
ί

I

»

Ii

J

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

FEBRUARY -  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1 99 8

KOtvwviai .  π Α η ρ ο φ ο ρ , ό ν ,  « Λ · *  ή

- Revue De la p ouce hgllenique - HeueNic p ou ce Review

····.

R eVIS TA POLICIACA HeiLeNICA - RIVISTA DCLLA POLIZIA HeLLCNICA



LA SOCIEDAD DA LAS INFORMACIONES P.72
Se examina la definiciiin, las caracterUsticas y los problemas de la 

sociedad de la informacidn, en una nueva epoca que aparece. 
INTERNET: UNA VENTANA HACIA EL FUTURO. P.74
PIRATERIA ELECTRONICA P.7S
Se exponen los problemas que surgen de esta actividad ilegal y la 

manera de hacerlos frente.
UNA " RONDA" AL INTERNET P.76
Se hace referenda a las direcciones de la red que interesan a un policia. 
CRIM EN E C O N 0M IC O  Y COM PUTADORAS ELECTR- 

0N ICA S P.78
SEXO Y PORNOGRAFIA P.80
Se presentan los problemas surgidos de la invasiiin pomografica y de 

la exploraciun sexual atravis del INTERNET 
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS ORGANISMOS 

QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL INTERNET.

Se examina la responsabilidad penal que pueden tener las empresas 
que facilitan el acceso al INTERNET, cuando la conexiiin se usa para acti 
vidades ilegales.

PR O BL E M A S EN LOS IN T E R R O G A T O R IO S PRO CE- 
DENTES DEL USO DE LAS ARMAS DE FUEGO. P.84

Se exponen los problemas que surgen a la hora de verificar la direction 
de tiro de las armas usadas por policies.

LA PROBLEM ATICA DE LA FAMILIA CONTEMPORANEA. I‘88 
SAN EUSTRATIO. P.90
Se presenta el servicio prestado por la policia en una isla aislada del 

Mar Egeo.
LOS JOVENES HABLAN SOBRK TODO Y TODOS.

Encuesta sobre la participaciiin politica y social de los jovenes.
LA PROTECCION DE LOS JOVENES DE LOS RIESGOS 

QUE PROVIENEN DEL INTERNET.
TRAS LOS PASOS DE FEIDEPPIDES. P.96
Se presenta el recorrido histiirico del mensajero que llevti la noticia a 

Atenas sobre la victoria contra los Persas en Maratona.
PAJINAS LITERARIAS.
Muestras de literatura creativa por parte de policies Griegos 
ALTI VIDADES RELATTVAS AL CUERPO.
ASALTANTES: LEYENDA Y REALIDAD.

LA ANTIGUA VIA " EGNATIA 
NOVEDADES RELATIVAS AL CUERPO. 
HECHOSYSUCESOS.
VISTAZOS A LA CULTURA. 
NOVEDADES DE TODO EL M UNDO. 
DE LA UNION EUROPEA. 
CALEIDOSCOPIO HIST0RICO. 
AJEDREZ PARA PRINCIPIANTES. 
NOVELA POLICIACA.
PARA SU TIEMPO LIBRE. 
CORRESPONDENCIA.

P.74
P.75

THE INFORMATION SOCIETY P.72
Definition, characteristics and problems regarding the new era of the 

information society.
INTERNET A WINDOW ON THE FUTURE
SOFTWARE PIRACY

Problems and ways of dealing with this illegal activity.
A PATROL ROUND THE INTERNET.
Addresses which are of interest for a policeman.
FINANCIAL CRIME AND COMPUTERS
SEX AND PORNOGRAPHY.
Problems related to the infux o f pornography and sexual 

into the internet.
PEN A L  R E SP O N SIB IL IT Y  O F TH E O R G A N IZ A T IO N  

W IC H  R E N D E R  S E R V IC E S  TO T H E  IN T E R N E T  N E T 
WORK. P.82

The possibility of penal responsibility of services providing access to 
the Internet, when this access is used for illegal activities.

PR O BLEM S R ELA TED  TO TH E IN V E ST IG A T IO N  OF

P .78
P.80

P.84

P.85
P.88
P.90

CRIMES INVOLVING THE USE OF FIREARMS.
Problems concerning the finding - out of the shooting direction.
THE USE OF FIREARMS BY THE POLICEMEN. 
PROBLEMS CONCERNING THE MODERN FAMILY.
THE ISLAND OF SAINT EFSTRATIOS 
Presentation of the Police Service in an isolated island of the 

sea.
YOUNG PEOPLE SPEAK ABOUT ALL MATTERS 
Research on the participation of the youths in political ahd social mat

ters.
PROTECTION OF THE CHILDREN FROM THE DANGERS

OF THE CYBERSPACE. P. 94
FOLLOWING FIDIPPIDES FOOTSTEPS P. 96
Presentation of the historical course of the person who brought the 

message concerning the victory of the Greeks over the Persians in 
Marathon.

P.100 LITERARY SECTION 
Literary texts written by policemen.

P.100

P.I02 OPERATIONAL ACTIVITIES. P.102
P.113 BANDITS: LEGEND AND REALITY. P.113

. P.115 KALOGEROS A ROCKY ISLET IN THE MIDDLE OF THE
P.116 AEGEAN SEA. P. 115
P.120 THE ANCIENT EGNATIA ROAD. P.116
P.124 POLICE NEWS. P.120
P.126 INCIDENTS AND EVENTS. P.124
P.127 CULTURAL TOPICS. P.126
P.128 NEWS FROM ALL OVER THE WORLD. P.127
P.129 NEWS FROM THE EUROPEAN UNION. P.128
P.129 HISTORICAL CALEIDOSCOPE. P.129
P.130 DETECTIVE NOVEL. P. 130
P.132 FOR YOUR FREE TIME. P. 132
P.134 CORRESPONDENCE. P.134



Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχεται για δη

μοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις 

που είναι πρωτότυπες, προέρχονται απά μετά

φραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα 

που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Αστυ

νομία και την Κοινωνία μας γενικότερα. Οι υ

ποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει 

να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλογραφημένες 

σελίδες, συνοδεύονται απά ανάλογο φω το

γραφικά υλικά και υπογράφονται απά το συγ

γραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το 

περιεχόμενο. Επισημαίνεται άτι -εφόσον υ 

πάρχει δυνατότητα- προτιμάται η αποστολή 

κειμένων γραμμένων σε δισκέτα ηλεκτρονι

κού υπολογιστή.

Για τη δημοσίευση της ύλης, αποφασίζει η 
διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, ύστερα α 

πά εισήγηση του Αρχισυντάκτη. Σε κάθε περί

πτωση, τα κείμενα των συντακτών και συνερ

γατών του περιοδικού, απηχούν τις δικές τους 

απόψεις και δεν εκφράζουν απαραίτητα τις ε 

πίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τά

ξης. Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν ε- 

πιστρέφονται._____________________________
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Η κοινωνία των πληροφοριών
Μια νέα εποχή προβάλλει στον ορίζοντα...

Ο όρος "κοινωνία των πληροφοριών" τε ίνε ι να γίνει ανα
πόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής χωρίς 
να γνωρίζουμε πώς ακριβώς ορ ιοθετε ίτα ι εννοιολογι- 

κά. Και η υπόθεση περιπλέκεται ακόμη περισσότερο, αφού δεν υ
πάρχει ένας μόνον ορισμός ή μια μονάχα αντίληψη της κοινωνίας 
τω ν πληροφοριών. Ίσω ς εδώ
θα πρέπει να ακολουθήσουμε ______________________________
την άποψη της Ευρωπαϊκής Ε
πιτροπής, η οποία θ εω ρ ε ί ότι η 
“κοινωνία τω ν πληροφοριών" 
υπάρχει όταν η πληροφορική 
(η λ εκ τρ ο ν ικ ο ί υ π ο λο γ ισ τές , 
ρομποτική, κλπ) σ υνδυάζετα ι 
με τ ις  τηλεπ ικοινωνίες (τηλε
φωνικά δίκτυα, καλωδιακή επι
κοινωνία RNIS).1 Είναι λοιπόν η δικτύωση της πληροφόρησης που 
δημιουργεί την έννοια της κοινωνίας των πληροφοριών.

Ο Nicholas Negreponte του Massachussets Institute of Technol
ogy την ορ ίζε ι ως τη μετατροπή του αναλογικού σ ε ψηφιακό, του 
ατόμου σε "bits". Κατ' αυτόν οι δρόμοι των πληροφοριών είναι η 
κυκλοφορία σε παγκόσμιο επίπεδο και με ταχύτητα φ ω τός των 
άυλων “bits", η ψηφιοποίηση υπηρεσιών και προϊόντων.

Πρόκειται απλά για μια εξέλ ιξη  της τηλεφω νίας ή για μια επανά
σταση που μόνο με εκείνη του Γουτεμβέργιου μπορεί να συγκρι- 
θεί; Προαναγγέλλει μια κοινωνία που θα πρέπει να αναθεωρήσει ό
λες  τ ις  λε ιτουργίες της ακόμη και το  λιανικό εμπόριο ή συνιστά μια 
ακόμη εξέλ ιξη  της μεταβ ιομηχαν ικής κοινωνίας, όπου θα πράγ
ματα - μετά κάποιες αναστατώ σεις - θα βρουν εύκολα τις  ισορρο
πίες τους; Η απάντηση δεν είναι εύκολη και μάλλον είναι πολύ νω
ρίς να αρχίσουμε να δαιμονολογούμε όπως συνήθως. Σίγουρα τα 
πράγματα πλέον δεν ε ίνα ι απλά και η ανθρω πότητα βρ ίσ κετα ι 
μπροστά σε μια νέα πρόκληση που εξελ ίσ σ ετα ι με ασύλληπτη ως 
τώ ρα  τα χύτη τα  και ως εκ  το ύ το υ  θα χ ρ ε ια σ τε ί μια ανάλογης 
ταχύτητας απάντηση. Έτσι είναι ακόμα νωρίς να μιλάμε για ένα νέο 
κουτί της Πανδώρας, που σαν ανοίξει θα ξεπ εταχτούν νέες  μορ
φ ές  ανισότητας και απειλές κατά της κοινωνίας μας. Δεν πρέπει ό 
μως και να σ υ μ μ ερ ιζό μ α σ τε  την άκρα α ισ ιοδ οξ ία  ορ ισμένω ν 
κύκλων που μιλάνε για τη δημιουργία μιας νέας δημοκρατικής ε 
ποχής. Η τεχνολογία είναι ένα εργαλείο  που στα χέρια  του ανθρώ
που μπορεί να βρει την καλύτερη ή και τη χε ιρότερη  δυνατή χρη
σιμοποίησή του. Ανησυχούμε γ ια τί ο άνθρωπος μέχρι σήμερα δεν 
μας έπεισε για τ ις  αγαθές του προθέσεις.

Οι κύκλοι που διεκδικούν την "εξουσία" θα βρουν ένα καινούργιο 
όπλο επιβολής. Μόνο που οι κύκλοι αυτο ί δεν είναι πια τόσο ξεκά 
θαροι όσο στο παρελθόν. Το τοπίο είναι αρκετά ομιχλώδες ακόμη 
και στη νέα εποχή τα  σκήπτρα της δύναμης αλλάζουν χέρ ια  με

Ή  κοινωνία των πληροφοριών δεν είναι πανάκεια ούτε 
εφιάλτης. Είναι απλά η κύρια όψη της σύγχρονης, μεταβιο
μηχανικής εποχής μας, μια προοπρική που μας επιτρέπει - 
αν το θελήσουμε- να βελτιώσουμε με ρυθμούς άγνωστους 
ως τώρα την ποιότητα της ζωής μας".

πρωτόγνωρη ταχύτητα. Απόδειξη η μέσα σε ελάχιστο χρόνο άνο
δος του "αφεντικού" της M icrosoft στη θέση του πλουσιότερου 
ανθρώπου στον κόσμο!

Οι ν έες  τεχνολογίες είναι δυνατόν να οδηγήσουν σε σοβαρές 
κοινωνικές στρεβλώ σεις και το  σοβαρότερο πρόβλημα συνίστα-

τα ι στο ότι - παρά την άνθηση 
______________________________  τω ν μελλοντολογικώ ν σπου

δών - είναι πλέον δύσκολο να 
μα ντέψ ο υμε έγκα ιρα  τ ις  αλ
λα γές που θα επέλθουν σ τις 
ο ικ ο ν ο μ ικ ές  και κ ο ινω ν ικές  
σχέσεις. Και ο ορ ίζοντας γ ίνε
τα ι ακόμη πιο απα ισ ιόδοξος, 
αν σκεφθούμε ότι οι αναμενό
μ ενες  αλλαγές στη ζω ή του  

ανθρώπου μόλις άρχισαν να φαίνονται. Ατυχώς οι π ερ ισσότερες 
αλλαγές δεν είναι δυνατόν να προβλεφτούν και α π οτελεί αφ έλεια  
να πιστεύει κανείς ότι η κοινωνία έχε ι πάντα την εγγενή τάση να ε 
πιλύει σχετικά ανώδυνα και τα πιο επείγοντα προβλήματά της.

Το βασικότερο πρόβλημα που προκύπτει είναι όχι τόσο η δυνα
τότητα  πρόσβασης στην πληροφόρηση αλλά σε πια πληροφόρη
ση, αφού ο έλεγχος της πληροφορίας θα είναι το  κομβικό σημείο
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του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Δεν α ρκε ί λοιπόν η εξασφάλιση 
της δυνατότητας πρόσβασης στην πληροφορία - κι αυτό βέβαια 
είναι πολύ σημαντικό - αλλά και ο έλεγχός της και η επεξεργασία 
της. Θα πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε ότι το  γνωστό μας "Inter
net” δεν είναι μόνο μια δημόσια βιβλιοθήκη, προσιτή στον κάθε ε 
πισκέπτη της, αλλά ταυτόχρονα και ένα νέο πεδίο σύγκρουσης για 
τον έλεγχο της "πληροφορίας", έναν έλεγχο που μετρ ιέτα ι με ό
ρους "εξουσίας" και "κέρδους". Βρισκόμαστε λοιπόν μπροστά σε 
μια άλλου ε ίδους "Αποκάλυψη"; Αναμφίβολα όχι! Η πρόοδος της 
τεχνολογ ίας μπορεί κάλλιστα να αποβεί μια ευλογία για την αν
θρωπότητα. Ό μω ς δε  θα πρέπει να εφησυχάζουμε και ιδ ια ίτερα 
εμείς , μια χώρα που σίγουρα δε  βρίσκεται στην πρωτοπορία της 
επιστημονικής και τεχνολογικής κούρσας.

Από τ ις  ν έες  τεχνολογ ίες προκύπτει μια νέα σειρά προβλημά
των, απέναντι στα οποία η διεθνής κοινότητα - στο βαθμό που έχε ι 
το ν  "ανθρω π ισμό" σημα ία  
της - θα πρέπει να τοποθε
τη θ ε ί αποφασιστικά. Τα προ
βλήματα αυτά δεν έχουν τ έ 
λος. Ό μω ς θα μπορούσαν να 
απαριθμηθούν τα σημαντικό
τερ α  με βάση τα  σημερινά 
δ ε δ ο μ έ ν α . Α νά μεσ ά  το υ ς  
ξεχωρίζουν:

- Η α νάδε ιξη  κέν τρ ω ν  ε 
ξουσίας. Οι ν έ ε ς  τ ε χ ν ο λ ο 
γ ίε ς  επ ιτρέπ ουν τη σ υγκέ
ντρ ω σ η  μέσ ω ν με άλλους 
τρόπους, σ ε λ ιγότερο χρόνο 
και με μ ικρότερο κόστος. Α
ναμφίβολα εδώ  η διαφάνεια 
και ο πλουραλισμός βρίσκο
νται στην πρώτη γραμμή των 
α ιτη μ ά τω ν  μ ιας δη μ ο κρα 
τικής και ανθρωποκεντρικής πολιτείας. Ο πολιτικός και κοινωνικός 
έλεγχος θα πρέπει να αναζητήσουν νέους τρόπους όχι μόνο για 
να εξακολουθήσουν τη σημερινή αποτελεσματικότητά τους αλλά 
και να την προάγουν. Το αίτημα λοιπόν της λαϊκής συμμετοχής και 
της αμεσότερης δημοκρατίας αποκτάει νέο περιεχόμενο και αξία 
και θα πρέπει να προβληματίσει την πολιτική επιστήμη των αρχών 
του αιώνα που ανατέλλει.

- Η  απειλή ενός νέου ε ίδους κοινωνικού αποκλεισμού. Η αυξα
νόμενη ανισότητα στην πρόσβαση στην πληροφόρηση και την τα 
ξινομημένη γνώση είναι πλέον μια πραγματικότητα, που απειλεί να 
δημιουργήσει ενός νέου ε ίδους κοινωνική ανισότητα, κοινωνικό α
ποκλεισμό και κατά συνέπεια αποσύνθεσης του κοινωνικού ιστού. 
Η ανισότητα αυτή, που προβάλλει, είναι εντελώ ς διαφορετική από 
την αν ισότητα  που ως τώ ρα γνω ρίζαμε, μια δ ιαφορά ανάμεσα 
στους "έχοντες" και "μη έχοντες". Υπάρχει μια διαφορά όχι μόνον 
ποσοτική αλλά και ποιοτική. "Σε ψυχολογικό επίπεδο", το ν ίζε ι ο κα
θηγητής Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κ. Κ. Τσουκα
λάς, "θα μπορούσε να υποθέσει κανείς ότι η διαδικασία μέσω  της 
οποίας εσ ω τερ ικ εύ ο ν τα ι ο ι κο ινω νικές σ υνέπ ειες  της άγνοιας 
πρέπει να είνα ι η πιο επικίνδυνη και εξουθενω τική  από όσο στην  
περίπτωση τω ν κοινωνικών επιπτώ σεων του status ή  της τάξης: 
π ερ ισ σ ότερ ο  από όποια άλλη μορ φ ή  κοινωνικής διάκρισης, η ά
γνοια έχ ε ι την τάση να π ρ ο ξενε ί ντροπή και να σπέρνει επ ιθετικό
τητα... ο ι υποκουλτούρες της άγνοιας μπ ορ εί να έχουν πλέον πολύ 
π ερ ισσότερο διαλυτικές συνέπειες για τα άτομα που τις  φέρουν  
από οτιδήπ οτε ανάλογο έχ ε ι σ υναντηθεί σ το  παρελθόν. Πράγματι 
στο  βαθμό που η γνώση στοιχειω δώ ν διαδικασιών πρόσβασης και 
χειρ ισ μού  της πληροφόρησης είναι ουσιώδης προϋπόθεση για μια

κοινωνική συμπεριφορά που θα θεω ρ είτα ι ολοένα και π ερ ισσ ότε
ρ ο  ως "φυσιολογική", εκ ε ίνο ι που σ τερ ο ύντα ι παντελώ ς αυτώ ν  
τω ν γνώσεων μπορούν να θεω ρούνται ευγενώ ς κα τώ τερ ο ι ή  και 
αποκλίνουσες προσωπικότητες..."

- Π ολιτιστικός συγκρητισμός με βάση το  κατώ τατο δυνατό επί
πεδο. Η πολιτιστική σύγκραση είναι ως ένα βαθμό μοιραία όταν κά
ποιες δ ια φ ορετικές  μεταξύ τους πολιτιστικές ομάδες επικοινω
νούν και η επικοινωνία καθημερινά και εντείνετα ι. Εγκυμονείται λοι
πόν ο κίνδυνος εκείνου που έχουν και κατέχουν την νέα τεχνολο
γία να γίνουν κυρίαρχοι και να επιβάλλουν πολιτιστικά πρότυπα ε 
λάχιστων ποιοτικά απαιτήσεων. Η γλώσσα είναι για μας αλλά και για 
τ ις  άλλες μικρές χώρες, και μειονότητες, ένας τομέας ευαίσθη
το ς  και ευάλωτος. Η επιβολή μιας "έκδοσης" (version) της αγγλικής 
γλώσσας ελάχιστων απαιτήσεων είναι αισθητή και σ τις  μέρες μας. 
Η απλότητα της αγγλικής των υπολογιστών είναι ιδ ια ίτερα ελκυ

στική σ ε αντίθεση με την υ
ψηλών απαιτήσεων γλώσσα 
του Edgar Alan Poe και του Τ.
S. Eliot.

Α ν α μ φ ίβ ο λ α  δ η μ ιο υ ρ - 
γούνται και άλλα προβλήματα 
στην ασφάλεια  των οικονομι
κών συναλλαγών, σ τον τομέα  
της απασχόλησης κ.α., πλην 
όμως αυτά θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν δευτερεύο - 
ντα. Για τα κύρια όμως προ
βλήματα που αναφέραμε δεν 
είνα ι α ρκετό  ένα νέο  "Πρω
τόκολλο", προσθήκη στην Ευ
ρωπαϊκή Σύμβαση για τα δ ι
καιώματα του ανθρώπου, ό
πως π ροτάθηκε πρόσφατα 
στην Ε' Ευρωπαϊκή Υπουργική 

Δ ιάσκεψη για την πολιτική και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στη 
Θεσσαλονίκη.3 Τ έτο ιες  ρυθμίσεις για την προστασία του πολίτη 
θεσμοθετούντα ι για να καταστρατηγούνται στη συνέχεια συστη
ματικά. Χ ρειάζετα ι διαρκής εγρήγορση, έντονος προβληματισμός 
και χρησιμοποίηση των ίδιων των μέσων (π.χ. του Internet) για την 
αποτροπή μιας τ έ το ια ς  ε ξ έλ ιξη ς . Δ ε θα πρέπει να αφήσουμε 
σ τους απανταχού Hackers να μονοπωλήσουν το  ρόλο των σύγ
χρονων “Ρομπέν των δασών". Αυτός ο ρόλος ανήκει σ ε όλους μας. 
Δε θα πρέπει λοιπόν να επ ιτρέψ ουμε στον οποιονδήποτε "μεγάλο 
αδελφό" να μ ετα τρ έψ ε ι την ευλογία της επιστήμης και της τεχνο 
λογίας σε εφιάλτη. Μ ε σημαία τον "άνθρωπο" και χωρίς τ ις  δαιμο
νολογίες των λογής - λογής φανατικών θα πρέπει να κατανοήσου
με το  πρόβλημα, να ενημερώσουμε τους άλλους και να παλέψου
με για την ελευθερ ία  της σκέψης και της έκφρασης, μια ελ ευ θ ε
ρία που είναι αδιανόητη χωρίς την ελεύθερη πρόσβαση στην "αντι

κειμενική πληροφορία". □

1 Η κοινωνία των πληροφοριών... είναι και υπόθεση των γυναικών, έκδο

ση της Γενικής Διεύδυνσης - X της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Σ.βριος - 

Ν.βριος 1996, ο. 5, Βλέπετε και συνέντευξη του Επιτρόπου Martin Βαπ- 

gemann στο συμπλήρωμα του EUROP NEWS (1) 1997.

2 Κ. Τσουκαλά, Ή δημοκρατία της τεχνολογίας”, εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ της 

19.10.1997,σσ. 39 -40.

3. Βλ. εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ της 21.12.1997, σ. 78 (Α66).

Επιμέλεια: Υπαστυνόμος A '  Κων/νος Δανούσης
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I  NT BUN £T: eva π α ρ ά ί υ ρ ο  στο μέ λ λ ον

Τι είναι αυτό το  περιβόητο Internet ή, επ ί το  ελληνικότερο, 

Διαδίκτυο, που έχε ι σχεδόν γίνει αναπόσπαστο κομμάτι α

πό τη ζωή μας; Γιατί όλοι, Υπουργεία, Πανεπιστήμια, Οργανισμοί, ε 

π ιχειρηματίες κοκ τρέχουν να αποκτήσουν τη δική τους σελίδα; Α

πλό είναι ο πιο σύγχρονος τρόπος επικοινωνίας, διαλόγου, διακίνη

σης ιδεών και όχι μόνον. Και αυτό γ ια τί πρόσφατα έγ ινε ένας νέος 

τρόπος δημιουργικής έκφρασης. Δεν έ χ ε τ ε  παρά να περιπλανη- 

θ ε ίτ ε  στο μαγικό κόσμο των ιστοσελίδων του δικτύου και θα βρε

θ ε ίτε  αντιμέτωποι με μερ ικές σπάνιες στιγμές της "ψηφιακής ε ι

καστικής δημιουργίας". Μ έσα 

λοιπόν σ ε ένα κλίμα απόλυτης 

ελευθερ ίας , που πολλές φ ο 

ρ ές  φ τά νε ι στην ασυδοσία - 

κα ι α υ τό  παρά τ ις  κρ α υ γ ές  

των λογοκριτών όλου του κό

σμου ε ίνα ι το  π λεονέκτημά  

του - μπορείς να ρ ιχτε ίς  στην 

π ερ ιπ έτεια  ενό ς  σύγχρονου 

ταξιδ ιού όπου η Ιθάκη, θες δε 

θες, είναι πολύ μακριά. Α ρκεί η 

δ ιά θ ε σ η  γ ια  συναρπ αστική  

γνωριμία με το  καινούργιο να 
κυβερνάει την ψυχή σου.

Χ ιλ ιά δ ες  λοιπόν υπολογι

σ τές  (servers), διασκορπισμέ

νοι σε όλες τις  άκρες της γης 

κα ι δ ια σ υ ν δ ε μ έ ν ο ι μ ε τα ξ ύ  

το υ ς  με αγω γούς πληροφο

ριών κάθε μορφής και χωρη

τ ικό τη τα ς , είνα ι το  τρ ομερ ό  
αυτό δίκτυο. Οι servers αυτο ί 
είναι χωρισμένοι σε domains 

και χα ρ α κτηρ ίζοντα ι από τη 

δ ιε ύ θ υ ν σ ή  το υ ς  (dom a in  

name), μια ονομασία που δ ίνε

τα ι από τον  υπεύθυνο για το  

δίκτυο οργανισμό και στην οποία 

α ντισ το ιχεί μια διεύθυνση (IP address). Ό ταν κάποιος σ υνδεθε ί με 

το  Internet αποκτά τη δική του διεύθυνση (IP address) και ο υπολο

γιστής του γίνεται κομμάτι του δικτύου. Ένα μήνυμα που φ εύγει α

πό την Ελλάδα και απευθύνεται σε κάποιο server την άλλη άκρη της 

γης θα φτάσει στον προορισμό του μέσα από μια σειρά γραμμών, 

κόμβων και άλλων servers. Π ρ ό κε ιτα ι για  μια δ ιαδρομή τόσ ο  
πολύπλοκη, που κάνει σχεδόν αδύνατο τον κεντρικό έλεγχο των 

πληροφοριών που διακινούνται μέσα από το  δίκτυο.

Πρακτικό όμως τ ι μας προσφέρει το  Internet; Η σημαντικότερη 

και η πλέον δ ιαδεδομένη υπηρεσία του είναι το  ηλεκτρονικό τα
χυδρομείο (Ε - mail), που σου επιτρέπει, σε ελάχιστο χρόνο και 

με ελάχιστο κόστος, να σ τε ίλε ις  το  μήνυμά σου (κείμενα, εικόνες, 

σχέδια, προγράμματα κλπ) σε οποιοδήποτε σημείο της υδρογείου.

Μια άλλη σημαντική υπηρεσία είναι ο παγκόσμιος ιστός (WWW 

= World Wide Web), που αποτελείτα ι από "σελ ίδες”, οι οποίες μπο

ρούν να περιέχουν κείμενα, ε ικόνες (σταθερές και video), ήχους,

πλήκτρα ελέγχου και δυνατότητες σύνδεσης (links) με άλλες σελί

δ ες  κοκ. Οι ισ τοσελ ίδ ες του Internet δεν αποτελούν πλέον μόνο 

σημείο καταχώ ρησης πληροφοριών αλλά και ένα νέο  χώρο δη

μιουργικής έκφρασης, όπου νέο ι άνθρωποι καταθέτουν σε ψη

φιακή μορφή τις  α ισθητικές του δημιουργίες. Τα πάντα είναι πλέον 

διαθέσιμα στο Διαδίκτυο. Α ρκε ί να γνω ρίζεις τι ζητάς, γ ια τί αλλιώς 

κινδυνεύεις να περιπλακείς σε μια χωρίς τέλο ς  περιπλάνηση στο 

πέλαγος των πληροφοριών. Δεν είναι εξάλλου άσχετος με την πε

ριπλάνηση αυτή και ο όρος πλοήγηση (navigation), που χρησιμο

ποιείται για το  ταξίδ ι στο δί

κτυο. Βέβαια τα  Web b ro w 

se rs , τα  π ρογράμματα  που 

χρησ ιμ οπ ο ιε ί ο χρήσ της για 

να τα ξ ιδ έψ ε ι στο Internet του 

δίνουν ορ ισ μένες δυνατότη

τ ε ς  αναζήτησης. Σήμερα ό

μως οι search engines (οι ε 

ρευνητές), ισ τοσελ ίδες όπου 

δίνοντας λ έξε ις  - κλειδιά μπο

ρείς  να βρεις τ ις  διευθύνσεις 

που σ ε  ε ν δ ια φ έ ρ ο υ ν , βοη

θούν αποφασιστικό στο τα ξ ί
δι μας. Παρά ταύτα, εξα ιτ ία ς  

του συνωστισμού, ήδη έκαναν 

την εμφάνισή τους και οι επι

χειρήσεις "οδηγοί", που, αντί λο

γικού αντιτίμου, ψάχνουν αυτές 

για σένα.

To In te rn e t ε ξ α σ φ α λ ίζ ε ι 

σ ειρά  ακόμα υπηρεσιών, μια 

από τις  οποίες είναι και η δυ
νατότητα απόκτησης ("κα

τεβ ά σ μ α το ς ") α ρ χε ίω ν  από 

συγκεκρ ιμένες θ έσ ε ις  (Inter
net sites). Χωρίς ιδ ια ίτερα με

γάλο κόσ τος μπορείς να πά

ρε ις  προγράμματα, οδηγούς πε

ριφερειακώ ν (drivers), δοκιμαστικό προγράμματα (demos), κε ίμ ε

να, εικόνες, σ χέδ ια , video και ήχους από οποιοδήποτε σημείο του 

πλανήτη. To File Transfer Protocol (FTP) θα φροντίσει γι' αυτό.

Ένας σύγχρονος ηλεκτρονικός υπολογιστής με W indows 95 ή 

NT, μια συνηθισμένη τηλεφωνική γραμμή του ΟΤΕ (τα δεδομένα β έ

βαια ρέουν γρηγορότερα από ψ ηφ ιακές γραμμές), ένα Modem, έ 

νας Internet Account και κάποιο πρόγραμμα επικοινωνίας είναι ό,τι 

χρ ε ιά ζετα ι. Προσοχή όμως στον Internet Account! Οι επ ίδοξοι 

χρήστες, που κατοικούν εκτό ς  Αθηνών, θα πρέπει να επιλέξουν ε 

πιχείρηση παροχής υπηρεσιών στο Internet (ISP - Internet Service 

Provider), η οποία θα έχε ι κόμβο με τον οποίο θα μπορούν να συν

δεθούν με αστική συνδιάλεξη. Αλλιώς θα πλουτίσουν τον ΟΤΕ!

Σχετικά με τα προγράμματα επικοινωνίας μην ανησυχείτε! Πόνε 

πακέτο με την απόκτηση Internet Account σ ε κάποια επιχείρηση 

παροχής υπηρεσιών στο Διαδίκτυο.

Καλό ταξίδ ι λοιπόν στους ωκεανούς της πληροφορίας! □

ΠΛΙΚΕΙ ΔΥΜΑΜΕΙΧ I

ηκή Αστυνομία
Ειδικές Δυνάμεις
«ΕΚΛΜ

Η Ειδική αυτή μονάδα, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1978, με to Προεδρικό Διάταγμα 
534/IV7H

Αποστολή της μονάδας αυτής είναι:
■ Η αντιμετώπιση εξαιρετικά επικίνδυνων καταστάσεων
■ Ειδικόν εγκλημάτων βίας (τρομοκρατικές ενέργειες)
■ Ηνάκλον συγκρούσεων
■ Οργανωμένων ληστειών.

Μ ία από τις  σ ελ ίδες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
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Πει ρατε ί α
το  Μ άρτιο  του  1993, εφ α ρ μ ό ζετα ι στην Ελλάδα ο

Μ Μ  νέος νόμος περί' πνευματικής ιδιοκτησίας (ν. 2121/1993)

Φ φ  ο οποίος προστατεύει ρητά ως έργα λόγου, τα προγράμ

ματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και το  προπαρασκευαστικό 

υλικό του σχεδιασμού τους.

Σύμφωνα με το  ελληνικό δίκαιο, η αναπαραγωγή, χρήση, δ ιάθε

ση, διανομή ή τροποποίηση προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογι

στών, χωρίς τη ρητή προηγούμενη άδεια του  δικαιούχου των προ

γραμμάτων αυτών απ οτελεί πράξη παράνομη και δημιουργεί αξίω 

ση αποζημίωσης του δικαιούχου.

Εφόσον πιθανολογείται προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, 

ο νόμος δ ίδε ι το  δικαίωμα στο δικαιούχο, κατόπιν άδειας του αρ

μόδιου δικαστηρίου, να προβεί σε αιφνιδιαστικό έλεγχο των υπο

λογιστών ή των εγκαταστάσεων του προσβολέα, προκειμένου να ε 

ντοπίσει και καταγράψει τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογι
στών τα οποία διατίθενται ή χρησιμοποιούνται παράνομα από αυτόν.

Ηδη η BSA έχε ι προβεί σε ανάλογες νομικές ενέργε ιες .

Ο προσβολέας τιμω ρείτα ι με σημαντικά χρηματικά πρόστιμα ή/ 

και με την ποινή της φυλάκισης.
Η παράνομη αντιγραφή, χρήση και διάθεση προγραμμάτων ηλε

κτρονικών υπολογιστών επισύρει αστικές, ποινικές και δ ιοικητικές 

κυρώσεις.

Σε κάθε περίπτωση προσβολής, ο δικαιούχος μπορεί με αγωγή 

του να αξιώσει την αναγνώριση του δικαιώματος του, την άρση της 

προσβολής και την παράλειψή της στο μέλλον. Οι ποινές για κάθε 

παράβαση είναι: χρηματική ποινή 300.000 δρχ. έω ς 1.000.000 δρχ. 

η δε  προσωπική κράτηση μπορεί να φθάσει το  ένα έτος.

Επιπλέον, ο δικαιούχος μπορεί να αξιώσει από τον προσβολέα 
την καταβολή αποζημίωσης και την ικανοποίηση της ηθικής βλά

βης. Το ποσό της αποζημίωσης, σύμφωνα με το  νόμο, δεν μπορεί 

να είναι κατώ τερο από το  διπλάσιο της αμοιβής που συνήθως ή κα

τά το  νόμο καταβάλλεται για να αποκτήσει ο προσβολέας τη νόμι

μη χρήση του προγράμματος.
Οι ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται από το  νόμο σε περί

πτωση παράνομης προσβολής (π.χ. αντιγραφής χρήσης κλπΙ λογι

σμικού ε ίνα ι φυλάκιση τουλάχ ισ τον  ενό ς  έ το υ ς  και χρηματική 

ποινή 1 έω ς 5 εκατομμύρια δρχ. Αν το  όφ ελος που επιδιώχθηκε ή 

η ζημία που απειλήθηκε από την παράνομη προσβολή είναι ιδ ια ίτε

ρα μεγάλη, τό τε  επιβάλλεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετώ ν και 

χρηματική ποινή 2 έω ς 10 εκατομμυρίων δρχ.

Πρωταρχική υποχρέωση του χρήστη λογισμικού είναι η αγορά 

γνήσιων προγραμμάτων τα  οποία συνοδεύονται από την νόμιμη ά

δεια χρήσης. Σε περίπτωση που ο χρήστης επ ιθυμεί να χρησιμο
ποιήσει το  πρόγραμμα ταυτόχρονα σε περισσότερους από έναν 

υπολογιστές, πρέπει να έχε ι τό σ ες  ά δε ιες  χρήσης όσοι είναι και οι 
υπολογιστές σ τους οποίους προτίθεται να το  χρησιμοποιήσει. Εί

ναι παράνομη η αγορά ενός προϊόντος λογισμικού για αντιγραφή 

σ ε περισσότερα του ενός υπολογιστικά συστήματα, δανεισμό, ή 

διανομή χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια του δικαιούχου.

Οταν αγοράζονται προϊόντα λογισμικού ο χρήστης θα πρέπει να 

βεβαιώ νεται ότι αγοράζει νόμιμα αυθεντικά προϊόντα.

Πολλά πλαστά προϊόντα λογισμικού είναι σχεδιασμένα έτσ ι ώ

σ τε  να μοιάζουν όσο γίνετα ι περισσότερο με τα αυθεντικά. Οι κα-

Λογισμικού
τα σ κ ευ α σ τέ ς  λογ ισμ ικού  προσπαθούν σ υνεχώ ς να προστα

τεύσουν τα προϊόντα τους από την αντιγραφή.

Οι αγοραστές και χρήστες απομιμήσεων ή αντιγράφων αντιμε

τωπίζουν δυσκολίες και κινδύνους όπως:

•  Νομικές συνέπειες και κυρώσεις.

•  Ιούς, κατεστραμμένες δ ισ κέτες  ή ελαττω ματικό λογισμικό.

•  Ατελή ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση.

Οι χρήστες αυτο ί δεν έχουν την δυνατότητα τεχνικής υποστήρι

ξης, η οποία δ ια τίθετα ι μόνο στους νόμιμους χρήστες και φυσικά 

δεν είναι δυνατή η αναβάθμιση του προϊόντος με τ ις  ιδ ια ίτερα χα

μηλές τ ιμ ές  που συνήθως προσφέρονται.

Η αγορά και η χρήση παράνομου λογισμικού όχι μόνο σ τε ρ ε ί τον 

παραγωγό λογισμικού από την νόμιμη αμοιβή του, αλλά βλάπτει ο

λόκληρο τον κλάδο ανάπτυξης λογισμικού. Ολοι οι παραγωγοί λο

γισμικού, μεγάλοι και μικροί, ξοδεύουν πολλά χρόνια και τεράστια  

ποσά αναπτύσσοντας λογισμικό για χρήση από το  κοινό. Ενα μέρος 
από το  ποσόν που ξοδεύετα ι κάθε φορά που αγοράζετα ι λογισμι

κό δ ιοχετεύετα ι πίσω στην έρευνα και την ανάπτυξη έτσ ι ώ στε να 

παραχθούν καλύτερα και πιο προηγμένα προϊόντα.

Η παράνομη αντιγραφή λογισμικού δε  σ τε ρ ε ί μόνο τους παρα

γωγούς του από ζωτικά κεφάλαια που θα πρέπει να επενδύσουν 

στην έρευνα αλλά συνιστά ανήθικη και ποινικά κολάσιμη πράξη και 

ως τέτο ια  πρέπει να αντιμετωπίζεται. Π

Ο Π Τ I Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
20%  ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Design
Γαιγώ Τσψπερδωνη
Πτυχιούχος Οπτικός

ΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Κυριακή Ιαντοριναίου
Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270-12242 Αιγάλεω Πορταριάς 8 & Λαρίσης 
Τηλ.: 5310407 · 5900735 Αμπελόκηποι

FAX:5819195 Τηλ.: 69.24.821
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Του Α σ τ υ ν ό μ ο υ  B '  Ι ω σ ή φ Κ α μ π α ν ά κ η

"Ο κόσμος 6ev κυβερνιέται πια από όπλα ή ενέργεια, ή χρήματα. Κυβερνιέται από 
πολλά μηδέν και ένα -μικρά bits από δεδομένα-.... Διεξάγεται ένας πόλεμος εκ ε ί 
έξω , ένας παγκόσμιος πόλεμος. Δεν έχει σχέση με το ποιος έχει τις περισσότε
ρες σφαίρες. Έχει σχέση με το ποιος ελέγχει τις πληροφορίες -τι βλέπουμε και 
τι ακούμε, πως δουλεύουμε, τι σκεφτόμαστε. Όλα έχουν να κάνουν μ ε τις πλη
ροφορίες".

ΙΛόγια οπό το χαρακτήρα "Cosmos" στην κινηματογραφική ταινία Sneakers, MCA/Unlversal Pictures, 1992. URL: 

http://www.geocities.com/Athens/OlYmpus/1227l

ο υ ρ α σ μ ένο ς  από την ολοήμερη  υπηρεσία, κά θ ισ ε 
μπροστά στον υπολογιστή του για την καθιερωμένη 
"περιπολία" στα σοκάκια του internet. Πρώτα ρίχνει μια 
ματιά στην ηλεκτρονική του θυρίδα (sifiskam@fortez- 

za.cc.ucr.gr). Δ ιαβάζει στα γρήγορα τα μηνύματα των φίλων του α
πό τη Ολλανδία, τη Νότιο Αφρική, τ ις  ΗΠΑ και φυσικά από την πόλη 
του!. Απαντά με λ ίγες γραμμές αφού η συχνή τους "ηλεκτρονική ε 
παφή" δεν αφήνει τα πληροφοριακά κενά της παραδοσιακής αλλη
λογραφίας. Πρέπει όμως να αδειάσει τη θυρίδα από τον κατακλυ
σμό μηνυμάτων αποτέλεσμα της εγγραφής του στις mailing lists 
(The Eurocop Discussion List: maiordomo@dma.be, Police-1 Discus
sion List: listserv@cunyvm.cuny.edu, National Criminal Justice Refer
ence Service: listproc@ncirs.aspensys.com).

