ζαμπάλα και τον τραυματισμό του Αστ/κα Νικ. Γιαννόπουλου".

ΠΕΝΘΗ ΤΟ Υ  ΣΩ Μ ΑΤΟ Σ
* Ταξίαρχος e.a. (τ. Χωρ/κής) Νικόλαος Ματαράγκας. Γεν

νήθηκε το 1919 στην Πάτρα Αχαϊας. Απεβίωσε στις 21-2-1995.
* Συνταγματάρχης e.a. (τ. Χωρ/κής) Κωνσταντίνος Δολκός.

Γεννήθηκε το 1910 στο Λευκό Τρχωνίδας. Απεβίωσε στις 25-2-1995.
* Αστυν. Δ/ντής A ' e.a. (τ. Αστυν. Πόλεων) Διονύσιος Ζα- 

μπλάρας. Γεννήθηκε το 1908 στο Πελόπιο Ηλείας. Απεβίωσε στις 25-
2- 1995.

* Αστυνόμος Α ' Παύλος Θάνος. Γεννήθηκε το 1945 στη Με- 

σούντα Αρτας. Απεβίωσε στις 3-3-1995.

* Υπαστυνδμος Β' Ιωάννης Τζούγιας. Απεβίωσε στις 23-2-1995.

* Ανθυπαστυνδμος Ιωάννης Αδρασκέλας. Γεννήθηκε το 1955 

στο Γρηγόριο Ναυπακτίας - Αιτωλ/νίας. Απεβίωσε στις 15-2-1995.

* Αρχιφύλακας (Μ.Π.Σ.) Κωνσταντίνος Γεωργιάδης. Απεβίωσε 
στις 6-3-1995.

* Αρχιφύλακας (Μ.Π.Σ.) Κωνσταντίνος Κουβάς. Απεβίωσε στις
3- 3-1995.
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Μόνιμες Στήλες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΩ Ν
Στην 9009/11/117 από 6-2-1995 Εγκύκλιο του κ. Αρχηγού της Ελλη

νικής Αστυνομίας με θέμα "Διεθνής Ενωση Αστυνομικών", αναφέρεταί:
"Οπως είναι γνωστό, η Διεθνής Ενωση Αστυνομικών ΙΙ.ΡΑ.) έχει σα 

σκοπό την ανάπτυξη δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των Α
στυνομικών όλου του κόσμου, την άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου, την 

ανταλλαγή εμπειριών και την προβολή του έργου της Αστυνομίας.

Στην Ενωση δεν υπάρχουν διακρίσεις φυλής, φύλου, θρησκεύματος, 

γλώσσας κ.λπ. και δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική. Η φιλοσοφία 

της συμπυκνώνεται στη φράση "Servo per Amikeco", που σημαίνει "Ε

ξυπηρέτηση διά της Φιλίας".
Τα μέλη της είναι εν ενεργεία και συνταξιούχοι αστυνομικοί από 52 

χώρες και ανέρχονται σήμερα σε 300.000 περίπου. Το Ελληνικό Εθνικό 

Τμήμα, που λειτουργεί από το έτος 1965, έχει ιδρύσει 35 Τοπικές 

Διοικήσεις στην έδρα πολλών Αστυνομικών Διευθύνσεων σε όλη την 

Ελλάδα με 9.500 μέλη.
Η Ελληνική Αστυνομία επιδιώκει την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με

ταξύ των μελών της Διεθνούς Αστυνομικής Κοινότητας που έχουν κοι

νούς στόχους να υπηρετούν το λαό τους, να καταπολεμούν το έγκλημα 
και να αγωνίζονται για την Τάξη και την Ασφάλεια.

Η Ι.ΡΑ. συμβάλλει σημαντικά στην κατεύθυνση αυτή, παρέχοντας την 

ευκαιρία στα μέλη της για την ανάπτυξη καλών σχέσεων, τόσο με Ελ

ληνες όσο και με αλλοδαπούς συναδέλφους τους, για ανταλλαγή εμπει

ριών και σφυρηλάτηση δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης στο χώρο της 

μεγάλης αστυνομικής οικογένειας.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε να παρέχετε κάθε δυνατή συν

δρομή και διευκόλυνση στις Τοπικές Διοικήσεις της Ι.ΡΑ, στα πλαίσια των 

υπηρεσιακών δυνατοτήτων για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους".

Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού 

Τμήματος της Ι.ΡΑ. ύστερα από μελέτη σε βάθος και εξέταση όλων 
των δυνατών λύσεων, ίδρυσε τον Ειδικό Λογαρισμδ Αλληλο
βοήθειας [Λ.Α.ΜΔ.ΕΑ.] των μελών της Ι.ΡΑ.

Σε αδρές γραμμές ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. σημαίνει:

- Κάλυψη έναντι κινδύνων που ο καθένας μας δεν μπορεί να αντι

μετωπίσει μόνος αλλά στηριζόμενος στην αλληλεγγύη.
- Στήριξη των οικογενειών μας σε περίπτωση επέλευσης διασάρε- 

στων συμβάντων.
- Ενθάρρυνση της αποταμίευσης.
- Συναδελφική αλληλεγγύνη με την παροχή βοήθειας σε δοκιμαζό

μενους συναδέλφους.
- Εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στον Αστυνομικό-μέλος, ώστε

Τα χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν τον ΛΑΜΔΕΑ από οποιον- 

δήποτε άλλο παρόμοιο θεσμό ή κοινή ασφάλεια, είναι κυρίως τα εξής: 

α. Διοικείται από Δ.Σ αιρετό από τη Γενική Συνέλευση της Ι.ΡΑ για 

τρία χρόνια.

β. Λειτουργεί με βάση απόλυτα συγκεκριμένους κανόνες που δια

τυπώνονται στον κανονισμό λειτουργίας του.

γ. Τηρεί όλους τους αναγκαίους λογαριασμούς και βιβλία, σύμφωνα 

με το διπλογραφικό σύστημα εξασφαλίζοντας πλήρη διαφάνεια.

δ. Τα κεφάλαια επενδύονται ακολουθώντας τους κανόνες της αγο

ράς και εξασφαλίζεται η μεγιστοποίηση της απόδοσής τους.

ε. Χωρίς να θίγεται ο βασικός στόχος της αλληλεγγύης και αλληλο

βοήθειας των μελών, ο ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. έχει χαρακτήρα ανταποδοτικό αφού 

όλα τα μέλη κατά την αποχώρηση, για οποιονδήποτε λόγο, λαμβάνουν 

οικονομική ενίσχυση πολλαπλάσια των εισφορών που έχουν καταβάλλει. 

Για παράδειγμα, μέλος το οποίο αποχωρεί μετά από 15 έτη συμμετοχής, 

πέρα από την κάλυψη που θα έχει όλο αυτό το διάστημα, θα λάβει οι

κονομική ενίσχυση τουλάχιστον 1.260.000 δραχμές, ενώ θα έχει κα

ταβάλει συνολικά μόνο 210.000 δραχμές [σταθερές τιμές].

Η επιτυχία του ΛΑ.ΜΔ.ΕΑ. εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη μα
ζική συμμετοχή των συναδέλφων. Γι' αυτό, ζητείστε να μελετήσετε τον 

Κανονισμό Λειτουργίας του Λογαριασμού και αφού διαπιστώσετε τον 

πρωτοποριακό χαρακτήρα του και τα οφέλη που προσφέρει, φροντίστε 

να εγγραφείτε, χωρίς αναβολή, συμπληρώνοντας την ειδική τυποποιη

μένη δήλωση συμμετοχής.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συγκεντρώσετε διαβάζο

ντας τα τεύχη του περιοδικού "Νέα της Ι.ΡΑ." ή απευθυνόμενοι στο Ε

θνικό Τμήμα (Ικτίνου 2 - Αθήνα, τηλ. 5227.330) και τις Τοπικές Διοικήσεις 

της Ενωσης, στις έδρες των Αστυνομικών Διευθύνσεων.

Επαναλειτουργία Πρατηρίου Μ εσογείω ν
Στις 7 Μαρτίου τελέσθηκε αγιασμός στο Πρατήριο Τροφίμων της 

Σχολής Αστυφυλάκων (Μεσογείων 96), το οποίο έχει αρχίσει να εηα- 

ναλειτουργεί από 23 Ιανουάριου ε.ε.

Η είσοδος στο πρατήριο επιτρέπεται με δελτίο εισόδου στο Αστυ

νομικό και Πολιτικό προσωπικό Ιεν ενεργεία και εν αποστρατεία) του 

ΥΔ.Τ., στο προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος και Αγροφυλακής 

και στους υπαλλήλους της Βουλής των Ελλήνων.
Οι ημέρες και ώρες λειτουργίας του πρατηρίου είναι: Δευτέρα - Τε

τάρτη 14.00'-20.00' και τις υπόλοιπες μέρες έως και Παρασκευή: 08.30' 

-13.30'.
Για κάθε πληροφορία μπορείτε να απευθύνεσθε στο τηλέφωνο του

Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Ι 1 9 9 4  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Ο Υ  " Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Σ Η "

Ε Σ Ο Δ Α Ε Ξ Ο Δ Α
Υπόλοιπο 1993 ............................. ..............  44.326.584 Φιλμς - Μοντάζ - Εκτύπωση - Βιβλιοδεσία . . 23.804.303

Τόκοι ............................................... ..................11.111.613 Χ α ρ τ ί .................................................................... . 29.510.023

Δ ιαφ ημίσ εις.................................... ..................  4.269.456 Συσκευασία - Επικόλληση ετικετών . . . . . . 1.172.854

Συνδρομές ιδιωτών και προσωπικού . . . .  74.306.288 Ταχυδρομικό τ έ λ η ........................................... . . 2.338.804

Μικροδαπόνες - εξοπλισμός......................... . . 4.689.752

Οικονομικές ενισχύσεις ................................ . 12.005.059

Φ.ΠΑ....................................................................... . . . 204.438

ΑΘΡΟΙΣΗ ................................... . . . 1 3 4 .013.941 ΑΘΡΟΙΣΗ .................................................... 7 3 .725 .233
ΥΠΟ ΛΟ ΙΠΟ : 6 0 .288.708

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ 0  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟ Υ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ "Α.Ε." Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ/Υ.Δ.Τ.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ Τ.Ε./Β' Α/Α' ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΣΚΟΥΛΑΚΗ Π.Ε./Α'
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Το οδοιπορικό μας

Αστρος: η γη της Θυρέας μας περιμένει...
του Υπαστυνόμου Α' Κωνσταντίνου Δανούση

Τριάντα χιλιόμετρα από το Αργος και 
κάτι περισσότερο από την Τρίπολη, το 
Αστρος, στο μεσημβρινό άκρο του Αρ- 
γολικοΰ κόλπου α γ ν α ν τεύ ε ι κατά το 
Μυρτώο πέλαγος.

Μέσα σε ένα χώρο γαλήνιο αποτελεί 
τον ομφαλό της γης της Θ υρέας, μια 
στενή σχετικά λωρίδα γης την οποία πό
τισαν με το αίμα τους εκατοντάδες αρ- 
γ ε ίτες  και σπαρτιάτες που για αιώνες 
μάχονταν για την κυριότητά της. Στο τέ 
λος στα ρωμαϊκά χρόνια, όταν πια δε θα 
ναι κανενός ο Λουκιανός θα βρει την 
ευκαιρία στους νεκρικούς δ ιαλόγους 
του να μυκτηρίσει τη μικρόνοια και τη μα- 
ταιοδοξία.

Το Αστρος αναφέρεται ως ανθηρή κυ- 
νουριακή κώμη από το 2ο μ.Χ. αιώνα και 
μνημονεύεται από τον Κλαύδιο Πτολε
μαίο. Μετά σιωπή αιώνων σκοτεινών ε 
πανεμφανίζεται ευημερούσα η κώμη α
πό τα μέσα του ΙΓ' αιώνα, όταν ο Πρίγκι
πας του Μωριά Γουλ ιέλμος Β ιλλεαρ- 
δουίνος για την ευκολότερη  υποταγή 
των Τσακώνων κτίζει εκεί κάστρο, το ο
ποίο σ την αραγω νιακή  έκδο σ η  του 
"Χρονικού του Μωρέως" αναφέρεται ως 
La Estella, δηλαδή αστέρι (άστρον). Βέ
βαια, δε χωράει αμφιβολία, πως η υπάρ- 
χουσα ομώνυμη κώμη έδωσε το όνομά 
της στο κάστρο. Το Αστρος αναφέρεται 
σε χρυσόβουλλο του Ανδρόνικου Β' Πα- 
λαιολόγου του 1293 για τα εκκλησιαστι
κά δίκαια της Μητρόπολης της Μονεμ- 
βασίας, όπως επίσης και ο "αιγιαλός" του 
σε χρυσόβουλλου του ίδιου αυτοκράτο- 
ρα του 1320 για τη Μονή Βροντοχίου του 
Μυστρά. Στο εξής το Αστρος μνημο
νεύετα ι συνεχώς και μάλιστα ως πόλι- 
σμα με πνευματική ακμή, όπως αυτό α- 
ποδεικνύεται από σειρά βραχέων ση
μειωμάτων σε παλαιούς κώδικες.