Επιλέγει και διαβάζει μερικά με κριτήριο τον τίτλο των μηνυμά
των, ενώ τα άλλα "απορρίπτονται". Βέβαια υπάρχουν και άλλες εν 
δ ια φ έρουσ ες  λ ίσ τες  συζητήσεω ν που ασχολούνται με την επι
σ τημ ον ική  α σ τυνομ ία  (m a ilse rv@ acc.fau .edu), τα  να ρκω τικά  
(m x s e rv e r@ w k u v x l.w k u .e d u ), τα  όπλα τω ν  α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  
(g re g @ fire a rm s tra in in g .c o m ), το  έγ κ λ η μ α  (lis ts e rv @ c u n - 
yvm .cuny.edu), τα  αστυνομικά σκυλιά (kathleen@ txk9cop.m etr- 
o n e t.c o m ), τ ο υ ς  π ο δ η λ ά τε ς  α σ τυ ν ο μ ικ ο ύ ς  (b ik e - 
co p s@ m a il.sd su .e d u ), το ν  α σ τυ ν ο μ ικ ό  σ υ ν δ ικ α λ ισ μ ό  (sub- 
le o @ c le a t.o rg ), τη  σ υ λλο γή  α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  σ η μ ά τω ν  
(listserv@ctobbs.com), την επιστημονική ανάλυση στην αστυνομία 
(rsan fo rd@ cw ne t.com ), αλλά α π α ιτε ίτα ι επ ιπ λέον α φ ιέρ ω σ η  
πολύτιμου χρόνου για να ασχοληθεί κανείς.

Από τα μηνύματα μαθαίνει για άλλη μια φορά ότι δύο αστυνομι
κο ί δολοφονήθηκαν κατά την υπηρεσία τους σ τις ΗΠΑ, διαβάζει 
τ ις  σ χετικές  λεπ τομέρε ιες  και στο τέλο ς  τη συνηθισμένη συνα- 
δελφ ική ευχή all to be safe. Απαντάει σ ε ένα αστυνομικό από το  
Λονδίνο που ζητάει βοήθεια πάνω σε έρευνα για τη χρήση Η/Υ και 
δ ιαβάζει τη συζήτηση συναδέλφων για τη χρησιμότητα των προ- 
σομοιωτών στην εκπαίδευση των όπλων (FATS). Η συζήτηση στο 
Police Chat (h ttp ://hom el .gte.net/joking/police.htm) αφορά περί
που τα ίδια θέματα αλλά σε πραγματικό χρόνο. Στο επόμενο κλίκ 
του ποντικιού επ ιλέγει το  νέο τεύχος του περιοδικού FBI Law En
forcem ent Bulletin (w w w .fb i.g o v /ie b /le b .h tm ). To άρθρο Virtual

Learning: Distance Education fo r Law Enforcement π ροξενεί το  εν 
διαφέρον του αφού η εκπαιδευτική τεχνολογία είναι ο τομέας του. 
Μ ε  μια β ια σ τ ική  μα τιά  σ ε  άλλα π ερ ιοδ ικά  (Patrol: w w w .o n -  
p a tro l. com, A m erican  Journal of C rim ina l Justice: w w w .lo u is - 
v i l le .e d u / jo u rn a l/a ic i, C rim e  Scene T ra in ing : h ttp :/ /m e m - 
b e rs .a o l.c o m /id e n tte c /t ra in in g .h tm , S c ience  & Jus tice : 
w w w .dem on.co.uk/fo rensic /in ltop .h tm l, L.E. Inteligence Analysis: 
w w w .in te lte c .c o m /ia le ia .h tm , Journal o f C rim ina l Justice and 
Popular Culture: w w w .scj.a lbany.edu :90/jc jpc, Am erican Police 
Beat: w w w .tia c .n e t/u se rs /p d o re /a p b ) ελ έγ χ ε ι το  π ερ ιεχόμενο 
των νέων άρθρων.

Στη σ ελ ίδα  τη ς  Δ ιεθ νούς Ένωσης Αστυνομ ικώ ν Σω ματείω ν 
(IUPA) (www.iupa.org/iupa/index.hfm l) διαβάζει στο περιοδικό της 
περί του νέου χρηματοδοτούμενου προγράμματος στις ΗΠΑ για 
την αντιμετώπιση της οικογενειακής βίας στα πλαίσια της κοινο
τικής αστυνόμευσης. Στη διεθνή ένωση ανώτερων στελεχώ ν α
στυνομίας IIACP) (ww w.am dahl.com /ext/iacp) διαβάζει τη μελέτη 
περί του προβλήματος των λαθεμένων συναγερμών. Στη διεθνή έ 
νω σ η α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  (ΙΡΑ) (h t tp : / /o u rw o r ld .c o m p u s e -  
rve.com /hom epages/PBeier/ipa.htm ) ρίχνει μια ματιά στα εκπαι
δευτικά προγράμματα του Gimborn στη Γερμανία.

Στη πλούσια σελίδα του FBI (ww w.fb i.govl παρατηρεί τους πλέον 
καταζητούμενους από τους ομοσπονδιακούς και μελετά  τη μείω
ση των δεικτώ ν εγκληματικότητας που εμφ ανίζε ι η έκθεση εγκλη
ματικότητας του 1995 για τ ις  ΗΠΑ (www.fbi.gov/publish.htm l. Μια 
σύγκριση με τους δ ε ίκ τες  των εγκλημάτων στη Μεγάλη Βρετανία 
(www.open.gov.uk/hom e_off/rsd/rsdhom e.htm ) του δίνει μια ιδέα 
για το  τι αντιμετωπίζουν οι ε κ ε ί αστυνομικοί.

Στο ww w .m ostw anted.com  από το υς  πολλούς καταζητούμε
νους ε ξ ε τά ζ ε ι τη σελίδα με αυτούς που φόνευσαν αστυνομικούς. 
Σ τέκετα ι στη φω τογραφ ία της αδικοχαμένης αστυνομικίνας που 
ποζάρει χαρούμενη με την απαστράπτουσα στολή της. Αναλογίζε- 
τα ι αυτούς που βιώνουν την απώλειά της. Η αμοιβή $25.000. Στο 
www.catt.citri.edu.au/errergency/patch/es-patch-list.html πολλοί ε ί
ναι οι συλλέκτες και τα σήματά τους από τις γειτονιές του κόσμου.

Εκτυπώνει δύο από τ ις  πολλές λ ίσ τε ς  με 700 ονόματα  και 
διευθύνσεις αστυνομικών που ζητούν ανταλλαγές. Χαρές που θα
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κάνει ο γραμματέας του τμήματος όταν τ ις  πάρει! Στο βιβλιοπω
λείο  με τα εκατομμύρια βιβλία lwww.am azon.com ) παραγγέλνει το 
"Studies in Police Training: An Evaluation of Police Recruit Education 
in New South Wales" απαραίτητο στην εργασία που συγγράφει 
αυτή την περίοδο. Η παραγγελία γίνεται ηλεκτρονικά αλλά το  βι
βλίο θα το  παραλάβει σε λ ίγες μ έρ ες  από τον παραδοσιακό ταχυ
δρόμο. Το ίδιο βιβλίο έχ ε ι στη βιβλιοθήκη του και το  Εθνικό Αστυ
ν ο μ ικ ό  Κ ο λ έ γ ιο  τη ς  Σ ο υ η δ ία ς  (w w w .p o lic e .s e /g e m e n -  
sam /phs/b ibLe .h tm ). Αραγε εφ α ρμ όζετα ι ο διαδανεισμός (inter- 
library loan) και εκ τό ς  Σουηδίας;

Από τα πολλά καταστήματα για αστυνομικό εξοπλισμό επιλέγει 
αυτό που φαίνετα ι να έχε ι πολλές λεπ τομέρειες  περί αλεξίσφα ι
ρων γιλέκων (w w w.firstdefense.com ). Σώ ζει σ ε δ ισκέτα  πλήθος 
πληροφοριών για να ικανοποιήσει την επιθυμία του συναδέλφου 
που διδάσκει αυτοπροστασία.

Στην Interpol (www.kenpubs.co.uk/interpol-pr/Contents.htm ll ε 
νημερώνεται για τ ις  δραστηρ ιότητές της, για να μη π ιαστεί αδιά
βαστος κατά την επίσκεψή του στο φίλο του που υπηρετεί στην 
έδρα της στη Λυόν.

Η Κ α να δ ική  ε θ ν ικ ή  α σ τυ ν ο μ ία  (RCMP) (w w w .rc m p -  
grc.gc.ca/html/rcmp2.htm) παραμένει μια από τ ις  πιο οργανωμένες 
αστυνομίες του κόσμου. Οι πληροφορίες για τη βασική εκπαίδευ
ση των νέων αστυνομικών τραβούν τη προσοχή του.

Η N e w  S co tla nd  Y ard  ή M e tro p o lita n  P o lice  (w w w .o p -  
en.gov.uk/police/mps/home.htm) εντυπωσιάζει με την οργάνωσή 
της.

To online πρόγραμμα που μαθαίνει τα παιδιά να αποφεύγουν τ ις  
παγίδες στους δρόμους είναι ευρηματικό. Δεν είναι ευχαριστημέ
νος από την επίδοσή του, διότι, σε ρόλο "μικρού", δ ε  συγκρότησε 
τον αριθμό αυτοκινήτου του αγνώστου που του πρότεινε βόλτα.

To site του National Criminal Justice Reference Service INCJRS) 
(ww w.ncjrs.org) είναι πάντα γεμάτο από ενδιαφ έροντα  και σοβαρό 
θέματα. "Κατεβάζει" τη μελέτη για την καταπολέμηση του σ τρες 
στο αστυνομικό προσωπικό σε αρχείο pdf.

Οι Σ λ ο β έ ν ο ι σ το  C o lle g e  o f p o lic e  and  S e cu rity  S tud ies 
(www.vpvs.uni-lj.si/index-eng.htm) κάνουν καλή δουλειά και μελε
τούν συστηματικό τα θέματα αστυνόμευσης. Πριν ένα χρόνο διορ- 
γόνωσαν το  συνέδριο που θα του μείνει αξέχαστο. Τώρα ανακοι
νώνουν το  συνέδριο που θα κάνει το  FBI στη Βουδαπέστη.

Σ το  U n iv e rs ity  o f I l l in o is /P o lic e  T ra in in g  In s titu te  
(wsi.cso.uiuc.edu/pti/index.html) ο καθηγητής Roy Walker συνεχίζει 
να εκπαιδεύει με ζήλο αστυνομικούς με τη βοήθεια των υπολογι
στών. Η δωρεάν προσφορά μερικών μαθημάτων από το  δίκτυο ε ί
ναι αξιόλογη. Το μάθημα για emotional stability του π ροξενεί ενδια
φέρον.

Από το  Federal Law Enforcement Training Center (w w w .tre - 
as.gov/treasury/bureaus/fletc/contents.htm l) "κατεβάζει" το  πρό
γραμμα σπουδών. Τα εξε ιδ ικευμένα  θέματα που διδάσκονται δ ε ί
χνουν συστηματική δουλειά. To Advanced Interviewing Training Pro
gram ελκύει την προσοχή του λόγω ειδίκευσης στο αντικείμενο.

Η ακαδημία του FBI (www.fb i.gov/academ y/academ y.htm ) πά
ντα τον εντυπωσιάζει όπως και το  αστυνομικό κολλέγιο των Κανα
δών (www.cpc.gc.ca).

Επιστροφή στη χώρα του. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα. Η Έ
νωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Φ λώρινας (http ://flo rina .com - 
pulink.gr/userpages/eaynf/htm l/hellas.htm l) έχε ι κάνει καλή αρχή 
αλλά δεν υπάρχει ανανέωση, όπως και στην Ένωση Αστυνομικών 
Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης (www.incahellas.com /policem en) η 
οποία δεν είναι η πρώτη αστυνομική ιστοσελίδα στην Ελλάδα αφού 
υπήρχε το  w w w .geo-cities.com /A thens/6859/police.htm . Πέρα
σαν κιόλας δύο ώρες; Αρκετά  για απόψε. Η "περιπολία" ήταν για 
άλλη μια φορά παραγωγική.

ΥΓ. Για όσους δεν ενδιαφέρονται για τα παραπάνω ή θέλουν να χαρά
ξουν δικές τους "περιπολίες" θα βρουν σίγουρα αυτό που ψάχνουν στα 

www.officer.com,www.cop.net και www.ih2000.net/ira/ira.htm. Υπάρ

χουν σχεδόν τα πάντα. Π

ΔΕΡΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΣΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
& ΓΟΥΝΕΣ
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ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ  
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ  Υ Π Ο ΛΟ ΓΙΣΤΕΣ

Οι κλέφ τες του μέλλοντος δε θα κυκλοφορούν πλέον μ ε κουκούλα και περί
στροφο στο χέρι ούτε θα τους περιμένει ο συνεργός τους με τη μηχανή αναμμέ
νη για να προλάβουν να διαφύγουν. Αυτές είναι παλιές συνήθειες που ανεβάζουν 
σε επικίνδυνα ύφη την αδρεναλίνη και κάνουν την καρδιά μας να χτυπά σε τρελ- 
λούς ρυθμούς. Πράγματα ριψοκίνδυνα, που σιγά - σιγά θα περάσουν στην ιστο
ρία. Οι μελλοντικοί κλέφτες θα είναι σκυμμένοι επάνω σε ένα πληκτρολόγιο, μ έ
σω του οποίου θα δίνουν εντολές σε μικρούς αλλά πανίσχυρους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και οι κλοπές τους θα απαιτούν από τους Αστυνομικούς όλο και πιό 
εζειδικευμένες γνώσεις.

Τ ις τελευταίες δεκαετίες είμαστε μάρτυρες μιας πρω τοφα- 
νούς τεχνολογικής εξέλιξης η οποία έχει μεταβάλλει όλες τις 
παραμέτρους της ζωής μας. Τη σημαντικότερη όμως πρόοδο, 
με άμεσες επιδράσεις σε κάθε μας εκδήλωση, έχουν πραγματοποιήσει τα 

ηλεκτρονικά τεχνολογικά μέσα, τα οποία έχουν εισβάλει δυναμικά σε κάθε 
μας δραστηριότητα εργασιακή και κοινωνική.

Εξέχοντα ρόλο, διαδραματίζει ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, για εργα
σία στον επαγγελματικό μας χώρο ή στο σπίτι. Τελευταία, μάλιστα, η ανά
πτυξη του Διαδικτύου (internet! και η καθημερινή σύνδεση μ' αυτό χιλιάδων 
χρηστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει μετατρέψει τη γη κυριολεκτικά 
σε ένα μεγάλο χωριό όπου οι κάτοικοί του συνεννοούνται με απαραίτητα 
εργαλεία ένα πληκτρολόγιο και μια οθόνη.

Η αλματώδης τεχνολογική εξέλιξη και τα επιτεύγματά της, τα οποία α
ντανακλούν ακόμη και στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των πολι
τών, ήταν φυσικό και αναμενόμενο να προσελκύσουν την προσοχή ατό
μων που ενδιαφέρονται και "πασχίζουν" για το εκτός νόμου κέρδος, ε 
ντασσόμενοι στο πνεύμα και τις ευκολίες που προσφέρει η εποχή. Πώς 
αλλιώς θα μπορούσε να γίνει άλλωστε;

Είναι αποδεδειγμένο ιστορικό ότι οι παράνομοι προσαρμόζονται με ι
διαίτερη ευκολία στις εξελίξεις της κάθε εποχής, ενστερνιζόμενοι κάθε 
μέσο που μπορεί να τους εξυπηρετήσει στον προσπορισμό παράνομου 
κέρδους.

Η εξέλιξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή σε μέσο απαραίτητο για τον 
κύκλο εργασιών τραπεζών, επιχειρήσεων και καταστημάτων, δημιούργη
σε τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη μιας νέας μορφής διόπραξης οι
κονομικού εγκλήματος, που συνόδει οπωσδήποτε με τις απαιτήσεις των 
καιρών και όπως διαπιστώνουν οι ειδικοί θα έχει μεγάλη άνθηση στο μέλ
λον.

Η όλη δραστηριότητα του νέου τύπου εγκλήματος που βασίζεται στη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων έγινε αμέσως αντιληπτή από τις  εν τε 
ταλμένες για την προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών Αστυ
νομ ικές Αρχές, που ενεργοποιήθηκαν για την καταπολέμησή της 
νέας μορφής οικονομικού εγκλήματος με απόλυτη μέχρι σήμερα 
επιτυχία.

Αναφερόμαστε στην ειδική ομάδα αντιμετώπισης του ηλεκτρονικού οι
κονομικού εγκλήματος της οποίας προϊσταται ο Υπαστυνόμος Α' Εμμα
νουήλ Σφακιανάκης, που συστόθηκε πριν από δύο χρόνια στο Τμήμα Οικο
νομικών Εγκλημάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και η οποία είναι 
άριστα εκπαιδευμένη, παρακολουθεί σε τακτά χρονικό διαστήματα σεμι
νάρια που διοργανώνονται στο εξωτερικό και επιδεικνύει άριστη αποτε- 
λεσματικότητα με την εξιχνίαση όλων (!!!) των περιπτώσεων που έχει ανα- 
λόβει.

Οι απατεώνες που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή ηλεκτρο
νικοί απατεώνες -όπως αποκαλούνται- έχουν εκπληκτικές γνώσεις ηλε
κτρονικών υπολογιστών και δραστηριοποιούνται σε δύο ειδών απάτες. Σ' 
αυτές που ο ηλεκτρονικός υπολογιστής έχει ρόλο υποβοηθητικό και σ' αυ
τές που έχει κύριο ρόλο.

Βοηθητικός ρόλος

Ο βοηθητικός ρόλος των ηλεκτρονικών υπολογιστών αφορά κυρίως α
πάτες πλαστογράφησης εγγράφων, όπως δελτία αστυνομικών ταυ
τοτήτων, πτυχία διαφόρων σχολών, δελτία Προπό και Λόττο όπου παρα
ποιούνται ορισμένοι αριθμοί και βιβλιάρια τραπεζών για απ' ευθείας ανά
ληψη χρημάτων.

Οι όνδρες της ομάδας αντιμετώπισης ηλεκτρονικού οικονομικού ε 
γκλήματος εξάρθρωσαν πρόσφατα στη Νέα Μάκρη σπείρα, η οποία κατό
πιν παραγγελίας κατάρτιζε έναντι μεγάλου χρηματικού ποσού δελτία α
στυνομικών ταυτοτήτων. Η σπείρα αυτή είχε τη δυνατότητα να βγάζει και 
εκλογικά βιβλιάρια και διαβατήρια. Βεβαίως η αναγνώριση της πλαστότη- 
τας δεν είναι εύκολη με γυμνό οφθαλμό, γ ί αυτό το λόγο χρειάζεται η 
γνωμάντευση των ειδικών της Δ/νσης Εγκληματολογιών Ερευνών που έ 
χουν και τα εξειδικευμένα μηχανήματα και μπορούν με βεβαιότητα να α- 
ποφανθούν.

Αλλη περίπτωση αφορά πτυχία γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Συγκε
κριμένα υπήρξε κάποιος ο οποίος είχε κατασκευάσει περίπου τριάντα 
πτυχία γιατρού διαφόρων ειδικοτήτων, ο οποίος παρίστανε τον πλαστικό 
χειρούργο στον Περισσό και μάλιστα είχε αρκετά μεγάλο πελατολόγιο.

Σε διαφορετική περίπτωση, ιδιοκτήτης πρακτορείου Προπό, ο οποίος 
με κάποιο τρόπο υφάρπαζε τους αριθμούς των δελτίων Προπό και Λόττο 
που είχαν κερδίσει αλλά δεν είχαν εισπραχθεί και τύπωνε στον ηλεκτρο
νικό υπολογιστή πλαστό δελτίο με τους αριθμούς επιτυχίας και μετά με 
ψευδή στοιχεία ταυτότητας εμφανιζόταν στην τράπεζα με το "τυχερό" 
δελτίο για είσπραξη.

Ξεχωριστή υπόθεση η οποία και αυτή διαλευκάνθηκε αφορούσε κατάρ
τιση πλαστών βιβλιαρίων καταθέσεων και επί πλέον με την κατάρτιση μιας 
πλαστής αστυνομικής ταυτότητας προέβαιναν σε διάφορες αναλήψεις 
χρημάτων.
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Αξίζει, επίσης, να αναφέρουμε την απάτη την οποία είχε καταστρώσει 
ένας καθηγητής μαθηματικών, ο οποίος μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 
κατασκεύαζε δελτία αστυνομικών ταυτοτήτων με διάφορα εικονικά ονό
ματα. Τις ταυτότητες αυτές τις πήγαινε στην τράπεζα και έβγαζε αντί
στοιχα βιβλιάρια καταθέσεων. Η αδελφή του μαθηματικού που εργαζόταν 
σε Οικονομική Εφορία του έκανε αντίστοιχες φορολογικές δηλώσεις και 
είχε ικανό αριθμό τέτοιων φορολογικών δηλώσεων φροντίζοντας πάντα 
να έχουν συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να δικαιούνται επιστροφής 
χρημάτων. Τα χρήματα των επιστροφών ηιστώνονταν σε κάποια τράπεζα 
και πήγαινε ο μαθηματικός με την cash card από τα εικονικά βιβλιάρια που 
είχε βγάλει και έπαιρνε τα χρήματα. Μ' αυτόν τον μηχανισμό που είχε 
στήσει κατάφερνε να παίρνει επιστρεφόμενα χρήματα από την Εφορία.

Αποκλειστική χρήση σε απάτες

Αποκλειστική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε απάτες έχου
με στις περιπτώσεις κατάρτισης πλαστών χαρτονομισμάτων, στην κατάρ
τιση πλαστών πιστωτικών καρτών, στη χρήση κεντρικών συστημάτων ηλε
κτρονικών υπολογιστών από χάκερ (αυτοί που σπάνε τους κωδικούς αρ
χείων και μπαίνουν μέσα σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα) και κράκερ (αυτοί 
που σπάνε τους κωδικούς αρχείων σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα και κλέ
βουν) και σε κατάρτιση πλαστών επιταγών με τη χρησιμοποίηση σκάνερ 
(scanner).

Στην Ελλάδα έχουν διαλευκανθεί αρκετές υποθέσεις αποκλειστικών α
πατών με ηλεκτρονικούς υπολογιστές όπως η εισχώρηση κράκερ μέσα 
στο Χρηματιστήριο Αξιών, η κατάρτιση πλαστών πιστωτικών καρτών με 
την αλλαγή του μαγνητικού πεδίου, τροφοδοσία ηλεκτρονικού υπολογιστή 
με εικονικά στοιχεία και πίστωση λογαριασμών με χρήματα, εγκλήματα 
μέσω του Internet και κατάρτιση πλαστής cash card.

Η πλαστογράφηση των πιστωτικών καρτών (πλαστικού χρήματος) γίνε
ται με δύο τρόπους, ηλεκτρονικά και μηχανικά:

α. Η πιστωτική κάρτα στην πίσω όψη έχει μια μαύρη ταινία η οποία απο
τελεί το μαγνητικό πεδίο αναγνώρισης, όπου ο ηλεκτρονικός πλαστογρά- 
φος με σύστημα υπολογιστού μπαίνει στο μαγνητικό πεδίο και σβήνει τα 
πραγματικά στοιχεία και βάζει άλλα πλασματικά, οπότε η κάρτα χρεώνει 
σε άλλο όνομα απ' αυτό που αναγράφεται στην κάρτα. Προ μηνών εξαρ-

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ
- Πλαστή κάρτα. Ο πλαστογράφος βγάζει την πιστωτική κάρτα με δι

κά του εκτυπωτικά μηχανήματα.
- Πλαστή κάρτα με αλλαγή του μαγνητικού πεδίου. Ο πλαστογρά- 

φος κάνει επέμβαση στο μαγνητικό πεδίο της κάρτας που είναι αποθηκευ- 
μένος ο αριθμός του τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο γίνονται οι 
χρεώσεις των εμπορικών συναλλαγών.

- Παραχάραξη αριθμού λογαριασμού πιστωτικής κάρτας σε 
λευκό πλαστικά. Οι λευκές πλαστικές κάρτες αναγράφουν μόνο τον α
ριθμό λογαριασμού όπου ο δράστης τις πηγαίνει σε συνεργαζόμενα κα
ταστήματα και τις χτυπάει σε χειροκίνητα μηχανήματα (χρατς - χρουτς).

ΒΑΣΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ
ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗΣ ΧΑΡΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ

a. Ofset. Ο παραχαράκτης τυπώνει τα χαρτονομίσματα σε έγχρωμα 
τυπογραφικά μηχανήματα Ικαλούπια). Πρόκειται για μια από τις καλύτερες 
μεθόδους.

β. Ink -  jet. Ο παραχαράκτης εκτυπώνει δια μέσου ηλεκτρονικού υπο
λογιστή με τη βοήθεια σκάνερ.

Ο πρώτος τρόπος έχει χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή πεντοχίλια
ρων και ο δεύτερος για την κατασκευή δεκαχίλιαρων.

HACKER & CRACKER
- Ο Χάκερ, εισβάλει σε ένα αρχείο σπάζοντας τους κωδικούς με τους 

οποίους είναι κλειδωμένο. Ικανοποίησή του αποτελεί απλά και μόνο η πρό
κληση της εισβολής σε ένα ξένο αρχείο.

- Ο Κράκερ, εισβάλλει σε ένα αρχείο, σπαέι τους κωδικούς με σκοπό 
την κλοπή ηλεκτρονικών πληροφοριών.

θρώθηκε κύκλωμα ηλεκτρονικών πλαστογράφων που δρούσε στην πε
ριοχή της Γλυφάδας και αποτελείτο από έναν Ελληνα, έναν Εβραίο και ένα 
Γερμανό που κατάρτιζαν πλαστές κάρτες χρησιμοποιώντας ένα σύστημα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή που είχαν προσαρμόσει επάνω έναν ηλεκτρονι
κό μαγνητικό αντιγραφέα και άλλαζαν τα μαγνητικό πεδία των καρτών 
χρεώνοντας τρίτους που είχαν παντελή άγνοια. Η περίπτωση αυτή που 
διαλευκάνθηκε από το Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων ήταν μια πολύ με
γάλη επιτυχία η οποία προξένησε τα ευμενή σχόλια παρεμφερών Υπηρε
σιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

β. Στην απάτη με μηχανικά μέσα, οι απατεώνες παίρνουν τους αριθμούς 
μιας πιστωτικής κάρτας ενός πελάτη απ' οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, 
καταρτίζουν μια νέα κάρτα λευκή την οποία δίνουν σε καταστήματα με τα 
οποία συνεργάζονται και χτυπάνε με το ειδικό χειροκίνητο μηχανάκι και 
χρεώνουν όποιο ποσόν θέλουν ερήμην του κατόχου του αριθμού.

γ. Υπάρχει και μια τρίτη περίπτωση όπου οι απατεώνες μπορούν να κα
τασκευάσουν εξ ' υπαρχής πλαστές κάρτες αλλά τέτοια μηχανήματα δεν 
υπάρχουν μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Μία μόνο παρόμοια περίπτωση εξι
χνιάσθηκε και αφορούσε στέλεχος τράπεζας που κατασκεύαζε διπλές 
πιστωτικές κάρτες, μία για τον πελάτη και μία για τον ίδιο.

Αλλη περίπτωση είναι αυτή των κράκερ. Τέτοια περίπτωση διαλευκάν- 
θηκε το καλοκαίρι του 1997 και σχετιζόταν με το Χρηματιστήριο Αξιών. 
Στην περίπτωση αυτή διαπστώθηκε συνεργασία δύο γυναικών όπου η μία 
εργαζόταν σε χρηματιστηριακή εταιρία και η άλλη έσπαγε τους κωδικούς 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή και πίστωνε μετοχές σε πελάτη ανενεργό. Στη 
συνέχεια η άλλη γυναίκα προσκόμιζε πλαστή εξουσιοδότηση και έπαιρνε τα 
χρήματα. Με τον τρόπο αυτό αποκόμισαν περί τα 12 εκατομμύρια.

Στην επόμενη κατηγορία είναι τα εγκλήματα δια μέσου Διαδικτύου (In
ternet), δηλαδή του Διεθνούς Δικτύου Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας και όπως 
έχει αποδειχθεί, οι περισσότεροι απατεώνες έχουν σύνδεση μ' αυτό. Ενα 
πολύ σοβαρό έγκλημα μέσω του Διαδικτύου αφορά στη χρέωση πιστωτι
κών καρτών σε διάφορα μέρη του κόσμου χωρίς να έχουν γνώση για τη 
χρέωση οι κάτοχοι των καρτών.

Στην κατηγορία των "κράκερ" ανήκουν και οι ονομαζόμενοι "πειρατές" 
τουΔιαδικτύου οι οποίοι εισχωρούν στα οικονομικά μεγέθη των τραπεζών 
χρησιμοποιώντας ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που ονομάζεται "Δούρειος 
Ίππος”, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση σε όλες τις Τράπεζες Δεδομένων 
με μια εντολή, οπότε οι ηλεκτρονικοί αυτοί ληστές με μια εντολή αφαιρούν ένα 
χρηματικό ποσό και το μεταβιβάζουν σε μια εταιρία "μαϊμού".

Μέσω του Διαδικτύου διαπράττονται ακόμη πολλά εγκλήματα, όπως 
αυτό της παιδεραστίας, γίνονται παράνομες υιοθεσίες βρεφών, παράνο
μες εμπορίες ανθρωπίνων οργάνων, εμπόριο όπλων, έχουν διαπιστωθεί 
συναλλαγές της μαφίας και γενικά όλοι οι εγκληματίες μπορούν να έχουν 
δίοδο επικοινωνίας και διαφήμισης των εγκληματικών τους προϊόντων. 
Στην Ελλάδα δεν έχει προκύψει ακόμη απάτη μέσω του Διαδικτύου αλλά 
κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί για το μέλλον.

Τρελές απάτες

Η φαντασία των απατεώνων αλλά και το θράσος τους, "εργάζονται" με 
μοναδικό σκοπό να ξεπεράσουν ακόμα και τα δυσκολότερα εμπόδια που 
στήνονται για την ασφάλεια των διαφόρων τραπεζών και επιχειρήσεων. 
Ως απόδειξη αναφέρουμε ορισμένες από τις πιό τρελλές απάτες που 
στήθηκαν, ευτυχώς εκτός Ελλάδας.

1. Σε χώρα της αλλοδαπής παρουσιάστηκε το φαινόμενο του "στημέ
νου" A ΤΜ (αυτόματο μηχάνημα ανάληψης χρημάτων). Με το μηχάνημα αυ
τό έπαιρναν τις κάρτες, μάθαιναν τον PIN (κωδικό πελάτη) και την επομένη 
οι απατεώνες χρέωναν τις κάρτες με υπέρογκα ποσά.

2. Μπλοκάρισμα του AT Μ με ένα τσιμπιδάκι ώστε να κατακρατείται η κάρτα.
3. Εταιρίες "μαϊμού" οι οποίες προσφέρουν προϊόντα μέσω τηλεόρασης 

ή του Διαδικτύου ζητώντας τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας για χρέω
ση, τις οποίες χρεώνουν με υπέρογκα ποσά και εξαφανίζονται. □

/Ευχαριστίες εκφράζονται από το περιοδικό στονΔ/ντή της ΥΑΟ.Ε Αστυν. 

Δ/νττf Χαραλαμπίδη Ιωάννη, και τον Αστυν. Α ‘Δαβίλα Νικόλαο για τη συνδρομή 

τους στην κατάρτιση του άρθρου αυτούI

Επιμέλεια: Αρχ/κας Κων/νος Κούρος
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Σ ε ξ  και  π ο ρ ν ο γ ρ α φ ί α ,
ΙΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΑΑΗΑ0ΔΡΑΣΗΣ

Του G eo rg es  R em ion*

Οταν α ναφ έρετα ι κανείς στο "εμπόριο του σεξ", βασί 
ζ ετα ι στην αρχή ότι, όταν υπάρχει "ζήτηση", όποια και 
αν είνα ι αυτή, θα ακολουθήσει "η προσφορά" ακόμη 
και στην περίπτωση που η τελευτα ία  δημιουργεί ή προσανατολίζει 

την πρώτη.
Κατ' αρχήν η ζήτηση. Η ζήτηση παίρνει 1001 πρόσωπα και διατρέχει 

ολόκληρο το πεδίο αυτού που αποκαλείται εμπόριο του σεξ. Κυμαίνε
ται από την απλή ανεύρεση ταινιών, εικόνων ή φωτογραφιών μέχρι την 
έρευνα και την εξαγόραση νέων κοριτσιών ή παιδιών.

Έρχεται στη συνέχεια η προσφορά, δηλαδή όσοι ή όσες παράγουν, 
προτείνουν, ερευνούν, οργανώνουν, πουλούν και προσφέρουν.

Τέλος, εμφανίζετα ι μια τρ ίτη πτυχή, αυτή του "υποστηρίγματος", 
των μέσων, των εργαλείων, των μέσων διάδοσης, των μεθόδων και 
των τεχνικών.

Παίρνοντας για παράδειγμα το εμπόριο, η πτυχή αυτή αφορά μια τε  - 
ράστια ποικιλία διαφορετικών μέσων - νόμιμων στην πλειοψηφία τους 
- που χρησιμοποιούνται για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζή τη
σης, όπως από τα πιο γνωστά παραδείγματα, τα μεσιτικά γραφεία γό 
μων ή υιοθετήσεων, οργανωμένου τουρισμού, κ.λπ.

Υπάρχουν ορισμένα μέτρα που επιτρέπουν ε ίτ ε  την αλλαγή της 
ζήτησης, ε ίτε  το σταμάτημα της προσφοράς μέσω νομοθετικών απο - 
φάσεων που προβλέπουν την επιβολή ποινών για τη συμμετοχή σε ο 
ρισμένες ενέργειες.

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί πόσο δυσχερής είναι ο τ ο 
μέας αυτός σε δικαστικό και αστυνομικό επίπεδο - για να μην αναφερ - 
θούμε παρά μόνο στην "ποινική" και "αστυνομική" πλευρά μιας υπόθε
σης - και αυτό σε πολλά διαφορετικά επίπεδα:

■  Ο καθορισμός των νομικά καταδικάσιμων ή μη πράξεων, τις πε - 
ριπτώσεις, τις βάσεις και τα κριτήρια ή τις ενδείξεις,

■  Η ανεύρεση του ή των υπεύθυνων και συνεργατών,
■  Οι αποδείξεις της πραγματοποίησης των καταδικάσιμων πρά

ξεων.
Προστίθενται επίσης οι εξής δύο παράγοντες:
•  αφενός, ο τύπος της διεθνούς οργάνωσης των εμπορικών δ ι

κτύων του σεξ απέναντι στις έντονα διαφορετικές, ανεπαρκώς συ
ντονισμένες και κατά κανόνα εθνικές πολιτικές, και 

•  αφετέρου, η έντονη πολυπλοκότητα των οικονομικών συμφερό - 
ντων και των συνενόχων σε όλα τα επίπεδα.

Ορισμένες χώρες, μεταξύ των οποίων το Βέλγιο (1), πραγματοποίη
σαν σημαντικά βήματα όσον αφορά την ανάληψη προληπτικών και κα - 
τασταλτικών μέτρων.

Η Ευρώπη μόλις ξυπνάει με την έκθεση σχετικά με το εμπόριο αν
θρώπινων όντων της “Επιτροπής των δημόσιων ελευθεριών και των ε - 
σωτερικών Υποθέσεων” της κας Svevo 1 ..., παρά το γεγονός ότι εδώ 
και αρκετά χρόνια, τόσο το Συμβούλιο της Ευρώπης όσο και το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο καθώς και άλλες αρχές δεν σταμάτησαν να ανα
λαμβάνουν πρωτοβουλίες και αναλύσεις.

Από γενικότερη άποψη, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ωστόσο ότι 
εάν θέλουμε να προχωρήσουμε στην ανεύρεση ολοκληρωμένων και 
αποτελεσματικών λύσεων, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια πραγ
ματική παγκόσμια κινητοποίηση και σε μια ολοκληρωμένη, υψηλού επι - 
πέδου και κατά το μάλλον συντονισμένη στρατηγική.

Η επανάσταση των πληροφοριών

Αυτό που συμβαίνει στον τομέα των πληροφοριών και των επικοι
νωνιών είναι μια πραγματική επανάσταση που χαρακτηρίζεται από μια 
τεχνολογία υπερσύγχρονη, ταχύτατη, πολύπλοκη (πρόκειται για ένα α 
διανόητο μπλέξιμο επαφών, δικτύων και καλωδίων) και ριζοσπαστική 
(δεν υπάρχει ανάγκη σχεδίων). Σε διεθνές επίπεδο μόλις είχαμε αρχί
σει να αποκτούμε ένα ορισμένο επίπεδο γνώσεων, κατανόησης και 
συνειδητοποίησης της υπόθεσης του σεξουαλικού εμπορίου (εμπόριο 
ανθρώπινων όντων, σεξουαλική εκμετάλλευση, πορνεία κ,λπ.) όταν ξ έ 
σπασε η θύελλα του "κυβερνοσέξ", μπλέχτηκε στην υπόθεση και την 
κατέστησε ακόμη λιγότερο κατανοητή.

Επί του θέματος, θα παραθέσουμε τις εξής κύριες εφαρμογές:
Ο  την πληροφόρηση, τα περιοδικά, τις εικόνες. Χωρίς να αναφερ

θούμε παρά μόνο στο Internet, από λέξε ις  "κλειδιά" σε λέξε ις  “κλειδιά" 
("άνοιξε πόρτα"), έχει κανείς πρόσβαση σε κάθε δυνατή ερωτική και 
πορνογραφική λογοτεχνία.

Ο  τις αγγελίες, τις διευθύνσεις και τα "mailing" στα οποία μπο
ρούμε άλλωστε να γίνουμε συνδρομητές.

Ο  το εμπόριο των νέων και μη νέων ανδρών ή γυναικών για σκο
πούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Είναι εμφανέστατο ότι τα νέα ε ρ 
γαλεία πληροφόρησης και επικοινωνίας θα διευκολύνουν ακόμη περισ
σότερο τις ανταλλαγές και τις συναλλαγές (από άποψη προσφοράς 
και ζήτησης) περιπλέκοντας τες  ταυτόχρονα από την πλευρά των ε 
ρευνητών, της αστυνομίας και της δικαιοσύνης,

Ο  την διαλογική ανταλλαγή που επιτρέπει όχι μόνο συλλογικές συ
ζητήσεις αλλά και την πρόσβαση σε ερωτικές εικόνες που μπορεί να 
χειρίζεται κατά βούληση ο χρήστης,

Ο  την επιτήδευση που ολοκληρώνεται με τον κυβερνοχώρο ο ο 
ποίος αποτελεί ένα περιβάλλον αλληλόδρασης και πολυαισθήσεων. Οι 
άνθρωποι αποφασίζουν να εγκαταλείψουν την πραγματική τους ζωή 
και να ζήσουν έναν κόσμο, καταστάσεις και πραγματικότητες αποκλει - 
στικά ψηφιακές. Οι έμποροι του σεξ τελικά δημιουργούν καταστάσεις 
που να μοιάζουν όσο γίνεται περισσότερο με την πραγματικότητα κά- 
νοντάς μας να ξεχύσουμε ότι βρισκόμαστε σ' έναν εικονικό κόσμο.

Μια λογική καθαρά εμπορική

"Μια ομάδα ερευνητών κατάφερε να εντοπίσει καταναλωτές πορ
νογραφίας "on - line" σε περισσότερες από 2000 πόλεις των Ηνωμέ
νων Πολιτειών, της Ευρώπης ακόμη και της Κίνας, όπου η κτήση απλώς 
ενός πορνογραφικού βίντεο τιμωρείται με ποινή θανάτου. Επιβεβαιώ
νουν ότι 98% των χρηστών είναι άνδρες και ότι το 1 % αποτελείται από 
γυναίκες που πληρώνονται για να δώσουν έναν πλαστό ανθρωπιστικό 
χαρακτήρα στις θερμές συζητήσεις. Αλλά η πιο σημαντική ανακάλυψη 
της έκθεσης βρίσκεται στην ίδια τη φύση αυτής της πορνογραφίας. Η 
πιο μεγάλη ζήτηση των καταναλωτών αφορούσε εικόνες που ξεπ ερ
νούν κατά πολύ τα όρια του ανεκτού".

"Οι πορνοκράτες του Internet είναι αληθινοί επαγγελματίες με οξύ 
πνεύμα μάρκετινγκ, τα εισοδήματα των οποίων, σε ορισμένες περι
πτώσεις, υπερβαίνουν ένα εκατομμύριο δολάρια το χρόνο.

Α σ τ υ νο μ ι κή  Ε π ι θ ε ώ ρ ηση - 8 0  ■ Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 8



Αλλά ας γίνει κατανοητό. Τα νέα δίκτυα πληροφοριών και επικοινω
νίας δεν αποτελούν παρά ένα επιπλέον μέσο ανταπόκρισης της προ
σφοράς προς τη ζήτηση. Τα θέματα συζήτησης παραμένουν ακριβώς 
τα ίδια.

Τη στιγμή αυτή γίνονται θερμές συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολι
τείες. Στην Ευρώπη, όπως και αλλού, οι φωτογραφίες, οι ταινίες ή οι 
πορνογραφικές εικόνες παιδιών ή ακόμη όσες περιέχουν ορισμένα 
χαρακτηριστικό (τα οποία ποικίλουν ανάμεσα στις χώρες) είναι απαγο - 
ρευμένες. Και να λοιπόν που φθάνει το Internet φέρνοντας μαζί του 
την ελεύθερη κυκλοφορία των εικόνων αυτών και των αντίστοιχων βά - 
σεων δεδομένων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγονται σημαντικές 
συζητήσεις για την εφαρμογή λογοκρισίας.

Από ποια χρονική περίοδο, σύμφωνα με ποιές αρχές και ποιούς κα
νόνες, επιβάλλεται τιμωρία για την παραγωγή, τη διάδοση, την κυκλο
φορία, την απόκτηση και τη χρησιμοποίηση ορισμένων πληροφοριών 
(παραδείγματος χάρη ρατσ ιστικού χαρακτήρα) ή δημοσιεύσεων; 
Χρειάζεται μια τέτο ια  τιμωρία, και αν ναι, με ποιο τρόπο;

- Όμως παράλληλα, τι συμβαίνει με  την προστασία της ιδιωτικής ζωής 
και των δημόσιων ή ιδιωτικών ελευθεριών; Που βρίσκονται τα όρια;

- Πώς μπορεί να γίνει τεχνικά ο έλεγχος σε μια χώρα του περιεχομένου 
των δημοσιεύσεων οι οποίες, ενδεχομένως, φθάνουν στο δίκτυο Internet 
από άλλες χώρες και ηπείρους με διαφορετικές νομοθεσίες και πρακτι
κές;

Ξέρουμε ήδη πόσο είναι δύσκολο να εντοπιστούν τα νήματα των δι - 
κτύων του εμπορίου και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανθρώπινων 
όντων, για να βρεθεί για παράδειγμα μια εξαφανισμένη κοπέλλα. Αυτό 
θα είναι ακόμη δυσκολότερο μέσα σ' έναν κυβερνοχώρο. Και όταν, ό 
πως στη συγκεκριμένη περίπτωση, βρισκόμαστε σ' έναν “διεθνικό και 
υπερεθνικό” χώρο, χάνουμε τις πολιτικές, δικαστικές και διοικητικές 
μας αναφορές.

- Πώς να ρυθμιστεί η πρόσβαση; Σε τ ί  και πότε; Σε ποιές βάσεις;
Εχει πολυσυζητηθεί αυτό που συνέβει στη Γερμανία με την εταιρεία

Com puserve, που χρησιμεύει ως "διεύθυνση" με χρηματική πρόσβαση 
σε δεκάδες δίκτυα. Ανάμεσα στις χιλιάδες δικτύων και διευθύνσεων 
σε όλο τον κόσμο υπήρχαν και εμπορικά δίκτυα σεξ. Η εταιρεία αυτή, 
υποψιαζόμενη ότι δ ιέδιδε πορνογραφικές εικόνες παιδιών, θέλησε να 
μπλοκάρει την πρόσβαση των συνδρομητών στα δίκτυα αυτά. Το απο - 
τέλεσμα ήταν η πρόσβαση από τη Γ ερμανία να είναι μπλοκαρισμένη αλ - 
λά μόνον προς τα δίκτυα και τις διευθύνσεις που βρίσκονταν στη Γερ
μανία.

Ήταν λοιπόν πολύ εύκολο για όσους διέμεναν στη Γερμανία και το 
επιθυμούσαν να προσπερνούν το εμπόδιο και να έχουν πρόσβαση στα 
εκ τό ς  τη ς  χώ ρας δίκτυα. Στο περιβάλλον του Internet που δεν 
διευθύνεται από κανέναν (προς στιγμήν), οποιοσδήποτε έχει πρόσβα
ση σε οτιδήποτε, παρά το γεγονός ότι μερικές φορές τα δίκτυα γίνο
νται μόνον έμμεσα προσιτά.

Όπως το αναφέραμε ήδη, υπάρχει απόλυτη ελευθερία στα νέα πα
γκόσμια δίκτυα πληροφοριών. Απόλυτη ελευθερία σημαίνει ελευθερία 
εκπομπής, ελευθερία αποδοχής και ελευθερία ανταλλαγής... και αυτό 
ισχύει και για το εμπόριο του σεξ.

Αλλά όταν πρόκειται για δίκτυα παιδεραστών, όπου οι ίδιοι προστα
τεύονται και προστατεύουν τις ανταλλαγές πληροφοριών (μυστικι- 
σμός)... τ ί μπορεί κανείς να κάνει;

Τί στάση πρέπει να πάρουν οι δημόσιες αρχές; Η ποινικοποίηση - στη 
συγκεκριμένη περίπτωση - ή η ρύθμιση απαιτεί όχι μόνο την ύπαρξη 
μιας κοινής πολιτικής ανάμεσα στις χώρες (κάτι που είναι ακόμη μα- 
κρυνό), αλλά και την επιτήρηση. Η επιτήρηση απαιτεί πρόσβαση. Για την 
πρόσβαση απαιτείται η γνώση ορισμένων κωδικών και η κατοχή κλει
διών ...

Χρειάζεται λοιπόν η απογύμνωση της μυστικότητας, γεγονός που 
θα ε ξέθ ετε  πολλά άτομα στην ιδιωτική τους ζωή. Ενώ η μυστικότητα 
αποτελεί ένα σημαντικό μέσο προστασίας της ιδιωτικής ζωής, δεν 
διευκολύνει αντίθετα το έργο της Europol, της Interpol, του FBI και της 
εθνικής αστυνομίας.

Η εκπαιδευτική πρόκληση

Ο τομέας δράσης όπου, κατά τη γνώμη μας, υπάρχει δυνατότητα ε  - 
νεργειών και ανάληψης πρωτοβουλιών, ο μόνος τον οποίο μπορούμε 
να ελέγξουμε εάν το θέλουμε, είναι ο τομέας της εκπαίδευσης.

Το πρώτο πεδίο δράσης βρίσκεται στην αρχική πηγή. Πρόκειται για 
την πρόκληση μιας πραγματικής ηθικής επανάστασης. Η κοινωνία μας 
πάσχει από έναν ατομικισμό που κατευθύνεται αποκλειστικά στην ικα
νοποίηση των αναγκών του καθενός... όποιες και αν είναι αυτές!

Το δεύτερο πεδίο δράσης, σαφώς το ίδιο σημαντικό και ουσιώδες, 
αφορά τη στάση και τη σχέση του άνδρα προς τη γυναίκα. Παρά τα τ ε 
ράστια βήματα που έγιναν στην προώθηση και το σεβασμό της γυναί
κας, στην ισότητα ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα, παρατηρείται 
ταυτόχρονα μια σαφής αύξηση της κατανάλωσης του σεξ.

Μήπως χρειάζεται μια συλλογική ψυχοθεραπεία την οποία έχουν α - 
νάγκη οι άνδρες...; Θα είναι χρονοβόρα και δύσκολη. Και, μακροπρόθε
σμα, θα καταλάβουμε ότι οι προσπάθειες θα πρέπει να εστιαστούν 
στο επίπεδο εκπαίδευσης, κατάρτισης και συνεχούς εκπαίδευσης των 
παιδιών και των νέων. Η προβληματική σχετικά με το εμπόριο του σεξ, 
από την πλευρά της, προκαλεί τεράστια ερωτήματα που συνδέονται 
με τις ελευθερίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα του ατόμου, την προ
στασία της σωματικής και ψυχικής αξιοπρέπειας, την καταπολέμηση δια
κριτικών μέτρων, την προστασία των μειονοτήτων, των παιδιών κλη.

Τ ο τρίτο πεδίο δράσης εντοπίζεται στην εκπαίδευση των δικαιωμά
των, καθηκόντων και ελευθεριών του ανθρώπου. Η εκπαίδευση αυτή 
απαιτείται να αρχίσει από την παιδική ηλικία, να διαρκεί κατά τη διάρκεια 
των σπουδών και να συνεχίζεται με τη μορφή συνεχούς κατάρτισης.

Παγκόσμια υπόθεση
που απαιτεί παγκόσμια αντιμετώπισηI

Το εμπόριο του σεξ αποτελεί - ορισμένες τουλάχιστον πτυχές του 
(σωματεμπόριο ανθρώπινων όντων, σύγχρονες μορφές σκλαβιάς, 
κ,λπ.) - θέμα συνεχών προβληματισμών και διαβουλεύσεων της επ ι
τροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των Ηνωμένων Εθνών. Ελπίζουμε 
ότι παράλληλα και η ίδια η Ευρώπη θα εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για 
μια συζήτηση σε βάθος, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις πτυχές, τα ε 
ρωτήματα αλλά και τις υπάρχουσες ευαισθησίες για να επηρεάσει τις 
διαδικασίες στη Γενεύη και στον ΟΗΕ. □

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

(11 Εκθεση της 14ης Δεκεμβρίου 7 995 της κας SVEVO, ειαηγήτριας της ε

πιτροπής των δημόσιων ελευθεριών και των εσωτερικών υποθέσεων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το “εμπόριο ανθρώπινων όντων". Α 

ναφορά επίσης στο κείμενο της σύστασης της ί 4ης Απριλίου 1989 (doc 

Α2 - 52/891 σχετικά με την εκμετάλλευση της πορνείας και το εμπόριο αν

θρώπινων όντων. Εκθέσεις της κας Michele Hirsch προς τη βελγική οργά

νωση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώπης, σχετικά 

κυρίως, με μια συγκριτική μελέτη των πολυάριθμών διεθνών συμβάσεων 

που αφορούν το εμπόριο των ανθρώπινων όντων. Το Βέλγιο δημιούργησε 

μια “διϋπηρεσιακή ομάδα συντονισμού για την καταπολέμηση του διε

θνούς εμπορίου των ανθρώπινων όντων"ΙΒΔ της 16-02-951.

<21 Τ  Internet a -t-il un sexe?" Oliver Malnuit in Univers interac tit, Okt, 

Νοέμβρ. 1995, σελίδες 60 -63.

* O Georges Remion είναι υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου υγείας της 

περιοχής των Βρυξελλών. Υπήρξε υπεύθυνος στην Fondation Roi Baudoin 
για τη δημιουργία μιας έκθεσης σχετικά με την πορνεία και τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση. Πολυάριθμα άρθρα του αναφέρονται στον κοινωνικό απο

κλεισμό και τη φτώχεια, την κοινωνική εργασία και το εμπόριο ανθρώπι

νων όντων.

(Από την έκδοση της ΕΕ Ή κοινωνία των πληροφοριών"].
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Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΟΥΝΗ ΤΠΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΝ ΣΤΟ INTERNET

To Internet - το  Διαδίκτυο - μπήκε πλέον στη ζωή μας. Η λ ε ι

τουργία του εμπλέκεται άμεσα με την καθημερινή, προσω

πική και δημόσια ζωή μας.Ετσι ήταν φυσικό να αγγίξει - και 

μάλιστα επώδυνα - τα ατομικό δικαιώματα αλλά και τα άλλα έννο- 

μα, οικονομικό και μη, συμφέροντα ατόμων και ομάδων. Συνέπεια 

αυτής της εξέλ ιξη ς  υπήρξε και η ανάπτυξη ανάλογου νομικού προ

βληματισμού, κυρίως στο εξω τερ ικό  ΙΗΠΑ, Γερμανία, κ,λπ.), προ

βληματισμού όμως που μας αφορά άμεσα.

Για την ενημέρωση λοιπόν των αναγνωστών της η “Αστυνομική  

Επιθεώρηση" α ν α δ η μ ο σ ιεύ ε ι π ερ ίληψ η το υ  ά ρθρου  τω ν Con- 

radi/Schlomer, "Die strafbarkeit der Internet - Provider" (To αξιόποι

νο των οργανισμών παροχής υπηρεσιών στο Διαδίκτυο), όπως αυ

τό  αναδημοσιεύτηκε μεταφρασμένο στο έγκριτο περιοδικό "ΠΟΙ

ΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ" (ΤΧ10/1996,1748-1750).

Οι Conradi/Schlomer ασχολούνται στο συγκεκριμένο άρθρο με 

το  εξα ιρετ ικό  ενδ ιαφ έρον ερώτημα εάν οι οργανισμοί παροχής υ

πηρεσιών στο Δ ιαδίκτυο, πιο συγκεκριμένα: οι εμπ ορικές ε τα ι

ρ ε ίε ς  που προμηθεύουν τους χ ρ ήσ τες  ηλεκτρονικώ ν υπολογι

στών με προσωπικό κωδικό πρόσβασης στο δ ιεθνές δίκτυο Inter
net (εφεξής: Internet - Provider) ή που δεν απαγορεύουν την πρό

σβαση αυτή σε συγκεκριμένες παράνομες προσφορές, υπέχουν 

ποινική ευθύνη για συνέργεια στο έγκλημα της διέγερσης των πο

λιτών IVolkserhetzung, αρ. 130 γερμΠΚ, πρβλ. αρ. 192 ελλΠΚ) ή σε 

αυτό της κυκλοφορίας ασέμνων δημοσιευμάτων (αρ. 184 γερμΠΚ, 
πρβλ αρ. 29,30, ελλΝ. 5060/1931).

Καταρχός, οι συγγραφείς ασχολούνται με το  ζήτημα εάν μπορεί 

να εφ α ρ μ οσ τε ί το  γερμανικό Ποινικό Δίκαιο όταν πρόκειται για κά
ποια παράνομη συμπεριφορά που εκδηλώνεται μέσω του παγκό
σμιας εμβέλειας δικτύου Internet.

Παρότι σύμφωνα με το  γράμμα του αρ. 9 γερμΠΚ χω ρεί εν προ- 

κειμένω  καταφατική απάντηση, επισημαίνεται ότι είναι επιβεβλη

μένη η τελολογική διασταλτική ερμηνεία της σχετικής διατόξεω ς, 

ούτως ώ στε το  γερμανικό Ποινικό Δίκαιο να βρίσκει εφαρμογή μό
νον όταν ο δράστης επιδιώκει μέσω του Διαδικτύου να δράσει α

ποκλειστικό στην Γερμανία Ιάμεσος δόλος).

Στην συνέχεια των αναπτύξεών τους οι Conradi/Schlomer προ

χωρούν, επί της ουσίας, στην εξέτα σ η  του αξιοποίνου των Internet 

- Provider, υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι, λόγω της περιορι

σμένης εξαρτήσεω ς του σύνεργού, η εκόσ το τε  κύρια πράξη είναι 
αξιόποινη.

Εστιάζοντας την προσοχή τους στο έγκλημα της δ ιέγερσης των 

πολιτών ασχολούναι κυρίως με το  κατά πόσον η συνέργεια συνί- 

σταται στην παράλειψη των Provider να απαγορεύσουν την πρό
σβαση των συνδρομητών τους σε παράνομες προσφορές. Γ ια την 

κατάφαση της ποινικής τους ευθύνης είναι απαραίτητη η πλήρωση 

δύο προϋποθέσεων:

α) η ύπαρξη φυσ ικής - πραγματικής δυνατό τη τα ς να προβούν 

σ τ ις  α π α ιτ ο ύ μ ε ν ε ς  ε ν έ ρ γ ε ιε ς  (p h y s is c h re a le  H and- 

lungsmoglichkeit), ώ σ τε να αποτραπεί η διάδοση του  προκλητι
κού υλικού και

β) η θεμελίωση εγγυητικής θέσ εω ς προς παρεμπόδισιν του α

ποτελέσματος. Παρότι οι Internet - Provider είναι σε θέση να πα

ρ ε μ π ο δ ίσ ο υ ν  τη ν  α π ε υ θ ε ία ς  π ρ όσ β α σ η  σ τα  δ ιά φ ο ρ α  

newsgroups1, ω στόσο δεν μπορούν να αποτρέψουν και την έμμε

ση πρόσβαση σ ε αυτό, αφού οι συνδρομητές έχουν την δυνατότη

τα μέσω του ίδιου Pro vider να επ ιλέξουν άλλους servers2 και έτσ ι 

να επιτύχουν την απαγορευμένη πρόσβαση. Αλλά και ως προς την 

δεύτερη προϋπόθεση η απάντηση είναι αρνητική.

Οι Internet - Provider δεν βαρύνονται ούτε με την τήρηση ενός 

καθήκοντος για την προστασία συγκεκριμένου εννόμου αγαθού 

(Obhutsflicht) ούτε και με την τήρηση ενός καθήκοντος εποπτείας 

τη ς  πηγής κινδύνου (U berw achungspflich t), ε ιδ ικ ό τερ α : ενό ς  

κ α θ ή κ ο ν το ς  π ρος δ ια σ φ ά λ ισ ιν  τω ν  σ υνα λλα γώ ν  

(Verkehrssicherungspficht).

Και τούτο, διότι αφ ' ενός είναι αρμόδιοι μόνον για την εξασφ ά

λιση πρόσβασης των συνδρομητών στο Διαδίκτυο, χωρίς να έχουν 

αναλόβει και τον έλεγχο επ ί του περιεχομένου των προσφορών 

(γι' αυτό και δεν μπορεί να θεμ ελ ιω θε ί η εκ  μέρους τους εκούσια 

ανάληψη προστατευτικής θέσ εω ς έναντι των πολιτών), αφ ' ε τ έ 

ρου δε, γιατί, όπως ήδη ελέχθη, αδυνατούν να αντιμετωπίσουν 

πλήρως τους κινδύνους που πηγάζουν από την λειτουργία του Δια
δικτύου.

Επίσης, εκ μόνου του γεγονότος ότι οι Provider παρέχουν πρό

σβαση τω ν συνδρομητών σ ε αξιόποινες προσφορές μέσω του 

Διαδικτύου, δεν σ το ιχε ιοθετε ίτα ι ευθύνη τους από προγενέστερη 

επικίνδυνη ενέργεια  (Ingerenz), εφόσον η εν λόγω πρόσβαση δεν 

περιορ ίζετα ι μόνον στις αξιόποινες, αλλά αντιθέτω ς επ εκτε ίνετα ι 
σε όλες τις  προσφορές και πάντως δεν υπάρχει ρητή νομοθετική 

ρύθμιση η οποία να προβλέπει την απαγόρευση διάδοσης τέτο ιω ν 

προσφορών με αξιόποινο π ερ ιεχόμενο  (οι απ αγορεύσεις που 

προβλέπονται για τον τύπο δεν μπορούν να ισχύσουν εδώ  αναλο

γικό, αφού το  Δ ιαδίκτυο ως "τεχνητός κόσμος" ("virtuelle Wett") δε 

ενσωματώνει πνευματικό νοήματα και, κατά τούτο, δεν υπάγεται 
στην έννοια του τύπου).

Εξάλλου, σημειώνουν οι συγγραφείς, για την αναγνώριση εγγυη

τικής θέσ εω ς των Provider δεν απαιτείται να έχ ε ι προηγηθεί μια ο

ποιαδήποτε, απλώς επικίνδυνη (έτσι π.χ. BGHSt 3,203 Arzt, jA 1980, 

712., πρβλ. Ανδρουλόκη, ΓενΜ, Β', 1985, σ. 236, Γεωργόκη, Π Δ 1991, 

σ. 250, Κατσαντώνη. ΓενΜ, 1972, σ. 82), δράση τους, αλλά μία συ

μ π ε ρ ιφ ο ρ ά  που α ν τ ίκ ε ιτ α ι σ ' έ ν α  κ α θ ή κ ο ν  ε π ιμ ε λ ε ία ς  
Isorgfaltswidriges Verhalten).

Ακολούθως οι Conradi/Schlomer καταφάσκουν την ύπαρξη αι

τιώ δους συνδέσμου μεταξύ  της ενέργε ια ς  ή ηαραλείψεω ς των 

Provider και του εγκληματικού αποτελέσματος. Αυτό προκύπτει με 

βάση την θεωρία του "ισοδυνάμου των όρων" (το γεγονός ότι οι 

συνδρομητές μπορούσαν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στις επί
μαχες σελ ίδες του Διαδικτύου μέσω κάποιου άλλου Provider σ τε 

ρείτα ι ποινικής σημασίας καθότι πρόκειται για ένα "υποκατάστατο" 

αίτιο {Reserveursache}) όσο και με βάση τη θεωρία της "πρόσφο
ρης α ιτίας”.
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Οσον αφορά την ποινική αξιολόγηση της εν λόγω προβλημα

τικής στο πλαίσιο της θεω ρίας του αντικειμενικού καταλογισμού 

(objektive Zurechnung), οι συγγραφείς δέχονται ότι η διάταξη περί 

δ ιέγερσης των πολιτών αποβλέπει στην αποτροπή παροχής βοή

θειας σε ενέρ γε ιες  που σ τρέφοντα ι κατά της δημόσιας ειρήνης ή 

πλήττουν την αξιοπρέπεια του μεμονωμένου πολίτη, κατά συνέ

πεια η διάδοση νεοναζιστικής προπαγάνδας μέσω του Διαδικτύου 

εμπίπτει στον προστατευτικό σκοπό του σχετικού κανόνα Δικαίου 

(Schutzzweck der Norm).

Παρά ταύτα, μπορεί να καθίσταται αδύνατος ο αντικειμενικός 

καταλογισμός όταν η κρινόμενη συμεριφορά υπάγεται στην κατη

γορία της επιτρεπόμενης διακινδύνευσης (erlaubtes Risiko, πρβλ. 

σχετικό - στο πλαίσιο, όμως των λόγων που αίρουν το  άδικο - Συ- 

στΕρμΠΚ - Σπινέλλη, 1993, ο. 17, αρ. πλ.22). Το ίδιο ζήτημα, άλλω

στε, τ ίθ ετα ι και για την πώληση δορυφορικών κεραιών, χάρη στις 

οποίες οι αγοραστές τους έχουν πρόσβαση όχι μόνο στην θέαση 

των γενικών δορυφορικών προγραμμάτων, αλλά και εκείνων με α

παγορευμένο πορνογραφικό περιεχόμενο.

Πράγματι, λοιπόν, σύμφωνα με την άποψη των συγγραφέων, η 

δραστηριότητα των Internet - Provider συνεπάγεται την πρόκληση 
ενός συχνά υλοποιούμενου κινδύνου για το  προστατευόμενο έν- 

νομο αγαθό. Εντούτοις, ο κίνδυνος αυτός είναι επ ιτρεπτός, ε φ ό 

σον προέρχεται από την άσκηση μιας δραστηριότητας η οποία ε 

ξυπ ηρετεί τα συμφέροντα της ολότητας για παγκόσμια διεύρυνση 

του πεδίου πληροφοριών και επικοινωνίας.

Δεδομένου του υψηλού βαθμού δυσκολίας να επιβληθεί από έ 

ναν συγκεκριμένο Provider αποτελεσματική απαγόρευση στην ε 

πίμαχη πρόσβαση (π.χ. λόγω της δυνατότητας προσφυγής σε άλ

λους, ανά τον κόσμο δραστηριοποιημένους, Provider ή Server, λό

γω της καθημερινής αλλαγής των σελίδων και διευξύνσεω ν του In

ternet κ.λπ.|, θα έπρεπε να ανασταλεί η σύνολη δραστηριότητα των 

Internet - Provider, προκειμένου να αποτραπεί το  ενδεχόμενο  

πρόσβασης σ τις σ ελ ίδες με αξιόποινο περιεχόμενο. Αυτό, όμως, 

θα προσέβαλλε με τον πιο κραυγαλέο και αδικαιολόγητο τρόπο το 

κοινό συμφέρον των πολιτών, αφού κανείς πλέον δεν θα ε ίχ ε  δυ

νατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Ολοκληρώνοντας την ανάλυσή τους, οι Conradi/Schlomer επιση

μαίνουν ότι, έσ τω  κι αν η εξετα ζό μ ενη  δραστηριότητα των Internet 

- Provider πληροί, αντίθετα  με τα όσα αυτο ί υποστηρίζουν, την α

ντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της συνέργειας σε δ ιέ 

γερση των πολιτών (ή, αντιστοίχως, σ ε κυκλοφορία ασέμνων δη
μοσιευμάτων), η τιμώρησή τους καθίσταται αδύνατη, ελλε ίψ ε ι δό

λου του  σύνεργού (ακόμη και ενδεχόμενου, βάσει της θεω ρίας 

της επιδοκιμασίας που υποστηρίζεται από τη νομολογία, RGSt 76, 

115, BGHSt 7,363) ως προς το  έγκλημα που διαπρόττει ο άμεσος 

αυτουργός. □

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ηλεκτρονικοί πίνακες μηνυμάτων, βάσει των οποίων αναπτύσσονται 

συζητήσεις (μεταξύ νέων) για επιστημονικά ή γενικού ενδιαφέροντος θέ

ματα.

2. Ο server (ελληνιστί: εξυπηρετητής), χειρίζεται τις αιτήσεις πολλών πε

λατών παρέχοντας αρχεία και εκτελώντας διάφορες ενέργειες. Πολλές 

λειτουργίες του Internet παρέχονται από servers π.χ. από servers αρ

χείων (file servers), συγκεντρώσεως ταχυδρομείου (mail servers) κ.λπ.
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Ο καθορισμός της διεύθυνσης βολής
Του Στέργ ι ου Αλεζιάδη,

Καθηγητή Αρ ι στ οτ έλε ι ου  Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

λύση του ενλόγω προβλήματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, ό

ταν σε τραύματα από μεγάλη απόσταση πρέπει να καθοριστεί 

η θέση από την οποία ρίχτηκε ο πυροβολισμός (λ.χ. από το 

δρόμο, από κάποιο όροφο ή από την ταράτσα παρακείμενου κτιρίου]. Σε 

τέτο ιες περιπτώσεις η απάντηση θα εξαρτηθεί βασικό από την κατεύθυν

ση του άξονα που περνά από τα στόμια εισόδου και εξόδου του βλήματος 

Ιαν το τραύμα είναι διαμπερές) ή από τη φορά του πόρου του τραύματος 

Ιαν αυτό είναι τυφλό).

Τα στοιχεία αυτά θα ελεγχθούν με ιατροδικαστική πραγματογνω

μοσύνη (ο πόρος του τραύματος κατά την νεκροτομή ή αν το θύμα επέζη- 

σε με ακτινογραφία) και θα ενισχυθούν από άλλα ιατροδικαστικά ευρήμα

τα κατά περίπτωση ή από τυχαία περιστατικά Ιλ,χ. το βλήμα πριν κτυπήσει το 

θύμα πέρασε μέσα από τζάμι ή άλλο αντικείμενο κΑη. Σε τέτοια περίπτωση το 

στόμιο εισόδου της οπής στο τζάμι είναι μικρότερο από το στόμιο εξόδου).

Κατά την εκτίμηση όμως των σχετικών πορισμάτων θα πρέπει πάντα να 

λαμβάνεται υπόψη η στάση του θύματος Ιαν λ.χ. τούτο έτρεχε, είναι φυ

σικό, λόγω της κλίσης του σώματος προς τα εμπρός, να υπάρχει διαφορά 

ύψους των στομίων εισόδου και εξόδου του τραύματος, παρότι ο πυρο

βολισμός ρίχτηκε από το ίδιο ύψος με το θύμα). Τα προβλήματα είναι πολύ 

περισσότερα, όταν υπάρχουν μάρτυρες που άκουσαν τον πυροβολισμό 

και επιχειρείται ο προσδιορισμός της κατεύθυνσης της βολής με βάση την 

κατάθεση τούτων. Τούτο συμβαίνει, επειδή από τον πυροβολισμό ηροκα- 

λούνται περισσότεροι από έναν ήχοι. Σε περίπτωση που θα βεβαιωθεί, ότι 

στο σώμα του θύματος υπάρχει τραύμα διαμπερές (και όχι λ.χ. δύο τυφλό 
τραύματα) αποκτά σημασία η εξακρίβωση του στομίου εισόδου και του 

στομίου εξόδου του βλήματος. Από το ζήτημα αυτό θα εξαρτηθεί η λύση 
πολλών άλλων ζητημάτων (λ.χ. αν το θύμα κτυπήθηκε από εμπρός ή από 

πίσω, ο καθορισμός της κατεύθυνσης της βολής κ.α.). Η λύση του ενλόγω 

προβλήματος κατά κανόνα δεν παρουσιάζει δυσκολίες, αν ο πυροβολι
σμός ρίχτηκε από πολύ κοντινή απόσταση (μικρότερη από 70 εκατ.). Κι αυτό 

γιατί τότε γύρω από το στόμιο εισόδου παρατηρούνται τα φαινόμενα που πε- 

ριγρόφηκαν πιο πάνω (μεγάλο στόμιο, υπολείμματα κάπνας, σημάδια από κόκ

κους άκαυστης πυρίτιδας κ.λπ.1.

Οι δυσχέρειες αρχίζουν και αυξάνουν όσο η απόσταση του πυροβολι

σμού μεγαλώνει. Ενα στοιχείο που μπορεί να βοηθήσει στον υπολογισμό 

είναι το μεγαλύτερο στόμιο εξόδου, που ηαρατηρείται όταν το θύμα 
κτυπήθηκε μέσα στο δραστικό βεληνεκές του όπλου (που αλλιώς ονομά

ζεται ζώνη διάρρηξης). Τότε το στόμιο εξόδου του βλήματος είναι με

γαλύτερο από το στόμιο εισόδου, γιατί στη ζώνη αυτή το βλήμα ακολουθεί 

μια σβουροειδή κίνηση που δίνει στον πόρο του τραύματος σχήμα κώνου 

με κορυφή εισόδου και βάση στο στόμιο εξόδου του. Σε κάθε περίπτωση, 

πάντως, μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμα προς εκτίμηση τα εξής στοιχεία:
α) Η κατεύθυνση των χειλέων των δύο στομίων. Τα χείλη του στομίου 

εισόδου του βλήματος θα είναι στραμμένα προς τα μέσα, ενώ του στο
μίου εξόδου προς τα έξω.

β) Η κατεύθυνση των ινών των ρούχων του θύματος στις δύο τρύπες 

που αντιστοιχούν στα στόμια εισόδου και εξόδου του βλήματος (στο στό

μιο εισόδου προς τα μέσα, στο στόμιο εξόδου προς τα έξω.

γ) Η ανεύρεση στο ένα των δύο στομίων ξένων σωμάτων που πα

ρασύρθηκαν από το βλήμα Ιόρα θα πρόκειται για στόμιο εισόδου).

δ| Η κατεύθυνση των παρασχίδων των οστών, αν το βλήμα πέρασε μέ

σα από κάποιο από αυτά.

Οταν στο σώμα του θύματος παρατηρούνται τρία ή περισσότερα 

τραύματα, τρία κυρίως ζητήματα γεννιούνται: τα τραύματα προκλήθηκαν 

με μία ή με περισσότερες βολές, από ένα ή από περισσότερα όπλα και 

ποιό από αυτό προηγήθηκε;

Το πρώτο ερώτημα δεν πρέπει να ξενίζει, γιατί δεν αποκλείεται από έ 

να και μόνον βλήμα να προκληθούν περισσότερα από δύο τραύματα. Κάτι 

τέτοιο μπορεί να συμβεί, λ.χ. αν το βλήμα διαπέρασε πρώτα τον γυναικείο 

μαστό και ύστερα εισχώρησε στο θώρακα ή αν τούτο διαπέρασε πρώτα 

το μπράτσο του θύματος και ύστερα το θώρακα του, χωρίς να αποκλείε

ται η δυνατότητα να διαπερόσει κατόπιν και το  άλλο χέρ ι (οπότε θα 

προκληθούν 6 συνολικά τραύματα, εκ των οποίων 3 στόμια εισόδου 

και 3 στόμια εξόδου). Η λύση θα σ τηρ ιχτεί στη στάση του θύματος 

κατά τη στιγμή του πυροβολισμού, το ύψος και τη θέση των τραυ

μάτων κ.λπ.

Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα (από την οποία θα κριθεί αν οι δρά

στες ήταν περισσότεροι από έναν) θα δοθεί από την εξακρίβωση της ταυ

τότητας των όπλων, σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν πιο πάνω.

Το τρίτο ερώτημα αποκτά σπουδαία σημασία, όταν το ένα από τα 
τραύματα που προκλήθηκαν από περισσότερους από έναν δράστες υπήρ

ξε θανατηφόρο. Η απάντηση θα στηριχτεί στα ιατροδικαστικό μόνον 
ευρύματα. Αν όμως τα βλήματα πέρασαν πρώτα μέσα από τζάμι ή εισήλ- 

θαν και τα δύο στην ίδια περιοχή του κρανίου του θύματος, τα ραγίσματα 
που θα προκαλέσει το δεύτερο βλήμα θα σταματούν στα ραγίσματα που 
προκόλεσε το πρώτο βλήμα.

Στη δικαστηριακή πρακτική δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις, που ο 

δράστης ισχυρίζεται ότι δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει ή τραυματίσει το 

θύμα αλλ' ότι πυροβόλησε στον αέρα (Αχ. για να το εκφοβίσει ή για να 
"γιορτάσει" τη βραδυό της Ανάστασης), πλην όμως το βλήμα εποστρακί- 

σθηκε και χτύπησε το θύμα. Για τον έλεγχο του ισχυρισμού αυτού, που 
μπορεί να μεταβόλει το χαρακτηρισμό της πράξης από έγκλημα με πρό

θεση σε έγκλημα από αμέλεια, θα πρέπει: 

α) να έχει βρεθεί το βλήμα μέσα στο σώμα του θύματος (αφενός για να 

εξεταστεί και αφετέρου για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο ότι εποστρα

κίστηκε μετά την έξοδό του από αυτό) 

β) τούτο να είναι παραμορφωμένο

γΙ να μην έχει προσκρούσει πάνω σε κόκκαλο (οπότε θα μπορούσε να 

είχε παραμορφωθεί από το λόγο αυτό) 

δ) να βεβαιωθεί ότι δεν πρόκειται για παραμόρφωση που την προκάλε- 

σε τυχόν ελαττωματικότητα του όπλου.

Εκτός των παραπάνω, θα πρέπει αφενός να αναζητούνται πάνω στο 

βλήμα ξένα σώματα, που ενδεχόμενα ηροσκολλήθηκαν σ' αυτό από την 

πρόσκρουσή του, και αφετέρου να ερευνόται ο τόπος όπου συνέβηκε το 

γεγονός, για να βρεθεί το σημείο πρόσκρουσης του βλήματος (εγχείρημα 

όχι δύσκολο αν πρόκειται για κλειστό χώρο). □
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Από το Νόμο στην Πραγματικότητα

χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς κατά την ενά
σκηση τω ν καθηκόντω ν το υ ς  ε ίνα ι ένα από τα  πλέον 
"καυτά" θέματα της αστυνομικής πρακτικής. Αυτό ο φ ε ί
λετα ι σε πολλούς και δ ιάφορους λόγους, μεταξύ των ο

ποίων είναι και η (λίαν επιεικώς χαρακτηριζόμενη ως) ατελώ ς νο
μική αντιμετώπιση του θέματος από την Ελληνική πολιτεία. Η χρήση 
των όπλων και γενικότερα η χρήση βίας από τα πολιτειακό όργανα 
α π ο τελε ί ένα ιδ ια ίτερα  ευα ίσθητο νομικό θέμα και είναι βασικό 
διαχρονικό πρόβλημα, που καθορίζει το  περιεχόμενο του κρότους 
δικαίου σε κάθε εποχή.1

Στην παρούσα εισήγηση θα εξετασθεί το θέμα της χρήσεως των ό - 
πλων από τη νομική του άποψη και θα γίνει μια προσπάθεια "ψη- 
λαφήσεως” της αστυνομικής πραγματικότητας. Αφού διευκρινιστεί η 
έννοια του όρου "όπλο", θα γίνει προσπάθεια να αναλυθούν μια - μια οι 
περιπτώσεις, που σύμφωνα με τους - τυπικώς - ισχύοντες νόμους ε 
πιτρέπεται η χρήση των όπλων. Στη συνέχεια θα επιχειρηθεί να γίνει 
κριτική της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την κρατούσα σήμερα 
κοινωνική και αστυνομική πραγματικότητα, ενώ στο τέλος θα ε ξ α 
χθούν συμπεράσματα και θα γίνουν προτάσεις.

Νομική ρύθμιση του θέματος

Οι βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν τη χρήση των όπλων από τους αστυ - 
νομικούς είναι το Π Α 141/1991 (άρθρο 133) και ο Ν 29/30-4-1943 Ιόρ - 
θρο 1). Σχετική αναφορά επίσης γίνεται και στο άρθρο 8 του ΝΑ. 
794/71 "περί δημοσίων συναθροίσεων", καθώς και στο ΒΑ. 269/1972 
"περί εγκρίσεως κανονισμού διαλύσεως δημοσίων συναθροίσεων".

Να σημειωθεί ότι, η Ελληνική αστυνομία αποτελεί ιδιαίτερο ένοπλο 
σώμα, λειτουργεί με τους δικούς της οργανικούς νόμους και δεν ε 
φαρμόζονται για το προσωπικό της οι διατάξεις που αφορούν τους 
δημοσίους πολιτικούς υπαλλήλους.

Από τη φύση της αποστολής της η αστυνομία είναι στρατιωτικό ορ
γανωμένη και εφοδιάζετα ι με τα αναγκαία μέσα και οπλισμό για την ε  - 
κτέλεση των καθηκόντων της.2 Το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως και κα - 
τό συνέπεια η αστυνομία έχει ως αποστολή να κατοχυρώνει και να δια - 
τηρεί τη δημόσια τάξη, να προστατεύει τη δημόσια και κρατική ασφά
λεια, να εξασφαλίζει την πολιτική άμυνα της χώρας και να συμμετέχει 
στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας σε συνεργασία με τις ένοπλες 
δυνάμεις3

Εννοια του όρου "όπλο" στην Αστυνομική πρακτική

Η έννοια του όρου “όπλο" στην αστυνομική πρακτική είναι συνυφα- 
σμένη με την έννοια του όρου της βίας και ειδικότερα με την άσκηση 
νόμιμης κρατικής υλικής βίας.4 Ο ορισμός του όρου όπλο δίδεται από 
το άρθρο 1 του Ν. 2168/93. Δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας
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μελέτης η ανάλυση της έννοιας όπλο. Απολύτως αναγκαίο όμως καθί
σταται να διευκρινισθείότι στην έννοια του όρου "όπλο" περιλαμβάνο
νται και τα αντικείμενα εκείνα που είναι πρόσφορα για επίθεση ή άμυ
να5, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι αστυνομικές ράβδοι, 
σπάθες, λόγχες, ξίφη, ξιφίδια, ξιφολόγχες, στιλέτα, τόξα.6

Κατά συνέπεια όσα λεχθούν παρακάτω, δεν αναφέρονται μόνο στα 
πυροβόλα όπλα (περίστροφα, πιστόλια κ.λπ.1, που φέρουν οι αστυνομι - 
κοί, αλλά σε οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηριστεί ως όπλο κατά τη νο - 
μική έννοια του όρου. Ακόμα δηλαδή και ένα τεμάχιο ξύλου (π.χ. "κα
δρόνι"), που θα χρησιμοποιήσει ο αστυνομικός κατά την ενάσκηση των 
καθηκόντων του, όταν δεν θέλει να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του 
περιστρόφου, θεωρείται ως όπλο.7

Βασικές Αρχές που ισχύουν
κατά την χρήση των όπλων από αστυνομικούς

Κατά την άσκηση της αστυνομικής εξουσίας και κατά συνέπεια κατά 
την χρήση των όπλων από τους αστυνομικούς, πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη και να εφαρμόζονται οι αρχές της νομιμότητας, της αναγκαιό
τητας και της αναλογικότητας καθώς και όσες άλλες αρχές συμπλη
ρώνουν τις τρεις αυτές βασικές αρχές του δικαίου.