Το Αστρος ήταν δ ιμ ερ ές  κατά τους 
μεσαιωνικούς χρόνους, όπως και σήμε
ρα, διακρινόμενο σε μεσόγειο και παρά
λιο (αιγιαλός ή σκάλα). Αρχικά ο αιγια- 
λός ήταν μικρός ψαράδικος οικισμός 
στη νότια  πλαγιά βραχώδους χερσο- 
νοειδούς απόληξης, η οποία πάντοτε 
φαίνεται πως ήταν οχυρωμένη. Η ανά
πτυξή του όμως τοπ οθετείτα ι στα τε 
λευταία χρόνια, αφού για δεκαετίες οι 
κάτοικοι του μεσογείου Αστρους τα κα
λοκαίρια ανέβαιναν στο κοντινό χωριό 
Αγιάννης -όπου και λειτουργούσε σχο
λείο στα χρόνια της τουρκοκρατίας- ε- 
ξαιτίας των εκτεταμένων ελών της πα
ραλίας.
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Το οδοιπορικό μας

Στους δύο πριν την εθνεγερσ ία  αιώ
νες το Άστρος παραμένει άσημη μικρή 
κώμη. Από την αφάνειά της θα τη βγάλει 
η Β' Εθνική Συνέλευση του 1823, όταν 
στην περιοχή συγκεντρώθηκαν οι επα- 
ναστατημένοι έλληνες. Οι αντιπρόσω
ποι των προυχόντων και οι πολιτικοί κα
τασκήνωσαν στα Καλύβια του Αγιάννη, 
ενώ εκείνοι του στρατιωτικού κόμματος 
(Κ ο λο κο τρ ώ νη ς , Υ ψ ηλά ντης , Αν- 
δρούτσος, κ.ά.ϊ στα Καλύβια της Μελιγ- 
γούς. Το ρέμα που χώριζε τις δυο τοπο
θεσίες ήταν πολύ ρηχότερο από την ε 
χθρότητα των δύο ομάδων. Εκεί τέθηκε 
η βάση του μεταγενέστερου διχασμού 
αλλά και εκεί αντιμετωπίσθηκε για πρώ
τη φορά αλλά δυναμικά η απόπειρα εκ
ποίησης της εθνικής γης.

Αργότερα στα χρόνια του Ιμπραήμ, το 
κάστρο του παραλίου Άστρους που έ 
κτισε ο οπλαρχηγός Παναγιώτης Ζαφει- 
ρόπουλος στάθηκε φύλακας των κατοί
κων του τόπου. Όπως γράφει ο Λάμπρος 
Κουτσονίκας στις 4 Αυγούστου 1826 ό
ταν κατέβηκαν στον κάμπο του Αστρους 
οι δυνάμεις του Ιμπραήμ "...ειδοποιηθείς 
ο ε ις  τους Μ ύλους ευρ ισκόμενος Νικήτας 
Σ τα μ α τελ ό π ο υ λ ο ς  π α ρ έλ α β ε  τ ινά ς  από 
τους εκ ε ί ευρ ισκομένους, εκ της φρουράς  
Μ εσ ο λο γγ ίο υ  700 και ά λλο υς , ε ισ ή λ θ εν  
ε ις  το  ν ε ό κ α σ τ ρ ο ν  φ ρ ο ύ ρ ιο ν  το υ  
Άστρους, όπου είχον καταφύγει και δ ιάφο
ρ ο ι ο ικογένεια . Φ θάσαντες οι εχθρο ί περί 
τους 1.000 πεζοί και 300 ιππείς την 4ην Α υ
γούστου 182ό ώ ρμησαν επί του φρουρίου, 
α λ λ 'α π ε κ ρ ο ύ σ θ η σ α ν  ισ χυρ ώ ς. Την ε 
πιούσαν επ ανέλαβον την επ ίθεσιν α λλ ' α 
πεκρούσθησαν πάλιν, ό θ εν  αναχώ ρησαν  
άπρακτοι...".

Κοντά στο Άστρος ο επισκέπτης μπο
ρεί να επισκεφθεί τις Μονές της Παλαιο- 
παναγιάς και εκε ίνη  της Λουκούς. Η 
δεύτερη, 3 περίπου χιλιόμετρα από το 
Αστρος στο δρόμο για τα Δολιανά, είναι 
κτίσμα του ΙΒ' ή II" αιώνα. Εμφανή είναι τα 
αρχαία αρχιτεκτονικά μέλη στο καθολι
κό αλλά και στον περιβάλλοντα χώρα. Ο 
ναός είναι κατάγραφος με ενδιαφέρου
σες τοιχογραφίες του ΙΖ’ αιώνα, που α
ναμφίβολα ανήκουν στο Πελοποννη- 
σιακό εργαστήριο (Μόσχοι, Κακαβάδες, 
Μάρκου, κ.ά.). Κοντά στη Μονή της Λου
κούς έχουν εντοπισθεΙ τα λείψανα της 
έπαυλης του Ρωμαίου σοφιστή Ηρώδου 
Αττικού.

Η περιοχή του Άστρους προσφέρεται 
για άνετες και οργανωμένες διακοπές. 
Περιτριγυρισμένη από τον αργολικό και 
από τις βουνοκορφές του Πάρνωνα δί
νει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να 
συνδυάσει θάλασσα και βουνό. Δεκά
δες  ξενοδοχεία  και εστιατόρια  ξεφύ
τρωσαν στους ελαιώνες, ενώ πεντακά
θαρες θάλασσες περιμένουν να προ
σφέρουν στον επισκέπτη στιγμές σπά
νιας ομορφιάς.

Ο μ ικρός ο ικ ισ μ ός του  π α ρά λ ιου  
Άστρους, στεφανωμένος με το ερειπω
μένο κάστρο της παλιγγενεσίας, αποτε
λε ί την π λέον γραφική νό τα  της πε
ριοχής. Οι ντόπιοι τον αποκαλούν νησί 
και όχι άδικα, αφού η βραχώδης αυτή α
πόληξη εισχωρεί βαθειά στα γαλάζια νε
ρά του Αργολικού. Δεξιά και αριστερά α
πό τον οικισμό δυο θαυμάσιες παρα
λίες, οι Πόρτες και ο Ατσίγγανος.

Η αμμουδιά των Πορτών εκτε ίνετα ι 
αρκετά νότια, σχεδόν ως τη λίμνη του

Μουστού, ένα σπάνιο και πολύτιμο υ
γροβιότοπο.

Με αφετηρία το Αστρος ο επισκέπτης 
μπορεί να κινηθεί άνετα στον ορεινό ό
γκο της Κυνουρίας με τα γραφικά χωριά 
και τα ενδιαφέροντα μοναστήρια. Εξάλ
λου ο Πάρνωνας πάντα απ οτελεί μια 
πρόκληση όχι μόνο για τον ορειβάτη αλ
λά και για τον απλό πεζοπόρο.

Οι ασ τυνομ ικές Υπηρεσ ίες της πε
ρ ιο χή ς  πρόθυμα θα δώ σ ουν ο 
ποιαδήποτε σχετική πληροφορία και θα 
σας βοηθήσουν σ’ ο ,τιδήποτε χρε ια 
στείτε.

Τηλέφωνα: Α.Τ. Παραλίου Αστρους 
0755/ 51.11 1, Α.Σ. Αστρους 23.333, Α.Σ. 
Αγίου Ανδρέα 31.111 και Α.Σ. Αγίου Πέ
τρου 0792/31.204. □
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Από αυτό τον μήνα εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος στη στήλη μας "Πλουτίστε το λεξιλόγιο σας".

Στην προσπάθεια μας να βοηθήσουμε του φίλους αναγνώστες στη γνώση και στην έρευνα, θα παραθέσουμε σε συνέχειες ένα 

αξιόλογο "γλωσσάρι" αποτελούμενο από 2 .500  περίπου λέξεις. Το γλωσσόρι αυτό χρησιμοποιήθηκε σε ευρεία κλίμακα στον Ελλα- 

δικό χώρο, τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά και αρκετά χρόνια μετά 

την ίδρυση του πρώτου ελληνικού κρότους.

Οι λέξεις που θα παραθέσουμε είχαν πλήρως εξελληνισθεί στη συνείδηση των ανθρώπων της εποχής εκείνης, αν και η προέ

λευσή τους ήταν Τουρκική, Ιταλική, Σλαβική, Αλβανική, Αραβική, κ,λπ. Μερικές από τις λέξεις αυτές χρησιμοποιούνται ακόμα και 

σήμερα. Ο μεγαλύτερος, όμως, αριθμός έχει περάσει σταδιακό στο περιθώριο.

Μ ε τις γνώσεις που θα αποκτήσετε, προσπαθήστε να κατανοήσετε το παρακάτω κείμενο. Το κείμενο αυτό δεν αποτελεί ιστορική 

πηγή αλλά συντάχθηκε μόνο για να αντιληφθεί ο αναγνώστης τις δυσκολίες που συναντώνται στην έρευνα των κειμένων της εποχής 

εκείνης, όταν αγνοείται η σημασία των λέξεω ν που παρατίθενται.

Ο γερο-Κωνσταντιί^ ο αραμπατζής αγανιασμένοί από uis α β α νό  του Αγά, ξεκίνησε μεσ' τη νύχτα για την 
Τροπολιτσά. Το χάραμα πέρασε με την άμαξα τη μεγάλη αλάνα και, στρίβοντas ζερβά στο μεγάλο δρόμο, αρί- 
βαρε έξω από το σπίτι του Αγά. Τ' αγιάζι του έδερνε το πρόσωπο. Χτύπησε δυνατά την πόρτα. Του άνοιξε ο 
αγαζαδές Ο yipos δρασκέλισε αντιλέ το κατώφλι και μπαίνοντα$ μέσα αντίκρυσε τον Αγά. Xcupis να χαιρετίσει 
τον κοίταξε κατάματα και του είπε: "Για tis αβανιές σου, Αγά μου, δε σκοτίζομαι. Τ' αδαλέτι κρατάει στα χέρια 
ακτιναμέδες που με δικιώνουν. Ενα πράμα μόνο να αγκλαντίσε^ καλά, ότι είμαι Ελληνες και δε σε σκιάζομαιί" 
Μόλκ τέλειωσε, αμέσως xcupis να καρτερεί απόκριση, πισωγύρισε και βγήκε από την πόρτα, αφήνονται σύξυλο 
τον Αγά.______________________________________________________________________

Αβαέτι Ιεκ του τουρκ. avail): Τα έσοδα, οι πρόσοδοι.
Αβανιά: Η συκοφαντία, η συμφορά.

Αβαντάγιο Ιεκ του ιταλικού vantaggio): Το συμφέρον.
Αβαντί: Συνεννόηση για συνάντηση.

Αβαρία (εκ του τουρκαναΓγα): Απόρριψη φορτίου στη θάλασσα, 

ζημιά.

Αβ(α)τζής (εκ του τουρκ. avci): Ο κυνηγός.
Αβερτιμέντο (εκ του ιταλ. avvertire = δίδω είδηση, 

avventimento): Είδηση.

Αβιζοτάρι: Μετρητής.

Αβλατίζω: Κάνω κάτι μετά προσοχής.
Αγαζαδές: Ο γιός του Αγά.

Αγαλίκι: Φορολογία των μοναχών του Αγ. Ορους υπέρ του 

βοηθού του μποστατζήμπαση.

Αγανιάζω: Κακοκαρδίζω.

Αγάς (εκ του τουρκ. αγαπ): Ο πρόκριτος, το αφεντικό.

Αγγέντης Ιεκ του ιταλ. agente): Ο πράκτορας.

Αγιάζ(ι) (εκ του τουρκ. ayaz): Το πρωινό κρύο.

Αγιαλέτι: Το πασαλίκι, η Νομαρχία, η διοικητική περιοχή.

Αγιάν (εκ τουτουρκ. ayan): Ο πρόκριτος, ο κυβερνητικός αντιπρό

σωπος, ο πρόκριτος μουσουλμάνος, ο τοπάρχης, ο άρχοντας, ο δη

μογέροντας.

Αγιασιλίκ(ι) (εκ του TOUpK.ayyachlic): Μικρό νόμισμα, φιλοδώρημα. 
Αγιουτάντες (εκ του ιταλ. ajutante): Ο βοηθός, ο υπασπιστής. 

Αγκλαντίζω: Καταλαβαίνω.

Αγνατιρντίζω: Επεξηγώ.

Αγράρι: Μικρό αλιευτικό πλοίο.

Αγροικώ: Εννοώ, καταλαβαίνω.

Αδαλέτι (εκ του τουρκ. adaletl: Η δικαιοσύνη.
Αδ{ντ)ιλές: Ο βιαστικός.

Αζάπ(ης) (εκ του τουρκ. αζαρ): Ο άγαμος, ο άτακτος στρατιώτης, 
η τιμωρία, το μαρτύριο.

Αζαπλης: Στρατιώτης επίλεκτης μονάδας των ανακτόρων.

Αζάς (εκ του τουρκ. ayan): Ο κοινοτικός ή δημοτικός σύμβουλος, 
ο δημογέροντας.

Αζάτης (εκ του τουρκ. azili): Ο ατίθασος.
Αζίλ (εκ του τουρκ. azil): Απελευθερώνω, απολύω.

Αζ(σ)λάν (εκ του τουρκ. aslanl: Το λιοντάρι.

Αζλι (εκ του τουρκ.αζίΙ): Η παύση, η απόλυση, η δικαστική απόφαση. 

Αϊκάντο Ιεκ του ιταλ. incanto): Ο πλειστηριασμός.

Αϊνατζής Ιεκ του τουρκ. akinci): Ο πονηρός, ο τετραπέρατος.
Ακ: Ο λευκός.

Ακζάλ (ίσως εκ του τουρκ. azilin dusmanl: Ο αντίπαλος.
Ακιντζής: Ο άτακτος, ο επιδρομέας.

Ακουμπέτ(ι) (εκ του αραβ. ουκουμπέτ): Το πείσμα, η τιμωρία, 
η βάσανος, η επιμονή.

Ακράνης (εκ του τουρκ. akranl: Ο σύντροφος.
Ακροστόλι: Στολίδι των άκρων του πλοίου.