Α) Η Αρχή της νομιμότητας
Σύμφωνα με την αρχή της νομιμότητας η διοίκηση οφείλει να προ

βαίνει μόνο στις ενέργειες που προβλέπονται και επιβάλλονται ή επι
τρέπονται από τους κανόνες δικαίου δηλαδή, πρέπει (οι ενέργειες της 
διοίκησης) να είναι σύμφωνες ή να βρίσκονται σε αρμονία με τους κα
νόνες αυτούς.

Ενώ ο ιδιώτης δηλαδή μπορεί να ενεργήσει οτιδήποτε δεν απαγο
ρεύεται, η διοίκηση οφείλει ή μπορεί να ενεργήσει μόνο ότι επιτρέπε
ται. Η ενέργεια της διοικήσεως πρέπει να είναι σύμφωνη με τον κανό
να δικαίου, που διέπει τη δράση της διοίκησης.8

Στην αστυνομική πρακτική και ε ιδ ικότερα  στην περίπτωση της 
χρήσης των όπλων από τους αστυνομικούς, τα παραπάνω σημαίνουν 
ότι, όχι μόνο πρέπει να υπάρχει νόμος, που να προβλέπει την χρήση 
των όπλων, αλλά επιπλέον πρέπει ο νόμος αυτός να περιγράφει σα
φώς και συγκεκριμένως τον ακριβή τρόπο χρήσης των όπλων. Κάθε 
δε χρήση του όπλου κατά τρόπο διαφορετικό, απ' αυτόν που ρητώς 
προβλέπει ο σχετικός νόμος, αντίκειται στην αρχή της νομιμότητας, 
δηλαδή είναι παράνομος.

Να σημειωθεί ότι η αρχή της νομιμότητας είναι συνέπεια των αρχών 
της λαϊκής κυριαρχίας και του αντιπροσωπευτικού συστήματος.

Η αντίθετη της νομιμότητας αρχή, δηλαδή η αρχή της σκοπιμότη
τας, δεν έχει θέση ούτε σε δημοκρατική πολιτεία, ούτε σε σύγχρονο 
αστυνομικό δίκαιο, αφού σε μια ευνομούμενη πολιτεία "ο σκοπός δεν 
αγιάζει τα μέσα"9
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Β) Η Αρχή της αναγκαιότητας
Σύμφωνα με την αρχή της αναγκαιότητας η κρατική επέμβαση δι

καιολογείται να περιορίσει την ελευθερία του ατόμου, μόνο σε όση έ 
κταση συντρέχει ανάγκη θεραπείας του δημοσίου συμφέροντος.10 
Μη αναγκαία δηλαδή είναι η χρήση των όπλων, όταν το επιδιωκόμενο 
αποτέλεσμα, μπορεί να επ ιτευχθεί με άλλο ολιγότερο επαχθές μέ
τρο1 1 για τον θίγόμενο ιδιώτη ή για το κοινό. Είναι ευνόητο ότι, η αρχή 
της αναγκαιότητας ενεργοποιείται μόνον όταν εκ των πραγμάτων υφί- 
στανται περισσότερα από ένα πρόσφορα μέτρα, για την υλοποίηση 
του επιδιωκομένου σκοπού.12 Η αρχή αυτή αναφέρεται στην ύπαρξη 
ουσιαστικών προϋποθέσεων περιορισμού της ατομικής ελευθερίας, 
καθώς και στην διάρκεια της κρατικής επεμβόσεως, με την έννοια ότι 
η βία μπορεί να ασκηθεί μόνο για όσο χρόνο συντρέχουν οι ουσιαστι
κές προϋποθέσεις. Σημειωτέον ότι, η αρχή αυτή λαμβόνεται υπόψη 
και από το άρθρο 133 του Π Α  141/91, το οποίο ρητά αναφέρει ότι: η 
χρήση των όπλων επιτρέπεται εφ ' όσον υπάρχει απόλυτη ανάγκη και 
αφού εξαντληθούν όλα τα ηπιότερα μέσα.

Στην περίπτωση χρήσεως όπλων από τους αστυνομικούς πρέπει, ό
χι μόνο να προβλέπεται από το νόμο (ενν. η χρήση των όπλων], αλλά και 
να είναι απολύτως αναγκαία στη συγκεκριμένη περίπτωση, που γίνεται 
αυτή. Στην περίπτωση π.χ. που απαιτείται σύλληψη επικίνδυνου κακο
ποιού, ο οποίος κρύπτεται σε οικία ένοπλος, δεν είναι σύμφωνη με την 
αρχή της αναγκαιότητας η ενέργεια (ή η κατάστρωση σχεδίου δρά- 
σεως) που αποβλέπει στον πυροβολισμό αυτού, ή ακόμα και στη χρήση 
χημικών ουσιών (π.χ. δακρυγόνων) προτού εξετα σ θεί το ενδεχόμενο 
να συλληφθεί κατά την έξοδό του από την οικία του με αιφνιδιαστική 
ενέργεια, χωρίς την χρήση όπλου ή ακόμα και χωρίς τη χρήση βίας.

Γ) Η Αρχή της αναλογικότητας
Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας μεταξύ του συγκεκριμέ

νου διοικητικού μέτρου και του επιδιωκόμενου νόμιμου σκοπού, πρέ
πει να υπάρχει μαι εύλογη σχέση. Η σχέση αυτή υπάρχει μόνον όταν το 
μέτρο που λαμβόνεται είναι το πλεόν κατάλληλο για την επίτευξη του 
επιδιωκόμενου σκοπού (καταλληλότητα), συνεπάγεται κατ' ένταση και 
διάρκεια τα λιγότερα δυνατά μειονεκτήματα για τον ιδιώτη (πολίτη) και 
το  κοινό και τέλος τα συνεπαγόμενα μειονεκτήματα δεν υηερσκελί- 
ζουν τα πλεονεκτήματα.13 Για την κατανόηση (και εφαρμογήΙ της αρ
χής της αναλογικότητας έχει λεχθεί ότι "δεν πρέπει η αστυνομία να 
κυνηγάει τα σπουργίτια με κανόνια".14 Αποτελεί συνταγματική αρχή και 
θεμελιώνεται στο άρθρο 5 παρ. 1 και 25 παρ. 1 του ισχύοντος Συντάγ
ματος.

Η αρχή της αναλογικότητας, η οποία διέπει την άσκηση της διακρι
τικής ευχέρειας προέκυψε αρχικά από το δίκαιο της Δημόσιας Τάξης 
και του Διοικητικού καταναγκασμού, της αρμοδιότητας δηλαδή των 
οργάνων της διοικήσεως να προβαίνουν σε υλικές, εκτελεστικές, μο
νομερείς ενέργειες σε περίπτωση άρνησης ή παραλείψεως του ιδιώ
τη να συμμορφωθεί σε διοικητική πράξη.15 Εφαρμόστηκε κατά πρώτο 
λόγο στο Αστυνομικό Δίκαιο16 και στη συνέχεια σ' ολόκληρο το διοικη
τικό δίκαιο.17 Οπως η αρχή της αναγκαιότητας, έτσι και η αρχή της α- 
ναλογικότητας προβλέπεται από το άρθρο 133 ΠΔ. 141 /9 1, με τη ρητή 
διατύπωση ότι: η χρήση των όπλων επιτρέπεται εφ ' όσον υπάρχει α
πόλυτη ανάγκη και αφού εξαντληθούν όλα τα ηπιότερα μέσα.

Ενα βασικό ερώτημα που τίθεται στο σημείο αυτό είναι το παρακά
τω: Ποιος καθορίζει και προπάντων ποιος αποφασίζει για την ύπαρξη 
και την έκταση εφαρμογής ή την μη εφαρμογή (σε περίπτωση που δεν 
γίνεται αστυνομική ενέργεια) των παραπάνω αρχών στην αστυνομική 
πρακτική; Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα είναι ότι, την από
φαση λαμβάνει αυτός που έχει την ευθύνη να ενεργήσει, σύμφωνα με 
όσα ο νόμος ορίζει. Π.χ. στις συναθροίσεις (άρθρο 11 Συντάγματος) ή 
στη στάση κρατουμένων (άρθρο 174 Π.Κ.) ο νόμος ρητά ορίζει (όπως 
θα αναπτυχθεί παρακάτω) ποιος φέρει την ευθύνη της απόφασης για 
την χρήση βίας και επομένως για την χρήση των όπλων. Είναι όμως ευ
νόητο ότι, στις μεμονωμένες περιπτώσεις, εκέι δηλαδή που ο αστυνο

μικός ενεργεί ουσιαστικούς μόνος του (π.χ. σε νυκτερινή υπηρεσία, το 
πλήρωμα περιπολικού δέχεται επίθεση από ελεγχόμενους) την απο
κλειστική ευθύνη για την εφαρμογή των παραπάνω βασικών αρχών, 
την φέρει ατομικά ο κάθε αστυνομικός χωριστά. Το τελευταίο δείχνει 
και τον υψηλό βαθμό της γνώσης, που πρέπει (και οφείλει) να έχει α
κόμα και ο τελευταίος σε βαθμό αστυνομικός, σε (νομικά) θέματα σχε
τικά με την χρήση των όπλων.

Ανάλυση των επψέρους περιπτώσεων, που επιτρέπεται 
η ΧΡή^η των όπλων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία

Σύμφωνα με την - τυπικώς - ισχύουσα νομοθεσία η χρήση των ό
πλων από τους αστυνομικούς επιτρέπεται στις περιπτώσεις που προ- 
βλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 29/30-4-1943 “περί 
περιπτώσεων καθ' ας επιτρέπεται η χρήσις των όπλων υπό της δημο
σίας δυνάμεως".

Ειδικότερα η χρήση των όπλων επιτρέπεται:
α) "όταν ενεργείται κατ' αυτών επίθεσις δια πυροβόλων όπλων ή άλ

λων αντικειμένων, δυναμένων να επιφέρωσιν αυτοίς σοβαρόν σωμα
τικήν βλάβην". Είναι ευνόητο ότι η επιμέρους αυτή διάταξη δεν ισχύει, 
δεδομένου ότι δεν λαμβάνει υπόψη της την αρχή της αναλογικότητας. 
Η περίπτωση αυτή εξομοιώνει ουσιαστικούς, κάθε επίθεση που δέχε
ται ο αστυνομικός, χωρίς να γίνεται διάκριση του μέσου της επιθέ- 
σεως. Δέχεται δηλαδή η συγκεκριμένη διάταξη ότι, αρκεί το μέσο που 
χρησιμοποιείται κατά του αστυνομικού να μπορεί να επιφέρει σ' αυτόν 
σοβαρή σωματική βλάβη. Ετσι, όμως, εξομοιώνεται η επίθεση που γί
νεται με πυροβόλα όπλα, με αυτή που γίνεται με πέτρες, ενώ η διαφο
ρά μεταξύ των δύο αυτών μέσων είναι προφανέστατη.18

β) όταν δεν δύναται να υπερασπισθώσιν άλλως τον τόπον τον ο
ποίον κατέχουσιν ή την θέσιν ή τα άτομα, τα οποία παρεδόθησαν αυ
τοίς προς φύλαξιν ή των οποίων εκ καθήκοντος ανέλαβον την προά- 
σπισιν ή τους δημοσίους υπαλλήλους εν τη εκτελέσει των καθηκόντων 
των ή τα δημόσια καταστήματα. Ομοίως και η διάταξη αυτή ουδόλως 
λαμβάνει υπόψη της την αρχή της αναλογικότητας. Επιπλέον η γενική 
και αόριστη διατύπωση της (διάταξης αυτής) καθιστά προδήλως παρά
νομη και επικίνδυνη την εφαρμογή της. Ετσι, είναι παράνομη η ενέργεια 
εκείνη κατά την οποία η ολιγάριθμη αστυνομική δύναμη που έχει ανα- 
λάβει την φύλαξη ενός δημοσίου κτιρίου (π.χ. Υπουργείου), αρχίζει να 
πυροβολεί εναντίον όσων προσπαθούν να εισέλθουν ή εναντίον όσων 
έχουν εισέλθει στο κτίριο.

γ) όταν υφισταμένης συναθροίσεως, το πλήθος προβαίνη ε ις  λεη
λασίας ή διαρπαγάς ή βιαιοπραγίας κατά πολιτών ή καταλήψεις ή φθο
ράς δημοσίων ή ιδιωτικών οικιών ή καταστημάτων ή αποθηκών ή όταν 
η επιτραπείσα συνάθροισις εξετράπη του ειρηνικού της σκοπού εις 
πράξεις διαταράσσουσας την δημοσίαν τάξιν, δ) όταν ενεργούνται συ
ναθροίσεις παρά την απαγόρευσιν αυτών υπό της Αρχής, οι δε συνα- 
θροισθέντες, καίπερ δεν εκτρέηονται ε ις  έκτροπα, εν τούτοις ε ις  
πρόσκλησιν αυτής όπως διαλυθώσιν, αρνούνται να πράξωσι τούτο. Οι 
δύο αυτές επιμέρους περιπτώσεις αφορούν συναθροίσεις και συγκε
ντρώσεις. Πρέπει να θεωρηθεί ότι έχουν ρητώς καταργηθεί από με
ταγενέστερους νόμους και ειδικότερα από τα άρθρα 7 και 8 του ΝΔ. 
794/1971, αλλά και από το ΒΔ. 269/1972.19 Προ πάντων όμως έχουν 
καταργηθεί με την ψήφιση και ισχύ των άρθρων 129 έως και 133 του 
ΠΔ. 141 /9 1 20 (Σημειώνεται ότι, για την χρήση των όπλων στις συνα
θροίσεις και συγκεντρώσεις γίνεται αναλυτική αναφορά παρακάτω).

ε| όταν κρατούμενοι αποπειρώνται την βία απόδρασίν των ε ίτε  η βία 
στρέφετα ι κατά των φυλάκων, ε ίτε  κατά πραγμάτων, στ) όταν κρα
τούμενος ανέλθη εν καιρώ ημέρας επί της στέγης ή αναρριχηθεί επί 
των τοίχων του καταστήματος ή εξέλθη αυτού εις την οδόν με σκοπόν 
αποδράσεως και δεν σταθή εις την πρόσκλησιν του φρουρού. Ομοίως, 
εις πάσαν περίπτωσιν αποπείρας αποδράσεως κατά την διάρκειαν της 
νυκτός, εφ ' όσον δεν ήθελε σταθή ο κρατούμενος εις την πρόσκλησιν 
του σκοπού αλτ ή πυροβολώ, ζ) όταν, εν περιπτώσει στάσεως, διατα-
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χθέντος υπό της Αρχής να διαλυθώσι, δεν υποτόσσωνται ε ις  τας δο- 
θείσας διαταγάς.

Και οι τρεις  παραπάνω περιπτώσεις του Ν. 29/1943 έρχονται σε 
πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 2 (απόλυτη προα- 
στασία της ζωής, τιμής και ελευθερίας) και 7 παρ. 2 (απόλυτη προστα
σία της σωματικής ακεραιότητας) του ισχύοντος Συντάγματος. Η αντι
συνταγματικότητα μάλιστα των διατάξεων αυτών γίνεται ακόμα πιο έ 
ντονη μετά την κατάργηση της θανατικής ποινής 21 Κατά συνέπεια οι 
διατάξεις αυτές δεν ισχύουν, καθότι έρχονται σε πλήρη αντίθεση με 
το  ισχύον Σύνταγμα. Είναι δε νομικά και λογικά παράδοξο, να απαγο
ρεύεται η θανατική ποινή ακόμα και για τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα 
και από την άλλη πλευρά να επιτρέπεται ο θάνατος σε περίπτωση α- 
ποδράσεως, με χρήση όπλων από τους αστυνομικούς στην προσπά
θεια τους “να σταματήσουν” την απόδραση. Αλλωστε για την απόδρα
ση κρατουμένου προβλέπεται ποινή φυλακίσεως μέχρι ενός (11 έτους, 
ενώ για οποιονδήποτε άλλον που συμμετέχει σ' αυτήν προβλέπεται 
ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον δύο (2) ετών.22 Η αστυνομική πρακτική 
έχει καταδείξει ότι, πυροβολισμοί για εκφοβισμό σε περίπτωση από
πειρας αποδρόσεως είναι επικίνδυνοι και πολλές φορές μπορεί να ο
δηγήσουν σε βαρύτατο τραυματισμό ή ακόμα και σε θανάτωση αυτού 
που προσπαθεί να αποδράσει23

Αξιοσημείωτο είναι ότι, στο άρθρο 93 Ν. 1851 /89 "Κώδικας Βασικών 
Κανόνων για την μεταχείριση των κρατουμένων" ο νομοθέτης ορίζει 
περιοριστικά τα μέτρα που επιτρέπεται να ληφθούν για τη διατήρηση 
της τάξεω ς στα σωφρονιστικά καταστήματα.

Ειδικότερα ορίζεται ότι, μέτρα τάξης, προστασίας και κατευνασμού 
στα καταστήματα κράτησης διατάσσονται, όταν κινδυνεύει η τάξη, και 
η ασφάλεια του καταστήματος από βίαιες ή άλλες ενέργειες κρατου
μένου, που στρέφονται εναντίον του ή κατ' άλλων. Τα μέτρα αυτά είναι:

α) η χρήση χειροπεδών, β) ο εγκλεισμός σε ειδικό κελί, γ) η χρήση 
βραχείας ράβδου, υδραντλίας, δακρυγόνων αερίων, καθώς και άλλου 
συναφούς και αναλόγου μέτρου για την διατήρηση και την αποκατά
σταση της τάξης και ασφάλειας του καταστήματος2'1 Στο σημείο αυτό 
πρέπει να διευκρινιστεί ότι, η τήρηση της τάξεω ς στο εσωτερικό της 
φυλακής (αποτελεί καθήκον και) υπάγεται στην αρμοδιότητα του σω
φρονιστικού προσωπικού25

Οσον αφορά την εξωτερική φρούρηση των φυλακών, αυτή ανήκει 
στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και ενεργείται από α
στυνομικό προσωπικό της Ελληνικής αστυνομίας, που έχει δ ια τεθεί σ' 
αυτό, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν Α  1335/1973. Υποχρεούται ό
μως η εξωτερική φρουρά των φυλακών να παρέχει τη συνδρομή της 
στην εσωτερική φρουρά, όταν αυτό απαιτείται,26.

Σε περίπτωση διαταράξεως της τάξεω ς και της ασφαλείας στις 
φυλακές ο Εισαγγελέας και σε περίπτωση κατεπείγοντος ο διευθυ
ντής των φυλακών, ή ο υποδιευθυντής ή ο αρχιφύλακας που αναπλη
ρώνει νόμιμα τον διευθυντή, μπορεί να καλεί σε αρωγή τις αστυνομι
κές δυνάμεις. Κατά την επέμβαση της αστυνομίας παρευρίσκεται ο Ει
σαγγελέας, ο οποίος διατάσσει τα κατά περίπτωση αναγκαία μέτρα 
και σε περίπτωση κατεπείγοντος ενημερώνει τηλεφωνικά και παρέχει 
τις απαραίτητες οδηγίες σπεύδοντας στο σωφρονιστικό κατάστη
μα.27. Ο Εισαγγελέας επίσης δίδει τις σχετικές εντολές, μέχρι ποιού 
σημείου θα φθάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις στο εσωτερικό του 
σωφρονιστικού καταστήματος, καθορίζει δε το είδος και την έκταση 
της νόμιμης βίας που θα ασκήσουν, καθώς και κάθε άλλο μέτρο, που αυ
τός θα κρίνει αναγκαίο, προς αποκατάσταση της τάξεως και ασφαλείας.28

Οσον αφορά την στάση ή απόδραση μεταγομένων ατόμων,29 σύμ
φωνα με την διατύπωση του νόμου "η χρήση των όπλων για την κατα
βολή της στάσης ή την πρόληψη απόδρασης επιτρέπεται με τις προϋ- 
ποθσεις του άρθρου 133 του παρόντος” 30 Είναι ευνόητο όμως ότι, η 
διατύπωση αυτή υπάγεται στους περιορισμούς που αναπτύχθηκαν πα
ραπάνω. Πάντως, κατά ρητή διατύπωση του νόμου, απαγορεύεται α
πόλυτα η χρήση των όπλων εναντίον εκείνων που επιχειρούν να δρα
πετεύσουν, επωφελούμενοι της αμέλειας των συνοδών, χωρίς να 
χρησιμοποιήσουν βία ή απειλή βίας” 31 Το τελευτα ίο σημαίνει ότι, θα

παραπεμφθεί για ανθρωποκτονία με πρόθεση (άρθρο 299 Π.Κ.), ο α
στυνομικός εκείνος, ο οποίος θα πυροβολίσει μεταγόμενο, ο οποίος 
επιχειρεί να αποδράσει, χωρίς τη χρήση βίας, εκμεταλλευόμενος την 
ολιγωρία του (ενν. αστυνομικού).

Συμπερασματικώς λοιπόν μπορεί να λεχθεί ότι, σε περίπτωση από
πειρας απόδρασης κρατουμένου από σωφρονιστικά καταστήματα ή 
αστυνομικό κρατητήριο ή μεταγομένου οπουδήποτε, ουδόλως επι
τρέπεται η χρήση των όπλων από αστυνομικούς ε ίτε  για εκφοβισμό, 
ε ίτε  για τραυματισμό ή θανάτωσή του προς το σκοπό ματαιώσεως της 
απόδρασης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι, θα αφαιθεί ο κρατούμενος 
ανεμπόδιστος να αποδράσει ή ότι η αστυνομία θα παραμείνει α
δρανής. Απλώς σημαίνει ότι, τα μέτρα βίας που επιτρέπεται αν χρησι
μοποιηθούν εναντίον αυτού ή αυτών, που επιχειρούν να αποδράσουν 
είναι τα προβλεπόμενα από το άρθρο 93 του Ν. 1851/89 του Κώδικα 
Βασικών Κανόνων για την μεταχείριση των κρατουμένων. Ο

1 Βλέπ. και παρατηρήσεις Ε. Συμεωνίδου - Καστανίδου στην με αριθμό 
12/1992 Γνωμ. Εισαγ, Α.Π., Υπεράσπιση έτους 1992 σελ. 167 επόμ,
2 Βλέπ. Αρθρο 3 παρ. 1 Ν. 1481/84.
3 Βλέπ. Αρθρο 1 Ν. 1481/84.
4 Βλέπ. Α.Ι. Τάχος "Δίκαιο της Δημόσιας Τάξης" σελ. 107.
5 Βλέπ. Αρθρο 1 παρ. 2 Ν. 2168/93.
6 Βλέπ. Αρθρο 1. παρ. 2 περ. δ, Ν. 2168/93.
7 Θέματα σχετικά με τον οπλισμό των αστυνομικών ρυθμίζονται στη No

7 Κανονιστική Διαταγή του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.
8 Βλέπ. Σπηλιω τόπουλος "Εγχειρίδιο Δ ιο ικητικού Δικαίου" εκδ, 
1996 σελ. 109 επόμ.
9 Βλέπ. Α. Τάχος "Δίκαιο της Δημόσιας Τάξης" εκδ. 1990 σελ. 117 και 148.
10 Βλέπ. Α, Τάχος *Δίκαιο της Δημόσιας Τάξςη'εκδ. 1990 σελ. 56.
11 Βλέπ. Ν. Ανδρουλάκης "Τα όρια της ανακριτικής δράσεως και η αρχή 

της αναγκαιότητος“Γ\οιν. Χρον, ΚΕ (1975) σελ. 3 επόμ.
12 Βλέπ. Θ. Δαλακούρας "Αρχή της Αναλογικότητας και μέτρα Δικονο- 

μικού Καταναγκασμού" εκδ. 1993 σελ. 101.
13 Βλέπ. Π.Δαγτόγλου "Γενικό Διοικητικό Δίκαιο"εκδ. 1984 σελ. 135.
14 Βλέπ. Αρ. Μάνεσης, "ΑτομικέςΕλευθερίες"εκδ. 1979 σελ. 77.
15 Βλέπ. Ε. Σπηλιωτόπουλος, "Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου" εκδ. 1996 

σελ. 115.
16 Βλέπ. Δημ. Κοντό γιωργα - ΘεοχαροποΟλου, Ή Αρχή της Αναλογικό- 

τητας στο Εσωτερικό Δημόσιο Δίκαιο"εκδ. 1989, σελ. 12.
17 Βλέπ.ΑΡάϊκος, "Παραδόσεις Συνταγματικού Δικαίου" εκδ. 1984 σελ, 188.
18 Βλέπ. την με αριθμό 12/1992 Γνωμ. Εισαγ. Α.Π., Ποιν.Χρον. MB σελ. 

1235 ή Υπεράσπιση έτους 1992 σελ. 169.
19 Βλέπ. Γνωμ. 5/1986 Ποιν. Χρον. ΛΣΤ σελ. 777 και Α.Π. 782/1979 Ποιν. 

Χρον. Κθ σελ. 883.
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2479/6-5-1997.
23 Βλέπ. Γνωμ. Εισαγ. Α.Π.1802/96 Ποιν. Χρον. ΜΣΤ σελ. 1532 επόμ.
24 Βλεπ. άρθρ. 93 παρ. 2 Ν. 1851/89, όπως τροπ. με άρθρ. 3 παρ. 5 Ν. 

2408/96.
25 Βλέπ. άρθρ. 93 παρ, 1 Ν, 1851 /89, όπως τροπ. με άρθρ. 3 παρ. 5 Ν. 

2408/96.
26 Βλέπ. άρθρα 36 και 71 ΠΔ. 141/1991.
27 Βλέπ. άρθρο 93 παρ. 1 περ. β Ν. 1851 /89, όπως τροπ. με αρ. 3 παρ. 5 

Ν. 2408/96.
28 Βλέπ. το μεαριθμ. 1027/6/4 12-9-1996 έγγραφο του Υπουργείου Δη

μοσίας Τάξεως Κλάδος Αστυνομικής Ασφαλείας και Τάξης με θέμα "Διά
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30 Βλέπε άρθρο 149 παρ. 2 ΠΔ. 141/1991.
31 Βλέπε άρθρο 149 παρ.3ΠΔ. 141/1991.
32 Βλέπ. Γνωμ. Εισαγ. Α.Π. 1802/96 Ποιν. Χρον. ΜΣΤ σελ, 1532 επόμ.
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Η π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ή  
της σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  ο ικ ο γ έ ν ε ι α ς

Του Γεωογίου Κρουσταλλάκη. 
καθηγητή Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Η οικογένεια, το πρωταρχικό και θεμελιώδες κύτταρο της κοινωνικής ζωής και η 
ευρύτερη κοινωνία με όλες τις επί μέρους μορφές ζωής που παρουσιάζει συγκροτούν 
το ανθρώπινο ή κοινωνικό περιβάλλον, μέσα στο οποίο το άτομο επέχει θέση πομπού 
και δέκτη συγχρόνως, δέχεται δηλαδή αενάως και εκπέμπει πολιτιστικά και κοινωνικά 
μηνύματα, διδάσκει και διδάσκεται.

*
Εξετάζοντας τη σημερινή οικογένεια, θα μπορούσε κανείς να 

διαπιστώσει τα εξής:

α. Η παλαιού τύπου οικογένεια - της μέσης αστικής τάζης - 
έχει μεταβληθεί σε "εργασιακό σύστημα”, υπό την πίεση των 

αυξημένω ν οικονομικών προβλημάτων και τω ν απαιτήσεων της 

σημερινής ζωής. Τα μέλη δηλαδή της σύγχρονης ο ικογένειας, κυ

ρίως δε οι γονείς - συνήθως και οι δύο - απομακρύνονται επ ί πολύ 

χρόνο - σχεδόν όλη την ημέρα, σε μερ ικές μάλιστα περιπτώσεις 

και όλη την εβδομάδα - από την οικογενειακή εστία  στους δ ιάφο

ρους χώρους εργασίας, με αποτέλεσμα, όταν επ ιστρέφουν εξο υ 

θενωμένοι από τ ις  δ ιάφορες "συγκινήσεις" της ημέρας, να μην έ 

χουν τη δ ιά θεσ η  να ασχοληθούν με τα  προβλήματα τη ς  ανα

τροφ ής των παιδιών τους.

Βέβαια, η κατάσταση αυτή, όπως είναι γνωστό, ευ νοε ί τη συμμε

τοχή του  πατέρα, κατά το  υπόλοιπο της ημέρας διάστημα, στις 

δ ιά φ ορ ες  εργα σ ίες  του σύγχρονου νοικοκυριού. Κατ' αυτό τον 
τρόπο επ ιτυγχάνεται κάποια απόκλιση από τους σ τερεότυπ ους 

ανδρικούς ρόλους.

Εκτός όμως από τη θετική αυτή αλλαγή που επισημαίνει κανείς 

στον τομέα  των δραστηριοτήτων του πατέρα μέσα στο οικογε

νειακό πλαίσιο, γενικότερα παρατηρούμε κάποιο υποβιβασμό, κά

ποια μείωση του γονεϊκού παιδαγωγικού ρόλου του που ασφαλώς 

έχε ι φοβερό αντίκτυπο στην όλη παιδευτική λειτουργία της οικο

γένειας.

Μ έσα λοιπόν σ' αυτό το  "εργασιακό σύστημα" ο πατέρας δεν α

π οτελε ί για το  παιδί το  παλαιό πρότυπο ενεργητικότητας και δη
μ ιουργικότητας, είναι απλώς ένα πρόσωπο που φ έρ ε ι σ το σπίτι 

χρήματα από την εργασία του και εξα σ φ αλ ίζε ι με αυτό τον τρόπο 
τα  διάφορα μέσα διατροφής.

Αλλά και στην περίπτωση ακόμη αυτή υπάρχει στην εποχή μας 

ένας αστάθμητος παράγοντας που πολλές φ ο ρ ές  παρεμβαίνει 

αιφνιδίως και δημιουργεί ένα τεράσ τιο  οικονομικό και ψυχολογικό 

δράμα για την οικογένεια. Ο παράγοντας αυτός είναι η ανεργία του 

πατέρα. Ο άνεργος πατέρας χάνει συνήθως τη φυσική δυνατότη

τα  να γίνει πρότυπο προς μίμηση. Στην περίπτωση αυτή είναι για το  

παιδί ένα παράσιτο, ένα βάρος της οικογένειας.

Συμπερασματικό, θα μπορούσε να παρατηρήσει κανείς πως, μέ

σα στο κλίμα της οικογενειακής αυτής μεταδομήσεως, της οποίας 

τα κύρια χαρακτηριστικό επισημάναμε παραπάνω, ο ρόλος του πα

τέρ α  μέσα στην οικογένεια, με την πάροδο του χρόνου, αποδυνα

μώνεται σταδιακό, κυρίως από κοινωνικής πλευράς. Ψυχολογικά ό

μως συνεχίζει να λε ιτο υ ρ γε ί κάπως πιο εύρυθμα.

Ετσι, ο πατέρας ως αρχηγός ("φύσει και θέσει") της ο ικογένειας 

συνεχίζει ακόμη - τ ις  π ερ ισσότερες τουλάχιστον φ ο ρ ές  - να πα

ρέχε ι στα τέκνα του ορισμένα “δυναμικά" πρότυπα ταυτισμού και 

να επηρεάζει κατ' αυτό τον τρόπο αποφασιστικό τη συγκρότηση 

και την παραπέρα ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους.

Τα παιδιά, από την άλλη μεριά, απουσιάζουν κι αυτό από το  σπίτι 

τ ις  περ ισσότερες ώ ρες της ημέρας, απασχολούμενα στους χώ

ρους της εκπαιδεύσεως (προσχολικής, σχολικής, παρασχολικής) ή 

ακόμη και της εργασίας.

Τη γενική αυτή τόση διαλύσεως της σημερινής ο ικογένειας επι

δεινώνουν και ορ ισμένες άλλες εκδηλώ σεις της ζω ής του συγ

χρόνου ανθρώπου που έχουν σχέση με την ψυχαγωγία του και την 
αξιοποίηση του  ελευ θ έρ ο υ  χρόνου. Οι εκδηλώ σεις α υ τές  δια

σπούν ακόμη περισσότερο την οικογενειακή ομάδα: καθένας πη
γαίνει χωριστό στον κινηματογράφο, στο θέατρο, στα σπορ, σε 

εκδρομές, στην Εκκλησία.

Εξαιτίας της καταστόσ εω ς αυτής επ έρχετα ι κάποια βαθμιαία 

χαλάρωση στις σχέσ εις  μεταξύ των μελών της οικογένειας, δη- 
μιουργείται δε  διάσταση μεταξύ γονέων και τέκνων, ένα χάσμα, το  

οποίο δ ιευρύνετα ι καθημερινό και οδηγε ί σταδιακό στην αποξέ
νωση.

Οι εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής του πατέρα, της μητέρας 

και των παιδιών ξεφ εύγουν από το  συμβιωτικό - κοινοτικό πλαίσιο 
και κατά συνέπεια δεν αποτελούν πια ομόκεντρους κύκλους, αλλά 

περιοχές σαφώς διαχωρισμένες, χωρίς σημεία ταυτισμού, που ό

λο και π ερ ισ σ ό τερο  απομακρύνονται και αποξενώνονται. Ετσι, 

φθάνει μια στιγμή που οι γονείς δεν κατανοούν πια ή μάλλον παρα

νοούν τα διάφορα προβλήματα και τ ις  σπουδές των παιδιών τους, 

τ ις  ελεύ θ ερ ες  ενασχολήσεις, τ ις  συναναστροφές, τα ενδ ιαφ έρο
ντα και τις  αμφιβολίες τους.

β. Σταδιακά υποβαθμίζεται η παιδαγωγική δύναμη και το 
κύρος που διέθετε στο παρελθόν η οικογένεια ως κοινωνικός 
και μορφωτικός παράγοντας. Χαρακτηριστικά, αναφ έρουμε 

πως η εμ β έλ ε ια  τη ς  π α ιδευτικής τη ς  λε ιτο υ ρ γ ία ς  στην εποχή 

μας έχ ε ι ήδη π ερ ιο ρ ισ τε ί στα πρώτα μόνο στάδια  της ζω ής του 

νέου ανθρώπου.

Αλλά και εδώ, στην περιοχή δηλαδή της βασικής μορφώ σεω ς 

του ατόμου, σύμφωνα με τα πορίσματα της σύγχρονης ψυχοπαι-
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δαγωγικής, απαιτούνται για τη μορφωτική διαδικασία ε ιδ ικές  γνώ

σ εις και ειδ ικώ ς εκπαιδευμένα άτομα.

Ενας σημαντικός λόγος που σ υνέτε ινε στη μείωση των παιδευ

τικών δυνατοτήτων της σύγχρονης οικογένειας είναι και η αλμα
τώδης ανάπτυξη του πολιτισμού και των απαιτήσεών του, παράλ

ληλα δε και η τεράστια  αύξηση των εξε ιδ ικευμένω ν γνώσεων, οι 

οποίες ως μορφωτικά αγαθά τίθεντα ι αυτομάτως έξω  από τη δι

δακτική δικαιοδοσία της οικογένειας.

Σήμερα, όπως γνωρίζουμε, η πολιτιστική μύηση και η επαγγελ

ματική ενημέρωση και εκπαίδευση του παιδιού συντελούνται κυ

ρίως έξω  από το  πλαίσιο της οικογενειακής εστίας (σχολική εκπαί

δευση - τομε ίς  μαθήσεων).

Όπως προκύπτει από σ χετικές  έρευνες, η υποβάθμιση της παι

δαγωγικής δύναμης της ο ικογένειας είναι μεγαλύτερη σ τις πόλεις, 

και μάλιστα στα μεγαλύτερα αστικά και βιομηχανικά κέντρα, όπου 

οι συνθήκες για μια σταθερή και αποτελεσματική οικογενειακή α

γωγή δεν είναι και τόσο ευνοϊκές.

Οι δυ σ χέρε ιες  που ανακύπτουν στον τομέα  της οικογενειακής 
αγωγής ποικίλουν από τη μια οικογένεια στην άλλη, κυρίως ανάλο

γα με το  κοινωνικο-οικονομικό τους επίπεδο. Επιγραμματικά, θα 
μπορούσε να πει κανείς πως η σύγχρονη μεγαλούπολη, στο σύνο

λό της, απ οτελεί ένα εχθρικό περιβάλλον για το  παιδί και, πιο συ
γκεκριμένα, έναν αρνητικό παράγοντα για την ομαλή ψυχοσωμα

τική του ανάπτυξη.

Χαρακτηριστικά, πρέπει να αναφέρουμε πως η κατοικία της ση

μερινής ο ικογένειας - τ ις  π ερ ισσότερες φ ο ρ ές  διαμέρισμα με ε 

νοίκιο - δεν προσφέρει τη συναισθηματική ζεσ τασ ιά  της παλαιός 

"οικογενειακής εστίας" και κατά συνέπεια δ ε  δημιουργεί πια το  κα

τάλληλο παιδευτικό περιβάλλον. Εκτός αυτού όμως και οι παραδο

σιακοί χώροι της αυλής - εφ όσον υπάρχει ακόμη - του δρόμου έ 

ξω  από το  σπίτι ή της γειτονιάς, χώροι που άλλοτε διεδραμάτιζαν 

κάποιο σημαντικό ρόλο στην όλη κοινωνικοποίηση του παιδιού, σήμε

ρα δεν έχουν να προσφέρουν τίποτε σχεδόν στον τομέα αυτό.

Αντίθετα, η απλή εμπειρική παρατήρηση μας πείθει πως η οικο

γένεια  της υπαίθρου (της επαρχίας, των ορεινών περιοχών, των 

νησιών κ.λσ), και μάλιστα η αγροτική ή ποιμενική οικογένεια, της ο

ποίας η συνοχή των μελών παραμένει σχετικά μεγαλύτερη από ε 

κείνη της ο ικογένειας τω ν αστικών περιοχών, δ ια τηρεί σχεδόν α

μείωτη τη λειτουργικότητα της παιδαγωγικής της δύναμης.

Πρόκειται για μια πραγματική "ο ικογενειακή εστία", σ τους κόλ

πους της οποίας συνεχ ίζει ακόμη και σ τις ημέρες μας να πραγμα

τώ νετα ι το  μυστήριο της ηθικής, της πνευματικής και επαγγελμα

τικής ζωής.
Η ζω ή τη ς  ο ικογένειας αυτής α π ο τελε ί συνήθως προέκταση 

της ζωής των άλλων οικογενειών της κοινότητας, οι οποίες είναι 

σ υ γκεν τρ ω μ ένες  γύρω από ορ ισμένα  σ τα θερ ά  σημεία  εξα ρ - 

τήσεως, όπως είναι η εκκλησία, η συνοικία, η κοινωνική τάξη, κ.ά., 

και κα τ ' α υτό  το ν  τρόπο συγκροτούν ένα  ευ ρ ύ τερ ο  κοινωνικό 

σύνολο, μια μεγαλύτερη οικογένεια.

Το παιδί ως μέλος μιας τέτο ια ς  συμβιωτικής κοινότητας, ανα

πτυσσόμενο δηλαδή σε ένα αγροτικό, ποιμενικό ή νησιωτικό περι

βάλλον, κ ινείτα ι συνήθως στο αυτό οικολογικό πλαίσιο, βιώνει έ 

ντονα τα ίδια πάντοτε γεγονότα, συναντά καθημερινώς τα  αυτά 

σχεδόν πρόσωπα, δοκιμάζει τ ις  ίδ ιες εμπειρίες.

Η ζω ή του α π ο τελε ί μια σειρά διαδοχικών στερεότυπω ν φά

σεων. Α ρχ ίζει με την παιγνιώδη μορφή μιμήσεως του εργασιακού 

γονεϊκού προτύπου μέσα στο σπίτι και εξελ ίσ σ ετα ι σε μια μορφή 

συνεργασίας με τους γονείς στον κήπο, στους αγρούς, στο ποι

μνιοστάσιο, στο ψάρεμα, στο κυνήγι, στο εργαστήρι ή στο κατά

στημα. Ετσι, το  παιδί, μέσα στο ο ικογενειακό ή εργασιακό αυτό 

πλαίσιο, όπου δεν υπάρχει προοπτική για μεγαλύτερες μορφω τι

κές  διαφοροποιήσεις, εντάσσετα ι σταδιακά και κατά ένα φυσικό 

τρόπο σε ένα οικείο κοινωνικό και πολιτιστικό περιβάλλον, όπου θα 

καταλάβει κάποια θέσ η  στη σειρά  της ο ικογενειακής παραδό- 

σεως.

Μ ετά  την προσπάθειά μας για κοινωνιολογικά ψυχοπαιδαγω

γική και ιστορική προσπέλαση του θεσμού της οικογένειας, κυρίως 

ως παιδευτικού - μορφωτικού παράγοντα, που έγ ινε και σε προη

γούμενα τεύχη της "Αστυνομικής Επιθεώρησης", μπορούμε να κα

ταλήξουμε στα ακόλουθα γενικά συμπεράσματα:

•  Στους κόλπους της ο ικογένειας, υπό την ισχυρή επίδραση 

τη ς  ψυχοδυναμικής της, δ ιαμορφ ώ νετα ι - σχεδόν οριστικά - ο 

πυρήνας της προσωπικότητας του  νέου ανθρώπου.

•  Η “κανονική" - φυσική (ισορροπημένη) οικογένεια αποτελεί 

το  απαραίτητο συναισθηματικό κλίμα ("κοινότητα αγάπης"), μέσα 

στο οποίο είναι δυνατό να επ ιτευχθε ί η συναισθηματική ωρίμανση 

και η ισόρροπη ψυχοσωματική ανάπτυξη του παιδιού. Το περιβάλ

λον αυτό δημιουργεί τ ις  κατάλληλες συνθήκες για την επιτυχία της 
πρώτης αγωγής του παιδιού. Ο βαθμός επιτυχίας του πολλαπλού 

μορφωτικού έργου της ο ικογένειας εξαρτάτα ι ε ιδ ικότερα  από την 
ενότητα, την ψυχική υγεία και την πνευματικότητα των μελών της, 
κυρίως δε των γονέων.

•  Στα πλαίσια της οικογενειακής αγωγής, δ ιοχετεύοντα ι στο 

παιδί γνώ σεις, μ εταδ ίδ οντα ι πληροφορίες, ασκούνται και ανα

πτύσσονται οι δ εξ ιό τη τές  του (αισθησιο - κινητικές, γλωσσικές, 

νοητικές - γνωστικές κ.ά.), διαμορφώνονται οι τρόποι της συμπε

ρ ιφ ο ρ ά ς  του  και π ραγματοπ ο ιείτα ι η πρώτη κοινωνικοποίηση 

(socialisation) του παιδιού.

•  Οι γονείς ως παιδαγωγοί μεταδίδουν στο παιδί τ ις  αρχές 

κάποιας κοσμοθεωρίας, διδάσκουν σ' αυτό ορ ισμένες ηθικές α

ντιλήψ εις (ηθική αγωγή /  moralisation), ενώ παράλληλα το  μυούν 

στη Θρησκευτική τους πίστη (Θρησκευτική αγωγή).

•  Στο χώρο της οικογενειακής εστίας αρχ ίζει κατά την προ- 

σχολική ηλικία και ολοκληρώνεται στην εφηβεία  η σεξουαλική α

γωγή του αναπτυσσομένου ανθρώπου (παιδιού - εφήβου). Πρόκει

ται για μια σημαντική παιδευτική διαδικασία, την οποία, όπως υπο

στηρ ίζουν οι ειδικοί, δεν είναι δυνατό να υποκαταστήσει η διδα

κτική λειτουργία του σχολείου.

•  Από τ ις  εμπειρ ίες που θα αποκτήσει το  παιδί στο ο ικογε

νειακό του περιβάλλον θα εξα ρ τη θ ε ί σε μεγάλο βαθμό η μετα γε
νέστερη κοινωνική του συμπεριφορά και η εν γένει στάση του α

πέναντι στο κοινωνικό σύνολο.

•  Η μάθηση που πραγματώνεται στην οικογένεια  επ ιφ έρει 

στην προσωπικότητα του παιδιού βαθιές μεταβολές, οι οποίες πα

ραμένουν συνήθως αναλλοίωτες και ανεπηρέαστες από τ ις  εξω 

τερ ικ ές  επ ιδράσεις και τις  μ ετα γενέσ τερ ες  κοινωνικές αλλαγές.

•  Η οικογένεια εισάγει το  παιδί στον πολιτισμό (κουλτούρα)

της κοινωνίας, στην οποία ανήκει, και το  βοηθά να προσαρμοστεί 

σ' αυτόν. Υπ' αυτή την έννοια, η ο ικογένεια  πρέπει να θεω ρείτα ι 
στο ιχείο  σταθερότητας και φορέας συντηρητισμού, δ ιότι δ ιοχε

τεύ ε ι στο παιδί και μέσω αυτού σ τις επερχόμενες γ εν εές  την έν

νοια της παραδόσεως. Η οικογένεια με αυτό τον τρόπο δημιουρ
γ ε ί στο παιδί ένα ισχυρό συναίσθημα, πάνω στο οποίο θα αναπτυ

χθούν αργότερα οι προσωπικές απόψεις, η κοσμοθεωρία και η ι

δεολογία του  ώριμου ατόμου. □
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I n c  e o x a n e c  r i f e  ε λ λ ά δ α ο

Αγ ι ο ς  ε υ σ τ ρ ά τ ι ο ς
να μ ικροσκοπικό ΑιαιοπελαγΓτικο νησΓ ανάμεσα στη 

Λήμνο, τη Λέσβο και τη Σκύρο, είναι ο Αγιος Ευστράτιος. 

Είναι νησί προικισμένο με όλα τα καλά της φύσης, πεντα

κάθαρη θάλασσα, άφθονα ψάρια, δροσερό αεράκι, απέραντη ησυ

χία, παρθένο έδαφ ος για αμυγδαλιές, βελονιές, πικροδάφνες, ρο

δ ιές  σκορπισμένες εδώ  και εκεί, και χωρίς όλα τα άσχημα της λε

γάμενης “προόδου”, μηχανάκια, ταχύτητα, εκκω φαντικές ντισκο- 

τέκ, συνωστισμός, αγχώδης ανταγωνισμός, που σκοτώνουν ακόμη 

και το  πιο όμορφο μέρος.

Τόπος εξορ ίας “άλλοτε”, μια πραγματική "όαση" σήμερα. Ο γνω

σ τός περιηγητής της αρχαιότητας Παυσανίας υποστήριξε πως το 

νησί του Αγίου Ευστρατίου αναδύθηκε από τη θάλασσα, την εποχή 

που καταποντίστηκε η Ομηρική Χρύση που κατά πάσα πιθανότητα 

βρισκόταν κοντά στο ακρωτήριο Μ έθω νες, στο βόρειο τμήμα της 

Λήμνου. Καθορίζει μάλιστα και το  χρόνο των γεωλογικών μεταβο

λών, το  197 π.Χ.

Επειδή λοιπόν επρόκειτο για ένα καινούργιο νησί στο βορειοα

νατολικό Αιγαίο, το  είπαν “Νέα". Στα ταραγμένα χρόνια της Εικονο- 
μαχίας ο Ό σ ιος Ευστράτιος ο θαυματουργός, διωκόμενος πιθανόν 

και μη αντέχοντας άλλο από τη ναυτία, δ ιέκοψ ε τα ταξίδ ι και απο

βιβάστηκε στο νησί. Μ οναδ ικο ί κάτοικοι του  ένας βοσκός και ο 

γ ιος του. Βρήκε καταφύγιο σ ε μια σπηλιό που και σήμερα ονομάζε

τα ι “Τ' αη Στρατιού”.

Δεν είναι βέβαιο ότι ο Αγιος έμε ινε  στο νησί ως το  τέλο ς  της 

ζω ής του. Βέβαιο όμως είναι ότι οι ντόπιοι του απέδιδαν ένα παλιό 

τά φ ο  που βρισκόταν σ το νησί, του οποίου η ταφόπλακα ήταν ε 

ντοιχισμένη μέχρι τ ις  αρχές του αιώνα μας στον ομώνυμο ναό. Λ έ

γετα ι πάντως ότι η Κάρα του  Αγίου φυλάσσεται σήμερα στη Μονή 

της Μ εγίστης Λαύρας του Αγίου Ορους.

Γύρω στα μέσα του 16 ου αιώνα, εγκαταστάθηκαν στο νησί οι 

πρόγονοι των σημερινών κατοίκων, πολλοί των οποίων έχουν βα

θ ιές  ρ ίζες  στην Αίγυπτο και στη Σμύρνη και έχουν απορροφήσει ο

ρισμένα από τα εκλεπτισμένα χαρακτηριστικό αυτών των δύο κο

σμοπολίτικων κέντρων. Ο παλιός οικισμός ήταν χτισμένος καθώς 

μπαίνεις στο λιμάνι στην αριστερή πλευρό του βράχου.Είχε πεντα

κόσια περίπου σπίτια, όλα διώροφα και τρ ιώροφα, χαρακτηριστικό 

δείγματα της αρχιτεκτονικής του βόρειου ανατολικού Αιγαίου. Λι- 

θόχτιστα με χαγιάτια που στηρίζονταν σ ε ξύλινα υποστηλώματα, 

αλλά και πολλά νεοκλασικό.

Ο σεισμός όμως της 20ης Ψεβρουαρίου του 1968 κατέσ τρεψ ε 

πολλά από αυτό. Διεσώθηκαν η Μ αράσλειος-Λογοθέτειος Σχολή 

που λειτουργούσε ως δημοτικό σχολείο την περίοδο του 1912- 
1968.

Το χωριό μ ετα φ έρ θ η κε  στην πιο εύφ ορη γη του  Αη-Στρότη. 

Τριακόσ ιο ι περίπου άνθρωποι ζουν  μόνιμα σ το  νησ ί και ασχο

λούνται με την αλιεία, την κτηνοτροφία και λ ιγότερο με τη γεωργία. 

Ενα μεγάλο μέρος της γης του νησιού εξακολουθεί να ανήκει στα 

Αγιορείτικα μοναστήρια, σ τις Μ ονές Μ εγίσ της Λαύρας, του Διονυ

σίου και Καρακάλλου, που την νοικιάζουν στους ντόπιους. Αλλοτε, 

από το  16ο αιώνα έω ς τις  αρχές της δεκαετίας του '60, η οικονο

μία του νησιού στηρ ιζόταν σε μεγάλο βαθμό στη συλλογή βαλανι
διών.

Στο νησί λε ιτο υ ργε ί Αστυνομικός Σταθμός, ο οποίος συστεγά

ζετα ι με το  Λ ιμεναρχείο σε οίκημα του δημοσίου, και είναι σ τελε-
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Στα 200 τετραγω νικά μέτρα αυτού του λιλιπούτειου βασιλείου 

τα βράχια αναβαίνουν σε "σκαλοπάτια” που φαίνονται σαν να είναι 

λαξεμένα από ανθρώπινο χέρι. Τόσο όμορφα είναι πάνω σε τούτο 

το  θαύμα της φύσης, που μόνοι κάτοικοι του είναι τα  λευκά κρινά
κια που ευωδιάζουν θεσπέσια τα δειλινά και οι νεογέννητοι γλάροι 

που προβάλλουν από τ ις  αναρίθμητες γλαροφωλιές.

Δυστυχώς τα τελευτα ία  χρόνια ο Αγιος Ευστράτιος ήταν γνω

στός κυρίως ως τόπος εξορίας.Το 1928 έφθασαν οι πρώτοι κρα

τούμενοι, διωκόμενοι για πολιτικά και άλλα ποινικά αδικήματα. Κατά 

την περίοδο 1936-1948 ήταν γύρω στα τριακόσια άτομα, όλοι τους 

πολιτικοί κρατούμενοι. Η ασιτία, οι ασ θένειες  αλλά κοι οι συμπλο
κές με Γερμανούς την περίοδο της Κατοχής τους αποδεκάτισαν.Ε- 

πέζησαν εξήντα  μόνο, που τη  νύχτα της 17ης Ιουνίου του  1943 
δραπέτευσαν στη Χαλκιδική,παίρνοντας μαζί τους ως αιχμάλω

τους και τους άνδρες της φρουράς τους 
Την περίοδο 1948-1963 έφθασαν τους 6.000. Δ εν  ζούσαν πια 

στο χωριό, αλλά σε π λιθόκτισ τες καλύβες και σκηνές σ τις  κοιλά

δ ε ς  τω ν ποταμών Τ ενεδ ιώ τη  και Π αραδείσηΑ νάμεσα  τους, ο 
Βάρναλης, ο Ρίτσος, ο Θεοδωράκης, ο Καρούζος κ.ά. Ο Κατρά- 

κης μάλιστα α νέβα σ ε και μια θ εα τρ ική  παράσταση το υ ς  "Π έρ- 

σ ε ς ” του  Α ισχύλου. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου

χ ω μ ένο ς  από τ ρ ε ις  σ υ να δ έλφ ο υ ς  που δ ιαμένουν  ε ν τό ς  του  

οικήματος. Οι συνθήκες δεν είναι καθόλου ιδανικές, τελευτα ία  ό

μως, όλο και καλυτερεύουν, με πρόσφατες δαπάνες του ΥΔ.Τ. Η 

έλλειψ η κρατητηρίου συνιστά ένα σοβαρό πρόβλημα για την υπη

ρεσία αυτή και η ανάγκη αντιμετώπισής του είναι άμεση.

Ακόμη, η έλλειψ η απευθείας ακτοπλοϊκής σύνδεσης με την έ 

δρα της Εισαγγελίας στη Μυτιλήνη, δυσχεραίνει κατά πολύ την ε 

φαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας και της εντό ς  24ώρου με

ταγωγής των κρατουμένων, αφού πρώτα πρέπει να μεταφ ερθούν 

στη Λήμνο και στη συνέχεια Μυτιλήνη. Πάγιο αίτημα για όλους τους 

κατοίκους θα αποτελούσε η διεύρυνση του λιμανιού, που σε κακές 

καιρικές συνθήκες που επικρατούν σχεδόν όλο το  χρόνο, κάνει 

δύσκολη την προσέγγιση πλοίου, με απ οτέλεσμα να δημιουρ- 

γούνται προβλήματα ελλε ίψ εω ς τροφίμων και ειδών πρώτης ανά

γκης, αφού δεν μπορεί να τα ξ ιδ έψ ε ι κανείς από και προς τον Αγιο 

Ευστράτιο. Λόγω του μικρού αριθμού των κατοίκων, τα προβλήμα

τα δημόσιας τάξης και ασφάλειας είναι λιγοστά και αντιμετω πίζο

νται, άμεσα. Ο μικρός αριθμός καταστημάτων επίσης, κάνει εύκολο 

και γρήγορο τον αγορανομικό έλεγχο. Το οδικό δίκτυο του νησιού 
είναι σχεδόν ανύπαρκτο.Υπάρχουν μόνο δύο χωμάτινοι σ τρατιω τι

κο ί δρόμοι που οδηγούν σε φυλάκια του  Στρατού και της Αεροπο

ρίας και τα λιγοστά αυτοκίνητα που κινούνται εντός του οικισμού 

ελαχιστοποιούν την πιιθανότητα τροχαίων παραβάσεων.
Τα τελευτα ία  χρόνια έχε ι αρχίσει να αναπτύσσεται ο τουρισμός, 

χωρίς να απ οτελεί ωστόσο σημαντική πηγή εσόδων για τους ντό

πιους. Οι καθαρές παραλίες είναι α υτές που προσελκύουν τους 

ξένους, χωρίς βεβαίω ςς να υποτιμούν τα φρέσκα ψάρια και το  ε 

ξα ιρετικής ποιότητας τυρί.
Καθώς δεν υπάρχουν αυτοκινητόδρομοι, η πρόσβαση στις πα

ραλίες γ ίνετα ι με βάρκες στον Αγιο Αντώνιο, στο Τραγάρι, στο Λι- 

δαριό, στα Γουρνιό, στην Παναγιά, στο Καλάμι. Δεν μπορεί να μην 
θαυμάσει κανείς τ ις  δαντελέν ιες ακρογιαλιές του Αη Στράτη,την 

α τέλειω τη παραλία στο Αλώνι και τη γωνία της Γερακοφωλιάς. Α
κριβώς απέναντι από το  βράχο της Γερακοφωλιάς, αναδύεται η μι

νιατούρα βραχονησίδα Βέλια.
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Ο Ι Ν ΕΟ Ι 
Μ ΙΛ Ο Υ Ν  ■ ■
για όλα και όλους
K gew a για την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των νέων

Μέσ α  από μια α ξ ιόλογη  έ 

ρευνα,στόχος της οποίας 

ε ίνα ι η δ ιερεύ νησ η  όλων 

των βασικών παραμέτρων 

της πολιτικής και κοινωνικής συμμετοχής 

των νέων στη χώρα μας, παρουσιάζονται 

οι σ τά σ ε ις  το υ ς  απέναντι στην πολιτική, 

στη διακυβέρνηση, σ τους πολιτικούς, στα 

κόμματα και στα ΜΜΕ.

Κ α τα γρά φ οντα ι επ ίσης οι ιδ εο λ ο γ ικ ές  

τά σ ε ις -α ξ ίε ς  και η τοποθέτησή τους απέ

ναντι σ ε  κοινωνι

κό ζητήματα.

Η έ ρ ε υ ν α  σ την 

ο π ο ία  ε φ α ρ μ ό 

σ τηκα ν  α υσ τηρά  
ό λ ο ι ο ι κ ώ δ ικ ε ς  

δεοντολογ ίας της 
ESOMAR, τη ς  

WAPOR κα ι το υ  

ΣΕΔΕΑ, πραγματο
π ο ιήθηκε από το  

Ιστιτούτο V- 
PROJECT RE
SEARCH CON
SULTING στο 
χρονικό διά
στημα από 6 Ο
κτωβρίου έως 11 Νοεμβρίου 1997 
για λογαριασμό της Γεν. Γραμματίας 
Νέας Γενιάς και περιλαμβάνει τις ηλι- 
κιακές ομάδες από 15-29 ετών.

Από το  σύνολο τω ν 1.600 ατόμω ν που 

χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα  ως δ ε ίγ 

μα, το  36,3% ανήκει στην κατηγορία των 

νέω ν που σπουδάζουν, το  40,7% που ε ρ 

γά ζοντα ι, το  14,6% είνα ι άνεργο ι και το  

6,5% εντάσοντα ι στην κατηγορία νοικοκυ

ρές. Η έρευνα  δεν περιλαμβάνει το  τμήμα 

της σ τρατευμένης νεολαίας.

Στη συνέχεια  παρουσιάζουμε ένα τμήμα 

από τα  πρώτα συμπερασμάτα της έ ρ ε υ 

νας τα οποία μας δίνουν το  στίγμα των ση

μερινών ζητουμένω ν που έχ ε ι τεθ ε ί. Οι πί

νακες και τα συμπεράσματα που επ ιλέξα- 

με για δημοσίευση αποτελούν δική μας ε 
πιλογή.

Μ ια από τ ις  β α σ ικό τερ ες  διαπιστώσεις 

της έρευνας, όσον αφορά την κοινωνική

έ ν τα ξ η  τη ς  ν εο λ α ία ς  και τ ις  σ υνθήκες  

ζω ής, είνα ι ότ ι οι νέο ι παραμένουν στην 

ο ικ ο γ έν ε ια , ακόμη και μ ετά  την έν τα ξή  

τους στην παραγωγική διαδικασία. Το πο

σοστό αυτό τω ν νέω ν που ερ γά ζετα ι και 

σ υνεχ ίζε ι να ζ ε ι με την ο ικογένειά  του α

νέρχετα ι σε 62% (σχεδόν οι 7 σ τους 10), 

ενώ  μεταξύ  των ανέργων σε 77%.

Οσον αφορά τ ις  σ χέσ ε ις  τους με τους 

γονείς  θεωρούνται άριστες αφού το

92% τις κρίνει ως "πολύ καλές" ή "κα
λές" και το 90% συμφωνεί με την ά
ποψη ότι "η οικογένεια είναι το πιο 
σημαντικά πράγμα που έχει ένας άν
θρωπος στη ζωή".

Προκύπτει λοιπόν ότι η ο ικογένεια  σήμε

ρα α π ο τε λ ε ί την πλέον κυρ ίαρχη και ε 

δραιωμένη κοινωνική αξία τω ν νέω ν και η 

σημασία της δεν αμφ ισβητείτα ι.

Η επ ιστροφ ή και η επιμήκυνση του  χρό

νου παραμονής- σε σύγκριση με παλαιότε- 

ρα- στην ο ικο - 

γένεια -"κατα  

φ ύ γ ιο " , ε ρ μ η 

νεύ ετα ι ως ένα 

βαθμό και από 

το  γ ε ν ικ ό  κα ι 

δ ιάχυτο αίσθη

μα α ν α σ φ ά 

λε ια ς , που εμ 

φ α ν ίζετα ι στην 

οπτική των ση

μ ερ ιν ώ ν  νέω ν  

για το  κοινωνι
κό το υ ς  π ερ ί

γ υ ρ ο  κα ι τ ις  

π ρ ο ο π τ ικ έ ς  

τ ο υ ς .  Σ τη ν  ε 

ρώ τηση "πόσο σίγουροι/ες αισθάνο
νται για το μέλλον", το 65,3% απά
ντησε όχι και τόσο ή καθόλου και το 
69% ότι " στα επόμενα 2 χρόνια είναι 
πολύ πιθανό ή μπορεί να συμβεί να 
είναι άνεργοι". Σε αντίθεση με την ο ικο

γένε ια  οι απόψ εις της νεολα ίας για την Ελ

ληνική Κοινωνία, το  κράτος, την πολιτική 

και τους πολιτικούς δεν  είναι και τόσο  κο

λακευτικές.
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Εμπιστοσύνη στους θεσμούς
Ε μ πισ τεύοντα ι

Δεν
εμ π ισ τεύ ο ν τα ι ΔΑ

Ε κ κ λη σ ία :. 1 ^ · · ■ Μ  ■ ■ ■
Ιδιωτική τη λεό ρ α σ η 30,1 67,1 2 ,8

Α σ τυ νο μ ία ■ « # - ■ . · mmm 2 3
Β ουλή  τω ν εφ ή β ω ν 6 8 ,2 2 4 ,7 7,1
Δ η μ ό σ ια  Δ ιο ίκ η ση 1  · Μ · W Μ
Ε φ η μ ερ ίδ ες 3 4 ,0 6 1 ,6 4 ,4
Μ ε γ ά λ ε ς  επ ιχ ε ιρ ή σ ε ις ■ ■ ■ ■ ■ ■
Π ολιτικ ούς (γ ε ν ικ ά ) 8 ,1 8 6 ,9 5 ,0
Σ τρα τό ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  4 2
Κ υβ έρ νη σ η 26 ,2 67 ,9 6 ,0

Π α νεπ ισ τή μ ια ■ ■ ■ ■ ■ 20,4 ■ ■
Κ ρατική τη λεό ρ α σ η 53 ,9 41,1 4 ,9
Κ όμ μ ατα M 1 W H 9 85,0 3 2
Σ χ ο λ ε ίο 76 ,7 2 0 ,8 2 ,6
Β ουλή Μ  |  ■ I  65,4·· • 5 2
Σ υ νδ ικ ά τα 26 ,3 63 ,2 1 0 ,6
Ρ α δ ιό φ ω νο 61,8 ■  33 ,6 ·| 4 2
Δ ικ α σ τή ρ ια 50 ,9 3 9 ,9 9,3

Το 75,6% τω ν νέω ν θεω ρούν ότι η ελλη

ν ική  κ ο ιν ω ν ία  ε ίν α ι "σ κληρ ή " μ ε  το υ ς  

αδύνατους και το  70,3% συμφω νεί με την 

άπ οψ η ό τ ι “δ ε  δ ίν ε ι ε υ κ α ιρ ίε ς  σ το υ ς  

νέους". Στο ερώ τημα αν "υπάρχει 
πολλή ατιμία και διαφθορά στην ελ
ληνική κοινωνία" σημαντικότατο πο
σοστό συμφώνησε (το 81,3%), ενώ 
διαφώνησε μόνο το 5,3% και το υπό
λοιπο 11,9% είχε ουδέτερη γνώμη. 
Μ ε την άποψη ότι “όλοι κο ιτάνε τον εαυτό  

τους" και "χωρίς μέσο δεν  μπορεί κανείς 

να πετύχεΓ τα  ποσοστό που συμφώνησαν 

ανήλθαν στο 81 % και 84% αντιστοίχως.

Μ έσα από τον  πίνακα με τ ις  απόψεις τω ν 

νέων για την κοινωνία που ζούμε πηγάζει και 

ένα αίτημα για βαθιές κοινωνικές αλλαγές.

Το 54,9% τω ν νέω ν έχουν την άποψη ότι 

η “κοινωνία μας χ ρ ε ιά ζετα ι βαθιές αλλα

γ έ ς ”. Το 29,2% ότι χ ρ ε ιά ζε τα ι-  έσ τω - μι

κρές αλλαγές και το  10,7% ότι η κοινωνία 

μας πρέπει να αλλάξει ρ ιζ ικά  με επανά

σταση. Ετσι μόνο το  3,8% θ εω ρ ε ί ότ ι η κοι

νωνία μας είνα ι ε ν τά ξε ι όπως είναι τώρα.

Οσον αφορά τώρα το υς  πολιτικούς και 

την πολιτική, το  84,2% π ιστεύει ότ ι "όποιος 

αποκτήσει την εξουσ ία , κο ιτά ζε ι πάντα τα 

προσωπικά του  συμφέροντα". Μ ε αυτή τη 

γνώμη δ ιαφώ νησε μόνο το  3,4%, ενώ  το  υ

πόλοιπο 12% ού τε  συμφώνησε αλλά ούτε 

και διαφώνησε.

Οσο δ ε  αφορά την εμπιστοσύνη το υς  α

πέναντι σ τους πολιτικούς διαπ ιστώ νετα ι 

μια γεν ικευμένη κρίση εμπιστοσύνης. Ετσι 

οι απαντήσεις δείχνουν ότι μόνο το 8,1 
τους εμπιστεύεται ενώ δεν τους ε 
μπιστεύεται το 86,9%.

Δ ιαπ ισ τώ νετα ι επ ίσης ένα  δ ιά χυτο  α ί

σθημα εγκατάλειψης από την πολιτεία και α

ποκλεισμού από τις  κοινωνικές διαδικασίες. 

Από την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή 

τω ν νέω ν σημαντικό ενδ ιαφ έρον  παρου

σ ιάζουν οι απόψ εις το υ ς  για τον εθ ελο ντ ι

σμό. Αν και η πραγματική συμμετοχή των 

νέω ν π αραμένει π ερ ιορ ισ μένη - το  58% 

τω ν νέων δεν  σ υμμετέχε ι σ ε κανενός ε ί

δ ο υ ς  ο ρ γά νω σ η  ή 

σ ύ λ λ ο γ ο , το  25%  

σ υ μ μ ε τ έ χ ε ι σ ε  μία 

μόνο κοινωνική ορ

γάνω ση ή π ολ ιτική  

και το  17% σ ε δύο, ή 

π ερ ισ σ ότερες-, με

τα ξύ  τω ν νέω ν πα- 

ρ α τ η ρ ε ίτ α ι ,  εν  

το ύ το ις , σημαντική 

δ ια θ ε σ ιμ ό τη τα  για 

συμμετοχή.

Το 55% τω ν νέων, 

δ η λ α δ ή  ο έ ν α ς  

σ τ ο υ ς  δύ ο  έ χ ο υ ν  

σ κ εφ θ ε ί το  ενδεχό 

μενο να δ ια θέσ ουν 

χρόνο σ ε εθ ελ ο ν τ ι

κ έ ς  δ ρ α σ τη ρ ιό τη 

τες .
Επίσης σ την ερ ώ 

τηση αν "θα πρό- 
σφεραν εθ ελ ο 
ντική εργασία χωρίς αμοιβή σε περί
πτωση που τους ζητηθεί", το 72,6 α
πάντησε καταφατικά, το 9,2% δεν α
πάντησε ή δε γνώριζε και μόνο το 
18% είπε όχι.

Σε ti τύπου οργάνωση 
θα προτιμούσατε να συμμετέχετε

Πολιτικό κόμμα /  οργάνω ση /  νεολαία Μ
Συνδικαλιστικό
σύλλογο / οργάνω ση /  σωματείο 3.8
Ο ικολογική - περιβαλλοντική οργάνωση 25.»
Α νθρωπιστική -^ ε λ ο ν τ ικ ή  - φ ιλανβρμ^ική  m 27.6

°βγάνη>οη w  _ ί |  I I
Πολιτιστική οργάνω ση 1 σύλλαγ<, 10,7
Κ αμία α π ό  αυτές 2 4 2
Δ Γ /Δ Α

Ο πίνακας 2 μ ε τη ν  ε ρ ώ τη σ η  "Σε τ ι 

τύπ ου ορ γά νω σ η  Θα π ρ ο τ ιμ ο ύ σ α τε  να 

σ υ μ μ ε τέχ ε τε " , δ ε ίχνε ι μ ε  σαφ ήνεια  την ε 

π ικρατούσα τάση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης ο πίνα
κας 1 με την εμπιστοσύνη που έχουν οι 

νέο ι απέναντι σ τους θεσμούς.

Οι τυπικό ο υ δ έ τε 

ρο ι θ ε σ μ ο ί που συ

γ κ ρ ο το ύ ν  το  σ τεν ό  

π υρήνα , όπ ω ς ο 
Στρατός, τα δικα
στήρια, η Αστυνο
μία και η εκκλησία 
διαπιστώνεται ότι 
συγκεντρώ νουν  
μεταξύ των νέων 
υψηλά ποσοστά ε 

μπιστοσύνης, που υπερβαίνουν το 
50%.

Α ν τ ιθ έ τω ς , για το υ ς  α ντιπ ροσω π ευτι

κούς θεσμούς: Κόμματα, Συνδικάτα, Κοι

νοβούλιο και βεβα ίω ς το υς  Πολιτικούς, ό 

πως έ χ ο υ ν ε  επ ισ η μ ό ν ε ι κα ι σ ε  προη

γούμενες παρατηρήσεις κα ταγράφ ετα ι έ 

να δ ιευρυμένο έλλειμα  εμπιστοσύνης.

Τέλος μια άλλη σημαντική πτυχή της έ 

ρευνας είναι ο πίνακας 3 που αφορά τ ις  

απαντήσεις των νέων με τ ις  γνώ μες τους 

για π ροτεινόμενες πολιτικές.

Οσον αφορά την τοποθέτηση των νέων 

σχετικό  με την αποποινικοποίηση των μα

λακών ναρκωτικών, το  ποσοστό του 34,6% 

το  οποίο συμφω νεί στην ουσία με τη  νο

μιμοποίηση το υς  και το  14,1 % το  οποίο δεν 

δ ια φ ω νε ί αλλά ο ύ τε  και συμφω νεί, είναι 

κατά την άποψή μου, ένας αριθμός αρκετά 

σημαντικός. Το θέμα αυτό θα έπρεπε να 

τύχει ενδεχομένω ς περαιτέρω  δ ιερεύνη- 

σης λόγο τη ς  σ οβα ρότητας που παρου

σ ιά ζε ι ως προτεινόμενη πολιτική. Θα έ 
πρεπε δηλαδή να καταγραφεί και να 
μελετηθεί όλη αυτή η άποψη και η 
φιλοσοφία που έχει ένα μεγάλο κο- 
μάτι της νεολαίας μας γύρω από τα 
ναρκωτικά. Ισως μ 'αυτόν τον τρόπο, αν 

μπ ορούσαμε να οδηγηθούμε σ ε  σω στό 
συμπεράσματα, ο δρόμος για την πρόλη

ψη να ήταν πιο εύκολος. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης

Γνώμες για προτεινόμενες πολιτικές
Συμφωνούν Διαφωνούν

Αποποινικοποίηση
Ούτε / Ούτε

των μαλακών ναρκωτικών 34,6 4V R 1
Απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών
από την Ελλάδα 
Ελεύθερη λειτουργία

« V 14,6 12 i

Ιδιωτικών Πανεπιστημίων 4Μ Μ 22,1
Δήμευση αυτοκινήτων και μηχανών
όσων οδηγούν μεθυσμένοι SU 32J 12.6
Στράτευση των γυναικών 39,3 34,1 20,6
Κατάργηση εισαγωγικών εξετάσεων στα Α.Ε.Ι. 4 | | 1W 18,6

π ιν α χ α ς^
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κόσμος του ηλεκτρονικού δικτύου (internet] αντικατο
πτρίζει τον πραγματικό: περιλαμβάνει το καλό, το κακό 
και το άσχημο. Και όπως συμβαίνει στον πραγματικό κό
σμο, κάθε γονιός έχει διαφορετικό κριτήρια για το ποιες 

εμπειρίες θέλει να βιώσουν τα παιδιά του. Να τι χρειάζεται να γνωρί
ζ ε τ ε  για να προσανατολίσετε το παιδί σας σε ασφαλείς, παραγωγικές 
και νόμιμες πλευρές του δικτύου. Οι γονείς κατανοούν όλο και περισ
σότερο ότι συγκεκριμένες πληροφορίες στο δίκτυο δεν είναι κατάλ
ληλες για τα παιδιά ή ότι είναι κατάλληλες μόνο για συγκεκριμένες ηλι
κίες. Οι περισσότεροι γονείς φοβούνται για το πού θα είναι τα παιδιά 
τους εκτεθειμένα και ανησυχούν για το πόσο εύκολο είναι να φτάσει 
κανείς στην πληροφορία μέσα από το δίκτυο. Ανησυχούν για πληρο
φοριακό υλικό με σεξουαλικό περιεχόμενο, βία, ρατσιστικές προκα
ταλήψεις ή με υπερβολικά εμπορικό χαρακτήρα.

Τα ευχάριστα νέα είναι ότι τώρα υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να 
περιορίσουν οι γονείς τις σελίδες που θα επισκεφθούν τα παιδιά τους 
στο δίκτυο, όπως επίσης και με ποιους θα επικοινωνήσουν. Αυτά τα τ ε 
χνολογικά μέσα και υπηρεσίες έχουν περιορισμούς και εξελίσσονται 
ραγδαία, γι' αυτό και οι γονείς θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση.

Αυτή την εποχή, υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι με τους οποίους οι 
γονείς μπορούν να προσπαθήσουν να περιορίσουν το πληροφοριακό 
υλικό στο οποίο εκτίθεται ένα παιδί μέσα στο δίκτυο:

1. Κάντε χρήση των υπηρεσιών του δικτύου που προσφέρουν 
στους γονείς τρόπους ελέγχου. Πιθανόν ο απλούστερος μηχανι
σμός μπλοκαρίσματος που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε - και γι' αυτό 
μία καλή αρχή για ένα γονιό που τώρα εισέρχεται στον κόσμο του δι
κτύου - είναι τα χαρακτηριστικά ελέγχου για γονείς που προσφέρουν 
υπηρεσίες του δικτύου όπως η America Online και η Microsoft Net
work. Α υτές οι υπηρεσίες προσφέρουν μηχανισμούς ελέγχου για 
τους γονείς και δίνουν κατευθυντήριες γραμμές για κατάλληλη χρήση 
της υπηρεσίας τους. Επιπλέον, πολλές από αυτές τις υπηρεσίες δια
θετουν συσκευές ελέγχου και παρακολούθησης, οι οποίες κατά και
ρούς ελέγχουν τη συμπεριφορά του χρήστη. Οι χρήστες που παραβιά
ζουν τους κανόνες, χάνουν τουλάχιστον τα προνόμια που προσφέρει 
το δίκτυο.

Τα ακόλουθα αποτελούν μερικά από τα χαρακτηριστικά ελέγχου 
που μπορείτε να ψ άξετε, καθώς εξερευνάτε τέτο ιες  υπηρεσίες:

•  Ειδικές ηλεκτρονικές σελίδες για παιδιά με άφθονο ποιοτικό υλι
κό που θα κρατά το παιδί απασχολημένο, το οποίο θα ελέγχεται για τυ 
χόν αποδοκιμαστέο περιεχόμενο.

•  Ενα ρητό σύνολο κανόνων για κατάλληλη συμπεριφορά μέσα στο 
δίκτυο.

•  Η δυνατότητα να μπλοκάρονται ομάδες συζήτησης, ειδικοί χώροι 
συνομιλίας και άλλες σελίδες που θα μπορούσαν να περιέχουν αποδο- 
κιμαστέο υλικό.

•  Η δυνατότητα να ελέγχεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
•  Η δυνατότητα να ελέγχετε την πρόσβαση στο Internet μέσα από 

την υπηρεσία.
2. Τοποθετήστε το δικά σας μηχανισμό ελέγχο. Υπάρχει τώρα 

μία μεγάλη γκάμα από συσκευές ελέγχου για τους γονείς, που μπορεί
τε  να αγοράσετε και να εγκαταστήσετε. Οι συσκευές μπλοκαρίσμα
τος μπορούν να καλύψουν ηλεκτρονικές σελίδες του δικτύου, ομάδες 
πληροφοριών και κανάλια διαλόγου, ανάμεσα στ' άλλα, ενώ μερικά ε 
πιτρέπουν στους γονείς να δημιουργήσουν τους δικούς τους περιορι
σμούς. Μ ερικές λειτουργούν με τις  υπηρεσίες ελέγχου, ενώ άλλες ε ί
ναι για απευθείας σύνδεση με το Internet.

Να κάποιοι τρόποι λειτουργίας των διαφόρων προϊόντων:
•  Μερικά δίνουν τη δυνατότητα στο γονιό ή στο πρόγραμμα να 

μπλοκόρουν (αποκλείσουν) κάποιες συγκεκριμένες ηλεκτρονικές σελί
δες ονομαστικά. Ενα πρόβλημα που δημιουργείται είναι ότι ο αριθμός 
των σελίδων είναι τεράστιος και συχνά αλλάζει, γι' αυτό και είναι κυ
ριολεκτικά αδύνατο για ένα γονιό να συμβαδίσει με τις εξελίξεις. Ω
στόσο, ορισμένα από τα προγράμματα ελέγχου δίνουν στο χρήστη μία 
τακτική ενημέρωση για τις ηλεκτρονικές σελίδες και του επιτρέπουν 
να επιλέγει ποια θα αποκλείσει.

•  Μερικά προγράμματα ελέγχου αναγνωρίζουν ανεπιθύμητες η
λεκτρονικές σελίδες, ψάχνοντας για μη αποδεκτές λέξεις, πριν να ε 
πιτρέψουν την πρόσβαση στα παιδιά. Μία τέτο ια  λίστα ανανεώνεται 
κατά καιρούς και οι γονείς μπορούν να αγοράζουν ή να εγκρίνουν αυ
τές  τις συνεχείς ανανεώσεις.

•  Μερικές συσκευές, επίσης, μπλοκόρουν ολόκληρες κατηγορίες 
πληροφοριακού υλικού, όπως εκείνες που θεωρούνται μονάχα κατάλ
ληλες για ενηλίκους. Οι γονείς να μπουν με μία λέξη κλειδί και να μπλο- 
κάρουν ολόκληρα προγράμματα του Internet.

•  Αλλοι μηχανισμοί εμποδίζουν τα παιδιά να δίνουν πληροφορίες 
προσωπικού χαρακτήρα προς το δίκτυο. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει 
στο να προστατεύσει τα παιδιά από την εκμετάλλευση.

•  Ακόμη, άλλες συσκευές περιορίζουν το χρόνο στη διάρκεια μιας 
μέρας και τη διάρκεια της επίσκεψης των παιδιών στο δίκτυο και καθι
στούν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές του δικτύου αδύνατες.

3. Χρησιμοποιήστε το Πρόγραμμα Επιλογής Περιεχομένου του 
Internet. Ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Δικτύου, μία ομάδα 
που αναπτύσσει κοινά πρότυπα για το  δίκτυο δημιουργώντας συ
σκευές αναφοράς, υποστηρίζεται από πολλές από τις μεγαλύτερες 
ετα ιρείες του τομέα αυτού. Ο Σύνδεσμος έχει δημιουργήσει ένα νέο 
τρόπο περιορισμού του περιεχομένου για τα παιδιά. Αυτά τα “πρωτό
κολλα του δικτύου" δημιουργούν μία κοινή γλώσσα για το  χαρακτηρι
σμό του πληροφοριακού υλικού στο δίκτυο. Αυτό σημαίνει ότι διάφο
ροι οργανισμοί, όπως θρησκευτικές, πολιτικές και εκπαιδευτικές ομά
δες μπορούν να θέτουν κατευθυντήριες γραμμές ένα σύστημα χαρα
κτηρισμών, το οποίο να μπορεί να χρησιμοποιεί ένας γονιός. Αυτό το 
στοιχείο δίνει τη δυνατότητα στους γονείς να χρησιμοποιούν κατευ
θυντήριες γραμμές δοσμένες από τους οργανισμούς που εμπιστεύο
νται. Αυτή η νέα τεχνολογία μαζί με τις κατευθύνσεις που δίνονται από 
τους οργανισμούς αναμένεται να είναι διαθέσιμη περισσότερο στο 
κοντινό μέλλον. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ηλε
κτρονική σελίδα του Συνδέσμου http://www. W3. org/pub/WWW/PICS.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρ' όλο που ήταν σπάνια, υπήρξαν περιστατικά κατά τα οποία κά

ποιοι χρησιμοποίησαν το Internet για να έρθουν σε επαφή με παιδιά και 
νέους με σκοπό να τα βλάψουν. Οι κανόνες της κοινής λογικής σχετικά 
με την προσοχή προς τους ξένους ισχύουν το ίδιο επιτακτικά στον κυ- 
βερνοχώρο όσο και στις παιδικές χαρές και τα πάρκα.