Ακταρμάς (εκ του τουρκ. aktarma): Πλοίο διακομιστικό.

Ακτζέ: Τα άσπρα, τα νομίσματα.
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Ακτιναμές: Η μαρτυρική απόδειξη.

Αλά(γ)ι (εκ του τουρκ. alayl: Το πλήθος, η παρέλαση, το σύνταγμα 

στρατού.

Αλαϊμπεης: Αρχηγός Τάγματος σπαχήδων.

Αλαμάνα (περσ.Ι: Επιδρομή, ιστιοφόρο πλοίο.

Αλάνα: Μέρος επίπεδο, εύφορο, ανοικτό.

Αλατζάς (εκ του τουρκ. alacal: Φθηνό βαμβακερό ύφασμα.

Αλέμι: Η ημισέληνος στην κορυφή ενός κονταριού σημαίας.

Αλιά: Η πρώτη τάξη των φορολογουμένων.

Αλιβερδίζω: Παραλαμβάνω.

Αλικοντίζομαι (εκ του τουρκ. alikoumak): Εμποδίζομαι. 

Αλικοτίζω: Αποτολμώ, εμποδίζω, επιβραδύνω.

Αλιμμπαντές: Κοντό επανωφόρι επενδυμένο με βαμβάκι. 

Αλισβερίσι (εκ του τουρκ. alisveris): Δοσοληψία, εμπόριο. 

Αλμπάνης (εκ του τουρκ. alban): Ο πεταλωτής, ο κτηνονοσο- 

κόμος.
Αλμπουρίζω: Υψώνω στο άλμπουρο.

Αμανά(ε)τι (εκ του τουρκ. emanet): Ενέχυρο.

Αμανές: Τούρκικο τραγούδι.

Αμιράλης (εκ του ιταλ. amiral): Ο ναύαρχος.
Αμμωτό: Οργανο μετρήσεως του χρόνου με την άμμο. 

Αμουραλέτι: Η διαταγή.

Αμπάρ - εμίρης: Εφορος αποθηκών.

Αμπάρα: Μοχλός ασφάλισης θύρας.
Αμπάρι: Η αποθήκη.

Αμπαρώνω: Κλειδώνω, ασφαλίζω.
Αμπάς: Είδος χοντρού υφάσματος.

Αμπατζάς: Ο φεγγίτης.
Αμπατζής: Ο κατασκευαστής και πωλητής αμπάδων (χοντρών 

υφασμάτων).
Αναλέτι: Η κατάρα, η τιμωρία.

Ανάπ(ο)λι: Το Ναύπλιο.

Ανατολικά: Το Αιτωλικό.

Ανκοράζια (εκ του ιταλ. ancoraggiol: Αγκυροβόλια, όρμος. 
Αντάσης (εκ του τουρκ. adas): Σύντροφος, φίλος.

Αντερί: Μακρύ ανδρικό ένδυμα, πουκάμισο.

Αντετάρομαι: Διαμένω κόπου για ένα διάστημα.

Αντέτι: Το έθιμο, η συνήθεια.

Αντέτι αγνάμ: Ο φόρος αιγοπροβάτων.

Αντζα(ι)λές: Η σπουδή, η βία.

Αντιμάμαλο: Το παλινδρομικό κύμα.

(Α)πάλτο: Η αποθήκη ενοικιαστή, το μονοπώλιο, η επιδίκαση, η κα- 

τακύρωση, συνδρομή.

Αηαζάδες: Οι κακοποιοί.

Απάς: Ο κακός, ο αχρείος.

Αηελλάρω, αηελλαρίζομαι (εκ του ιταλαρεΙΙατε): εγκαλώ, εφεσι

βάλλω.
Απέλλο: Η έφεση.

Απλοκάρω (εκ του ιταλ. abbloccare): Πολιορκώ, περικυκλώνω. 

Αππαρέντζα: το πρόσχημα.

Απόκωρο: Το ανατολικό τμήμα της Επαρχίας Τριχωνίδας.
Αραλίκι: Ευρυχωρία.

Αραμπάς: Μεγάλη φορτηγός άμαξα.
Αραμπατζής: Ο αμαξηλάτης.

Αράφι: Το ράφι.

Αρεστάρω (εκ του ιταλ. arrestare): Συλλαμβάνω, φυλακίζω. 
Αρ(τ)ζι: Η αίτηση, αναφορά.

Αριβάρω (εκ του ιταλ. arrivare): Ερχομαι, φθάνω.

Αρίφ: Ο έξυπνος, ο φιλόκαλος, ο κόσμιος. □

Επιμέλεια: Αστυνόμος Α' Δημήτριος Ζώτος 
(Τμήμα Ιστορίας Διεύθυνσης Μελετών/Υ,Δ.Τ.)
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Ο κόσμος
του πνεύματος 
και της τέχνης

Δαμιανός Στρουμηούλης
υπήρξε π ο λ ύ π λ ευ ρ η  και 

δυναμ ική προσω πικότητα στο 
χώρο τη ; t o n ic s  πνευματική ; 
και κ ο ινω ν ική ; ζ ω ή ; το υ  Πει
ραιά. Το ήθο; ίου  απαράμιλλο και 
η δράση του στο χώ ρο τω ν γραμ
μάτω ν δυναμική. Η παιδεία του 
και η πλούσια ερ γο γρ α φ ία , κυ- 
ρ ίω ; μελετή μα τα  (συνολικά 34) 
καταδεικνύουν τον άνθρωπο τον 
αφιερωμένο στο Λόγιο Ερμή. Μ' 
αυτού; του; χαρακτηρισμού; ξε
προβόδισε σύσσωμο; ο toniK0s 
τύπο; tou Πειραιά tov  πρόσφατα 
αποβιώσαντα καθηγητή. Διετέ- 
λ ε σ ε  γραμματέα ; tKjs Αρχιεπ ι
σκοπή; Αθηνών και σύμβουλο; 
του υπουργείου Παιδεία;. Τα τε
λευτα ία  χρόνια  αφιερώ θηκε ο
λόψ υχα σ ιη  μελέτη  τη ; ελλη
ν ική ; γλώσσα;, δ ίνον ια ; πολλά 
αξιόλογα μελετήματα, που ανα- 
φέρονται κυρ ίω ; στην ετυμολο
γία, ενώ παράλληλα ε ίχ ε  την έ
μπνευση και την πρωτοβουλία 
τη ; ίδ ρ υ σ η ; του "Ο μ ίλο υ  Π ει- 

ραιώ ; για τη διάδοση τη ; ελλη
ν ικ ή ; γλώσσα;". Κύριο μέλημα 
του Ομίλου αλλά και του  ιδ ίου 
προσωπικά ήταν η διάδοση αλλά 
και η διαφύλαξη από τη διαστρέ
βλωση και την κακοποίηση που 

υ φ ίσ τατα ι σπ; μέρε; μα; η ελλη
νική γλώσσα.

α Αρχαία  Ελληνικά, τα κα- 
ταταλαιπωρημένα και κα

ταδιωγμένα, η γλώσσα στην ο
ποία γράφτηκαν τα μεγαλύτερα 
αριστουργήματα τη ; λογοτεχνία; 
και όχι μόνον, μπορεί στην πα
τρίδα μα; να ε ίνα ι παραμελημέ- 
να αλλά δεν έπαψ αν ποτέ να 
καλλιεργούνται από του ; εκλε
κτού; στην Ευρώπη και την Αμε
ρική. Στι; π ερ ισσότερε; χώ ρε; 
του δυτικού λεγόμενου κόσμου, 
τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται

ω ; μάθημα επιλογή; στα Γυμνά- 
σια και Λύκεια και οι μαθητέ; μα
θαίνουν να γράφουν να διαβά
ζουν και να μιλάνε όπω; ακρι- 
βώ ; μαθαίνουν μια ξένη γλώσ
σα. Δεν πάει πολύ; καιρό; που α
πό κανάλι τηλεοπτικό, κάποιο; 
μαθητή ; Λ υκε ίο υ  τη ; Γαλλ ία ; 
απήγγειλε από στήθου;, στίχου; 
από ραψ ω δίε; του Ομήρου. Πλη- 
ροφ ορ ίε; για τη στροφή των Δυ
τικών προ; τ ι;  κλασικέ; σπουδέ; 
φτάνουν καθημερινά. Η τελευ
ταία πληροφορία αναφέρει την 
επανεμφάνιση των Αρχαίων 
Ελληνικών και των Λατινικών 
στα Κολλέγια και τα Πανεπι
στήμια της Αμερικής. Ολο και 

περισσότεροι σπουδαστέ; και 
φ ο ιτη τέ; επιλέγουν να περιλά- 
βουν στο πρόγραμμα σπουδών 
του; τα Ελληνικά και Λατινικά. Οι 
καθηγητέ; Αρχαίων Ελληνικών 
και Λατινικών εξηγούν αυτή τη 
στροφή ω ; αποτέλεσμα τη ; προ
σαρμογή; τη ; διδασκαλία; του; 
στη σύγχρονη τεχνολογία  του 
CD-ROM και λόγω του ότι η διδα
σκαλία των αρχαίων πολιτισμών 
δεν ε ίνα ι κατά κανένα τρόπο α
συμβίβαστη με τη συνύπαρξη 
τω ν πολιτισμών που αποτελεί 
έμμονη ιδέα στην Αμερική. Η νέα 
αυτή άνθηση τω ν κλα σ ικώ ν 
σπουδών ε ίνα ι πολύ ελπιδοφό- 
ρα και ίσ ω ; ν αποτελεί "σημείο 
των καιρών", που ζητούν πάλι α
πό την κλασική αρχαιότητα τη 
δύναμη για αναγέννηση και επα
νατοποθέτηση του σημερινού τε
χνολογικού πολιτισμού.

εφημεριδούλα που εκδ ί
δουν ανά δίμηνο οι μαθη

τέ ; του 2ου Γυμνασίου Καλύμνου 
ονομάζετα ι "Οικο-ερευνο-ευ- 
αισθησιολογία". Στόχο; τη ; ε
φ η μ ερ ίδ α ; ε ίν α ι η αναζήτηση 
τη ; γνώση; και εκτό ; σχολείου

όπω; αναφέρουν στην προμε
τωπίδα τη ; εφημερίδα;. Στη θε
ματολογία τη ; περιλαμβάνονται 
ιστορικά πορτρέτα Καλυμνίων, 
α θ λ η τ ικ έ ; α ιγ α ιο π ε λ α γ ίτ ικ ε ;  
ειδήσει;, πνευματικά γεγονότα, 
οικολογικά ζητήματα και ότι άλλο 
ενδ ιαφ έρον με επ ίκεντρο  την 
Κάλυμνο. Πρέπει να τονίσουμε 
ότι το χαρτί στο οποίο τυπώνεται 
η εφημερίδα είνα ι 100% ανακυ
κλωμένο.

ρα βείο  με το όνομα τη ; 
Μελίνας Μερκούρη σκο

πεύει να θεσπίσει η ΟΥΝΕΣΚΟ. 
Πρόκειται για ένα βραβείο αξία ; 
50.000 δολαρίω ν στο οποίο η 
Ελλάδα θα συμμετάσχει με το 
ποσόν τω ν 20.000 δολαρίω ν. 
Σκοπό; τη ; θεσμοθέτηση; του 
βραβείου, είνα ι η επιβράβευση 
ανά δ ιετία  παραδειγματικών ε
νεργειών και μελετών που σκο
πό θα έχουν την προστασία και 
αξιοπ οίηση  εξαιρετικών πολιτι
στικών τοπίων του κόσμου.

ο "Χρυσό Μετάλλιο" απο- 
νεμήθηκε από την Ελλη

νική Εταιρεία Μεταφραστών Λο
γοτεχνία; στον πολύ γνωστό φ ι
λέλληνα, συγγραφέα και μετα 
φ ραστή  Ζακ Λακαριέρ. Στην ο
μ ιλία  του ο αγαπητό; Λακαριέρ 
αναφερόμενο; στο μεταφραστι
κό του έργο είπ ε ότι "όταν έχε ι; 
να κάνει; με ποιήματα του Σεφέ- 
ρη και του Ελύτη ή του Ρίτσου, 
δεν μπορεί; να μιλά; για τη δου
λειά  ή το επάγγελμα του μετα
φραστή. Δεν υπάρχει μια ημέρα 
από τη ζωή μου που να έχουν 
σταματήσει να τραγουδούν μέσα 
μου οι στίχοι του?'.

διάσημο; συγγραφέα; και 
καθηγητή; τη ; Σημειολο

γ ία ; στο Πανεπιστήμιο τη ; Μπο- 
λόνια, Ουμπέρτο Εκο, ήρθε πρό
σφατα στην Ελλάδα για μια τιμη
τική από το Πανεπιστήμιο των Α
θηνών διάκριση και μια διάλεξη 
που συγκέντρωσε to  ενδ ιαφ έ
ρον τη ; ακαδημαϊκή;, πνευμα
τική; και καλλιτεχνική; κοινότη
τα;, αλλά και του ευρύτερου κοι
νωνικού κύκλου τη ; πρωτεύου
σα; καθώ; είνα ι μια από τ ι;  πιο 
ενδιαφέρουσε; και πολυσυζητη
μ έ ν ε ; π ροσ ω π ικότητε; τη ; ε
ποχή; μα;. Διανοητή; τη ; εποχή; 
μα;, ο Εκο, με όπλο τη σταθερή 
Γλώσσα τη ; Ανάλυση; και τη ;

Σύνθεση;, αλλά και τη γοητεία 
μια; φαντασ ία ; που ξεπερνά τα 
όρια του χρόνου και μεταφέρει 
τον σημερινό αναγνώστη στον 
κόσμο του Μ εσα ίω να, αναγο- 
ρ εύ θ η κ ε  επίτιμος διδάκτωρ 
της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου των Αθηνών. Ο 
Ουμπέρτο Εκο, πρω τοεμφανί- 
σθηκε ω ; μυθιστοριογράφο; το 
1980, με το π ε ρ ίφ η μ ο  "Ονομα  

του Ρόδου" και το  1988 παρου

σ ία σ ε το "Εκκρεμέ; του Φουκώ". 
Τ ελευτα ίο  του β ιβ λ ίο  εμπνευ
σμένο από την αγωνία του αν
θρώπου του Μεσαίωνα και τη ; 
Αναγέννηση; είνα ι "το Νησί τη; 
προηγούμενη; μέρα?'.

Ελλάδα  ε ίν α ι μ ια  μόνο  

λ έ ξ η  κ α ι α ν  το κα ταλά

β ο υ ν  οι Ν εοέλληνε5 τό τε  θ α  σω

θ ε ί. Α ν όμω ς δ εν  το καταλάβουν  

θ α  χ α θ ε ί  και το ΑΜΑΝ, που ε ίν α ι 

η έκπληξη, ο Θαυμασμό5, ο τρό- 

pos κα ι το ΑΜΗΝ, π ου ε ίν α ι η  ε 

π ίκληση, η  ανάκληση, το δέο$. 

Και όσον α φ ο ρ ά  σ την Ανατολή, ε- 

με/5 δ εν  ε ίμ α σ τε  Α ν α τ ο λ ή  ω ; 
τα β ά θη  τη;. Ε ίμα στε μόνο  ω ; τον  

α φ ρ ό  τη ί, που π λ έκ ε ι αυτήν την  

υ π έρ ο χ η  τη μ ο ν α δ ικ ή  δ α ν τέλ α  

το υ  "Κ αθ' η μ α ί Α νατολή" όπου  

γεννήθη κε το ερω τικό, το στοχα
στικό, το δημιουργικό όραμα του  

κόσμου. Αυτό που το αποβαρβά- 

ρ ω σ ε  η  β α θ ιά  Α ν α το λή  το υ  ά
γ ρ ιο υ  έ ν σ τ ικ τ ο υ  κ α ι το  κα 

τα λ ή σ τε ψ ε  η  κ λ ε π το μ α ν ία  τη ; 
λογ ικο κρ α τική ϊ Δύση;, που τα  έ 
κα νε  όλα στυγνή συναλλαγή, α

νταλλαγή, διαλογή, φ ρ ίκη . Φ ρ ί
κη  α ίμ α το ί κα ι φ ρ ίκ η  Νταχάου, 

φ ρ ίκ η  δ ια σ τ ρ ο φ ή ί  κ α ι κ α τα -  

στροφ ή5 του ύψ ισ του  έρ ω τα  και 

της δημιουργία$. Η  Ελλάδα λο ι

πόν ε ίν α ι ε ίν α ι μ ια  κα ι μοναδική  

λ έ ξ η  γεμάτη έρ ω τα  κα ι όση τρα

γικότητα μ π ο ρ ε ί να έχ ε ι ο έρω - 

τas. Αυτά και άλλα πολλά περ ί 
τον πολιτισμό ε ίπ ε  ο Σταύρος 
Σαρχάκος, με την ευκαιρία των 
παρουσιάσεων του έργου του Α- 
ΜΑΝ-ΑΜΗΝ στη σκηνή του Αθη
ναϊκού Δημοτ. Θεάτρου τη ; οδού 
Ευρυδάμαντο; στον Αγ. Σώστη.

εράστια επιτυχία πραγμα
τοποίησε η μουσική που 

έγραψε ο παγκοσμίου; γνωστό; 
Ελληνα; μουσικό; Βαγγέλης Πα
παθανασίου για την ταινία "Χρι
στόφορο; Κολόμβο?'. Ηδη, ο δ ί
σκο; που κυκλοφορεί με τη μου-
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Μόνιμες Στήλες

σική tf]S taivfas, έγ ινε πλατινέ- 
vios στην Ελλάδα, τη Βρετανία, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, ιη ν  Τουρ
κία, την Ελβετία, την Ουγγαρία, 
to  Βέλγιο, ιη ν  Ισπανία, την Πορ
τογαλία, την Αργετινή και την Κο
ρέα. Η βράβευση tou Vangelis, 
0ncus ε ίνα ι δ ιεθνώ ί γνωστός έ
γινε σε ειδική τελετή που οργά
νωσαν οι δ ισκογραφ ικέ* εται- 
pfos που εξέδωσαν τη μουσική 
του, σε αίδουσα αθηναϊκού ξε
νοδοχείου.

a "Ματωμένα Χώματα“
το β ιβλίο τη* Διδώς Σω

τηρίου, ένα  έργο ζωή* που γνώ
ρισε τεράστια εμπορική επιτυ
χία, πρόκειτα ι να μ ετα φ ερ θ ε ί 
στη μεγάλη οθόνη από τον σκη
νοθέτη Κώστα Κουτσομύτη. Ηδη 
ετοιμάζεται πυρετωδώί το σενά
ριο από τον Βαγγέλη Γκούφα και 
τον Αλέξανδρο Κακκαβά, ενώ ο 
f6ios ο σκηνοθέτη* επισκέφθηκε 
δύο φ ορέ5  την Λ/Ιικρά Ασία επι- 
λεγόντas χώ ρous για  τα γυ ρ ί
σματα. Πιστεύει δε, ότι, τα "Μα
τωμένα Χώματα" μπορούν να γ ί
νου ν  το έπ ο* του ελ λ η ν ικ ο ύ  
λαού, να ε ίνα ι η έξοδο* και η α
ναγέννηση, να ε ίν α ι αυτό που 
λέμε η μνήμη του. Για την παρα
γωγή ενδιαφέρθηκαν Γερμανοί 
και Γάλλοι παραγωγοί αλλά και ο 
Τούρκοϊ μεγαλοεπ ιχειρηματία* 
Οσμάν Καβάλα που τυγχάνει και 
φίλοδ τηδ Διδώ5 Σω τηρίου. Από 
ελληνική* πλευρά* θα συμμετά- 
σχουν το Ελληνικό Κέντρο Κινη
ματογράφου, ο Mfvcus Κυριάκού 
και ο Κ ώ σταί Κουτσομύτη*. Η πα
ραγωγή σύμφωνα με κάποιου* 
υπολογισμού* θα κοστίσει ένα 
περίπου διεκατομμύριο και θα α- 
ποτελέσει ορόσημο στα καλλιτε
χνικά δρώμενα τη* narpf6os μα*.

ο σύνθημα τω ν Γάλλων 
κατά τη διάρκεια τη5 "μά

χη*" που εδόθη στο Μπορντό κα
τά τω ν αμερικανικών τηλεοπτι
κών προϊόντων, ήταν "Υποτιμά- 
ται ο ευρωπαϊκό* πολιτισμό* και 
τα προϊόντα του". Η "μάχη" αυτή, 
σε πολιτιστικό επίπεδο, τη* Γαλ
λ ία * στην οποία σύμμαχο* ήταν 
και η Ελλάδα, δεν βρήκε ανταπό
κριση από tous λοιπού* εταίρου* 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και ι
διαίτερα tous Γερμανού* και tous 
Εγγλέζου*. Η θέση τη* Ελλάδα* 
ήταν σαφέστατη και πέραν των 
ποσοστόσεων που ήταν το επ ί

μαχο θέμα tovizovtas τον σεβα
σμό των κανόνων των σχετικών 
με τη διαφήμιση, τη χορηγία, την 
προστασία τη* παιδική* ηλικία*, 
την αποφυγή σκηνών βία* και το 
δ ικα ίω μα  απάντηση*. Επί του 
προκειμένου ο διεθνού* φήμη* 
σκηνοθέτη* Κώστα* Γαβρά* που 
ζ ε ι μ ο ν ίμ ω * στο Π αρίσ ι, πα
ρατήρησε ότι: "Tis προάλλεί ε ί
χαμε εδώ στο Παρίσι μια συνά
ντηση με Αμερικανού* παραγω
γού* και εκπροσώπου* γαλλικών 
οργανώσεων. Εκεί ακούσαμε tis 
αμερικανικέ* τοποθετήσει* που 
συνέκλιναν στην παλιά άρνηση 
τη* συζητήσεωδ του θέματos των 
ποσοστώσεων. Οι δε λόγοι γ ι' 
αυτή την άρνηση, ε ίνα ι καθαρά 
οικονομικοί, όπωϊ φάνηκε. Αν, 
όμωί, αφεθούν τελε ία ν  ελεύθε
ρε* οι τηλεοράσει* τη* Ευρώπην 
με δεδομένο ncos τα αμερικανικά 
προγράμματα πω λούνται έ ω ί 
και δέκα φ ο ρ έ ί πιο φθηνά από 
τα ευρωπαϊκά, όλα τα κανάλια - 
τουλάχιστον σε ποσοστό 80%- 
θα σταματήσουν την παραγωγή 
και θα περιοριστούν στην αγορά 
αμερικανικών προϊόντων. Απο
τέλεσμα; Σε πολλά ευρωπαϊκά 
κράτη, οι πολιτικοί γενικά, κα- 
θώ ί έχουν περισσότερη ανάγκη 
την τηλεόραση, δέχονται ns πιέ
σει* από τα κανάλια, φυσικά υ
πέρ τη* αμερικανική* πλευρά*. Η 
Βρετανία ε ίνα ι πλέον αμερικα- 
νοποιημένη. Οσο για τη Γερμα
νία, αν σ κεφ θεί Kaveis ncus ά
φησαν τον κινηματογράφο tous, 
να πεθάνει σιγά σιγά... Θα είνα ι 
τραγικέ* λοιπόν οι συνέπειε* αν 
χαθεί η υπόθεση των ποσοστώ
σεων. Και για την κουλτούρα και 
για την παραγωγή τη5 Ευρώπη*. 
Ελπίζω δε ότι και η Ελλάδα θα 
κρατήσει πάντα, μ α ζ ί με tous 
Γάλλου*".

ο κε ίμ ενο  αυτό (αδημο
σίευτο) γράφτηκε από τον 

Νίκο Χατζηκυριάκο - Γκίκα, το
1983 για το Γ  Πρόγραμμα, με α

φ ορ μή  to  έτο ί Καβάφη. "Με τα 
ποιήματα του Καβάφη ήρθα σε ε
παφή μετά που γύρισα από to 
Παρίσι, πριν από τον πόλεμο, και 
α μ έσ ω ί με πήρε και έγινα οπα
δό* του Καβάφη, σχεδόν απο- 
κλείοντα* κάθε άλλον ποιητή. Η 
δε πρώτη εικονογράφιση που έ
κανα για τον Καβάφη ήταν τυ
χαία, διότι μια φ ίλη  μου ε ίχ ε  αυ
τά που λεγόντουσαν τότε φέιγ-

βολάν, τα οποία τη* έστελνε ο 
Καβάφη* από την Αλεξάνδρεια, 
καθώ* τα έβγαζε, γ ιατί αυτή ήταν 
εξαδέλφη του. Οταν μου έδειξε 
λοιπόν αυτά τα φέιγ-βολάν του 
Καβάφη, εγώ ενθουσιάστηκα και 
τη* πρότεινα να tis κάνω δύο ή 
tpeis ξυλογραφ ίεϊ για να μπορεί 
να τα δέσει αυτά τα φύλλα, τα ο
ποία ήτανε σκόρπια. Πράγμα το 
οποίο έγινε και έκανα tpeis τότε, 
τρία χαρακτικά απάνω στο ποίη
μα "Λάνη Τάφο*". Το ένα απ' αυ
τά δημοσιεύθηκε τώρα για πρώ
τη φορά μετά τόσα χρόνια -ε ίνα ι 
μικρό αλλά το μεγάλωσαν- και 
ήταν καμωμένο σε ξύλο. Το άλλο 
ήταν παρόμοιο αλλά καμωμένο 
με χαρακτική σε χαλκό, και το 
τρ ίτο  ήταν μεγαλύτερο, ε ίν α ι 
γραμμικό και υπάρχει σήμερα 
στο Μουσείο, to  M etropo litan  
Museum τη* Νέα5 Υόρκη*. Κατό
π ιν ο Καρύδη* αποφάσισε να 
βγάλει μια νέα έκδοση του Καβά
φη, διορθωμένη χρονολογικόν 
από τον Σαββίδη. Και τότε έκανα 
τα σχέδια τα οποία υπάρχουν eis 
το έργο αυτό του "Ικαρου". Σήμε
ρα αισθάνομαι χαρά που ο κ. Κα- 
μπανέλη* και η κ. Κυρτζάκη μου 
ζήτησαν να διαβάσω κάτι από 

τον Καβάφη, γ ιατί πάντα αισθά
νομαι μια χαρά διαβάζοντά* τον".