Αν εσείς ή τα παιδιά σας ε ίσ τε θύματα παρενόχλησης ή άλλου προ
βλήματος στο δίκτυο, επικοινωνήστε με την εταιρεία παροχής υπηρε
σίας του Internet αμέσως. Οι υπηρεσίες του δικτύου έχουν αυστηρούς 
όρους που βοηθούν στην προστασία σας σε περίπτωση που αντιμε
τωπίσετε παρενοχλητική συμπεριφορά. Οι παραβάτες θα χάσουν το 
δικαίωμα της συμμετοχής και η υπηρεσία συνήθως συνεργάζεται με 
τις αρχές, όταν υπάρχει πιθανότητα να έχει διαπραχθεί κάποιο έγκλη

μα- □
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Πανάλαφρα ειδικά επιχειρησιακά άρβυλα. 

Ανθεκτικά στο νερά. Το φημισμένα άρβυλα 

ειδικών αποστολών. Τα μόνα για αποκλειστικά 

αστυνομική χρήση ΤΩΡΑ και στην Ελλάδα, 

αποκλειστικά από την ARMADILLO.

NYLON αντιανεμικά ελαφρύ τζάκετ 

για αστυνομική χρήση, με το 

λογότυπο POLICE στην πλάτη. 

Διαθέτει ελαστικές μανσέτες, 

κορδόνι χαμηλά και 2 τσέπες.

Χρώμα: μαύρο 

Λογότυπο: POLICE

θήκες και, δερμάτινα 
αζεσβυάρ F0BUS____

Τα φημισμένα αξεσουάρ οπλισμού

(θήκες, ζώνες, γεμιατηροθήκες, 

θήκες ώμου 5 σημείων) FOBUS που 

χρησιμοποιούνται από τις μυστικές 

υπηρεσίες του Ισραήλ, των Η.Π.Α. 

κ.ά. διατίθενται σε τιμές έκπληξη.

Ειδικός σχεδιασμός ARMADILLO.

Αντ ι,ανεμ ι,κ$ POLICE

A

Τα φημισμένα MAGNUM

ΐ Ι Ι Ι Ι Μ Ι Ι Μ Ο ' Ι Χ Η Η )

y i t v

ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ!!!
Η ARMADILLO και 
η SM ITH  iV WESSON 

σ α ς  χαρ ίζουν  

έ ν α  αυτοκίνητο.

• Γιο κάθε αγορα ειδών από την εταιρία 
ARMADILLO, που υπερβαίνει τις 30.000 δρχ, 
συμμετέχετε στην κλήρωση ενός αυτοκινήτου 
(ο τύπος του θα ανακοινωθεί οτο επόμενο 
τεύχος), η οποία θα γίνει παρουσία του 
δικηγόρου Αθηνών, κ, Χαράλαμπου 
Φιλιππούση, τηλ.: 38.17.432.1. Γεναδίου & 
Ακαδημίας, κατά τη διάρκεια της διεθνούς 
εκθεοεως DEFENDORY INTERNATIONAL, αρχές 

Οκτωβρίου.

Αποστολές στην επαρχία. Δεκτές και πιστωτικές κάρτες.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, θα τηρηθεί αυοιηρά σειρά προιεραιότηιος.

Για παραγγελίες:
Δημητσόνας 16, Αθήνα 115 22 Τηλ.: 64.59.607 Fax: 64.59.606
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Σ Τ ’ ΑΧΝΑΡΙΑ ΤΟΥ ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗ

Αναβί ωση της ι σ τ ο ρ ι κ ή ς  δ ι αδρομής  
του α γ γ ε λ ι ο φ ό ρ ο υ  του .. .  "ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ"

Του Αστυν. Β ' Γεωργίου Μαλιαχόβα

7 Σεπτεμβρίου 1997, ώρα 7.00.

Μ ια ομάδα 8 αθλητώ ν υπερμαραθωνοδρόμων ΙΜαλιαχόβας, 

Σκουλής, Τσιγκέρογλου, Κοτρωνάρος, Τριανταφύλλου, Μπεβερά- 

τος, Στάμος και Συρίγος) ξεκινούσαμε από τον Τύμβο του Μαρα

θώνα τον ισ τορ ικότερο αγώνα της αθλητικής μας δραστηριότη

τας. Να τρέξουμε τη διαδρομή που ακολούθησε ο ημεροδρόμος 

Φειδιππίδης, μ ετά  τη  Μάχη του  Μ αραθώνα, για να αναγγείλε ι 

σ τους αγωνιούντες Αθηναίους τη νίκη των Ελλήνων εναντίον των 

Περσών. Ή ταν μια ιδέα του αγνού φιλάθλου, φίλου και συναθλητή 

μας, υπερμαναθωνοδρόμου σηαρταθλητή, Τάκη Σκουλή, καθηγητή 

της αγγλικής φιλολογίας, που από πολύ καιρό μετά από ιστορικές 

μ ελ έτες  και έρευνες ε ίχ ε  "εντοπίσει - χαράξει'' την ιστορική δια

δρομή του αγγελιοφόρου του ''ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ". Όλοι μας ε ίμαστε 

ενεργό μέλη και αθλητές του Ελληνικού Συνδέσμου Αγώνων Δρό
μου Υπεραποστόσεων (Ε.ΣΑΔ.Υ.).

Σκοπός μας η αναβίωση της ιστορικής διαδρομής του αγγελιο

φόρου του "ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ", ύστερα από 2.487 χρόνια και η τεκμη
ρίωση της ιστορικής αλήθειας.

Να καταδειχθεί για άλλη μια φορά, με τον ταπεινό αυτό τρόπο 

μας, η προσφορά του Ελληνισμού που με τα απαράμιλλα επ ιτεύγ- 

ματά του αναλαμβάνοντας τό σ ες  φ ο ρ ές  την παγκόσμια πολιτι
στική ηγεσία, συνέβαλε θετικότατα  στο μέλλον της ανθρωπότη
τας.

Η νίκη του Μαραθώνα, ως σημαντικότερος σταθμός της ιστο

ρίας μας οφ είλετα ι αποκλειστικό στο ψηλό φρόνημα των αθανά
τω ν προγόνων μας, που αναπτύχθηκε από τον ελεύθερο  βίο και 
την πίστη τους στα πανανθρώπινα ιδεώδη και εκφ ρά ζε ι την υπε

ροχή του ελεύθερου πνεύματος κατά του ασιατικού δεσποτισμού.

Μ ε τις  σ κέψ εις αυτές, η προσπάθεια μας προωθεί τα ιστορικό 

ιδανικό, ενισχύει τη διαχρονικότητα της ελληνικής ψυχής και ανα
παράγει πανανθρώπινες α ξ ίες  και ιδανικό.

Ακολουθήσαμε τη διαδρομή προς Βρανό και Αυλώνα - όπου το 
490 π.χ. ήταν το  στρατόπεδο των Αθηναίων και των Πλαταιέων - 

ανεβήκαμε τον απότομο λόφο του Αφορισμού και ύστερα μέσα α

πό Σταμότα, Δροσιά, Ερυθραία, Κηφισιό, Μαρούσι, Ψυχικό, τερμα

τίσαμε στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, ύστερα από τρ ε ις  (3) περίπου ώ

ρ ες  και αφού δ ιατρέξαμε απόσταση 38 περίπου χιλιομέτρων.

Ηταν 2.487 χρόνια μετά από την κοσμοϊστορικής σημασίας νίκη 

του Μαραθώνα που απόδειξε περίτρανα την υπεροχή του πνεύμα

το ς  απέναντι στην ύλη και επηρέασε στη συνέχεια την εξέλ ιξη  του 
πολιτισμού εξασφ αλίζοντας την ανάπτυξή του.

Μ ηδενίζοντας το  χρονόμετρό μου λίγα δευτερόλεπ τα  πριν την 

εκκίνηση, δίπλα στον Τύμβο τω ν Μαραθωνομάχων, που το  1970 α

νακάλυψε ο καθηγητής Μ αρινάτος, ένιωθα γοητευμένος και με 

δ ιακατείχε ένα δέος πρωτόγνωρο που θα έτρ εχα  πάνω σ τ' αχνά

ρια του αγγελιοφόρου του "ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ", του Φειδιππίδη και των 

σ τρατιω τώ ν του  Μ ιλτιάδη, που μετά  τη μάχη έ τρ ε ξα ν  τα χέω ς 

στην Αθήνα για να ματαιώσουν την καταστροφή της από τους α- 
σ ιά τες επιδρομείς.

Η ιστορική προσωπική μοναδικότητα που ζούσα εκείνη τη στιγ

μή με έκανε να νιώθω τα πόδια μου "βαριά" παρά τους 25 και πλέον 

μαραθωνίους και τις  2 υηεραποστάσεις τω ν 100 χιλ/τρω ν που έ 
χω τρ έξ ε ι μέχρι σήμερα.

Σε λίγο ξεκ ινήσ α μ ε...

Στο μυαλό μου κατά τη διαδρομή, προσπαθούσα να φέρω  τα γ ε 

γονότα όπως τα διδάχτηκα ως μαθητής και τα είχα μελετήσει αρ

γότερα στην ιστορία και να τα συναντήσω με την πραγματικότητα 

που ζούσα στην προσπάθεια για μια ανανεωτική σύζευξη του  α

γνού αθλητικού πνεύματος με την ιστορία.

Πρωταγωνιστές ο Μ ιλτιάδης, οι 10.000 Αθηναίοι, οι 1.000 Πλα- 
τα ιείς, ο Καλλίμαχος, ο Αριστείδης, ο Θεμιστοκλής, ο Στησίλαος, ο 

Φειδιππίδης, ο Κυνήγειρος, ο Δάτις, ο Αρταφέρνης, ο Ιππίας και ο 

Συμωνίδης με το  αθάνατο επίγραμμά του:

"Ελλήνων προμαχούντες Αθηναίοι Μαραθώνι

Χρυσοφόρω ν Μ ήδων εσ τό ρ εσ α ν  δύναμιν"

Μ ετά  από μισή ώρα περίπου από την εκκίνηση και αφού είχαμε 
περάσει προηγουμένως από τον Τύμβο των Πλαταιέων, είχαμε πα- 

ρακόμψει πλέον το  πιο δύσκολο κομμάτι της διαδρομής. Το ανη

φορικό πέρασμα του  λόφου του Αφορισμού. Από 'κ ε ί και πέρα η 
διαδρομή ήταν επίπεδη έω ς κατηφορική.

Πριν κατηφ ορίσουμε από την κορυφή του λόφου του  Αφορι- 
σμού προς την πλευρό της Αθήνας, στάθηκα για λίγο και γύρισα το 

βλέμμα μου προς την πεδιάδα του Μαραθώνα.

Θ εέ  μου αναλογίστηκα συγκινημένος! Πριν 2.487 χρόνια  σε 

τούτον τον ιερό τόπο, μια χούφτα  γενναίοι πρόγονοί μου με την α

παράμιλλη αυτοθυσία τους νίκησαν έναν εχθρό δεκαπλάσιο και έ -
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σωσαν την Χώρα και τον τό τε  γνωστό κόσμο από το  σκοτάδι της 

ασιατικής βαρβαρότητας, αλλάζοντας συγχρόνως τον ρου της ι

στορίας. Και άρχισα από 'κει ψηλά να τοποθετώ  τα γεγονότα ό

πως τα  γνώριζα και όπως βιαστικό τα έφ ερνα  στο νού μου, σε μια 

πραγματική πλέον διάσταση του χώρου.

Να στο βάθος, στον κόλπο του Μαραθώνα, αραγμένα τα 600 

πλοία τω ν Περσών. Κοντά στην παραλία, κάπου 600 μέτρα  απ' 

αυτήν, ανάμεσα στο μεγάλο και το  μικρό έλος το  στρατόπεδο των 

Περσών. 100.000 άνδρες με αρχηγούς τον Δότη και το νΑ ρτα φ έρ - 

νη και σύμβουλό τους τον γιό του  τυράννου Πεισίστρατου, Ιππία, 

που έπεισε τους Π έρσες να δώσουν τη μάχη στην ανοικτή πεδιά

δα του Μαραθώνα όπου μπορούσε να αναπτυχθεί ο πολυάριθμος 

στρατός και το  ιππικό τους. Ο ίδ ιος π ίστευε ότι σ ε περίπτωση νί

κης των Περσών θα ανακτούσε και πάλι την εξουσία.

Είχαν ξεκινήσει από την Περσία και πέρασαν διαδοχικά από τη 

Μυκάλη, τα  νησιά του Αιγαίου, τη Σάμο, τη Νάξο που κατέστρεψαν, 

κατέπλευσαν στην Κάρυστο και έπειτα στην Ερέτρια που την κατέστρε

ψαν, επειδή το 499 πΧ είχε βοηθήσει με 5 τριήρεις (η Αθήνα με 20) τον 

τύραννο της Μιλήτου Αρισταγόρα κατά την Ιωνική Επανάσταση.

Κάτω από το  λόφο του Αφορισμού, σ τις υπώρειες των βουνών 

Αγριελίκι και Κοτρώνι, κοντά στο τέμ ενο ς  του Ηρακλέους, σ το ση

μερινό Βρανά, το  στρατόπεδο του Μιλτιάδη. 10.000 Αθηναίοι και 

1.000 Πλαταιείς. Είχαν έλθε ι μέσω του συντομότερου και ασφαλέ

στερου δρόμου από Κηφισιά, Σταμάτα.

Οι μ έ ρ ες  περνούσαν και μάτα ια  περ ίμεναν τη  βοήθεια  τω ν 

Σπαρτιατώ ν. Ο ημ ερ οδ ρ ό μ ο ς  Φ ειδιππ ίδης που σ τάλθηκε στη 

Σπάρτη με απόφαση των δέκα στρατηγών για να ζητήσει βοήθεια, 

όταν γύρισε μετά από 5 ημέρες, τους ανήγγειλε ότι πριν γίνει παν

σέληνος αδυνατούσαν να τους βοηθήσουν.

Ο Μ ιλτιάδης με την τολμηρή στρατηγική μεγαλοφυία  του και 

γνώστης των περσικών πραγμάτων (σύνθεση, οπλισμό, σ τρατιω τι

κό δόγμα και την τακτική του περσικού στρατού στο πεδίο της μά

χης, γ ια τ ί ως διοικητής της Θρακικής χερσονήσου, αναγκάστηκε 

να ακολουθήσει τον Δαρείο στη Σκυθική εκστρατεία  (το 514 π.Χ.), 

ε ίχ ε  καταστρώσει ήδη το  σχέδιό του για τη μάχη.

Προστατεύοντας το  στρατό του πίσω από τους λόφους, από το 

περσικό ιππικό, προτίμησε και αυτός την πεδιάδα του Μαραθώνα 

όπου μπορούσε να αναπτύξει την Αθηναϊκή φάλαγγα που ήταν 

καλύτερα οπλισμένη και γυμνασμένη, ενώ συγχρόνως θα προστά

τε υ ε  τ ις  πόλεις μεταξύ της Αθήνας και του Μαραθώνα.

Η απόσταση που χώ ρ ιζε τα  δύο στρατόπεδα ήταν 8 στάδια, πε

ρίπου 1.500 μέτρα. Όντως τα 8 ' - 1 0 ' που κάναμε από τον Τύμβο 

μέχρι τ ις  υπώ ρειες του Αφορισμού επιβεβαιώνουν κατά κάποιο 

τρόπο την ιστορική αλήθεια, αφού το  τέμπο μας ήταν 5' περίπου 

τα 1.000 μέτρα.
Και να με το  πρώτο φω ς της ημέρας, της 12 Σεπτεμβρίου του 

490 π.Χ., οι σ τρατιώ τες του Μιλτιάδη, μετά από διαταγή του, άρχι

σαν να τρέχουν με όλη τους τη δύναμη εναντίον των Περσών. Είχε 

προηγηθεί αργά το  βράδυ η ενημέρωση από δύο Ίω νες που αυτο- 

μόλησαν στο στρατόπεδο του Μ ιλτιάδη ότι οι Π έρσες άρχισαν να 
φορτώνουν το  ιππικό τους στα πλοία, προφανώς για να το  μετα 

φέρουν και να επ ιτεθούν στην αφρούρητη Αθήνα ή κατ' άλλους ι

στορικούς, ότι το  ιππικό των Περσών ήταν διασκορπισμένο πίσω 

από το  πεζικό και τα  άλογα έβοσκαν μακρυά από τους αναβάτες 

Ή θελαν να φθάσουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν κοντά στους 

Π έρσες πριν εκείνοι προλάβουν να τους προσβάλουν με το  ιππικό 

στην ανοιχτή πεδιάδα ή να χρησιμοποιήσουν τους πολυάριθμους 

το ξό τες  τους.

Αν θέλετε κάθε τύπο μοτοσικλέτας με αληθινή εγγύηση*
το μόνο που έχουμε να συζητήσουμε, 

είναι ο τροπος πληρωμής, που εσείς θα μας προτείνετε!

^ 4

Λ Ε Ν Ο Ε

ΗΣΗ 
Ά Ι

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
ΑΠΟ0ΚΟΥΣΜΑΣ 

ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
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Και το  πέτυχαν.

Οι Π έρσες απλώς φαντάσθηκαν... ότι οι Ελληνες ξαφνικά τρελ- 
λάθηκαν και αποφάσισαν να πεθάνουν πιο γρήγορα.

Το σχέδ ιο  του  Μ ιλτιάδη π έτυχε ήδη κατά το  ήμισυ. Σε λίγο η 

σύγκρουση ήταν άγρια και μανιασμένη. Ο Μ ιλτιάδης έθ εσ ε  σε ε 

φαρμογή το  δεύτερο  και σ τρατηγικότερο μέρος του σχεδίου του. 

Επιτέθηκε ελ ίσ σ οντα ς το  μήκος του μετώπου του με αυτό τον 

στρατό του αντιπάλου που ήταν 1.600 μέτρα. Στο κέντρο, τιμής έ - 

νεκεν, ο γενναίος Καλλίμαχος, που με την ψήφο του συνέβαλλε 

στην εκλογή του Μ ιλτιάδη ως αρχιστρατήγου, με βάθος της φά

λαγγας μόνο δύο ανδρών. Αποστολή του να υποχωρήσει με τάξη 

μπροστά στην πίεση των Περσών που είχαν ενισχυμένο το  κέντρο 
του μετώπου τους.

Τα δύο άκρα της Αθηναϊκής φάλαγγας με αρχηγούς τον Α ρ ισ τεί

δη και τον Θεμιστοκλή ήταν πολύ ενισχυμένα και είχαν σκοπό να 

διαπεράσουν το  συντομότερο τ ις  γραμμές του εχθρού που στο 

σημείο εκείνο ήταν πιο αδύναμες και στη συνέχεια να κυκλώσουν 

σαν "τανάλια" τον Περσικό στρατό.

Το μεγαλοφ υές σχέδ ιο  του Μ ιλτιάδη - το  πρώτο στρατηγικό 

σχέδ ιο στην ιστορία των πολέμων ως την εποχή εκείνη - σ τέφ θη- 

κε από πλήρη επιτυχία. Οι Π έρ σ ες μπροστά στην φοβερή ορμή 

των Ελλήνων, με την "πλάτη" στη θάλασσα και έχοντας στα "πλευ

ρά" τους το  μεγάλο και το 

μικρό έλος  έπαθαν πανω

λεθρ ία  και όρμησαν πανι

κόβλητο ι σ τα  πλοία τους 

για να σωθούν.

Σ ε  λ ίγ ε ς  ώ ρ ε ς , γύρω  

στις 9 το  πρωί, η μάχη ε ίχε 

τελε ιώ σ ε ι. Κατά τον Ηρό

δ ο το  σ κοτώ θ ηκα ν  6.400 

Π έρ σ ες  και 192 Ελληνες.

Ανάμεσα τους ο γενναίος Καλλίμαχος και ο Κυνήγειρος, αδελφός 

του ποιητή Αισχύλου, που στην προσπάθεια του να συγκροτήσει έ 

να Περσικό πλοίο, του έκοψαν διαδοχικά και τα δύο χέρια.
Και να ο Φειδιππίδης, αμέσως μετά τη μάχη, που ξεκινάει για την 

Αθήνα κουβαλώντας ακόμη την πανοπλία του, για να αναγγείλει 

σ τους αγωνιούντες κατοίκους της τη μεγάλη νίκη. Ο Λουκιανός υ

ποστηρίζει ότι αυτός ήταν ο αγγελιοφόρος της νίκης γ ια τί ε ίχ ε  το  

προνόμιο λόγω της ιδ ιότητάς του, ως επισήμου ημεροδρόμου του 

Αθηναϊκού στρατού. Ο Πλούταρχος αναφ έρει ότι ήταν ο Ευκλής ή 

ο Θέρσιππος. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι υπήρχαν πιο γρήγοροι η- 

μεροδρόμοι από το  Φειδιππίδη, αλλά προτιμήθηκε να αποσταλεί 

αυτός στη Σπάρτη επειδή δ ιέθ ε τε  και διπλωματικές ικανότητες, α

παραίτητες να πείσουν τους διατακτικούς Σπαρτιάτες να έλθουν 
για βοήθεια.

Ανεβαίνει τον ανηφορικό λόφο του Αφορισμού, περνάει τη Στα- 

μάτα και σε λ ίγες ώ ρες φτάνει τρ έχοντος στην αγορά της Αθήνας. 

Λαχανιασμένος και εξαντλημένος από την υπερπροσπάθεια πέ

φ τε ι σ το έδαφος. Ο κόσμος που τον περιμένει με αγωνία τον βλέ
πει και τρ έχε ι να τον βοηθήσει.

"ΝΕΝΙΚΗΚΑΜΕΝ" μπόρεσε να ψ ιθυρίσει και εξέπνευσε. Ηταν έν
δοξος θάνατος, τον οποίο ζήλεψ αν όλοι.

Και ήταν όντως αξιοζήλευτη η όλη προσφορά και η ηρωική προ

σπάθεια του ημεροδρόμου Φειδιππίδη, που το  όνομά του έμεινε 

αθάνατο στην ιστορία. Όχι μόνο πήγε τρέχοντος στη Σπάρτη και 

αργότερα στην Αθήνα, αλλά μετά τη Σπάρτη έλαβε και ο ίδ ιος μέ

ρος στη μάχη, πολεμώντας γενναία για την ελευθερία της πατρίδας

του. Προς τιμήν του γίνεται ο μαραθώνιος δρόμος όταν καθιερώ

θηκε με την αναβίωση τω ν Ολυμπιακών Αγώνων το  1896 στην 

Αθήνα. Βέβαια απ' ό,τι γράφεται ιστορικά, αλλά και απ' ότι γνωρί

ζουν και οι κοινοί πλέον άνθρωποι, ο δρόμος που έ τρ εξε  ο Φειδιπ

πίδης δεν ήταν αυτός που έ τρ εξε  ο Λούης και που τρέχουν σήμε

ρα οι μαραθωνοδρόμοι όταν αγωνίζονται στη λεγάμενη "κλασσική 

διαδρομή". Ηταν ο δρόμος από τους λόφους πάνω από τον Μαρα

θώνα, μέσα από Σταμάτα, Κηφισιά, μέχρι την Αθήνα.

Η διαδρομή που είναι πλέον καθιερωμένη, ως η κλασσική του 

Μαραθωνίου, όσο και αν μας ξεν ίζ ε ι η γνησιότητα της απόστασής 

της, έχ ε ι γίνει αγαπητή απ' όλους εμάς τους μαραθωνοδρόμους. 

Προσωπικά μέχρι σήμερα "την έχω  τιμήσει" περίπου 20 φ ο ρές  και 

δεν σκοπεύω να πόψω να την τιμώ όσ ες φ ο ρές  ακόμη μπορώ...

Αυτό αναλογιζόμουνα α τεν ίζοντας ψηλά από τον λόφο του Α- 

φορισμού, την πεδιάδα του Μαραθώνα, ενώ ή δ η ... με είχαν "προ- 

σπεράσει" με βήμα ταχύ ο Μ ιλτιάδης και ο πάνοπλος σ τρατός του, 

που σε οκτώ (8) ώ ρες μετά τη μάχη ε ίχ ε  φθάσει στο Φάληρο και 

ε ίχ ε  στρατοπεδεύσει στο λόφο Κυνόσαργες, ματαιώνοντας έτσ ι 

τα σχέδια των Περσών για κατάληψη της Αθήνας, που ηττημένοι 

και ντροπιασμένοι επ έστρεψ αν με το  στόλο τους στην Ασία.

Και μόλις που πρόφθασα να δω τον Κλεομένη, που πείσθηκε τ ε 

λικό από τον Φειδιππίδη και ήλθε, έστω  και αργά, με 2.000 Σπαρτιά

τ ε ς  για να βοηθήσει, κατα

νοώντας τον κοινό αγώνα 

ε ν α ν τ ίο ν  το υ  α σ ια τ ικ ο ύ  

δεσποτισμού, να επ ισκέ- 
φ τετα ι το  πεδίο της μάχης 

και να συγχαίρει τους Αθη

ναίους για την περίλαμπρη 

νίκη τους.

Οι τελευ τα ίο ι τιμώ ντας 

ιδ ια ίτ ε ρ α  το υ ς  ν εκρ ο ύ ς  
τους, το υ ς  έθαψ αν σ το  πεδίο της μάχης και όχι σ το  "Δημόσιο 
σήμα" στον Κεραμεικό.

Γύρισα και συνέχισα το  τρ έξ ιμο  για την Αθήνα, με ορατά πλέον 

τα αχνάρια του Φειδιππίδη, αφού η συγκεκριμένη προσπάθεια και 
η ιστορική μνήμη τα έχε ι χαραγμένα ανεξίτηλα στην ψυχή μου.

Προσωπικό πιστεύω και κάνω την πρόταση ότι αν η προσπάθεια 

για αναβίωση του ιστορικού μαραθωνίου, λόγω της φύσης του, της 

ιστορικότητάς του, αλλά και των αναγκών της διοργάνωσης τ ε θ ε ί 

υπό την αιγίδα του Γενικού Επιτελείου Στρατού τό τε  τα αποτελέ

σματα θα είναι θετικά και η αναβίωση θα έχε ι μέλλον.

Στην εποχή μας, όπου οι α ξ ίες  αμφισβητούνται και το  αθλητικό 

πνεύμα “εμπορεύεται", η αναβίωση του ιστορικού μαραθωνίου θα 

αποτελέσει τη νίκη του πολιτισμού και μια αφορμή για να ηροστρέ- 

ξουν στη γενέτε ιρ ά  τους, ως "ευλαβείς προσκυνητές" όλοι όσους 

ο κ ό ττ ιν ο ς  το υ ς  σ υ γ κ ιν ε ί ακόμη ... έσ τω  και αν σ το  βάθος οι 

σειρήνες αντηχούν... ότι ο εφ ιάλτης θα φ ανεί και οι Μήδοι στο τ έ 
λος θα περάσουν...

Και αν πάλι η προσπάθεια και η πρότασή μας ξεχασθεί, ηαρεξη- 

γημένη ίσως ως προσωπική φ ιλοδοξία  και προβολή, ή ως μια ου

τοπία 8 "ρομαντικών" υπερμαραθωνοδρόμων, προσωπικά θα με 
γεμ ίζε ι δ έος και θα με ανακουφ ίζει ο στοχασμός ότι με τον ταπει

νό τρόπο μας, ύστερα από 2.487 χρόνια αποτίσαμε "φόρο τιμής", 

ένα "αθλητικό ιστορικό μνημόσυνο" στη μνήμη αθανάτων προγό

νων μας, που με τον ηρωισμό και την αυτοθυσία τους μας χάρισαν 

το  προνόμιο να ζούμε ελεύθερο ι και να αισθανόμαστε περήφανοι 

που ε ίμαστε Ελληνες. □

Στην εποχή μας, όπου οι αξίες αμφισβητούνται και το αθλητικό 
πνεύμα "εμπορεύεται", η αναβίωση του ιστορικού μαραθωνίου 
θα αποτελέσει τη νίκη του πολιτισμού και μια αφορμή για να προ- 
στρέξουν στη γενέτειρά τους, ως "ευλαβείς προσκυνητές" όλοι 
όσους ο κόττινος τους συγκινεί ακόμη... έστω και αν στο βάθος 
οι σειρήνες αντηχούν... ότι ο εφιάλτης θα φανεί και οι Μήδοι στο 
τέλος θα περάσουν...
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Τα ήύη των νέων
"... Οι νέοι αισθάνονται σφοδρές επιθυμίες και μπορούν να εκπληρώ

σουν εκείνο που επιθυμούν. Από τις επιθυμίες πάλι που σχετίζονται με το 
σώμα αισθάνονται κυρίως τις ερωτικές και δεν μπορούν να κυριαρχήσουν 
επάνω τους. Είναι ευμετάβλητοι και γρήγορα χορταίνουν με κείνα που ε 
πιθύμησαν, και γι' αυτό, ενώ δοκιμάζουν σφοδρές επιθυμίες, πολύ γρήγο
ρα αδιαφορούν. Επειδή η θέλησή τους, ενώ είναι έντονη δεν είναι ταυτό
χρονα και μεγάλη - όπως συμβαίνει στον άρρωστο με την πείνα και με τη 
δίψα. Έχουν ροπή προς την οργή, παραφέρονται εύκολα και ακολουθούν 
εκείνο που αποφάσισαν πάνω στο θυμό τους, χωρίς να μπορούν να συ
γκρατηθούν. Και τούτο, επειδή από εγωισμό δεν δέχονται την περιφρόνη
ση και αγανακτούν όταν νομίζουν πως αδικούνται. Αγαπούν τις τιμές κι α
κόμα πιο πολύ τη νίκη, επειδή τα νιάτα θέλουν να υπερέχουν και η νίκη είναι 
ένα είδος υπεροχής. Αγαπούν αυτά τα δύο πιο πολύ παρά το χρήμα ή - 
καλύτερα - δεν τους ενδιαφέρει το χρήμα ολότελα, επειδή ακόμα δεν έ 
χουν δοκιμάσει τι θα πει φτώχεια κι αυτό εκφράζει το γνωστό απόφθεγμα 
του Πιττακού για τονΑμφιάραο.

"Μα εσύ δεν είχες ακόμα δοκιμάσει 
τον έρωτα προς το χρήμα, πώς 
λοιπόν τα χέρια σου ήταν έτοιμα 
να αρπάξουν;".
Οι νέοι δεν έχουν κακές διαθέσεις. Είναι μάλλον καλοί, επειδή δεν είδαν 

ακόμη πολλά παραδείγματα διεφθαρμένων ανθρώπων. Είναι ευκολόπι
στοι, επειδή ακόμα δεν τους έχουν εξαπατήσει συχνά. Είναι γεμάτοι ελπί
δες, κι αυτό συμβαίνει επειδή η φύση τους έχει προικίσει με κάποιο είδος 
θέρμης, σαν εκείνη που νιώθουν αυτοί που έχουνε πιει πολύ κρασί. Αλλά η 
ιδιότητά τους αυτή οφείλεται και στο ότι δεν έχουν ακόμα δοκιμάσει πολ
λές αποτυχίες. Ζούνε κυρίως με την ελπίδα, επειδή η ελπίδα αφορά το 
μέλλον, ενώ η ανάμνηση το παρελθόν. Και για τους νέους το μέλλον είναι 
μεγάλο, ενώ το παρελθόν μικρό. Αλήθεια, στην αρχή της ύπαρξης δεν 
μπορεί να υπάρξει καμιά ανάμνηση, ενώ όλες οι ελπίδες επιτρέπονται. Και 
γι' αυτό το λόγο εύκολα εξαπατώνται, επειδή και εύκολα σχηματίζουν ελ
πίδες. Και επειδή ρέπουν προς την οργή και προς την ελπίδα, είναι γενναίοι 
επειδή η μια ιδιότητά τους συντελεί στο να μη φοβούνται, ενώ η άλλη τους 
δίνει θάρρος. Αλήθεια, κανένας δεν φοβάται όταν είναι θυμωμένος, ενώ η 
ελπίδα της επιτυχίας μας κάνει θαρραλέους. Είναι ντροπαλοί, επειδή ξέ
ρουν μόνο εκείνα που έχουν διδαχθεί σύμφωνα με τους νόμους και δεν υπο
θέτουν πως υπάρχουν κι άλλα ευχάριστα πράγματα. Είναι μεγαλόψυχοι, επειδή 
δεν τους ταπείνωσε ακόμα ο αγώνας της ζωής, ούτε δοκίμασαν ανάγκες. Ε
ξάλλου όποιος πιστεύει πως είναι άξιος μεγάλων πραγμάτων είναι και μεγα
λόψυχος. Αυτό όμως το πιστεύουν όσοι έχουν πολλές ελπίδες.

Προτιμούν να κάνουν ό,τι τους φαίνεται ωραίο παρά ό,τι τους συμφέ
ρει, επειδή οι πράξεις τους υπαγορεύονται πιο πολύ από την καρδιά παρά 
από τον ψυχρό υπολογισμό, κι ενώ αυτός λογαριάζει το συμφέρον, η α
ρετή λογαριάζει το ωραίο. Οι νέοι αγαπούν τους φίλους τους και τους συ
ντρόφους τους πιο πολύ, παρά όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία, και 
τούτο, επειδή νιώθουν μεγάλη ευχαρίστηση να ζουν μαζί με τους άλλους 
και ακόμα δεν έχουν αρχίσει να σχηματίζουν κρίσεις με βάση το συμφέ

ρον τους για κανένα πράγμα, λοιπόν ούτε και για τους φίλους τους.Όλα τα 
σφάλματά τους προέρχονται από την υπερβολή, επειδή οι νέοι δεν τη
ρούν το λόγο του Χίλωνα (μηδέν άγαν). Αλήθεια, υπερβάλλουν σε όλα. Α
γαπούν υπερβολικά, μισούν υπερβολικά και το ίδιο συμβαίνει και για όλες 
τις άλλες πράξεις τους. Πιστεύουν πως ξέρουν τα πάντα κι ανακατεύονται 
στα πάντα και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο είναι υπερβολικοί. Αν συμβεί να 
διαηράξουν κάποιο αδίκημα, αυτό οφείλεται στην αυθάδεια και όχι σε κα
κία. Αισθάνονται εύκολα οίκτο, επειδή θεωρούν όλους τους ανθρώπους α
πλούς και ενάρετους. Αλήθεια, κρίνουν τους άλλους με τη δική τους α
θωότητα και γι' αυτό πιστεύουν ότι, κάτι που παθαίνει κάποιος άλλος, δεν 
αξίζει να το πάθει. Αγαπούν τα γέλια και γι' αυτό τους αρέσουν τα πειράγ
ματα, όπου με ευγένεια στρέφονται κατά των άλλων".

*  Αριστοτέλης, Ρητορική IΜετάφραση Ηλία ΗλιοΛ

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

JHcuen
ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΉΣΤΙΚΑ

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ · ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.
Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπόλη

τηλ.9939732-9927 673
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Δημητρίου Χαράλαμπο -  Υπαστυνόμο Α ' :

Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ  
Q Σ Ε Λ Ι Δ Ε Σ

Ευαγγελία Παπαχρήστου - Πάνου, 
ποιήτρια -  δοκιμιογράφο:

Από την έγκρ ιτη  ποιήτρια, λάβαμε την τελευτα ία  ποιητική της 

συλλογή με τον τίτλο  "Στον αγρό της ασφάλτου" τω ν  εκδόσεω ν 
ΜΑΥΡΙΔΗ.

Η Π α π α χρ ή σ του  - Π άνου έ χ ε ι ε κ δ ό σ ε ι ε ίκ ο σ ι π ο ιη τ ικ έ ς  

σ υ λλο γές  και εννέα  δοκίμ ια  τα  οποία κυρ ίω ς π ραγματεύοντα ι 

την Θ ρ η σ κευ τικό τη τα  σ ε δ ιά φ ο ρ ο υ ς  π ο ιη τές  (Καβάφη, Ελύτη, 
Ρ ίλκε κ.ά.) αλλά και την  α ισ θ η τ ικ ή  π ρ οβληματική  δ ια φ ό ρ ω ν  
κειμένω ν.

Η ποίησή της χαρακτηρ ίζετα ι από ελευθεροστιχ ία  και η ορθό

δοξη θρησκευτικότητα που διαπνέει το  έργο της προκαλεί στον α

ναγνώστη ευχάριστη έκπληξη με τ ις  αλήθειες που κομίζει.

Η αλήθεια έχ ε ι γνησιότητα και η αλήθεια που φ έρνε ι η Παπα

χρήστου - Πάνου, δ ιαθέτε ι γνησιότητα και αυθεντικότητα.

Η ποιητική δ ιεισδυτικότητα της αποκαλύπτει διαχρονικές αξ ίες  

της Ο ρθοδοξίας μ' έναν μοναδικό τρόπο, μ' έναν τρόπο που της έ 

χ ε ι χαρ ίσει πολλές διακρίσεις και βραβεία σε δ ιεθνε ίς  διαγωνι
σμούς.

Επιλέγουμε από την παραπάνω ποιητική συλλογή, που ευγενώ ς 

μας στάλθηκε, το  ποίημα με τον  ομώνυμο τ ίτλο  της συλλογής 

"στον αγρό της ασφάλτου".

Σ το ν  α γ ρ ό  τη ς  α σ φ ά λ το υ

Κονιορτόν εγώ βλέπω ...

Βασιλειών Δ'Κεφ. Θ', 17.

Πορεύομαι σ τον αγρό της ασφάλτου, 

όπου ω ριμάζει το απροσδόκητο.

Παραδίνομαι σ το  α σαφ ές του μέλλοντος.

Σ τον  στρόβιλο ενός οράματος, 

που α ν α ζη τε ί τα  όριά του στην αόριστη  

βεβαιότητα, σ τις  ο ιμω γές των Θυμάτων.

Ο ιστρόλατος μ ιας περ ιστροφής ερευνώ  

τον μυστικό  μου χώ ρο στης φαντασ ίας το  

“προκεχωρημένο φυλάκιο". Καλπάζω "στην αρά  

την εκπορευομένη ε π ί προσώπου πόσης γης"* 

Παραβγαίνω στο τρ έξ ιμο  μ ιας τεχνολογίας απρόσωπης, 

ενδεδυμένης τον μέλανα της μ ετα μέλε ια ς  χιτώνα, 

και βλέπω να προβάλλει το  ακαταλόγιστο.

Ναυάγιο σ ε  τύψ εω ν ωκεανό, 

όπου τα  ίχνη της πορείας μου  

βοούν την αφροσύνη τω ν καιρών 

εισερχομένω ν στο εδώ λιο της συντριβής.

Τον τόπο αυτόν

θα τον ονομάσω Κλαυθμώνα!

*Ζαχαρίας Κεφ. £' 2.

Λάβαμε και δημοσιεύουμε το  ποίημά σας, με τίτλο  "ΠΡΟΤΡΟΠΗ". 

Πρόκειτα ι για ποίημα το  οποίο π ερ ιέχει καλή αλληγορία, είναι 

γραμμένο σε ελεύθερο  στίχο και με δυναμική εναλλαγή εικόνων.

Επίσης ο συμβολισμός που επ ιχειρείτα ι μέσω των αλληγοριών 
είναι αξιοσημείωτος.

Μια αδυναμία που εντοπ ίζουμε είναι η χρήση του τελευτα ίου  

στίχου σε κάθε σ τροφή για τον οποίο καταβάλλεται προσπάθεια 

να είναι "καλβικός" χωρίς όμως αυτό να δένει με την λοιπή τεχνο
τροπία του ποιήματος.

Επίσης η χρήση του  επ ιθέτου "γαλάζιος"ως  προσδιορισμός στο 

"άγγελος" θα μπορούσε να θεω ρηθεί κοινότυπη.

ΠΡΟΤΡΟΠΗ
Εσείς γαλάζιοι μου άγγελοι

εσ ε ίς  που την καλοσύνη κάνατε α δελφ ή  σας

μ ε  την αγάπη σας για τον Άνθρωπο

εσ ε ίς  που ο νε ιρ εύ εσ τε  μ ια  ειρήνη πανανθρώπινη

απόψε αγρυπνήστε.

Γ ιατίαπ όψ ε το φεγγάρ ι χάθηκε φοβισμένο

στην άβυσσο της στιγμής

σαν μ ε  αστραπές οργής πλημμύρισε ο αγέρας

και μαύροι καβαλάρηδες κραδαίνουν ψηλά

τις  πύλες τ ' ουρανού

φοβερίζοντας.

Κ α ιρο ί οργισμένοι μας έζω σαν από παντού 

και τούτη τη στιγμή σημαίνει 

πως έφ θ α σ ε  πια η ώρα που ο κίνδυνος 
δ εν  Θα 'χει πια όνομα  

ο ύ τε  πρόσωπο.