άθηκε πρόσφατα μετά α
πό βαρύτατη ασθένεια ο 

Ole L. Smith, καθηγητή* τη5 Αρ- 
xaias Ελληνική* Φ ιλολογία* στο 
Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ 
στη* Σουηδία* και δ ιευθυντή* 
του εκ ε ί Τμήματο* των Κλασικών 
Σπουδών. Ο διακεκριμένο* κα
θηγητή* ασχολήθηκε ιδ ια ίτερα 
με τον Πίνδαρο και τον Αισχύλο 
αλλά και με την βυζαντινή εποχή 
και εξέδωσε πλέον των 30 ειδι
κών μελετών και μονογραφιών. 
Πέρα· από τη φιλολογική μελέτη 
του αρχαίου και του μεσαιωνικού 
Ελληνισμού ο Smith ενδιαφερό
ταν και για τη σύγχρονη Ελλάδα 
στην οποία αφιέρωσε πολλά άρ
θρα εξετάζοντα* επιστημονικά 
την περίοδο του Δευτέρου Πα
γκοσμίου Πολέμου. Για την ελλη
νική πεζογραφία έγρ αψ ε πολλά 

άρθρα στον ημερήσιο Τύπο τη5 
Σουηδία* και τη* Aavias παρου- 
σιάζοντα* Ελληνεί συγγραφείί. 
Ο Σουηδό* Ελληνιστή*, υπήρξε 
άνθρωπο* τίμ ιος ευαίσθητο* αλ
λά και αυστηρό*. Είχε την ικανό
τητα να αναγνωρίζει τα ιδ ια ίτε

ρα προτερήματα των φοιτητών 
του κα ι να tou s  β ο ηθ ά ε ι στα 
πρώτα βήματα τη* σταδιοδρο
μία* tous. Me tis γνω ρ ιμ ίε ί του 
atous τόσου* xcopous crtous ο
ποίου* εκ ινε ίτο , έφ ερ νε  σε ε
παφή ερευνητέϊ και πανεπιστη
μιακού* δασκάλου*, δημιουργώ- 
vras γ ε ρ έ ί φιλίε5 και συνεργα- 
afes που π ροώ θησαν  τη διεπ ι
στημονική έρευνα.

α ποια ήταν η απάντηση 
του διάσημου Αμερικα

νού λογοτέχνη Τομ Ρόμπινς ό

ταν τον ρ ώ τησ ε  Ελληνα* δημο
σιογράφο* αν πιστεύει στο Θεό: 
"Πιστεύω σε μια ανώ τερη  σ υ νεί

δηση που διαποτίζει τα πάντα... 
Δ εν μπ ο ρεί Kaveis να μιλήσει για 
το Θεό ούτε να τον περιγράφει. 
Τη στιγμή που apxfzeis να μιλάί, 
προσπαθώντα* να τον καθορί
σ ε ι*  ή να τον  π ε ρ ιγ ρ ά φ ε ι* , 
παύε is να μιλά* για τον Θεό. Υ
πάρχει μια ιστορία των Σούφι... 
Πάει ένα$ άνθρωπο* να δει το 
μεγάλο δάσκαλο των Σούφι και 
τον ρωτάει; "Δάσκαλε τι ε ίνα ι ο 
Θεό*", "Καρότο" λέε ι ο δάσκαλο* 
και σκάει στα γέλια. Ο άνθρωπο* 
φ ε ύ γ ε ι α π ο γ ο η τευ μ έν ο * πι- 
στεύοντα* ότι ο μεγάλοί δάσκα
λο* τα έχει ψιλοχαμένα, ότι είνα ι 
πια 0vas τρελόγεροί. Μετά από 
μερικέ* εβδομάδεί ξαναπάει στο 
δάσκαλο και τον ρω τάει πάλι: 
"Δάσκαλε, ο Θεό* ε ίνα ι καρότο;" 
"Οχι, ο 0e0s ε ίνα ι ραδίκι", του 
λέε ι ο δάσκαλοί αυτή τη φορά 
και σκάει πάλι στα γέλια. Ο άν
θρωπο* φεύγει βέβα ιο ί πια ότι 
πρόκειτα ι γ ια  έναν τρ ελ ό γ ερ ο  

που δεν ξέρ ε ι τίπ οτα... Κι όμω ί 
ο μεγάλο* δάσκαλοί του έλεγε 
κάτι πολύ βαθύ. Με άλλα λόγια 
του έλ εγ ε  ότι ο Θ εό ί ε ίν α ι α
προσδιόριστο s, ο 0e0s ε ίνα ι όλα 
γύρω μα*. Αν του το έλεγε έτσι 
βέβαια, δεν θα εσήμαινε τίποτα 
για τον άνθρωπο. Τον οδηγούσε 
με tis  απαντήσει* του. Το θέμα 
ήταν να φθάσει στο συμπέρασμα 
αυτό ο ίδιο* ο άνθρωποί μόνο* 
του... Μόνο τότε η πληροφορία 
δεν θα ήταν άχρηστη... Είναι τε- 
λε ίω * άχρηστη πληροφορία να 
σου π εί ο δάσκαλο* ότι ο 0e0s 
ε ίνα ι πέρα από ορισμού*. Σημα
σία έχει να κσταλήξει* μόνο* σου 
σ' αυτό". □

Επιμέλεια:
Αρχ/κας Κων/τίνος Κούρος
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ
Ν

Κ β Σ Μ
Ο θεός αγαπάει τον κλέ
φτη αλλά αγαπάει και τον 

νοικοκύρη... Σοφόν, σοφότατον 
και ενδεδειγμένο ως ρητό, στην 
π ερ ίπ τω ση το υ  3 3 χ ρ ο ν ο υ  
πρώην μοντέλου Βέρνον Πιρς, ο 
οποίος κατάφερνε να ζει παράλ
ληλα τέσσερις ζωές, με τέσσε
ρις συζύγους σε τέσσερις πολι
τ ε ίε ς  τω ν  ΗΠΑ. Γ ια  να μην 
μπερδεύει τα χιλιάδες ψέμματα 
που έλεγε, σημείω νε με κάθε 
λεπτομέρεια τ ις  ...δηλώσεις του 
στις τέσσερ ις κυρίες Πιρς. Δύο 
εξ αυτών όμως υποψιάστηκαν 
ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, παρά 
το γεγονός ότι ο νέος δικαιολο
γούσε τ ις  συχνές απουσίες του 
λέγοντας ότι η δουλειά του επι
βάλλει να μ ε τα κ ιν ε ίτα ι σ υνε
χώς. Η αστυνομία ήταν ενημε
ρωμένη για τ ις  υποψίες που ε 
π ιβ εβ α ιώ θ η κ α ν  όταν  το  ση
μειωματάριο του βρέθηκε κά
που όπου του ε ίχ ε  πέσει. Τώρα 
ο Π ιρς αντιμετω πίζει το  ενδε
χόμενο φ υλάκ ισ ης του μέχρι 
τέσ σερα  χρόνια. Ο αριθμός 4 
τελ ικό  φα ίνετα ι ήταν μοιραίος...

Η ισότητα τω ν δύο φύλων 
δεν είναι....γυναικείο προνό

μιο, π ισ τεύ ε ι ο δ ικηγόρος Α- 
ντριου Ντουάιερ, γι αυτό και ό
ταν υποχρεώθηκε να αλλάξει τ ι 
πάνες του  η λ ικ ία ς  15 μηνών 
γ ιο υ  του  σ την άκρη ενός  ν ι
πτήρα στις αντρικές τουαλέτες 
μεγάλου  π ολυκαταστήματος, 
δεν τους χαρίστηκε. Μ ε αγωγή 
που υπέβαλε στο ανώτατο Δ ικα
στήριο της Νέας Υόρκης ζητά 
αποζημίω ση 1.500 δολαρίω ν 
κα ι τη ν  επ ιβολή  π ρ οσ τίμ ου  
10.000 δολαρίων στο πολυκα
τάστημα διότι ενώ οι γυνα ικείες 
το υ α λ έτες  στα αεροδρόμια  η 
στα μεγάλα εμπ ορικό κέντρα 
διαθέτουν ε ιδ ικό  χώρο για να 
αλλάζουν οι μη τέρες τα μωρά

του, δεν συμβαίνει το ίδιο και 
στις αντρικές. Οπως λέει έξαλ
λος και ο ίδιος, η πολιτική αυτή 
β α σ ίζετα ι στο αυθα ίρετο  συ
μπέρασμα ότι μόνον οι γυναίκες 
ασχολούνται με τα παιδιά τους, 
ενώ οι άντρες όχι.

Στη Σ ιγκαπούρη, η προ
νοητική κυβέρνηση θεω 

ρεί ότι οι δικηγόροι δεν πρέπει 
μόνον να είναι σοβαροί αλλά και 
να δε ίχνο υ ν  σοβαρο ί...Τ έλος 
λοιπόν σ τις παραδοσιακές εν
δυμασίες των γυναικών δικηγό
ρων μαλαισιακής ή ινδικής κα
ταγωγής: στο εξής, ο νέος εν- 
δυματολογ ικός κώ δικας προ
βλέπει μαύρη φούστα, ομοιό- 
χρωμα παπούτσια, μακρυμάνικη 
μπλούζα και σε καμιά περίπτω
ση φανταχτερα κοσμήματα. Το 
...απόλυτο μαύρο με εξα ίρεση 
κάπ ο ια  γρα βά τα  "σοβαρού" 
χρώματος περιμένει αμείλικτο 
και τους άνδρες συναδέλφους 
το υς , όμω ς οι κ υ β ερ ν η τ ικ ές  
νουθεσίες δεν σταματούν εδώ. 
Οι δικηγόροι πρέπει να προσέρ
χοντα ι στο δ ικαστήρ ιο  εγκα ί
ρως, ειδάλλως οι πελάτες τους 
κινδυνεύουν να καταδικασθούν 
και οι συνήγοροι να πληρώσουν 
τα έξοδα της δίκης...

Αγριο ρεπορτάζ προσέφε- 
ρε στο κοινό η τηλεόραση 

της Βαγδάτης, στο βραδινό δελ
τίο  ειδήσεων. Σύμφωνα με πε
ρ ιγραφ ή δημοσιογράφου τη ς  
αγγλικής Ίντιπέντετ", που ανα
φ έρ ε ι ότι ε ίδ ε ο ίδ ιος το θέαμα, 
ο παρουσιαστής ανήγγειλε σε 
επίσημο τόνο ότι κάποιος πολί
της, ονόματι Αλί Αμπέντ Αλί ε ίχε 
κλέψ ει μια τηλεόραση και ένα 
μικρό ποσό χρημάτων. Για τον 
λόγο αυτό, είπε, στον δράστη ε 
πιβλήθηκε η ποινή του ακρωτη- 
ρισμού. Ακολούθησαν στιγμ ιό

τυπα με τον Αλί "προ της τιμω 
ρίας του", με τον τρόμο ζωγρα
φισμένο στο πρόσωπο του, και 
"μετά", ξαπλωμένο στο νοσοκο
μείο, με έντονο σοκ.

Η πυροσβεστική υπηρε
σία της Φρανκφούρτης α

ναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει 
γερανό για να μ ετα φ έρ ε ι στο 
νοσοκομείο μια γυναίκα βάρους 
2 3 0  κιλών, που δ ιέμενε σε δια
μέρισμα στον τρ ίτο όροφο πο
λυκατοικίας, δήλωσαν αστυνο
μικές πηγές Η γυναίκα ε ίχε κα- 
λ έσ ε ι τον  προσωπικό για τρό 
της, ο οποίος μόλις διαπίστωσε 
ότι πρέπει να εισαχθεί επειγό
ντως στο νοσοκομείο, δεν κα
τόρθωσε πατά τη βοήθεια πολ
λών ανθρώπων να την μετα φ έ
ρε ι μέχρ ι το  ασθενοφόρο. Ο 
γιατρός κάλεσε στη συνέχεια  
τους πυροσβέστες, οι οποίοι έ 
πειτα  από επ ίπονες προσπά
θε ιες  κατόρθωσαν να την βγά
λουν από την μπαλκονόπορτα με 
τη βοήθεια γερανού.

Δύο ε λ β ε τ ικ ά  κα ντόν ια  
πρόκειται να χορηγήσουν 

ηρ ω ίνη  σε φ υ λ α κ ισ μ έ ν ο υ ς  
χρήστες σκληρών ναρκωτικών 
στο πλαίσιο ιατρικού πειράμα
τος που έχει στόχο την αναβάθ
μιση της ιατρικής επ ίβλεψης σε 
άτομα που έχουν εθ ισ τε ί στις 
ναρκω τικές ουσίες, ανακοίνω
σε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση. 
Το πρόγραμμα, που αναμένεται 
να εγκρ ιθεί προσεχώς από την 
κυβέρνηση της Βέρνης, θα τ ε 
θεί σε ισχύ σε δύο-τρείς μήνες. 
Στο καντόνι της Βασιλείας, υ
πεύθυνοι των φυλακών θα μοι
ράσουν ηρω ίνη και οπ ιούχες 
ουσίες σε 2 0  κρατούμενους, ε 
νώ άλλοι κρατούμενοι θα μπο
ρούν να διακινούν ηρωίνη μέσα 
στη φυλακή, με βάση το πρωτο
ποριακό πρόγραμμα. Ειδικοί ε 
πιστήμονες θα εξετάσουν στη 
συνέχεια τα αποτελέσματα του.

Ο Οι εκδόσεις "φαστ-μπουκ"
-κατά το "φαστ-φουντ" ας 

μας επιτραπεί- και μάλιστα κλα
σικών συγγραφέων, είνα ι κ ιό
λας γεγονός στη Γαλλία, από 
γνωστό εκδοτικό οίκο. Τυπωμέ
να με βέλη - δ ε ίκτες  που υπο
δεικνύουν ποια κεφάλαια ή πα
ραγράφους μπορείτε να παρα
λε ίψ ετε  για να μη χάνετε χρόνο:

Μπαλζάκ, Ζολά, Φλομπέρ, Στα- 
ντάλ, Μοπασάν, σε επ ιτάχυν
ση!... Είναι επιτρεπτό, αλλά και 
ηθικό εν τέλει, να επεμβαίνει μ1 
αυτόν τον τρόπο ο εκδότης; Εί
ναι πολιτισμικό αποδεκτό να εν- 
θαρρύνεται ο κατακερματισμός 
εν ό ς  έργο υ ; Οι γ νώ μ ες  του  
π νευμ α τικού  κόσμου δ ιχάζο 
ντα ι: "Εγκρίνω  ό,τι συμβάλλει 
στο να εξοικειω θούν οι νέοι με 
τη λογοτεχνία", λέε ι ο συγγρα
φ έας Ζαν Ντ' Ομερσόν. Είναι, ό
μως, ισχυρότερος ο αντίλογος: 
"Η ταχεία ανάγνωση είνα ι για τα 
έγγραφα, όχι για τη  λογοτεχνία. 
Οταν δεν διψ άει ο γάιδαρος, δεν 
πίνει, ό,τι κι αν κάνει ο αφέντης 
του"... Φέμματα;

Στην Ιαπωνία, αν οι σχε
διαστές αυτοκινήτων φρο

ντίζουν τα μοντέλα τους να ε ί
ναι όσο το δυνατό πιο αεροδυ
ναμικά και όμορφα, η Υπηρεσία 
περιβάλλοντος φ ροντίζε ι να ε ί
ναι όσο το  δυνατό πιο ...ήσυχα. 
Στη χώρα με τ ις  αυστηρότερες 
περιβαλλοντολογικές διατάξεις 
σχετικά με την ηχορρύπανση, η 
κυβέρνηση σχεδιάζει να μειώ 
σει κατά 6  ντεσιμπέλ τα μέχρι 
σήμερα ισχύνοτα αποδεκτά ό
ρια θορύβου όλων των οχημά
των, με στόχο τη βελτίωση των 
συνθηκώ ν ζω ής όσων κ α το ι
κούν δίπλα στις μεγάλες οδικές 
αρτηρίες. Ηδη, οι μεγάλες αυτο
κ ινη τοβ ιομ ηχα ν ίες  έλαβαν το 
μήνυμα: κανένας δεν τρελάθηκε 
ακόμα για να προκαλεί τα πρό
στιμα...

Είναι από τ ις  τραγικές ε ι
ρ ω ν ε ίε ς  τη ς  ζω ής, του  

πεπρωμένου ή και της ιστορίας: 
το Αουαβιτς και το  Μπίρκεναου 
χ τ ίσ τη κ α ν  σ ε ε κ τά σ ε ις  που 
ανήκαν σ τον  Π ω λο νοεβ ρ α ίο  
Ιωσήφ Μ έλτζερ, ιδ ιοκτήτη του 
εργο σ τα σ ίου  μονω τικώ ν υλ ι
κών, που λειτουργούσε εκεί. Το 
αποκάλυψε τ ις  προάλλες σε συ
ν έν τευ ξή  τη ς  στην ισραηλινή 
ραδιοφω νία η εγγονή του, μια 
εξηντάχρονη συνταξιούχος δα
σκάλα που ζε ι στην Ιερουσαλήμ, 
που είναι και η νόμιμη κληρονό
μος τη ς  γής αυτής, που ποτί
στηκε με το αίμα των δικών της 
αλλά και χιλιάδων άλλων συμπα
τρ ιω τώ ν της. Το εργοστάσιο, το 
ε ίχ ε  εκ ε ί από το 1907, ο πατέ
ρας της μητέρας της, μέχρι που
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-μ ε  την  κατάληψ η τη ς  Πολω
νίας- το επέταξαν οι Ναζί για να 
χ τ ίσ ου ν  τα  σ τρατόπ εδα . Από 
τους πρώτους που μαρτύρησαν 
στο Δουσβιτς, ήταν ο Μ έλτζερ, 
η γυναίκα, τα πεθερικά του και 

ι δεκάδες συγγενείς τους... Αυτή 
η κληρονομιά, σίγουρα βαραίνει 
καθοριστικά τη ζωή τη ς  Εξηντΰ- 
χρονης Εβραίας, που δήλωσε: 
"Δεν θα μπορούσα ούτε καν να 
διανοηθώ να δ ιεκδ ικήσω  απο
ζη μ ιώ σ ε ις  ή ο ,τιδήποτε άλλο. 
0α ήταν σαν να πληρωνόμουν με 
ανθρώπινο αίμα..."

Ανδρες δαρμένοι, τρομο- 
V κρ α τη μ ένο ι, ακόμη και 

θύματα  β ιασμού από τ ις  συ
ζύγους ή τ ις  ψ ίλες  τους, ζητούν 
απεγνω σμένα προστασία στα 
κέντρα που δημιουργήθηκαν για 
την περίθαλψη ...γυναικών από 
τη συζυγική βία. Στη Νορβηγία, 
ο αρ ιθμός τω ν σ ω ματικά  και 
ψυχολογικά κακοποιημένων αν- 
δρών, που κ α τα φ εύ γο υ ν  στα 
κέντρα αυτά έχει διπλασιαστεί 
και δεν είναι λ ίγες οι γυναίκες 
που πιστεύουν ότι σε περίπτω
ση που το πρόβλημα διογκωθεί, 
καλά θα κάνουν οι άνδρες να 
οργανώσουν τα δικά τους κέ
ντρα. Συνήθη α ίτ ια  το υ  προ
βλήματος: η κατάχρηση αλκοόλ, 
το άγχος και η υπέρμετρη ζή
λεια , που όπως φ α ίν ε τα ι δεν 
γνωρίζουν φύλο.

0 Τ ιμ  Γουόλ ις  αγαπούσε 
τόσο πολύ τα τρένα, που

δεν  α ρ κ έσ τη κ ε  απλώς να τα 
βλέπει να περνούν... Ο 37χρο- 
νος Β ρ ετα ν ό ς , δη λώ νο ντα ς  
ψευδώς ότι είναι φ ο ιτη τής για 
να βγάλει φ ο ιτητική  κάρτα δια
δρομών, ζητούσε από τους βρε
τανικούς σ ιδηροδρόμους απο
ζ η μ ιώ σ ε ις ,  π ότε γ ια  καθυ
σ τερ ή σ ε ις  και πότε για κακή 
παροχή υπηρεσιών, "επενδύο
ντας" τα χρήματα που κέρδ ιζε 
σε νεά ταξίδια. Μ ε το σύστημα 
αυτό, λίγο έλε ιψ ε  να ταξιδεύσει 
σε ολόκληρο το σιδηροδρομικό 
δίκτυο της χώρας, επιβαίνοντας 
σε συρμούς που έσυραν 5 6 0  α
πό τ ις  6 6 0  ατμομηχανές, που 
λειτουργούν ακόμα στην Αγγλία, 
σύμφωνα με το  προσωπικό του 
ημερολόγιο. Τελικά, οι ελεγκτές 
των σιδηροδρόμων τον πρόλα
βαν πριν ολοκληρώσει το ρεκόρ 
του και τον έστειλαν στο δικα

στήριο.

Θ Πήγαν κρουαζιέρα για να 
δουν από κοντά τα παγό

βουνα. Οπως φ α ίνετα ι, όμως, 
την ίδια ιδέα είχαν και οι πάγοι, 
που ...περικύκλωσαν το ιαπωνι
κό κρουαζιερΰπλοιο "ΟΡΟΡΑ II" 
για να ρίξουν μια ματιά στους 
2 7 0  επ ιβάτες του! Οκτώ ολό
κληρες ώ ρες έμεινε το κρουα- 
ζιερΰπλοιο αιχμάλωτο στην πα
γερή αγκαλιά τους, πριν τελικό 
μπορέσει να απεγκλωβιστεί και 
να επ ιστρέφει στο λιμάνι του Α- 
μπασίρι. Οι επ ιβάτες πάντως, 
παράπονο δεν είχαν!

ΕΗ Βρετανική Αστυνομία συ
νέλαβε ένα δεκαεξάχρονο 

για τον οποίο υπάρχουν υπο
ψ ίες  ότι είχε πρόσβαση στους 
υπολογιστές του Πενταγώνου. 
Για το νεαρό, πιστεύεται ότι κα
τόρθωσε να διεισδύσει στις ε 
πικοινωνίες μεταξύ αμερικανών 
πρακτόρων με αντικε ίμενο  τη 
Βόρεια Κορέα, κατά τη διάρκεια 
τη ς  α μερ ικαο -κορ εα τικής πυ
ρηνικής κρίσης. Ο νεαρός "πει
ρατής" απέσπασε δεδομένα για 
βαλλιστικά όπλα, αεροναυτικά 
προγράμματα και πυρηνικό εξο
πλισμό και, στη συνέχεια , τα 
διέδωσε μέσω του Ιντερνέτ σε 
είκοσι εκατομμύρια χρήστες σε 
όλο τον κόσμο.

® Στην αγκαλιά του ...Βούδα
πήγε και κάθισε ένας δη

μοσιογράφος του BBC, ενώ συ
νάδελφός του άρχισε να τραβά 
φω τογραφ ίες! Εξαλλοι για την 
ιεροσυλία οι μοναχοί του ναού 
το υ  Σ αμΰντι Βούδα στη Ν τι- 
κουέλα , 1 4 0  χλμ. νό τ ια  τη ς  
πρω τεύουσας τη ς  Σρι-Λΰνκα, 
Κολόμπο, αλλά και πολλοί χωρι
κοί συνέλαβαντους ασεβείς Δυ- 
τ ικ ο ύ ς  κα ι το υ ς  παρέδω σαν 
στην Αστυνομία της περιοχής. 
Αν και το  ποσό τη ς  εγγύησης 
που ορίστηκε για την αποφυλά- 
κιση των δυο Βρετανών ήταν 
μικρό για τα δυτικά δεδομένα, 
το αντίστοιχο ποσό για την ντό
πια ξεναγό τους ήταν "φωτιά"! 
Στο κάτω - κάτω, αυτή έπρεπε 
να ξέρε ι καλύτερα.

Φ Φορούσαν λευκές, κωνι
κές  κουκούλες και κρα

τούσαν αναμένα κεριά, ψάλλο
ντας πρωτόγνωρες τελετουργι

κ έ ς  ω δ ές  μέσα σ την  άγρ ια  
νύχτα. Δηλαδή, αν αυτό γινόταν 
λίγα μόνο μέτρα από το σπίτι- 
σας, εσείς  θα ...αλλάζατε πλευ
ρό και θα συνεχίζατε τον ύπνο 
σας: Ετσι, λοιπόν, και ο κ. Γουώ- 
ρεν Σμιθ από το Απερ Ντάρμπι 
της Πενσυλβΰνιας, κόλεσε τρο
μοκρατημένος την Αστυνομία, 
αναφέροντας ότι η ρατσιστική 
οργάνωση Κου-Κλουξ-Κλαν ε- 
κτελε ί μία από τ ις  γνωστές της 
τελετές. Ομως, το γειτονικό του 
διαμέρισμα μόνο άνδρο ρατσι
στών δεν αποδείχθηκε τελικά. 
Απλά, ο σουηδικής καταγωγής 
ένοικος ε ίχε καλέσει μερικούς 
συμπατριώτες του για να γιορ
τάσουν μαζί -παραδοσιακό- τη 
γιορτή της Σΰντα Λουτσία!

Οποιος δεν ήταν μάγος, 
δεν ε ίχε  να φοβηθεί τίπο

τα από το ειδ ικό ματζούνι του, 
υπ οσ τήρ ιζε  ο Μ ου ν ιέμ ε  Σια- 
μουτσάνγκα. Πάντως για τους 
δεκαπ έντε ύποπτους μαγείας 
που δοκίμασαν το  δηλητηριώ
δες εκχύλισμα βοτάνων του, για 
να αποδείξουν την αθω ότητΰ 
τους, η δοκιμή αυτή ήταν και η 
τελευταία. Σύμφωνα με την α
στυνομία της Ζάμπια, άλλοι δώ
δεκα συγχωριανοί του βρίσκο
νται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη 
κατάσταση, ενώ οι αρχές περι
μένουν τ ις  αναφορές τω ν για
τρώ ν που έστειλαν στα γύρω 
χωριό, πριν αναγγείλουν στον 
τρ ια ν τά χ ρ ο ν ο  "β ο τα ν ο θ ερ α 
πευτή" την κατηγορία τη ς  αν
θρωποκτονίας κατά συρροή.

Η Φ ινλανδική Κοινωνική 
Ασφάλιση ήταν γνωστή α

πό χρόνια για το "Πακέτο μω
ρού". Ολες οι λεχώνες παίρνουν 
δώρο ένα πακέτο με τα απαραί
τητα  βασικά πράγματα για τη 
φροντίδα ενός νεογέννητου. Α 
κόμα και το χαρτονένιο κιβώτιο 
τη ς  σ υ σ κευ σ σ ία ς  μπ ορεί να 
χρησιμοποιηθεί σαν πρώτο κα
λάθι ή κούνια. Αλλά από τώρα 
και στο εξής θα παίρνουν και οι 
καινούργιοι μπαμπάδες ένα πα
ρόμοιο πακέτο, που θα περιέχει 
ένα απλό βιβλίο μαγειρικής, ένα 
βιβλίο σχετικό με τ ις  πιο συνη
θισμένες παιδικές αρρώστειες, 
έναν οδηγό για τη μεταχείριση 
του μωρού, μια κασέτα με να
νουρ ιστικά  τραγουδάκια, συμ
βουλές για τ ις  βλαβερές συνέ

πειες του καπνού κ.α.