Μ α εσ ε ίς  γαλάζιοι μου άγγελοι

εσείς, ε ίσ τε  σαράντα χ ιλ ιάδες ιππότες ακροβολισμένοι

μέσ α  στη νύκτα

της εγκληματικότητας.

Ταγμένοι σ το  χ ρ έο ς  της τιμής 
και του καθήκοντος.

Ιππότη της τιμής, ιππότη του καθήκοντος

και συ π ισ τέ  μου ιππότη πανανθρώπινης ειρήνης

απόψε αγρυπνήστε

και ε το ιμ α σ τε ίτε  φορώ ντας

τη χρυσή και τριπλή πανοπλία

του μυαλού, της ψυχής και του σώματος.

ί ια τ ί  δ εν  θ έλε ι πια ού τε  το χώ μα να χω ρ έσ ει

άλλο χ ρ έος  ηρώων

αφ ού ερημιά  κι ορφάνια περίσσεψ αν

σ τα  μά τια  των αθώων.

Για σας γαλάζιοι μου άγγελοι 

προτροπή πρώτη κι ακριβή είναι:

Απόψε αγρυπνήστε.

Δόκ. Αστυφύλακα ΑΕΡΑΚΗ Μύρωνα:

Λάβαμε το  ποίημά σας με τ ίτλο  "Ανάγκη για ζω ή"το  οποίο δημο
σιεύουμε.

Όπως συχνό μνημονεύουμε, φρονούμε ότι πρέπει να δ ιευρύνε
τ ε  την θεματική σας και να αποφύγετε τετρ ιμμένα  θέματα στα ο

ποία έχουν α ναφ ερθε ί και αναφέρονται πολλοί.
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Βέβαια αυτό που έχε ι ένα πρωτεύοντα ρόλο στην ποίηση είναι 

το  πως λ έε ι κάποιος κάτι. Π ισ τεύουμε ότι όποιος ασχολείτα ι με 

την ποίηση θα πρέπει να σ υνδυάζει σ' αυτήν, την έκφραση συ

ναισθημάτων που αντισ το ιχούν στην αληθινή φύση του  ανθρώ

που και την κατασκευή, δηλ. το  υλικό τη ς  γλώσσας που αναπλά- 

θ ε τα ι ανάλογα  με τ ις  γ λ ω σ σ ικ ο -τε χ ν ικ έ ς  δ υ ν α τό τη τε ς  το υ  
ποιητή.

Δεν κουραζόμαστε να προτρέπουμε τους ασχολούμενους με 

την ποιητική, να μελετούν πολύ αυτήν και τα διάφορα ρεύματά της 

και να σκέφτοντα ι ποιητικά.

"Ανάγκη γ ια  ζ ω ή "
Θολή και άνοστη η γεύση της ελπίδας 

που την πουλάνε ακριβά σ τις αγορές 

και σαν αντάλλαγμα το  φω ς μιας ηλιακτίδας 

για μια απόλαυση δυο ψ εύτικες  στιγμές

Και ενώ βαδίζουμε σ ε δρόμο με ανήφορο 

ξάφνου μας έπιασε μια μπόρα ξαφνική 

άλλαξε ο δρόμος σε απότομο κατήφορο 
μα δεν προσέξαμε αυτή την αλλαγή.

Κάποτε ζούσαμε μονάχα με ελπίδα 

με αγάπη, πάθος, όπως ζ ε ι ένα παιδί 

τώρα ζητάμε για να βρούμε μια πυξίδα 

που θα μας δ ε ίξε ι την πορεία για ζωή.

Δοκ. Αστυφύλακα ΚΟΡΜΠΑΚΗ Παναγιώτη:

Λάβαμε το  ποίημά σας με τίτλο  "Ο θάνατος του Οδυσσέα". 

Φρονούμε ότι η αλληγορία και η συμβολική δύναμη του ποιήμα

το ς  δεν είναι εύστοχες.

Η ομοιοκαταληξία του ποιήματος είναι σωστή και πιστεύουμε ό

τ ι αυτός ο ποιητικός τρόπος σας τα ιρ ιάζει 

Καλλιεργείστε, ε φ ' όσον επ ιθυμείτε, την τεχνοτροπία αυτή λαμ- 

βάνοντας υπόψη τ ις  προτροπές που υποβοηθητικά παρέχουμε 

προς ασχολούμενους με την ποίηση.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΣΟΛΩΜΟ

Κυκλοφόρησε το  διμηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό (Νοέμ. - Δεκ. 

97) “ΗΛΕΞΗ" με πολυσέλιδα αφ ιερώ ματα στον Διονύσιο Σολωμό 

με την ευκαιρία συμπλήρωσης διακοσίων ετώ ν από την γέννησή 
του.

Π ρ ό κε ιτα ι για  ε ξ α ιρ ε τ ικ έ ς  λ ο γ ο τεχ ν ικ ές  ερ γ α σ ίες  που εμ 

βαθύνουν και αναλύουν γνω στές και άγνωστες εκφάνσεις του έρ 

γου του μεγάλου ποιητή.

Τις εργασ ίες επιμελήθηκαν γνω στοί Έλληνες λογοτέχνες, ποιη

τ έ ς  και κριτικοί
Το περιοδικό μας ανεπιφύλακτα συστήνει στον κάθε ενδ ιαφ ε

ρόμενο  που επ ιθ υ μ εί να εν τρ υ φ ή σ ε ι σ το  Σολωμικό έργο , την 
προμήθεια του τεύχους αυτού, το  οποίο ήδη έχ ε ι κα τα σ τε ί πε

ριζήτητο. □

Επιμέλεια:
Αστυνόμος A '  Βασίλειος Τσαγκάρης

Για περισσότερες πληροφορίες 
θα απευθύνεστε στον πρώην συνάδελφό σας 

κ. ΑΡ. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ
στα τηλ. 6397 150 * 6014 037 fax: 6016 459 

οικ. 80 46 334 
κιν. 094 562489

Ο Ομιλος της
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ

Ασφαλίζει
με ειδικό μειωμένο τιμολόγιο
εκτός από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα 

του προσωπικού της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
και τα σπίτια του προσωπικού 

(εν ενεργεία & εν αποστρατεία) 
όλων των Σωμάτων Ασφαλείας 

ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
(φωτιά, κλοπή, πλημμύρα και 

από 25 ακόμα κινδύνους)
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Σε νέο κτίριο η Α.Δ. Εύβοιας

Σε ένα σύγχρονο, πολυτελούς κατασκευής κτί
ριο, 1.600 τ.μ., στεγάζεται πλέον η Αστυνομική 
Διεύθυνση Εύβοιας. Το κτίριο είναι μισθωμένο 
και βρί σκεται στη συμβολή των οδών Αρεθούσπς 
153 και Αγίου Ιωάννου στη Χαλκίδα, οι δε χώροι 
του έχουν κατανεμηθεί κατά τρόπο ιδιαίτερα λει
τουργικό.

Στο κτίριο εγκαταστάθηκε σύγχρονο τηλεφω
νικό κέντρο, κατασκευάσθηκαν αξιοπρεπή κρα- 
τητήρια, αίθουσα διαλέξεων εξοπλισμένη με όλα 
τα απαραίτητα εποπτικά μέσα, αίθουσα για τις συ
νεδριάσεις της Ενωσης Αστυνομικών Νομού Εύ
βοιας. Παράλληλα τοποθετήθηκαν κάμερες 
γύρωθεν για την ασφάλεια του κτιρίου ενώ κατα- 
σκευάσθηε αλεξίσφαιρη σκοπιά στην είσοδό 
του. Φιλοδοξία είναι να κατασκευασθεί στο υπό
γειό του γυμναστήριο και σκοπευτήριο για την εκ
παίδευση του προσωπικού.

Τα εγκαίνια του Αστυνομικού Μεγάρου πραγ
ματοποιήθηκαν από τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης κ. Γεώργιο Ρωμαίο στις 4-1-1997, χοροστα- 
τούντος του Μητροπολίτη Χαλκίδας κ. Χρυσοστό
μου. Στην τελετή παρέστησαν ο Γεν. Γραμματέας 
του Υ AT. κ. Ιωάννης Παπαδογιαννάκης, ο Αρχη
γός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος κ. 
Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ο Επιθεωρητής Δ' 
Γ.Ε.Α. κ. Ιωάννης Παπαδόκης, ο Α/ντής Τ ροχαί ας 
του Υ AT. Υ ποστράτηγος κ. Γ εώργιος Παπαδημη- 
τρόπουλος, οι Ταξίαρχοι της Ελλην. Αστυνομίας 
κ.κ. Σωτήριος Ηλιόπουλος, Θεόδωρος Βλάχος,

Από την Επίσημη επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών της Βουλγαρίας κ. B O G O M IL  B O N EV στην 
Α8ήνα, όπου είχε ιδιαίτερες συνομιλίες με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιο Ρωμαί ο, ενώ πα
ρουσία των δύο Υπουργών πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συνάντηση εργασίας 
εμπειρογνωμόνων των δύο πλευρών.

και Ηλίας Παναγιωτόπουλος, οι Βουλευτές του Ν. 
Εύβοιας κ.κ. Βασίλειος Κεδίκογλου, Ιωάννης Κα- 
λαμακίδης,Δημήτριος Πιπεργιάς, Ευάγγελος Α
ποστόλου και Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, 
ο Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας Στερεός Ελλά
δος κ. Χρόνης Πολυχρονίου, ο Νομάρχης Εύ
βοιας κ. Αθανάσιος Μπουραντάςεκπρόσωποι 
Στρατιωτικών και Δικαστικών Αρχών εκπρόσω
πος της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα,

εκπρόσωποι Φορέων και Οργανισμών και πλήθος 
άλλων προσκεκλημένων.

Αξίζει να τονισθεί ότι ο Υπουργός Δημόσιας 
Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος στη σύντομη ομιλία 
του ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το συγκεκριμένο οί
κημα θα αγορασθεί και θα αποτελέσει στο μέλλον 
περιουσιακό στοιχείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Εθιμοτυπικές συναντήσεις του 
Υπουργού Δημόσιας Τάξης

Εθιμοτυπική συνάντηση με τους νέους πρέ
σβεις στη χώρα μας των Ηνωμένων Πολιτειών 
Αμερικής, της Τουρκίας, της Αλβανίας και της 
Τσεχίας, είχε πρόσφατα ο Υπουργός Δημοσίας 
Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος.

Κατά την συνάντηση του κ. Ρωμαίου με τον Πρέ- 
σβυ των ΗΠΑ κ. Νίκολας Μπέρνς, συζητήθηκε ι- 
δαίτερα εκτενώς το θέμα της συνεργασίας των 
Αστυνομιών Ελλάδας και Η.ΠΑ. στην αντιμετώ
πιση κυρίως του οργανωμένου εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας, αλλά και σε θέματα εκπαίδευ
σης. Οπως τονίσθηκε και από τις δύο πλευρές, η 
συνεργασία αυτή μέχρι σήμερα είναι όριστη.

Κατά την συνάντηση του κ. Ρωμαίου με τον Πρέ- 
σβυ της Τουρκίας κ. Tugan, ο Υπουργός Δημο
σίας Τάξεως, επανέλαβε τις θέσεις της Ελλη
νικής Κυβέρνησης για το θέμα των Κούρδων πο
λιτικών προσφύγων. Οπως τόνισε χαρακτηριστι
κά, αν η Τουρκία δεν λάβει τα απαραίτητα μέτρα, 
το πρόβλημα θα ενταθεί σε ιδαίτερα ανησυχητικό 
βαθμό. Από την πλευρά του ο Τούρκος ΠρέσΒυς, 
διαβεβαίωσε τον κ. Ρωμαίο, ότι η Κυβέρνησή του 
θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την α
ποτροπή εισόδου στην Τουρκία λαθρομεταναστών.

Στην συνέχεια ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως 
συναντήθηκε με τον νέο ΠρέσΒυ της Αλβανίας 
στην Ελλάδα, κ. Kastriot Robo. Κατά την συνάντη
ση, αποφασίσθηκε η παροχή αλεξίσφαιρων γι
λέκων και στολών για το ειδικό σώμα των εκατό 
επίλεκτων Αστυνομικών, που συγκροτείται με 
πρωτοβουλία της Δυτικοευρωπαϊκής Ενωσης, 
για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην 
Νότιο Αλβανία.

Τέλος ο κ. Ρωμαίος, συναντήθηκε με τον νέο 
ΠρέσΒυ της Τσεχίας στη χώρα μας, κ. Vladimir 
Zavaral.

Α σ τ υ ν ο μ ική Επι θεώρηση 102  - Φ ε β ρ ο υ άρ ι ος  1 9 9 8



Εκθεση Τροχαίας Ξάνθης
Εκθεση Τροχαίας διοργόνωσε η Αστυνομική 

Δ/νση Ξάνθης κατά το χρονικό διάστημα από 24 
έως 29-11-1997. Η έκθεση περιελάμβανε έντυ
πο, ηλεκτρονικό τεχνολογικό εξοπλισμό, ήτοι 
φωτογραφίες από τροχαία ατυχήματα, τρακαρι
σμένα αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, στατιστικά 
στοιχεία τροχαίων ατυχημάτων και παραβάσεων 
από κομπιούτερ, δραστηριότητα του Τμήματος 
Τροχαίας Ξάνθης στον τομέα της τεχνικής αστυ
νόμευσης, σκίτσα και πίνακες σχετικοί με τον 
ΚΟΚ, επίδειξη των οργάνων ελέγχου (Radar, αλ- 
κοολόμετρο, θορυβόμετρο) και τέλος ομιλίες 
και συζήτηση με το κοινό πάνω σε θέματα κυκλο- 
φοριακής αγωγής.

Η έκθεση, που απευθυνόταν σε μικρούς και με
γάλους, σημείωσε μεγάλη επιτυχία (4.000 περί
που επισκέπτες) ενώ τα σχόλια του κοινού ήταν 
πολύ κολακευτικά για την έκθεση αλλά και για την 
Ελληνική Αστυνομία γενικότερα.

Γ ώνιά κυκλοφοριακής αγωγής
ΗΝομαρχιακή αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων, μετην 

ευκαιρία του εορτασμού της "Παγκόσμιας Ημέ
ρας του Παιδιού", οργάνωσε εβδομάδα εκδηλώ
σεων από 10 έως 12-12-1997, αφιερωμένη 
στα παιδιά και ζήτησε μεταξύ των άλλων για την 
επιτυχία της και τη συνεργασία και συμβολή του 
Τμήματος Τροχαίας Ιωαννίνων.

Πράγματι το Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων αντα- 
ηοκρίθηκε στην πρόσκληση με δικό του περίπτε
ρο τη "Γώνιά Κυκλοφοριακής Αγωγής", ενώ στο 
χώρο των εκδηλώσεων υπήρχαν και περίπτερα 
άλλων φορέων.

Τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν 1.700 περί
που μαθητές, οι οποίοι ξεναγήθηκαν και στο πε
ρίπτερο της Τροχαίας Ιωαννίνων, όπου τους έγι
νε επί τόπου ένα μικρό μάθημα κυκλοφοριακής 
αγωγής και τους μοιράστηκαν διαφωτιστικά 
φυλλάδια (φωτο. κάτω αριστερά). Μάλιστα, ολό
κληρη η ημέρα της 14-12-1997 ήταν αφιερωμέ
νη στην κυκλοφοριακή αγωγή και μετά το μάθημα 
ζητήθηκε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν ένα θέ
μα που να σχετίζεται με θέμα οδικήςασφάλειας 
και που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Οι είκοσι 
καλύτερες ζωγραφιές βραβεύτηκαν με ισάριθ
μα βιβλία κυκλοφοριακής αγωγής. Επίσης σε συ
νεργασία μετο4οΔημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων, 
οι μαθητές του έγραψαν στο σχολείο τους έκθε
ση με θέμα την Κυκλοφοριακή Αγωγή. Οι εκθέ
σεις παραδόθηκαν στο Τμήμα Τροχαίας και οι 
πέντε καλύτερες θα βραβευθούν με το ίδιο βι
βλίο.

Εκθεση Τροχαίας Θεσσαλονίκης
Με σκοπό την ενημέρωση του κοινού, για την 

εύρυθμη κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, την 
αύξηση της οδικής ασφάλειας και την πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων, η Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, διοργόνωσε Εκθεση 
Τ ροχαίας από 8-11 -97 έως 3-12-1997. Η έκθε
ση εντασσόταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 
"Θεσσαλονίκη 1997". Τα εγκαίνια της έκθεσης 
πραγματοποιήθηκαν από τον Αντινομάρχη κ. Μι
χαήλ Λιάκο και κατά τη διάρκειά τους, στη σύντο
μη ομιλία του ο Γενικός αστυνομικός Δ/ντής 
Θεσ/νίκης Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Πλάκας, 
τόνισε μεταξύ άλλων ότι "η οδική συμπεριφορά εί
ναι συνισταμένη πολλών πραγμάτων, και αντικατο
πτρίζει τον πολιτισμό ενός λαού", ενώ ο Δ/ντής 
Τροχαίας Θ εσ /ν ίκης Αστυν. Δ /ντής κ. Βασί
λειος Παπανίκος τόνισε ότι "είναι καιρός να στα- 
ματίσει η σφαγή των Ελλήνων στους δρόμους".

Στον έκθεση εκτέθηκε φωτογραφικό υλικό, α- 
φίσες και μηνύματα με θέματα τροχαίας, μακέτα 
αναπαράστασης τμήματος της πόλης το οποίο 
χρησιμοποιήθηκε για τη διδασκαλία των μαθη
τών στον τρόπο βαδίσματος στους δρόμους, τε
χνικά και επιστημονικά μέσα (Radars, alkotest 
κ.λπ.), ενώ προβάλλονταν ειδικές βιντεοκασέτες 
με μηνύματα τροχαίας. Επίσηςσε ειδικά διαμορ
φωμένο χώρο, έμπειροι Αξιωματικοί της Τρο
χαίας Θεσσαλονίκης δίδασκαν μαθήματα κυ- 
κλοφοριακής αγωγής στους μικρούς επισκέ
πτες. Την έκθεση επισκέφθηκαν 40.000 περίπου 
άτομα από τα οποία οι 25.000 ήταν μαθητές.

Φ ε ρ ρ ο υ ά ρ ι ο ς 1 9  9 8 1 0 3  - Α ο τ υ νο μ ι κ ή  Ε π ι θ ε ώρ η σ η



Ε ορ τασ τικές  -  Κ ο ινω νικές  Χ ρ ιο το υ γ εν ν ιά τ ικ ες  εκδηλώ σεις Δ ο κίμ ω ν Α σ τυ φ υ λά κ ω ν

Στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ξάνθης, με 
πρωτοβουλία του μόνιμου προσωπικού της Σχολής 
και των Δοκίμων, συγκεντρώθηκε το ποσό των 
760.400 δρχ το οποίο ηροσφέρθηκε σε ιδρύματα 
και αναξιοπαθούσες οικογένειες.

Επίσης αντιπροσωπεία -χορωδία Δοκίμων έψαλ
λε τα κάλαντα στο σεβασμιάτατο Μητροπολίτη στο 
Δ /τή του Δ .Σ.Σ., στην Α.Δ. Ξάνθης και στα παιδιά 
του Ψυχολογικού Κέντρου Ξάνθης.

Στο Τ.Δ.Α. Καρδίτσας οι Δόκιμοι Α σ τ/κες την 
1 8 -1 2 - 9 7  υποδέχθηκαν στο εστιατόριο της  
Σχολής τους σαράντα μαθητές του 4ου Δημοτι
κού Σχολείου (τσιγγάνικο) Σοφάδων Καρδίτσας 
και μαθητές με ειδικές ανάγκες του Ειδικού Σχο
λείου Καρδίτσας, όπου τους ψυχαγώγησαν τρα
γουδώντας και ψάλλοντας επίκαιρους Χριστου
γεννιάτικους ύμνους και τραγούδια και μοίρα
σαν στα παιδιά εθιμοτυπικά δώρα (σχολικά είδη 
και ρούχα)

Την 16 -12-97  η χορωδία του ΚΑΠΗ Καρδίτσας 
ηροσήλθε στο Τ.Δ.Α. Καρδίτσας, όπου τραγούδη
σαν επίκαιρα τραγούδια και ύμνους και ουνέφαγαν 
με τους εκπαιδευόμενους στο εστιατόριο της  
Σχολής.

Την 1 2 -1 2 -9 7  αντιπροσωπεία των Δοκίμων 
του Τ,Δ.Α. Καρδίτσας με επικεφαλής το Διοικητή 
της Σχολής Αστυνομικό Υποδ/ντή κ. Δημήτριο 
Καλλιαντζή, μετέβη στο4οΔημοτικό Σχολείο Σο
φάδων, όπου εγκαινίασε ένα καλαίσθητο βωμό 
για την έπαρση της σημαίας και ένα εικονοστάσι 
του προστάτη μας Αγίου Αρτεμίου, προσφορά 
της Σχολής.

Α σ ΐ  υ ν ο μ ική Ε π ι θ εώ ρηση - 1 0 4  - Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 8



Στο Τ.Δ.Α. Κομοτηνής, αντιπροσωπεία Δοκί
μων Αστυφυλάκω ν εηισκέφθηκε στις 1 8 -1 2 -  
1997 το Ειδικό Σχολείο Κομοτηνής, όπου φιλο
ξενούνται τριάντα παιδιά με ειδικές ανάγκες και 
τους πρόσφεραν δώρα.

Από τη Χ ρ ισ το υ γ εν ν ιά τικ η  εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στοΤ,Δ.Α. Κομοτηνής.

Φε β ρ ο υ ά ριος 1 9 9 8 Αστ υν  ο μικ ή Ε π ι θ ε ώ ρ η σ η

Ε ορ ταο τικές  -  Κ ο ινω νικές  Χ ρ ισ το υ γ εν ν ιά τ ικ ες  εκδηλώ σεις Δ ο κίμ ω ν Α σ τυφ υ λά κω ν

Στο Τ.Δ.Α. ΓρεΒενών πραγματοποιήθηκε έρα
νος και συγκεντρώθηκε το ποσό των 120 .000  
δρχ. τα οποία μοιράστηκαν στον τοπικό σύλλογο 
παιδιών με ειδικές ανάγκες (φωτο δεξιά), στο Γη
ροκομείο ΓρεΒενών και σε άπορες οικογένειες.

Στο Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου, αντιπροσωπεία Δοκί
μων εηισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο της πό
λης, όπου μοίρασαν δώρα σ ' όλους τους νοση
λευόμενους.

Στη φωτογραφία αριστερά στιγμιότυπο από την 
επίσκεψη των Δοκίμων στη Μαιευτική Κλινική.



Ε ορτασ τικές  -  Κ ο ινω νικές  Χ ρ ισ το υ γ εν ν ιά τ ικ ες  εκδηλώ σεις Δ ο κίμ ω ν Α σ τυφ υ λά κω ν

Από την επίσκεψη αντιπροσωπείας Δοκίμων 
του Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου στο Μουσουλμανικό 
Σχολείο Διδυμοτείχου, όπου πρόσφεραν δώρα 
στους μικρούς μαδητές, επ ιδεικνύοντας αι
σθήματα αγάπης και αδελφοσύνης.Τα δώρα ήταν 
προϊόν εράνου μεταξύ του μόνιμου προσωπικού 
και των Δοκίμων.

Τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Διδυμοτείχου 
-  Ορεστιάδος και Σουφλίου κ.κ. Νικηφόρο, εηι- 
σκέφθηκε αντιπροσωπεία Δοκίμων Α στ/κω ν του 
Τ.Δ.Α . Διδυμοτείχου, στον οποίο πρόσφεραν 
συμβολικά το ηοσόν των 5 0 .0 0 0  δρχ. για αγιο
γράφηση του Ναού της Παναγιάς της Ελευθερώ
τριας στο Διδυμότειχο.

Στο Τ Δ Α . Αμυγδαλέζας, την 1 8 -1 2 -1 9 9 7  α
ντιπροσωπεία των Δοκίμων συνοδευόμενοι από 
τον Διοικητή και άλλους Α ξ/κο ύς  της Σχολής, 
επισκέφθηκε το Ιο  Τριθέσιο Ειδικό Σχολείο Α - 
χαρνών, όπου πρόσφεραν δώρα στους μαθητές 
με ειδικές ανάγκες (Φωτο δ εξιά )

Τα Τ μήματα Δοκ. Αστυφυλάκων 

κοντά στα παιδιά της UNICEF

Με την ευκαιρία του τηλεμαραθώνιου της NET την 
15-12-1997 υπέρ της UNICEF, για τα παιδιά όλου 
του κόσμου που υποφέρουν από πείνα, πόλεμο και 
ασθένειες, οιΔόκιμοι Αστυφύλακες όλωντωνΤμη- 
μάτων πρόσφεραν με τηλεφώνημα του κάθε Αρχη
γού τους στην εκπομπή συμβολικά χρηματικό ποσά, 
σε ένδειξη συμπαράστασης και συμπάθειας. Τα 
ΤΑΑ. Αμυγδαλέζας, Ξάνθης, Γρεβενών, Ρεθύμνου 
και Κομοτηνής από 100.000 δρχ., το Τ ΛΑ. Σητείας 
75.000 δρχ. και το Τ.Δ.Α. Διδυμοτείχου 50.000 
δρχ.

Το μόνιμο προσωπικό του Τ.Δ.Α. Ρεθύμνου ηρό- 
σφερε το ποσό των 100.000 δρχ στο Σύλλογο Γο- 
νέων και Κηδεμόνων και φίλων των παιδιών με ει
δικές ανάγκες του Ιδρύματος "Αγάπη", το δεΤΛ.Α. 
Σητείας σε συνεργασία και με το Α.Τ. Σητείας συ
γκέντρωσε το ποσό των 80.000 δρχ. με το οποίο 
αγοράσθηκαν τρόφιμα και βασικά είδη που δόθη
καν σε δέκα άπορες οικογένειες του Δήμου Ση- 

^τείας, καθ' υπόδειξη εκπροσώπων της εκκλησίας.

Από τη ν  κοπή 
τη ς  πρωτοχρο
ν ιά τ ικ η ς  π ίτας  
της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Κε
φαλληνίας

Α σ τ υ ν ομική Επι θεώρηση 1 0 6  - Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς 1 9 9 8



Εορταστική Εκδήλωση προς τιμήν των τροχο
νόμων της Τροχαίας Θεσσαλονίκης πραγματο
ποίησε την 3 1 -1 2 -1 9 9 7  η Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης. Το πατροπαράδοτο 
παραδοσιακό τροχονομικό βάθρο έκανε και πάλι 
την εμφάνισή του, ενώ οι φωτεινοί σηματοδότες 
πέρασαν για λίγο σε δεύτερη μοίρα.

Τους τροχονόμους επισκέφθηκαν και μοίρασαν 
εθιμοτυπικά δώρα ο Υπουργός Μ ακεδονίας - 
Θράκης κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, ο Νομάρχης 
Θεσσαλονόκης κ. Κ ω ν/νος Παπαδόπουλος, ο 
Δ /τ ή ς  του Γ' Σώ ματος Στρατού Α ν τ /γ ο ς  κ. 
Κω ν/νος Παναγιωτάκης, ο Γενικός Αστυνομι
κός Δ /ν τή ς  Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. 
Γεώργιος Πλάκας, οΔ /ντήςΤροχαίας Θεσσαλο
νίκης Α σ τυν .Δ /ντής κ. Βασίλειος Παπανίκος και 
άλλοι Αξιωματικοί της Γ.Α.Δ.Θ.

Α ν α μ ν η σ τ ικ ή  
πλακέτα στην Α 
στυνομική Δ /νσ η  
Κορινθίας απένει- 
με ο Ιατρικός Σύλ
λογος Κορίνθου, 
σαν ελάχιστη ανα
γνώριση της προ
σφοράς του κοι
νω νικού  έργου  
που επιτελεί η Ελ
ληνική Αστυνομία.

Απότηνκοπή 
τη ς  πρωτο
χ ρ ο ν ιά τ ικ η ς  
πίτας τωναπό- 
σ τρ α τω ν Α 
ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  
της Ελληνικής 
Αστυνομίας

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της 
Αστυνομικής Δ /νσ ης Καβάλας παρουσία του Ε
πιθεωρητή Αστυνομίας Ανατολ. Μακεδονίας και 
Θράκης Ταξιάρχου κ. Ανδρέα Στεφάνου και του 
Αστυνομικού Δ /ν τή  Καβάλας κ. Γεωργίου Βονι- 
κάκη.

Σειρά εκδηλώσεων πραγματοποίησε η Γενικά Α - 
συνομική Δ /νση Θεσσαλονίκης για το προσωπι
κό της με την ευκαιρία των εορτών των Χριστου
γέννων και του Νέου Ετους. Συγκεκριμένα πραγ
ματοποιήθηκαν εκδηλώσεις προς τιμήν των α
στυνομικών οι σύζυγοι των οποίων απεβίωσαν, 
των συζύγων αστυνομικών που οι σύζυγοι δολο
φονήθηκαν κατά την εκτέλεση του καθήκοντος 
ή απεβίωσαν για λόγους υγείας, των αποχω- 
ρούντων την 3 1 -1 2 -1 9 9 7  λόγω ορίου ηλικίας, 
του προσωπικού καθαριότητας και των παιδιών 
Α στυνομικώ ν και πολιτικών Υπαλλήλων που 
εισήχθησαν στα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. Στους παραπάνω 
ο Γεν. Αστυν. Δ /ν τή ς  Θ εσ /νίκης Υποστράτηγος 
κ. Γεώργιος Πλάκας πρόσφερε συμβολικά χρη
ματικά ποσά, αναμνηστικά διπλώματα και διάφο
ρα άλλα δώρα.

Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 8 1 0 7  ■ Αστυνομική Επιθεώρηση



Την 2 2 -1 2 -1 9 9 7  στο ΕλληνικόΤελωνείο Κακα
βιάς ηαραδόθηκαν στην Αλβανική Αστυνομία 
δεκατέσσερα ΙΧΕ αυτοκίνητα από τον Πρόεδρο 
του Ελληνικού Ιδρύματος Υηοδοχής και Αποκα
τάσ τασ ης Π α λ ινο σ το ύ ντω ν Ο μογενώ ν Ελ
λήνων, Αντιηρύτανη Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
κ. Δημήτριο Γλάρο, παρουσία και του Επιθεωρητή 
Αστυνομίας ΗπείρουΤαξίαρχου κ. Ηλία Κροκίδη.

Αντιπροσωπεία αστυνομικών με επικεφαλής 
τον Υποδ/ντή της Γ.Α.Δ.Θ. Αστυνομικά Δ /ν τή  κ. 
Θεάδωρο Βλάχο και το Τμήμα Μουσικής της Γε
νικής Αστυν. Δ /νσης Θεσσαλονίκης επισκέφθη- 
κε την 2 2 -1 2 -1 9 9 7  το Β ' ΚΑΠΗ Αμπελοκήπων 
και πρόσφεραν στους ηλικιωμένους δώρα (φωτο 
αριστερά). Επίσης επισκέφθηκαν το Ψυχολογικό 
Κέντρο Β. Ελλάδος, στη στροφή Φιλύρου, το ο
ποίο φιλοξενεί παιδιά με ειδικές ανάγκες και πρό
σφεραν δώρα στα παιδιά, ενώ η μπάντα της Αστυ
νομίας έψαλλε τα κάλαντα.

Η νεοσύστατη πολυφωνική καλλιτεχνική χο
ρωδία της Γ ενικής Αστυνομικής Δ /νσης Θεσσα
λονίκης, η οποία έλαβε μέρος στο 13ο Ευρωπαϊ
κά Χορωδιακά Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, παρου
σιάζοντας πρόγραμμα είκοσι λεπτών το οποίο πε
ριείχε τα μουσικά κείμενα: προσευχή του VERDI 
σε τριφωνία, βυζαντινούς ύμνους κλασικής πε
ριόδου, την Αγιά Σόφιά -  παραδοσιακό σε διφω
νία με σολίστα-, του μικρού βοριά σε τριφωνία και 
κάποιος γιορτάζει επίσης σε τριφωνία.

Ο  Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, δια εκπροσώ
που του, σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε 
στην Αστυν. Υηοδ/νση Αιγάλεω, απένειμε ανα
μνηστικά μετάλλια και διπλώματα στην Αστυν.Υ- 
ποδ/νση Αιγάλεω, το Α.Τ. Αγίου Γεωργίου , το 
Τμήμα Αγορανομίας Αιγάλεω και σε δέκα εννέα 
αστυνομικούς των Υπηρεσιών αυτών, για το εν
διαφέρον τους και την πολύτιμη συνδρομή που 
προσέφεραν στον Ε.Ε.Σ. κατά τη διεξαγωγή του 
χρηματικού εράνου έτους 1997.

Α σ τ υ ν ομική ΕπιΒ ε ώ ρ qo ιχ - 1 0 8  - Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 8



Από τη κοπή πίτας της Διεύθυνσης Μελετών 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης όπου ηαρέστη- 
σαν ο Γενικός Γραμματέας του Υ Δ.Τ. κ. Ιωάννης 
Παπαδογιαννάκης, ο Α ρχηγός τηςΕλληνικής  
Αστυνομίας Α ντιστράτηγος κ. Α θανάσιος Βα- 
σιλόηουλος, οι Υπαρχηγοί Αντιστράτηγοι κ.κ. 
Δημήτριος Μητρόπουλος και Σταύρος Χουλά- 
κης, οι Υποστράτηγοι της Ελληνικής Α στυνο
μίας κ.κ. Γεώργιος Τσουκάκης και Γεώργιος 
Παπαθημητρόπουλος, ανώτατοι και ανώτεροι 
Α ξιω ματικοί και το προσωπικό του επιτελείου 
του Υ.Δ.Τ.

Από την κοπή πίτας της Διεύθυνσης Πληροφο
ρικής του Υπουργεί ου Δημόσιας Τάξης, όηου πα
ρέστησαν ο Γενικός Γραμματέας του Υ.Δ.Τ. κ. 
Ιωάννης Π α π α θ ο γ ια ν ν ά κ η ς , ο Α ρ χ η γ ό ς  
τηςΕλληνικής Αστυνομίας Α ντιστράτηγος κ. 
Αθανάσιος Βασιλόπουλος, οι Υπαρχηγοί Α ντι
στράτηγοι κ.κ. Δημήτριος Μ ητρόπουλος και 
Σταύρος Χουλάκης κ.ά.

Από την επίσκεψη στην Υποθ/νση Προστασίας 
Ανηλίκων της Δ /νσης Ασφαλείας Αττικής κλι
μακίου Διευθυντών Εκπαιθευτικών Ιδρυμάτων 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Η επίσκεψη 
αυτή πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του επιμορ
φωτικού Σεμιναρίου "ΑΡΙΩ Ν" το οποίο οργάνω
σε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με 
αντικείμενο τπ "Βία και προστασία των παιδιών".

Για την έκταση, τις  μορφές και την αντιμετώπι
ση του φαινομένου αυτού στη χώρα μας οι ξένοι 
εκπαιδευτικοί ενημερώθηκαν αηό την Δ /ντρ ια  
της Υποδ/νσης Προστασίας Ανηλίκων Αστυν. 
Δ /ντή  κ. Ανδρομάχη Τζουμέρκα.

Στιγμιότυπο από την κοπή της πρωτοχρονιάτι
κης πίτας του Κέντρου Επικοινωνιών του Υπουρ- 
γείου Δημοσίας Τήξεως, την οποία τίμησαν με την 
παρουσία τους η Ηγεσία του Σώματος, ανώτατοι 
και ανώτεροι αξιωματικοί και το προσωπικό του 
Επιτελείου.
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Από τη Χριστουγενιάτικη εκδήλωση που διοργά- 
νωσε για τα παιδιά του προσωπικού της η Αστυνο
μική Διεύθυνση Πέλλας.

Από τη Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση που διορ- 
γάνωσε για τα παιδιά των Αστυνομικών η Αστυ
νομική Διεύθυνση Κιλκίς.

Η Τοπική Διοίκηση Ιωαννίνων της Διεθνούς Ε
νωσης Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.) είναι ιδιαίτερα ευαι
σθητοποιημένη με το δημογραφικά μας πρόβλη
μα. Ετσι πρόσφατα διοργάνωσαν χοροεσπερίδα 
προς τιμήν των Πολυτέκνων Αστυνομικών που 
υπηρετούν στην Α Α . Ιωαννίνων. Τιμήθηκαν δέκα 
οκτώ πολύτεκνοι αστυνομικοί και ο Σύλλογος 
πολυτέκνων Ν . Ιωαννίνων. Ο ι ηλακέτες που απο- 
νεμήθηκαν από τηνΤ,Δ. Ιωαννίνων έγραφαν: "Σ ' 
αυτούς που σ τηρ ίζουν τη ν  Ελλάδα με αγάπη κα ι 
θαυμασμό". Στην εκδήλωση παρέστησαν όλες οι 
Α ρ χ  ές του Ν ομού, πολλοί σ υνάδελφ οι και 
πλήθος άλλων καλεσμένων.

Το ήθος και την εργατικότη
τα τίμησε πρόσφατα το Αστυ
νομικό Τμήμα Αμαρουσίου. Σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε 
και στην οποία παρευρέθησαν 
ό λ ο ι οι α σ τυ νο μ ικο ί του  
Τμήματος μαζί με τις οικογέ- 
νειές τους, τίμησαν τον κ. Α 
ριστοτέλη Αλεξόπουλο, Α ν- 
θ/μο  ε.α. ο οποίος συνταξιο- 
δοτήθηκε μετά από 3 0  χρόνια 
υπηρεσίας. Αξιοσημείωτο εί
ναι ότι οεν λόγω συνάδελφος 
μέχρι και την τελευταία στιγ
μή της αποχώρησής του ήταν 
στην ενεργό δράση και προ- 
σέφερε τις υπηρεσίες του.

Ομιλία με θέμα "η 
χρήση των όπλων 
από τους Αστυνο
μικούς", πραγμα
τοπ οιήθηκε πρό
σφατα στη Σχολή 
Α ξιω ματικώ ν Ελ
ληνικής Α στυνο
μ ίας από το ν  Ει
σαγγελέα Πρωτο
δ ικώ ν και Κ αθη
γητή της Αστυνο
μικής Α καδημίας  
κ. Ιωάννη Αγγελή  
(Βλέπε σχετικό άρ
θρ ο  στη σ ελίδα  
85).
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Από την χοροεσπερίδα της Αθλητικής Ενωσης 
Αστυνομικών Ελλάδας, που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα με απόλυτη επιτυχία.Την εκδήλωση τ ί
μησαν με την παρουσία τους ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Γεώργιος Ρωμαίος, ο Γενικός Γραμ- 
ματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Α' Α 
ντιπρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώ
νων κ. Γιάννης Παηαδογιαννάκης, ο Αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας, Αντιστράτηγος κ. 
Αθανάσιος Βασιλόπουλος, ο Α' Υπαρχηγός της 
Ε λλη νικής Α σ τυ ν ο μ ία ς , Α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ς  κ. 
Δημήτριος Μητρόπουλος, ο Β' Υπαρχηγός της 
Ε λλη ν ική ς  Α σ τυ ν ο μ ία ς  Α ν τ ισ τρ ά τη γ ο ς  κ. 
Σταύρος Χ ουλάκης, ο Γενικός Αστυνομικός  
Διευθυντής Αττικής Υποστράτηγος Κ. Ιωάννης 
Γεωργακόπουλος, οι Υποστράτηγοι κ.κ. Γεώρ
γιος Τριαντάφυλλου και Γεώργιος Παπαδημη- 
τρόπουλος, οιΤαξίαρχοι κ.κ. Θεόδωρος Βλάχος 
και Γεώργιος Γιαννίς, ανώτεροι Αξιωματικοί της 
Ελληνικής Αστυνομίας και παράγοντες του α
θλητικού χώρου.

ΛΜαηιβζ
Μ ε πρωτοβουλία του προσωπικού της Α Δ . Η

λείας, τελέσθηκε επιμνημόσυνη δέηση στον I. Ναό 
Αγ. Βαρβάρας Πύργου από τον Μητροπολίτη Η
λείας κ.κ. Γ ερμανά, με τη συμπλήρωση ενός έτους 
από τη δολοφονία του Α ρχ/κα  Βασιλείου Λάηπα. 
Παρέστησαν, ο Γ Γενικός Επιθεωρητής Αστυνο
μίας Υποστράτηγος κ. Μ ιλτιάδης Ρατσιάτος, ο 
Επιθεωρητής Αστυνομίας Δ.Ελλάδος Ταξίαρχος 
κ. Ιωάννης Ρουσάκης, αντιπροσωπείες των Υπη
ρεσιών της Α Δ . Ηλείας και των Ε.Κ Α .Μ ., ο Ν ο
μάρχης Ηλείας κ. Αθανάσιος Ράλλης και πλήθος 
κόσμου. Αμέσως μετά στο χώρο της δολοφονίας, 
αηό τον Γ Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας, έγιναν 
τα αποκαλυπτήρια αναμνηστικής πλάκας.