ΦΗ δεκάχρονη Σάρα Ρέμιν- 
γκτον, που σήμερα ζε ι σαν 

ένα φυσιολογικό παιδί της ηλι- 
κλίας της, είνα ι το ζωντανό πα
ράδειγμα αλλά και η ελπίδα ε 
πιβίωσης με ξένη καρδιά, εφ ό 
σον κατέχει το ρεκόρ μακροβιό- 
τητας μεταξύ των παιδιών που 
υποβλήθηκαν σε μεταμόσχευση 
καρδιάς. Η Σάρα γιόρτασε στην 
Α ίθουσα Συνεδρ ίω ν του Καρ
διολογικού Ιδρύματος του Τ έ
ξας, παρουσία των γιατρών της, 
το δέκατο χρόνο από την επέμ
βαση μεταμόσχευσης καρδιάς, 
στην οποία υποβλήθηκε σε ηλι
κία μόλις έξ ι μηνών, για την α
ντικατάσταση της άρρωστης μι- 
κροσκοπ ικής καρδ ιάς της. Οι 
δ ιακεκρ ιμένο ι καρδιοχειρουρ- 
γο ί δρες Κ ού λε ϊ και Φ ρ έ ϊζερ  
πραγματοποίησαν τη ν  πρώτη 
μεταμόσχευση καρδιάς σε βρέ
φος, μία επέμβαση που από τό 
τ ε  έχει πραγματοποιηθεί πάνω 
από εξήντα  φ ο ρ ές  στο Χ ιο ύ 
στον μόνο, παρά τ ις  δυσκολίες 
να βρεθούν τα κατάλληλα μο
σ χεύματα . "Δ εν  θα ήθελα να 
χρησιμοποιήσω τη λέξη πείρα
μα, αλλά εκείνη  την εποχή από 
πολλές απ όψ εις η επέμβαση 
ήταν πειραματική. Η περίπτωση 
της Σάρας μπορεί να χαρακτη
ρ ισ τε ί ορόσημο στην εξέλ ιξη  
των μεταμοσχεύσεων καρδιάς" 
δήλωσε ο 6ρ Ντέντον Κούλεϊ.

Τ ι να ε υ χ η θ ε ί κα νένα ς  
στην κα Ζαν Καλμόν, που 

πρόσφατα έσβησε τα ...120 κο
ράκια της τούρτας τω ν γ ε ν ε 
θλίων της. Ο θηλυκός Μαθου
σάλας γεννήθηκε στις 21 Φ ε
βρουάριου 1 8 7 5 .Τα πρώτα της 
γενέθλια τα γιόρτασε τη χρονιά 
που εφ ευρέθηκε το τηλέφω νο 
κι όμω ς μόλ ις  πριν από τρ ία  
χρόνια έκοψ ε το  κάπνισμα κι ως 
τα εκατό έκανε βόλτα με το πο
δήλατό της. Το αστείο είναι ότι 
ο 77χρονος κληρονόμος της α
κόμα π ερ ιμ ένε ι να π ερ ιέλθε ι 
στην κυριότητά του το σπίτι της, 
που του το ε ίχ ε  υποσχεθεί πριν 
από τριάντα χρόνια με τη συμ
φωνία να πληρώνει ένα ποσόν 
κάθε μήνα, έως ότου εγκαταλεί- 
ψ ε ι το μάταιο τούτο κόσμο! □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Μόνιμες Στήλες

Η αλληλογραφία μας

□
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙβΚΑΓΗΙΗ

Ε Τ ο  διδακτικό και ειδικό προσωπικό καθώς και οι γονείς και οι μα

θητές του Ειδικού Σχολείου της Ζ.ΠΑ Αλεξ/πολης, ευχαριστούν 

θερμό την ποδοσφαιρική ομάδα της Αστυν. Δ/νσης Αλεξ/πολης, για 

τη διεξαγωγή ποδοσφαιρικού αγώνα με τους παλαίμαχους της πό

λης, τα έσοδα του οποίου διατέθηκαν υπέρ των μαθητών του σχο

λείου. Για την πραγματοποίηση της συνάντησης αυτής, τονίζεται ι

διαίτερα και η συμβολή του Υπαστυνόμου Νικολάου Ντούκα.
Ε Τ ο  Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και 

Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες 

προς τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, για την ανταπόκριση 

που είχε η πρόσκλησή τους να στείλει έναν αξιωματικό ως ομιλητή 

στην Ημερίδα που διοργάνωσε το Τμήμα, με θέμα τα ναρκωτικά.

Ε Α η ό  τον Ανθ/μο Φωτιάδη Νικόλαο που υπηρετεί στο Α Τμήμα Τρο

χαίας Θεσ/νίκης, λάβαμε την παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή την 
οποία και δημοσιεύουμε ολόκληρη: 'Θέλω να εκφράσω τις ευχαρι

στίες μου προς τον Αστυφύλακα Ιωάννη Τηλκερίδη της υπη

ρεσίας μου, για την αυθόρμητη οικονομική του προσφορά προς τα 

δύο ορφανά κοριτσάκια από τη μαρτυρική Βοσνία που φιλοξένησα 

πρόσφατα. Η συγκίνηση είναι μεγάλη γιατί, η ενέργεια αυτή η οποία 

τιμά τον συνάδελφο σαν άνθρωπο, δείχνει ότι υπάρχει ακόμη αγά

πη και ανθρωπιά".

0 Ο κ .  Ιωάννης Κονταξής που διαμένει στα Ιωάννινα, σε ευχαριστήρια 
επιστολή του προς την Αστυνομική Επιθεώρηση μεταξύ άλλων α

ναφέρει: “Στις δύσκολες ώρες που περνούσα εδώ και λίγο καιρό, 

δεν θα ξεχάσω ποτέ τους αγαπητούς μου συναδέλφους -Αστυνο

μικό και Πολιτικό προσωπικό- που μου συμπαραστάθηκαν υλικά και 

ηθικά για να μπορέσω να αντιμετωπίσω τα προβλήματα που ανέ
κυψαν μετά την σοβαρή ασθένεια μέλους της οικογενείας μου. Ε
γώ και η οικογένειά μου τους ευχαριστούμε από τα βάθη της 

ψυχής μας. Δεν θα το ξεχάσουμε ποτέ.”

Ε Ο  κ. Αντώνιος ΛΛαστράφης, εκπρόσωπος των ομάδων ποδηλασίας 

του Τμήματος Αθλητισμού Δήμου Ξάνθης, ευχαριστεί θερμά το Τμ. 
Τροχαίας Ξάνθης για την υποδειγματική κάλυψη που παρείχε 
πρόσφατα στο "ΓΥΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ", όπου συμμετεί

χαν πάνω από 120 ποδηλάτες, σε μία διαδρομή 10 χιλιομέτρων η 

οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς να συμβεί το παραμικρό.

Ε Η  Δ/τρια του Δημοτικού Σχολείου Ανω Μητρουσίου - Σερρών κα 

Γιαννούλα Χατζηβακαλέλη, συγχαίρει και ευχαριστεί θερμά το Τμ. 
Τροχαίας Σερρών που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή τους για 

ενημερωτική ομιλία με θέμα την" κυκλοφοριακή αγωγή" που πραγ

ματοποιήθηκε πρόσφατα στούς μαθητές του ανωτέρου σχολείου.

0 Ο κ .  Βασίλειος Τσαγκάρης από τη Θεσσαλονίκη, ευχαριστεί θερμά 

όλο το προσωπικό του Α.Τ. Αριδαίας για την άψογη συμπεριφορά, 

την καλωσύνη και την ανθρωπιά με την οποία τον περιέβαλαν σε 
πρόσφατο πρόβλημά του.

Ε Ο  Πρόεδρος της Κοινότητας Κεφαλοχωρίου Ιωαννίνων κ. Χρήστος 

Φασούλης, ευχαριστεί θερμά την ΑΑ. Ιωαννίνων και ιδιαίτερα 
το Α.Τ. Πυρσόγιαννης και τον Α.Σ. Κεφαλοχωρίου, για την

βοήθειά τους στην ανεύρεση πτώματος, το οποίο ανήκε στη συγ- 

χωριανή τους Σδούκου Μαρία που πνίγηκε στον ποταμό Σαραντά- 
πορο λόγω κακοκαιρίας.

Ε Ο  Δ/ντής και το διδακτικό προσωπικό του 5ου Δημοτικού Σχολείου 

Σερρών, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς την Αστυν. Δ/νση 

Σερρών, η οποία, διέθεσε κλιμάκιο της υπηρεσίας Τροχαίας για ε 

νημέρωση των μαθητών του Σχολείου σε θέματα κυκλοφοριακής 

αγωγής. Παράλληλα στην επιστολή τους εκφράζουν τις  ευχαρι
στίες τους, τόσο προς το Διοικητή του Τμήματος Τροχαίας 
Σερρών για τη συμβολή της υπηρεσίας του στην άμβλυνση του 

τραγικού προβλήματος των τροχαίων ατυχημάτων όσο και στον υ

πεύθυνο του κλιμακίου, Υπαστυνόμο Α' κ. Θεολόγο Τζουμαϊλή, 
για την παραστατική ενημέρωση των μαθητών.

Ε Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. της Εμπορικής Τράπεζας κ. Β. Πουλής, εκφρά

ζει τις θερμότατες ευχαριστίες του προς την Ελληνική Αστυνομία, 

για την αποτελεσματική επέμβαση των ανδρών της κατά την πρό

σφατη ληστεία στο κατάστημα της περιοχής Λόφου Αξιωματικών, 

στην οδό Θηβών 45, στο Περιστέρι. Η εντός ελάχιστου χρόνου ά

φιξη ικανού αριθμού περιπολικών-προσθέτει στην ευχαριστήρια ε 

πιστολή του ο κ. Πουλής- και οι συντονισμένες προσπάθειες των 

πληρωμάτων και πολλών άλλων αστυνομικών, οδήγησαν στην άμε

ση σύλληψη του δράστη.

Ε Ο  κ. William Pollok, δεύτερος γραμματέας της Αυστραλιανής Πρε

σβείας στην Αθήνα, ευχαριστεί τόσο ο ίδιος όσο και εκ μέρους 

της κας Robinson, τον Διοικητή και όλο το προσωπικό του Θ' Α
στυν. Τμήματος Θησείου οι οποίοι, ασχολήθηκαν με συνέπεια 

και υπευθυνότητα στην υπόθεση επίθεσης κατά της κόρης της κυ

ρίας Robinson, της Jodie, που συνέβη πρόσφατα.

Ε Ο  Δήμαρχος του Δήμου Φυλής κ. Νίκος Λιάκος, εκφράζει τα θερμά 

του συγχαρητήρια εκ μέρους όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και 

των φιλάθλων της πόλης για την άψογη συμπεριφορά και την απο- 
τελεσματικότητα των μέτρων που εφαρμόστηκαν από το Α.Τ. Πε
τρούπολης, σε πρόσφατο ποδοσφαιρικό αγώνα της ομάδας τους.

Ε Ο  Πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας ΝΙΚΗΣ ΒΟΛΟΥ κ. Γεώργιος 

Τσιντσίνης, απευθύνει τις ευχαριστίες του προς την Ελληνική Αστυ

νομία μέσα από τις στήλες της τοπικής εφημερίδας "ΘΕΣΣΑΛΙΑ", 
για την άψογη συνεργασία τους σε πρόσφατο ποδοσφαιρικό αγώ

να, που είχε ως αποτέλεσμα να επιτευχθεί με άριστο τρόπο η πε

ριφρούρηση του αγώνα αλλά και οι εγκαταστάσεις της.

Ε Σ ε  τηλεγράφημά του προς το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ο Πρόε

δρος του Ομίλου Φίλων Αχαρναϊκού κ. Ν. Κοντοθεοδώρου αναφέ

ρει: "Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε και να συγχαρούμε τα ΜΑ.Τ. 

για την ασφάλεια και την προστασία των οπαδών της ομάδας μας, 

στον αγώνα με τον Ατρόμητο Περιστεριού".

Ε  Ο Διαιτητής Β' ΟΔΠΕ Συνδέσμου Ν. Πέλλας κ. Γεώργιος Μιχαηλί- 

δης, με επιστολή του προς το περιοδικό μας εκφράζει τα συγχα

ρητήριά του στον Υπαστυνόμο Α' Δημήτριο Παπαχρήστου και 
όλο το προσωπικό του Α.Τ. Γιαννιτσών Πέλλας, για την άψο

γη στάση την οποία απέδειξαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας 

λήψης μέτρων τάξης στον κρίσιμο ποδοσφαιρικό αγώνα ΠΑ.Ο.Κ. 

Αραβήσσου - Μ. Αλεξάνδρου Εσωβάλτων, που έγινε στο κοινοτικό 

γήπεδο Αραβήσσου. Π

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Μόνιμες Στήλες

Για  tis ελεόΒερ&ε copes
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Σηκώνει ...τσιγάρο - Κωμόπολη της 
Αττικής.

2. Αυτός που παίρνει κάτι - Κράτος της 
Ν.Α. Ασίας.

3. Ράτσα σκύλων (αντ.) - Επιβάλλεται 
στα νοσοκομεία

4. Σύντροφος του Ταρζάν - Συστατικά 
της ύλης - Μισή κότα.

5. Αυτόματη τιμαριθμική αναπροσαρ
μογή - Χρειάζεται ιατρική περίθαλψη.

6. Βορειοελλαδίτικο ποτάμι - Επικίνδυ
νη ασθένεια ζώων (αντ. γεν.).

7. Προτρέπει - Ποιητικό αριστούργημα 
του Κίπλινγκ - Μάρκα τηλεφωνικών συ
σκευών (αντ.) - Γαλλική μονάδα μέτρη
σης επιφάνειας.

8. Φωνητικά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα - 
Στεγασμένος χώρος (αντ.) - Διστάζει.

9. Συμφέρουσα συνήθως προστακτική 
(αντ.) - Αρχικά συγκοινωνιακού οργανι
σμού - Οχι κακό (αντ.)

10. Νάταλι..... αξέχαστη ηθοποιός του
αμερικανικού κινηματογράφου - Μισή λί
ρα - Ολύμπιος θεός (γεν.).

11. Αριθμητικό - Οχι αθώα.
12. Τα καίει πολλές φορές ο λίβας - Υ- 

ποκορεστικό μικρού παιδιού.

13) Το εγώ ξενικά - Ηρεμία, απραξία - 
Συγκοινω νιακός κόμβος της π. Γιου- 
γκουσλαβίας.

14. Η αρχή της αναπαραγωγής - Πήλι
νο δοχείο με άρθρο.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Συμπαθής κατηγορία μικροπωλητών 

- Στρατιωτική Σχολή υψηλού τεχνολογι
κού επιπέδου.

2. Ασυνεπής κατά μια έννοια.
3. Τιμωρείται με το άρθρο 299 του Π.Κ. - 

Εξέλιξη πραγμάτων,
4. Από τον τίτλο γνωστού έργου του 

Νίτσε (αντ.) - Το βρίσκουμε στα αυτοκί
νητα. 5. Είδος φορολογίας και αριθμητι
κό-Αρθρο (αντ.).

6. Ενα μέρος της άκρης - Συνεχόμενα 
σύμφω να - Μ άρκα σ ο κ ο λ ά τα ς  - ... 
Μπούα, αξέχαστη μορφή των Ολυμπια
κών αγώνων.

7. Μπορεί να είναι και κινητό - Αγώνι
σμα του ρίγκ - Το ίδιο με το 7α οριζόντια.

8. Η δική του μια από τις πιο μεγάλες 
της ιστορίας - Στρατιωτικό παράγγελμα.

9. Χωρίζει συνήθως οικόπεδα.
10) Σταυροειδώς κατά κάποιο τρόπο - 

Ακριβό ξύλο (αντ.).

11. Λεηλασία στη λαϊκή γλώσσα - Δια
ζευκτικό ξενικά.

12. Δηλώνουν ποιότητα - Φωνήεντα ο
μόηχα - Κωμόπολη κοντά στο Λαγκαδά 
(γεν.)

13) Αρθρο - Υποκορεστικό θαλασσι
νού εδέσματος.

14. Εχει σχέση με τον Αίολο - Κουρέλια 
- Δέκατος έκτος.

ΑΝΕΚΔΟΤΑ
Οχι και να πεθάνει...
Ο υπάλληλος παρουσ ιάζετα ι στον 

προϊστάμενο να του ζητήσει αύξηση:
- Κύριε δ ιευθυντά, νομίζω, πως ο μι

σθός που μου δ ίνετε δεν ανταποκρίνε- 
ται στις ικανότητάς μου...

- Το ξέρω, το ξέρω, αγαπητέ μου,αλλά 
τι να γίνει; Δ εν μπορώ να σ. αφήσω να 
πεθάνεις της πείνας!

Δύο φίλοι συζητούν
Νίκος: Μπορείς να φανταστείς χειρό

τερο πράγμα από μια καμηλοπάρδαλη 
με πονόλαιμο;

Γιώργος: Βέβαια. Μια σαρανταποδα- 
ρούσα με κάλους!

Μεταξύ τεμπέληδων
- Απόψε, είδα ένα εφιαλτικό όνειρο.
-Τι όνειρο;
- Είδα, πως... δούλευα.
- Καλά που μου το' πες. Από σήμερα 

θα κόψω τον ύπνο.

Αφού δεν της έδινε...
Η γυναίκα μου ζητάει συνέχεια λεφτά, 

λέει κάποιος σ. ένα φίλο του. Την περα
σμένη βδομάδα μου ζήτησε 15.000 δρχ., 
προχθές 7.000 και σήμερα άλλες 7.000 
δρχ.

- Και τι τα κάνει τόσα λεφτά;
- Που να ξέρω. Μήπως της δίνω ποτέ;

ΛΥΣΗ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1) ΚΑΦΕΔΑΚΙ - ΣΠΑΤΑ, 2) ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ - 

ΛΑΟΣ. 3) ΣΙΝΑΚ - ΗΣΥΧΙΑ. 4)ΤΣΙΤΑ - ΜΟΡΙΑ - ΚΟ. 5) ΑΤΑ - 

ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ. 6) ΝΕΣΤΟΣ - ΣΑΣΣΥΛ, 7)ΑΣ - ΑΝ  - ΤΤΙ - ΑΡ, 8) 

ΡΜ - ΙΚΣΟΙΚ - ΜΑ, 9) ΕΡΑΠ - Ο Α  - ΟΛΑΚ. 10) ΓΟΥΝΤ - ΛΙ - ΑΡΗ, 

11) ΔΥΟ - ΕΝΟΧΑ, 12) ΣΠΑΡΤΑ - ΑΓΟΡΑΚΙ, 13)10- ΚΑΛΜΑ 

-ΝΙΣ, 14)ΑΝΑ-ΗΣΤΑΜΝΑ.

ΚΑΘΕΤΑ: 1) ΚΑΣΤΑΝΑΔΕΣ - ΣΜΑ, 2) ΑΠΙΣΤΕΣ. 3) ΦΟ

ΝΙΑΣ - ΡΑΓΔΑΙΑ, 4) ΕΔΑΚ - ΤΑΜΠΟΥΡΟ, 5) ΔΕΚΑ - ΤΟΝ - 

ΥΟΤ.6) ΑΚ - ΡΣ - ΙΟΝ - ΑΚΗ, 7) ΚΤΗΜΑ - ΚΑΤΣ- ΑΣ. 8) ΙΗΣΟΥΣ 

-ΑΛΤ, 9) ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑ, 10)ΧΙΑΣΤΙ-ΙΝΟΑΜ, 1Τ) ΠΛΙΑ

ΤΣΙΚΟ - ΟΡ, 12) AAA - ΙΥ- ΛΑΧΑΝΑ, 13) ΤΟ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΙ. 

14) ΑΣΚΟΣ-ΡΑΚΗ-ΙΣΤ. □
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Μόνιμες ΣτήΛες

ΕΝΑΣ ΑΥΤΟΔΙΔΑΚΤΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

Ο Αρχιφύλακας Μ.Π.Σ. Ιωακείμ Βέττος, γεννήθηκε και μεγάλωσε 
στην ακριτική Αντιγόνεια του νομού Κιλκίς και είναι αυτοδίδακτος ζω- 

γράφος.

Κατατάχτηκε πριν από είκοσι τέσσερα χρόνια στο Σώμα και σήμερα 

υπηρετεί στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Εφαρμογών Βόρειας Ελλάδας, 

στη Θεσσαλονίκη.

Από μικρός λάτρευε τη ζωγραφική αλλά ποτέ δεν βρήκε ευκαιρία 

να τη σπουδάσει. Βεβαίως, η έλλειψη σπουδών, δεν στάθηκε παράγο
ντας ικανός να τον απομακρύνει από το μεγάλο του όνειρο.

Συν τω χρόνω και μετά από μεγάλο προσωπικό αγώνα και επιμονή, 

κατάφερε να καλλιεργήσει το πάθος του και να ζωγραφίζει διάφορα 

θέματα από τη φύση και την καθημερινή ζωή.

Πολύ γρήγορα βελτιώθηκε και έφθασε σε επίπεδο ικανοποιητικό, με 

αποτέλεσμα να εκθέσει έργα του για δύο συνεχόμενες χρονιές στην 

αίθουσα του Δημοτικού Κήπου Κιλκίς.

Τα υλικά που χρησιμοποιεί είναι το μολύβι, το λάδι σε μουσαμά, το 

ξύλο και το πλαστικό, και το εικαστικό αποτέλεσμα που επιτυγχάνει ε ί

ναι όντως υπέροχο.

Αυτό που μας έκανε όμως μεγαλύτερη εντύπωση στη ζωγραφική 

του, είναι πέρα από τη ρεαλιστικότητα, το φώς που υπάρχει στα έργα 
του, που τους δίνει ζωντάνια και αμεσότητα.

Ελπίζουμε να συνεχίσει για πολλά ακόμη χρόνια να ζωγραφίζει με 

το ίδιο μεράκι και τον ίδιο ρεαλισμό. □

Επιμέλεια: Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Κούρος

ΠορνρέχΌ συναδέλφου

ΒΕΤΤΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟ Υ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜ ΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ. ΑριστοτέΛους 175. 115 51. Αθήνα

Διευθυντής: Αστ/μος Α' Χρηστός Μακρής, Αρχισυντάκτης: Αστ/μος Β' Γεώργιος Μηούρχας, Βοηθ. Αρχισυντάκτη: Ανθ/μος Κων/νος Καραγιάννης, Σύνταξη: 

Ανθ/μος Κων/νος Κατσινούλας, ΠΎ. Αφροδίτη Κόκκινου, Αρχ/κας Κων/νος Κούρος, Π.Υ. Γεώργ. Χονδροματίδης, Γραμματεία: Υπαστ/μος Α' Κων/νος Δανούσης, 

Π.Υ. Μαρία Κωνσταντοπούλου, ΠΥ. Μαρία Μπρακούλια, Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης, Φωτ. Αρχείο: Αστ/κας Σεραφείμ Τσοχαντάρης. Διαχείριση: Π.Υ. Αναστασία 

Καραμεσίνη. Διεκπεραίωση: Π.Υ. Γεώργιος Βόλης, Π.Υ. Φώτ. Μακροζαχόπουλος, Φωτογραφίες: Αρχ/κας Μιχ. Ραφτόπουλος, Αστ/κας Ευάγγ. Παπατσίμπας. 

Τηλέφωνα: Δ/ντής: 8672573, Αρχισυντάκτης: 8654.654, Συντάκτες: 8674230, Γραμματεία 8676.401, Διαχείριση: 8655505, Διεκπεραίωση: 8677.074, Fax: 8676.633 

Φιλμς - Μοντάζ - Εκτύπωση -  Βιβλιοδεσία: ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΕ„ Ηρακλείου 145, Περισσός.

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχετα ι για δημοσίευση άρθρα, μ ελέτες  και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, προέρχονται 

από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδ ια ίτερα σήμερα την Αστυνομία και την Κοινωνία μας 

γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις  οκτώ δακτυλογραφημένες σελ ίδες, συνοδεύονται 

από ανάλογο φω τογραφ ικό υλικό και υπογράφονται από το  συγγραφέα, ο οποίος έχε ι και την ευθύνη για το  περιεχόμενο. Για τη 

δημοσίευση της ύλης, αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη.

Σε κάθε περίπτωση, τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών του περιοδικού, απηχούν τις  δ ικές τους απόψεις και δεν εκφ ρά

ζουν απαραίτητα τ ις  επίσημες θ έσ ε ις  του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν επ ιστρέφονται.

ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

Για την καταχώριση διαφημίσεω ν διατίθενται τα εσώφυλλα του εξωφύλλου, εσ ω τερ ικές  τετράχρω μες και ασπρόμαυρες σελίδες. 

Ο ω φέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι: 25,6 X 18 cm. Οι τ ιμ ές  των διαφημίσεων έχουν καθορ ισθεί ως εξής:

1 ο εσ ώ φ υλλο  εξω φ ύλλου : 200.000 δρχ., 2ο εσ ώ φ υλλο  εξω φ ύλλου: 180.000 δρχ.
Ολοσέλιδη τετράχρω μη: 150.000 δρχ., ασπρόμαυρη: 100.000 δρχ.

1 /2 σελίδας τετράχρω μης: 80.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 50.000 δρχ.

1 /4 σελίδας τετράχρω μης: 50.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 30.000 δρχ.

Για όσους παραγγείλουν τρ ε ις  συνεχείς καταχω ρίσεις μιας διαφήμισης γίνετα ι έκπτωση 10%, έξ ι συνεχείς καταχω ρίσεις 15% 

και για δώδεκα σ υνεχείς  καταχω ρίσεις 20%. Οι τιμ ές  διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται 

με αγγελιόσημο 20% και ΦΠΑ 18%, ο οποίος υπολογίζεται επ ί της τιμής προσαυξημένης κατά το  ποσοστό του αγγελιοσήμου.

Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τ ις  αναπαραγωγές (φιλμς) ή τ ις  μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην τελευτα ία  

περίπτωση οι δ ιαχω ρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το  διαφημιζόμενο.

Οι υπό καταχώριση δ ιαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού. Μ ετά  την προέγκριση καταρτίζετα ι 

συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το  διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχν ικές  λεπ τομέρειες, ο αριθμός 

των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το  χρώμα και το  κόστος της διαφήμισης.

Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφ λε ίτα ι το ις  μετρητο ίς εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός 

που πιστοποιείται από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης δια

κόπτεται η συνεργασία με το  διαφημιζόμενο.

Οι ενδ ιαφ ερόμενο ι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη Γραμ
ματεία του περιοδικού (τηλ. 8676.401).

5 - ι
! ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

J Επιθυμώ να με εγ γ ρ ά φ ετε  συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό “Αστυνομική Επιθεώρηση" (Αριστοτέλους 175, 112 51, Αθήνα),· 
I για ένα χρόνο (12 τεύχη).

! Εστειλα ή εσω κλείω  την υπ' α ρ ιθ μ ό ν ............................ ταχυδρομική επιταγή.

I ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜ Η: 1.500 Δραχμές (οι συνδρομές εξω τερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).
I Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το  τ ε ύ χ ο ς ......................................

I ΟΝΟΜ ΑΤΕΠΩΝΥΜ Ο: ..........................................................................................................................................................................................
j ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ..........................................................................................................................................................................................................

I ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: ...............................................  ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ................................................  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ...........................................

Για άμεση αποστολή επικοινω νήστε με το τη λέφ ω νο: 8677.074.
(Υπογραφή) ι

____ J
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