Επιταγή ύψους 8 .0 0 0 .0 0 0  δρχ. παρέδωσε πρό
σφατα η Τοπική Διοίκηση Ιωαννίνων της Διε
θνούς Ενωσης Αστυνομικών (Ι.ΡΔ .) στη σύζυγο 
του εκλιπόντος Υπαστυνόμου Νικολάου Μ αρ - 
κάκη. Το ηοσόν αυτό προέρχεται απά τον Λογα
ριασμό Αλληλοβοήθειας των μελών της Ι.Ρ.Α. 
(Λ .Α .Μ Δ .Ε .Α .), μέλους του οποίου ήταν και ο α- 
ηοβιώσας συνάδελφος.

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 
Αστυνομικού Τμήματος Ζωγράφου, όπου παρέ
στησαν η Δήμαρχος Ζωγράφου κ. Φωτεινή Σα- 
κελλαρίου, ο Δήμαρχος Καισαριανής κ. Αθανά
σιος Μπαρτσιώκας, ο Αντιδήμαρχος του Δήμου 
Αθηναίων κ. Ιωάννης Πιερουτσάκος, οι Αστυν. 
Δ /ν τ έ ς  κ. κ. Π ολίτης Κ ω ν/νος και Νικόλαος  
Ζω ϊτό ς, Διοικηταί όμορων Αστυνομικών Τμημά
των, πολλοί άλλοι Αξιωματικοί του Σώματος και 
το προσωπικό του Τμήματος.
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Ομιλία με θέμα "Ο ι τρεις Ιεράρχες" πραγματο
ποιήθηκε στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Α 
στυνομίας. Ομιλητής ήταν η καθηγήτρια Θ εο
λογίας κ. Αναστασία Καμπούρη.

Μ ετά την ομιλία πραγματοποιήθηκε η κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίταςαπά τον Δ /ν τή  της Α 
στυνομικής Ακαδημίας Υ ποστράτηγο κ. Γ εώργιο 
Τριαντάφυλλου, παρουσία του ΣεΒασμιότατου 
Σάμου και Ικαρίας κ.κ. Ευσεβίου, του Δ /ν τή  της 
Σχολής Ταξιάρχου κ. Λεωνίδα Παπαδάκη, καθη
γητών της Σχολής και λοιπού προσωπικού της 
Σχολής.

Από την εκδήλωση του Ομίλου Φ ίλω ν Αστυνο
μίας Αθηνών στη Γενική Αστυνομική Δ /νση Α τ
τικής, όπου ΒραΒεύθηκαν παιδιά Αστυνομικών, 
(σχετικό ρεπορτάζ στο επόμενο τεύχος του περιο
δικού μας).

Από την κοπή πίτας του Ομίλου Φ ίλω ν Αστυ
νομίας Πειραιά και τη Βράβευση παιδιών Αστυνο
μικών. (σχετικό ρεπορτάζ στο επόμενο τεύχος 
του περιοδικού μας).

Από την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της 
Αθλητικής Ενωσης Φ ίλω ν Αστυνομίας Αιγάλεω, 
όπου παρέστησαν μεταξύ άλλων, ο Α' Υπαρχηγός 
του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Δημήτριος Μ η - 
τρόπουλος, οΔ' Γ.Ε-Α. Υ ποστ/γος κ. Ιωάννης Πα- 
παδάκης, ο Υποσ/γος κ. Γεώργιος Τριανταφύλ- 
λου, ο Ταξίαρχος κ. Παύλος Δουκιαντζάκης, ο 
Α στυν.Δ /ντήςκ.Μ ανιδάκης Γεώργιος, οΑστυν. 
Υποδ/ντής κ. Γεώργιος Καραχάλιος, ο Δήμαρ
χος Αιγάλεω κ. Μυστακόπουλος Ιωάννης.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινονλας
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λησ τεία  υπήρξε ένα φα ινόμενο που ευδοκίμησε για 

ποικίλες α ιτ ίες  στον ελλαδικό χώρο και μόλις το  1930 

το  κρότος κατόρθω σε να εξα λ ε ίψ ε ι τη φοβερή αυτή 

μάστιγα, την οποία περιέβαλε θρύλο αλλά και τρόμος. Αν και οι ε- 

κόσ τοτε ληστές επικαλούνταν την εκά σ το τε “άπονη εξουσ ία” ως 

κύριο α ίτιο της εγκληματικής δράσης τους, εντούτο ις η πραγματι

κότητα επιβάλλει μια δ ιαφορετική εξήγηση. Αναμφίβολα οι αυθαι

ρ εσ ίες  της εξουσ ίας συνετέλεσαν στην τροφοδότηση του φαινο

μένου, όμως οι βασικές α ιτ ίες  υπήρξαν πάντοτε η εξαθλίωση, η 

σκληρή οικονομική εκμετάλλευση αλλά και η φυγοπονία και ο εύκο

λος πλουτισμός. Και τό τε  εκρ ιζώ θηκε το  φαινόμενο αυτό, που για 

αιώνες ταλάνισε την ελληνική ύπαιθρο, όταν άλλαξαν οι κοινωνικές 

και οικονομικές συνθήκες, όταν άρχισε να αστικοποιείται η χώρα, 

οπότε και εμφανίστηκαν άλλες μορφ ές εγκληματικής δράσης, οι 

συμμορίες του αστικού χώρου.

Δεν ε ίμασ τε σε θέση να απαντήσουμε με σιγουριά πότε εμφ α 

νίστηκε στον ελλαδικό χώρο το  φαινόμενο της ληστείας, τουλάχι

στον με τη μορφή που το  πρόλαβε το  τέλο ς  του  ΙΘ' αιώνα. Δε θα 

ήταν όμως τολμηρό αν ανατρέ

ξο υ μ ε  σ τα  πρώτα χρόνια  τη ς  

το υ ρ κο κρ α τ ία ς . Χ ω ρίς να θ έ 
λουμε να αμφισβητήσουμε τον 

αποφασιστικής σημασίας εθνε- 

γερτικό ρόλο των σωμάτων των 

κλεφτώ ν και των αρματολών, ε 

ν το ύ το ις  ε ίμ α σ τε  υποχρεω μέ

νοι να παραδεχτούμε πως η λη

στε ία  - και όχι μονάχα εναντίον 

Τούρκων και κοτζαμπάσηδων - υπήρξε η προσφιλής τους απασχό

ληση. Ας μην ξεχνούμε τη ληστεία και το  σκληρό προπηλακισμό 

του Πρωτοσυγγέλου της Αρκαδιάς από τους κ λ έφ τες  του Μόριά, 

γεγονός που υπήρξε η βασική αιτία της εναντίον τους καταφοράς 

το  1805 (αφορισμός από τον Πατριάρχη και στη συνέχεια η ε ξ ό 

ντωσή τους).

Στη συνέχεια , μετά  τη  λήξη του  αγώνα της Παλιγγενεσ ίας, η 

κρατική αναλγησία, η οποία άφησε στην τύχη τους σ τρα τιές  άτα

κτων, τροφ οδότησ ε αρχικά το  ληστρικό φαινόμενο, το  οποίο θα 

φουντώ σει αργότερα σε συνδυασμό με τ ις  πλέον απίθανες δια

πλοκές συμφερόντω ν πολιτικών και οικονομικών παραγόντων. Οι 

σ χέσ εις  ιδίως ληστρικών συμμοριών και αρχόντων τοπικής αυτο

διοίκησης, ακόμη και δικαστικών λειτουργών και πολιτικών, υπήρ

ξαν ιδ ια ίτερα σ τενές. Ο τύπος -κυρίως του τέλους του περασμέ

νου αιώνα- βρίθει από τέ το ιε ς  καταγγελίες.
Σε δημοσίευμα1 του 1871 που καταφ έρετα ι εναντίον του Εισαγ

γελέα  της Τρίπολης για συγκάλυψη ισχυρής οικογένειας λησταπο

δόχων αναφέρονται μεταξύ άλλων: "At α ισθήσεις το υρ ηθ έντος  υ

παλλήλου Ιτου  Εισαγγελέα! εκλείσθησαν ως προς αυτά  τα πασίδη- 
λα .Δ ιότι τον  ερω τώ μεν: Α γ ν ο ε ί ό τ ι ε ις  τα ςχ ε ίρ α ς  του Κωνσταντί

νου Δ ημητρακοπ ούλου συνελήφ θη την ε ικο σ τή ν  εβδόμην Φ ε

βρουάριου 1866 ε ν  Συλίμνη ο φυγόδικοςΑ . Θικός; Α γ ν ο ε ί επίσης 

ό τ ι τον φυγόδικον Παύλον Φωτεινόπουλον ή  Κατσιμηότην εκ  Νη- 

σίου είχον οι Δημητρακόπουλοι κα τά  το έ το ς  1865 ε ις  την υπηρε

σίαν τω ν υπό το ψ ευδές  όνομα Στάθης, καταδ ικασθέντα  δ ε  κα τό

πιν ε ις  δεκαεπ τά  ε τώ ν  πρόσκαιρα δεσμό; Α γ ν ο ε ί προσέτι ό τ ι τον  

επίσης φυγόδικον Α. Ροΰτζην κατηγορούμενον επ ί λησ τε ία  είχον  

ωσαύτως εν  τη υπηρεσία τω ν κα τά  τον Απρίλιον παρελθόντος, ό

σ η ς  Ρούτζης απεπειράθη φόνον κα τά  το 1866 κα τά  του Γ. Μ α- 

ρούδη, Ειρηνοδίκου τό τε  Τριπόλεως,- Α ρνείτα ι τέλος  ό τ ι οι Δημη- 

τρακόπουλοι εγνώ ριζον τον ε ις  το  ποιμνιοστάσιον του Κούβελα  

φόνον τουληστάρχουΛύγκο ί/  και απέκρυπτον αυτόν αγγελθέντα  
αμέσω ς υπ' εκείνου προς αυτούς ως άρχοντας, υπέρ του οποίου 

Κούβελα κατόπιν εμεσολάβουν δια την απόδοσιν των κατασχεθέ- 

ντων όπλων; Όλα ταύτα αγνοείο κύριος Εισαγγελεύς. Τίποτε ε ξ  αυτών 

δεν αντιλαμβάνεται. Εν μόνον βλέπει, εκείνο το οποίον ε ξ  αρχής έχει 

ε ις  τον νουν του, το πώς να απαλλάξη τουςΔημητρακόπουλους...".

Είναι ατυχής η παρομοίωση των ληστών με τους Ρομπέν των Δα

σών. Οι λησ τές του ελλαδικού 

χώρου ουδέποτε, εκτός μεμο
νωμένων περιστατικών, στά

θηκαν στο πλευρό τω ν χειμα
ζό μ εν ω ν  χω ρ ικώ ν. Η σιωπή 

που επέβαλε ο τρόμος της εκ 
δίκησης ήταν η μοναδική σχέση 

τους. Το γεγονός της καταξίω 

σης της ληστρικής δράσης στη 

συλλογική γνώμη και μνήμη δεν 

οφ είλετα ι στην προστασία που παρείχαν στους αδυνάτους -απλά 

αυτο ί ως μη "έχοντες" δεν τους ενδ ιέφ εραν ιδ ια ίτερα -αλλά στο 

ότι εξευ τέλ ιζα ν  την απρόσωπη και ανάλγητη εξουσ ία  και τους μη

χανισμούς της, από τους οποίους υπέφεραν περισσότερο παρά 

από τους ληστές. Για το  χωρικό το  απόσπασμα δε  σήμαινε προ

στασία του από την αδικία αλλά συνοδεία του αδηφάγου φ οροει

σπράκτορα. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη συμφορά για ένα χωριό από 

το  να "κονακέψει" ε κ ε ί απόσπασμα ευζώνων ή χωροφυλάκων. Ε

ξάλλου γενική υπήρξε η ανακούφιση της υπαίθρου όταν ο Χαρί

λαος Τρικούπης κατήργησε τα "κονάκια".
Έτσι λοιπόν ο ληστής -όπως και ο κλέφ τη ς  τω ν χρόνω ν της 

τουρκοκρατίας- γινόταν ίνδαλμα για το  δοκιμαζόμενο χωρικό και 

πρότυπο για τους εξαθλιω μένους και απελπισμένους νέους της ο

ρεινής κυρίως χώρας.

Ό ταν και ο πλέον αιμοσταγής ληστής οδηγείτα ι στη λαιμητόμο 

δεν τον περιβάλλει ο μανδύας του κακούργου. Η κοινή γνώμη σ τέ 
κετα ι ευμενής απέναντι' του  και δ ε  θα λείψ ουν τα  επιφωνήματα 

“κρίμα στο παλικάρι!!", ενώ δεν υπήρξαν λίγες οι σ τιγμές κατά τις  

οποίες ο ληστής - θεω ρώ ντας τον εαυτό του θύμα των απάνθρω

πων νόμων της άπονης εξουσ ίας - ανέβηκε με υπερηφάνεια το  ι-

Η συμπεριφορά των ληστών ήταν εξίσου απάνθρωπη 
κατά πλουσίων και φτωχών. Απλά, τα κατά των αφα
νών και ανωνύμων θυμάτων τους εγκλήματα δε συγκί
νησαν ούτε τον τύπο ούτε και την κοινωνία της εποχής, 
ώστε να καταγραφούν.
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κρίωμα, γνωρίζοντας ότι τη δράση του θα αποθανατίσει ο λαϊκός 

ποιητής και το  τραγούδι του για δ εκα ετ ίες  θα ακούγεται και θα χο

ρεύετα ι στα πανηγύρια της ευρύτερης περιοχής του και όχι μόνον. 

Μια αντιπαράθεση της θέσης στη λαϊκή μνήμη του φερέλπ ιδα πο

λιτικού Επαμεινώνδα Δεληγιώργη και του διδύμου Κακαράπη - Ντα- 
βέλη είναι η πλέον πειστική απόδειξη.

Πραγματικό για δεκα ετ ίες  το  ακόλουθο ληστρικό άσμα του εκ 

των επ ιφανέστερω ν λήσταρχων της νεότερης ιστορίας μας Γκά- 

γκαλου μονοπωλούσε τα  πανηγύρια της Ρούμελης. Ο πασίγνωστος 

αυτός ληστής, που πιάστηκε από μικρό στρατιω τικό απόσπασμα 

στην περιοχή Ιτέας της Φωκίδας, εξυμνείτα ι με στίχους που θυμί

ζουν τ ις  υπερβολές της ακριτικής ποίησης!

ΤονΓκάγκαλο τον πιάσανε, στην φυλακή τον πάνε.

Χίλιοι τον πάν' από μπροστά και χ ίλ ιο ι απ' τα  πίσω.

Και χ ίλιο ι απ' τα  δυο πλευρά γίνονται τρ ε ις  χιλιάδες.

Ρηνάκι μου!

Σ τη  μέσ η  πάει ο Γκάγκαλος, σαν μήλο μαραμένο.

Σαν μήλο, σαν τριαντάφυλλο, σαν Πατρινό κεράσι.
Ρηνάκι μου!

Παρακαλώ σας β ρ ε  παιδιά και σε ις  β ρ ε  παλικάρια,

Μ η μ ε  π εράστε απ' το  χωριό, μηδ ' απ' το Λιδωρίκι.
Ρηνάκι μου!

Για τ '  έχω  εχθρούς και χαίρουνται και φ ίλους και λυπούνται.

Γ ιατ' έχω  κι αγαπητικιά και Θα φ ο ρ έσ ε ι μαύρα!

Ρηνάκι μου

Η εξύμνηση όμως των κατορθωμάτων των ληστών και του κα

θόλου ληστρικού βίου ε ίχ ε  ως άμεση συνέπεια την καλλιέργεια ε 

νός ευνοϊκού για τη συνέχεια του φαινομένου κλίματος. Οι ιδ ιότυ

ποι αυτο ί "βασιλείς των ορέων" καθίσταντο τόσο γοητευτικοί, ώ

σ τε  δεν ήσαν λ ίγες οι περιπτώσεις που θερμόαιμοι νεαροί, έξαλ

λοι από ενθουσιασμό, άρπαζαν τα όπλα και έσπευδαν να γυμνώ

σουν τον πρώτο τυχόντα διαβάτη!

Και το  χειρότερο! Οι μητέρες συχνά συμμερίζονταν τον ενθου
σιασμό τους αυτόν, επικροτούσαν τη "δημιουργική" κλίση των παι
διών τους, ενώ δεν έλειπαν και εκε ίνες  που μακάριζαν εαυτάς για 

την απόκτηση τέτο ιω ν τέκνων! Ισως ηχε ί παράξενα αλλά συνήθως 

η μόνη ευχή των μητέρων στις ομάδες των βλαχοποιμένων ήταν 

πότε θα φ ορέσει ο Γιώργος της "γαντζούδια" και να μεγαλώσει για 

να γίνει "κλέφτης", "να δει προκοπή και η μάννα που τον γέννησε"!.

Η συμπ ερ ιφορά  τω ν ληστώ ν ήταν εξ ίσ ο υ  απάνθρωπη κατά 

πλουσίων και φτωχών. Απλά τα  κατά των αφανών και ανωνύμων 

θυμάτων τους εγκλήματα δε συγκίνησαν ούτε τον τύπο ούτε και 

την κοινωνία της εποχής, ώ σ τε να καταγραφούν. Ο Ανδρέας Μ ο- 

σχονήσιος καταγράφει το  ακόλουθο περιστατικό, το  οποίο ομ ιλεί 
εύγλω ττα για την αγριότητά τους:3

"Κατά τον Ιούνιον του αυτού έ το υ ς  Π869Γ, γράφει, "συνελήφθη- 

σαν π ερ ί την γέφυραν της Βίνιανης εν  Ευρυτανία τρ ε ις  χωρικοί, κά

τοικοι του χω ρίου Μαραθιά. Οι δύω εκ  των αιχμαλώτων τούτων, η- 

ναγκάσθησαν να πωλήσωσιν τους αροτριώ ντας βόας των και εκ  

της εισπράξεω ς των χρημάτω ν αυτώ ν ηδυνήθησαν να πληρώσω- 

σιν την ορισθείσαν ποσότητα των λύτρων. Ο τρ ίτος ήτο  πενέστα- 

τος  και ακτήμων και όχι μόνον  δ εν  ηδύνατο να εύρη χρήματα  αλλά  

και τα  της συντηρήσεως της πολυμελούς οικογένειας του μ ε τά  

μεγ ίσ της δυσκολίας επροσπορίζετο. Π ίπτει ε ις  τους πόδας αυτώ ν  

και μ ε τά  δακρύων ικ έ τε υ ε ν  αυτούς να τον απολύσωσιν, ο ίτ ιν ες  

κα ίτο ι π ε ισθέντες  εκ  πληροφοριών, ό τ ι ή το  π ενέσ τατος έμενον  ά

καμπτοι ε ις  τας παρακλήσεις του δυστυχούς ο ικογενειάρχου λ έ -  

γοντες "χαλάει ο νόμος"4 Εντούτοις η απόφασις αποκεφαλίσεώ ς  

του εξεδ ό θ η  και η εκ τέλ εσ ις  αυτής α νετέθη  δια κλήρου ε ις  τον  

αρχιληστήν Βελούλαν τ ' όνομα.

Ο λήσταρχος δ ιέ τα ξ ε  τον καταδ ικασθέντα  αιχμάλωτον να σκά

φη λάκκον αναστήματος ανδρός και εφ ελκυμένην έχω ν την δολο

φόνον πάλλαν του επ εσ τά τε ι ε ις  την εκ τέλ εσ ιν  της διαταγής του. 

Ο δυστυχής αιχμάλωτος διατηρών ε ισ έ τ ι σπινθήρα ελπίδος π ερ ί 

της δ ιασώσεω ς της ζωής του, στηρ ιζόμενος ε ις  την πενίαν του, 

κατώ ρθω σε δια τινων προχείρων εργαλείω ν να φ έρη  ε ις  πέρας 

το σκληρόν δ ί  εαυ τόν  έργον. Εφόσον ο αιχμάλωτος κα τεγ ίνετο  να 

ανωρύξη τον λάκκον, ο λήσταρχος εκρ ά τε ι την πάλλαγ του  ε ις  

χε ίρ α ς και ηκόνιζεν αυτήν δια τίνος χαλύβδινου εργαλείου, όπερ 

συνήθως φ έρουσ ι οι λ η σ τα ί και οι ποιμένες δια να ανάπτωσι πυ

ράν. Ο δυστυχής αιχμάλωτος ε ις  την Θέαν της παγερός ταύτης λε- 

πίδος, ή τις  επέπρωτο ν 'αφ α ιρ έσ η  την κεφαλήν από το σώμα του, 

ε ις  την Θέαν λέγομεν  ταύτην ησθάνθη όλην του την ύπαρξιν κα ταε- 
ξανισταμένην εκ  φρίκης!

- Μη, για το Θεό, μ ε  χαλάτε, β ρ ε  αδέρφ ια ! Είμαι πτωχός και δεν  

έχω. Θα π ά ρ ετε  τα  παιδιά μου  σ το  λα ιμό σας, εφ ώ ν α ζεν  ο δυ

στυχής και έ τρ εμ εν  ολόκληρος ως ιχθύς.

Μ άτην α νέφ ερ εν  ο δυστυχής προς δικαιολόγησίν του την πτω- 

χίαν του και τον κίνδυνον της πολυαρίθμου ο ικογένειας του. Τ ο τέ-  

ρας εκείνο  χω ρίς να δώση την ελαχίστην ακρόασιν ε ις  τας συγκι- 

νούσας και τας αψύχους λίθους παρακλήσεις του, τον ήρπαξεν εκ  

του τραχήλου και λέγω ν ό τ ι δια εν  χω ριάτικο κεφ άλι δ εν  χαλάει 

τον νόμον, τον έρ ρ ιψ εν  εν τό ς  του λάκκου κρατώ ν αυτόν εκ  της 

μακράς κόμης του δια της μ ιας χ ε ιρ ός  και δια της ε τέρ α ς  κα τεγ ί- 

νετο  να τον αποκεφαλίση. Τέλος πάντων δια π έντε  ή  ε ξ  κτυπημά

των δια της πάλλας του τον απεκεφάλισεν και αφήκε έπ ε ιτα  ναπέ- 

ση εν τός  του λάκκου το άμορφον και α ιμοσταγές αλλά ζω ν και κι- 

νούμενον έ τ ι ανθρώπινον πτώμα. Είτα δ ιέ τα ξ ε  τους άλλους δύο 

αιχμαλώτους, ο ίτινες ε ίχον πληρώσει τα  λύτρα  και επρόκεπο ν ' α- 

πολύθώσιν και έρρ ιψ αν ε π ί του λάκκου το ε ξ  αυτού εξαχθένχώ μα  

και τονεκάλυψαν! Οι δύω ούτοι αιχμάλωτοι, επίπαρουσία των οποίων 
έλαβε χώραν η σπαραξικάρδιος και τραγική σκηνή του εγχωρίου των, 

διηγήθησαν τα λυπηρός ταύτας λεπτομερείας. . . □

Σημειώσεις:

1 Πρόκειται για το φυλλάδιο του Σταύρου Ηλιόπουλου με τίτλο “Τα υπέρ 

των μπτραλοιών απόκρυφα". Βλέπετε εφημερίδα "Η Αργολίς” (Ναυπλίου) 
της 3.9. 1871, σ. 1 -3.

2 Οι Λύκοι (ή Λύγκοι), ο παππούς Γεώργιος και ο έγγονός του, ήσαν από τους 

επιφανέστερους ληστές του Μόριά και κατάγονταν από το Χέλι της Αργολίδας.

3 Ανδρέα Μοσχονησίου, Το κάτοπτρον της εν Ελλάδι ληστείας, Εν Ερ- 
μουπόλει 1869, σσ, 18 - 19.

4 Οι ληστές της μεταπελευθερωτικής Ελλάδας είχαν τους δικούς τους, 

απαραβίαστους νόμους, τους ίδιους δηλαδή νόμους με τους κλέφτες 

της τουρκοκρατίας. Ο νόμος των ληστών, στον οποίο θα αναφερθούμε 

σε άλλο δημοσίευμα, ήταν κατ' ανάγκη απαραβίαστος. Τέτοιους ανάλο

γους νόμους είχαν και έχουν όλες οι εγκληματικές συμμορίες στον κό

σμο (Μαφία, κά). Κάθε παράβαση του νόμου θα κατέληγε στη διάλυση
και την εξόντωση της συμμορίας.
5

Η πάλ(λ)α ήταν η σπάθη του ιππέα, κυρτό ξίφος κατάλληλο για αποκε

φαλισμό αλλά όχι για μάχη σώμα με σώμα (όπως το γιαταγάνι).

Υπαστ.Α' Κων. Δανούσης
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Στον Καλόγερο,καταμεσής του Αιγαίου
Αν δεν  ήσαν οι σ χετικά  π ρόσ φ ατες ασκήσεις του  τουρκικού 

στόλου, σχεδόν κανείς - ή το  επ ιε ικέστερο ελάχιστοι - δεν ε ίχ ε  α

κούσει για τη  βραχονησίδα Καλόγερος ή Καλόγεροι καταμεσής 

του Αιγαίου. Οι φ ίλοι μας Τούρκοι, ερμηνεύοντας κατά το  "δοκούν"
- όπως πάντα - το  δ ιεθνές δίκαιο, θεωρούν ότι όποια νησίδα ή βρα

χονησίδα δεν  αναφ έρετα ι ρητά σ τις σ χετικές  συμβάσεις, έστω  

και αν απέχει παρασόγγας από τ ις  μικρασιατικές α κτές (όπως τ ε 

λευτα ία  και η Γαύδος), δεν έχε ι κυριαρχία, οπότε μπαίνει σ το τρα

πέζι της μοιρασιάς. Έτσι δέσμευσαν μονομερώς για τ ις  ασκήσεις 

τους την περιοχή της βραχονησίδας Καλόγερος, φέρνοντας το  ά

γνωστο αυτό κομμάτι της ελληνικής επ ικράτειας στα παράθυρα 

των τηλεοπτικών δελτίω ν ειδήσεων.

Στη νησίδα αυτής θα σας ξεναγήσει η στήλη το  μήνα αυτό, μιας 

και ο υπογράφων σε καιρό ανύποπτο και πριν χρόνια πολλά ε ίχ ε  

την τύχη, ακολουθώντας τους ψ αράδες των Κυκλαδονησιών, να 

πλησιάσει το  βραχώ δες αυτό σύμπλεγμα. Ενα ταχύπλοο από τη 

Χώρα της Ανδρου είναι ό,τι καλύτερο για το  ταξίδ ι μας. Η απόστα

ση α ρ κετό  μεγάλη, γύρω σ τα  25 μίλια, και ο κα ιρός τουμπάρει 

εύκολα.

Καταμεσής στο Αιγαίο - 38° 10' βόρειο και 25° 17' ανατολικό- 

και στη νοητή γραμμή που ενώ νει το  βόρειο  άκρο του  Καφηρέα 

ICavo d' oro) με το  Βενέτικο, το  νησόκι κάτω από τη Χίο, αποτε

λούσε και εξα κολουθεί να απ οτελεί κομβικό σημείο για τη ναυσι
πλοΐα σ το  Αρχιπέλαγος. Έτσι βλέπουμε σ τους π ερ ισσότερους 

χάρτης του Αιγαίου των ΙΣΤ' μέχρι ΙΗ' αιώνων να τα υτίζετα ι με το 

ρόδο των ανέμων (το κέντρο του βασικού ανεμολόγιου του χάρτη).

Π ρόκειτα ι για σύμπλεγμα βρόχων από τους οποίους ξεχω ρ ί

ζουν δύο, ο Μ εγάλος και ο Μ ικρός Καλόγερος. Μόνο από τα ανα

τολικό και τα δυτικά φαίνονται ξεχωριστοί, ενώ τα σε απόσταση 8

- 9 μιλίων από βορειοδυτικά δίνει την εντύπωση ιστιοφόρου. Ο Μ ι
κρός Καλόγερος, βράχος ύψ ους 8 μ., από μακριά δ ίνει την ε 

ντύπωση πλοίου, ενώ  ο Μ εγάλος, ένας κατόξερος ηφαιστειακός 

όγκος ύψ ους 36,6 β., έχ ε ι παράξενες πλαγιές όπου στρογγυλοί 

βρόχοι μοιάζουν με ανθρώπινες κεφ αλές σκεπασμένες με μονα
χ ικές κουκούλες. Αν και πολλοί άγονοι βρόχοι του Αιγαίου ονομά

ζο ντα ι "καλόγεροι", στην περίπτωσή μας ίσως τα  σχήματα των

βρόχων να είχαν τη δική τους συμβολή στην απόδοση του ονόμα

το ς  και τη δημιουργία σειράς μύθων.

Ένας από αυτούς μας πληροφορεί ότι τα παλιά χρόνια κατοι

κούσαν ε κ ε ί μερ ικο ί μοναχοί, οι οποίοι, με μηχανή που είχαν επι

νοήσει, κατέβαζαν τη βάρκα τους και πήγαιναν στα τριγύρω νησιά 

για να ζητήσουν τα  αναγκαία για τη συντήρησή τους και όταν γυρ- 

νούσαν την ανέσυραν πάλι επάνω.

“Α λ λ 'ο  δαίμων, όσ τις  πάντοτε προσπαθεί να ενοχλή εκείνους, οι 

οποίοι υπηρετούν τον Θεόν, έβαλε την ιδ έαν ε ις  Τούρκους τινάς να 

τους συλλόβουν δολίως. Ό θεν  μίαν ημέραν εκρύφθησαν, αναμέ- 
νοντες  την αναχώρησιν της λέμβ ου  τω ν μοναχώ ν και, επ ω φ ε

λούμενοι της ευκαιρίας, επλησίασαν μ ε  την ιδικόν τω ν λέμβον εν- 

δ εδ υ μ έν ο ι ως μ ο ν α χ ο ί κα ι έκα μ α ν  το  σ ύνηθες συνθηματικόν  

σύριγμα ε ις  τους μοναχούς, ο ίτινες  είχον παραμείνει ε π ί του βρά

χου. Εκείνοι έρρ ιψ αν το σχοινίον και ανέσυρον δύο ωπλισμένους 

Τούρκου, ο ίτινες  εφ όνευσαν όλους τους μοναχούς, όρπασαν τα  ο

λίγα πράγματά τω ν και αναχώρησαν. Α λλ ' ενώ  έπλεον, ενέσκηψ ε  

αιφνίδια καταιγίς και επνίγησαν, υποστάντες την δικαίαν ε ξ  ουρα
νού τιμωρίαν".

Ό μω ς, πέρα από τ ις  παραδόσεις, ο Καλόγερος με τους πολ

λούς σκοπέλους που υπάρχουν τριγύρω του ήταν πάντα ο τρόμος 

των θαλασσινών. Στην ελληνική έκδοση της περιγραφής του Αρχι- 

πελόχους από το  μοναχό Christoforo Buondelmonti (ΙΕ' αι.) διαβά

ζουμε: " Ό θεν  και πολλαίνόες νυκτός πλέουσαι κατεβυθίσθησαν  
ε ις  τούτον εμπεσούσαι τον σκόπελον... Ό θεν  και πάντες ο ι πλέο

ντος πόρρω θεν αυτόν ορώ ντες αναθέματι καθυποβάλλουσι, και 

αλλόλοις τω  δακτύλω δεικνύοντας ε ις  το  της θαλάσσης εν δ ό τε 

ρον τα  ισ τία  τρέπουσι...".

Εμείς σήμερα δε  χρε ιά ζετα ι να μιμηθούμε τους ναυτικούς του 

ΙΕ' αι. αλλά, αν ο καιρός είναι καλός, μπορούμε να χαρούμε την α
γριάδα της βραχώδους αυτής συστάδας στην καρδιά του ελληνι

κού Αρχιπελάγους, να ψ αρέψ ουμε και το  απόγευμα να γυρίσουμε 

στην Χώρα της Ανδρου ή στον Πόνορμο της Τήνου. Π

Υπαστ. A '  Κων. Δανουσης
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Η αρχαία £μν οδός
Παίρνοντας αφορμή, πριν τρία χρόνια, από την κυβερνητική εξαγγελία ένταξης 
της κατασκευής της Εγνατίας οδού στα μεγάλα έργα που πρέπει να γίνουν στη 
χώρα μας, ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστη
μίου Θεσσαλονίκης κ. Μιχάλης Τιβέριος δημοσίευσε στην εφημερίδα "Το Βήμα" 
(8-1-1995) επιφυλλίδα σχετική με το μεγάλο αυτό δρόμο της αρχαιότητας. 
Ευχαριστούμε θερμά τον κ. καθηγητή, πού μας παραχώρησε την άδεια αναδημο
σίευσης του τόσο ενδιαφέροντος κειμένου του.

κφράζοντας την ευχή, μ έρες που είναι, η εξαγγελία  αυτή 

να είναι και η τελευτα ία  και να αξιω θούμε σύντομα να 

δούμε την υλοποίηση του  πολλαπλά αναγκαίου αυτού 

έργου θα ασχοληθώ στη σημερινή επιφυλλίδα με την αρχαία Εγνα- 

τία οδό. Μ ε έναν μεγάλο αρχαίο δρομο, που δικαίως έχε ι δώσει το 

όνομά του στην υπό κατασκευή νέα οδό, αφού η τελευτα ία  φ ιλο

δ ο ξ ε ί να ακολουθήσει ως προς τη χάραξή της ανάλογη μ' αυτόν 

στρατηγική.

Μ ε την επέκταση του ρωμαϊκού κράτους προς Ανατολάς και με 

την ίδρυση της επαρχίας της Μ ακεδονίας το  148 με 146 π. X., επι

τακτική ήταν η ανάγκη για τη Ρώμη να μπορεί να προωθεί γρήγορα 

στρατεύματά  της προς τα νέα εδάφη. Ετσι η δημιουργία ενός δρό

μου, που θα επ έτρεπ ε τη γρήγορη προέλαση των ρωμαϊκών λε

γεώνων προς τη Μακεδονία, μόλις α υτές θα αποβιβάζονταν από 

το  Brindisi (ΒρεντέσιονΙ στις απέναντι α κτές  της Αδριατικής, ήταν 

επιβεβλημένη.

Στη γνώση της κατασκευής τέτο ιω ν έργων οι Ρωμαίοι όφειλαν 

πολλά στους Ετρούσκους, ενώ γρήγορα και οι ίδιοι αηόκτησαν με

γάλη σχετική εμπειρία. Την ιταλική χερσόνησο, ήδη από τον 4ο αι. 
π. X., δ ιέσχιζαν μεγάλες οδ ικές αρτηρίες, που είχαν ως αφετηρία  

τους τη Ρώμη, με πρώτη ανάμεσά τους την περίφημη Via Appia, 

γνωστή και ως βασίλισσα των δρόμων (Regina Viarum).

Για την αρχαία Εγνατία οδό που, όταν ολοκληρώθηκε, συνέδεσε 

τ ις  α κτές της Αδριατικής με τ ις  α κτές του Βορείου Αιγαίου και της 

Μαύρης Θάλασσας, έχουμε α ρ κετές  πληροφορίες. Το όνομά της,

όπως μάθαμε από δύο μ ιλ ιοδείκτες (μιλιάρια) που βρέθηκαν σ χετι
κά πρόσφατα έξω  από τη  Θεσσαλονίκη και κοντό στην Καβάλα, το 

οφ είλε ι σ' έναν Ρωμαίο ανθύπατο, τον Γναίο Εγνότιο του Γαϊου, ο ο

ποίος και θα επ έβλεψ ε προφανώς την κατασκευή της. Ενα μεγάλο 

τμήμα της πρέπει να ολοκληρώθηκε κάπου ανάμεσα στο 148-146 

π.Χ. και το  118 π. X., εποχή που πεθαίνει ο ιστορικός Πολύβιος, ο 

οποίος και γνώ ριζε την ύπαρξή της.

Σύμφωνα με π ληροφορ ίες που μας δ ιασώ ζει ο Στράβων, το  

μήκος της, από την αφετηρία  της στην Απολλωνία ή το  Δυρράχιο 

της σημερινής Αλβανίας, “μ έ χ ρ ι... Έβρου ποταμού" ήταν 535 ρω

μαϊκά μιλιά (γύρω δηλαδή στα 800 χιλιόμετρα).

Ωστόσο όλα αυτά τα χ ιλιόμετρα δρόμου δεν φαίνετα ι να κατα

σκευάστηκαν συγχρόνως αλλά σταδιακά. Σε μια πρώτη φάση θα έ 
γινε το  τμήμα ως τη Θεσσαλονίκη, ενώ σε μια επόμενη το  τμήμα 

μέχρι τον ποταμό Έβρο. Όπως μαθαίνουμε από το  Κικέρωνα, το 

γνωστό Ρωμαίο πολιτικό και ρήτορα, στα μέσα περίπου του 1 ου αι. 
π. X. ο δρόμος αυτός έφ τα νε  ως τον Ελλήσποντο.

Πιθανόν η κατασκευή του δεύτερου  τμήματος να άρχισε αμέ
σως μετά το  101 π. X., χρονιά κατά την οποία την ευθύνη της Θρά

κης ανέλαβε ο διοικητής της Μακεδονίας. Α ργότερα ο δρόμος αυ

τό ς  θα επ εκτα θ ε ί ακόμη ανατολικότερα ως το  Βυζάντιο. Χωρίς 

άλλο οι κατασκευαστές του δρόμου χρησιμοποίησαν και ενσωμά

τωσαν σ' αυτόν και αρκετούς προϋπάρχοντες δρόμους της πε

ριοχής, μέσω των οποίων μετακινούνται, σε παλιότερες εποχές, 

άνθρωποι και αγαθό. Ανάμεσα τους σίγουρα θα ήταν και μερ ικο ί α-
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πό τους δρόμους που ε ίχ ε  υπόψη του ο Αριστοτέλης (ή ένας μα

θητής του), όταν κάνει λόγο για χιώτικο, θασίτικο, λέσβιο και κερ- 

κυραϊκό κρασί, που προωθείτο ανάμεσα στις α κτές τηςΑδριατικής 

και του Αιγαίου.

Χάρη σ ε κείμενα αρχαίων συγγραφέων, σ ε επ ιγραφές και σε 

αρχαιολογικές έρευνες, που έχουν εντοπίσει ακόμη και τμήματα 

της ίδιας της Εγνατίας οδού μαζί με δ ιάφ ορες εγκαταστάσεις που 

βοηθούσαν στην εύρυθμη λειτουργία της, όπως π.χ. γέφ υρες, φυ

λάκια, σταθμούς, γνω ρίζουμε σήμερα σχετικό καλό τη συνολική 

πορεία της.

Ξεκινώντας από τ ις  αλβανικές ακτές, περνούσε από την Αχρίδα, 

το  Μοναστήρι, λίγο βόρεια από το  Αμύνταιο, νότια από τη Βεγορί- 

τιδα λίμνη, από την Εδεσσα, Πέλλα, Χαλκηδόνα, Θεσσαλονίκη (χω

ρίς να τη διασχίζει), από τ ις  βορειοδυτικές παρυφές του Χορτιάτη, 
αμέσως νότια από τ ις  λίμνες του Λαγκαδά και της Βόλβης, από τις  

ακτές του Στρυμονικού κόλπου, από τους Φιλίππους, την Καβάλα, 

Νέα Καρβάλη, Ξάνθη, Κομοτηνή, Μάκρη, Αλεξανδρούπολη, Πέριν- 

θο και κατέληγε σ το Βυζάντιο.

Σε κάθε μίλι, που α ντισ το ιχεί περίπου σε μήκος λίγο μικρότερο 

από ενάμισι χιλίομετρο, και σ' όλη την έκτασή της, υπήρχαν στην 
άκρη του δρόμου λίθινοι μ ιλ ιοδείκτες (μιλιάρια), στους οποίους α

ναγράφονταν οι σ χ ετ ικ ές  αποστάσεις. Ως σήμερα γνω ρίζουμε 

γύρω στα 30 τέτο ια  μιλιάρια και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνε

ται. Είναι χαρακτηριστικό τα λόγια του Στράβωνα: Ή  Εγνατία οδός  

ε σ τ ίν ... βεβηματισμένη κα τά  μινιόν και κατεστηλω μένη μ έ χ ρ ι... Έ

βρου ποταμού".

Από Ρωμαϊκό Οδοιπορικό (Itineraria romana) και από αρχαιολογι

κές  έρ ευ νες  γνωρίζουμε αρκετούς σταθμούς που υπήρχαν κατά

μήκος της οδικής αυτής αρτηρίας, κατάλληλους για ανεφοδιασμό 

σε τρόφιμα και νερό, για διανυκτέρευση ή για αλλαγή των καταπο

νημένων ίππων. Ακόμη υπήρχαν και φυλάκια, αφού ο δρόμος αυτός 

εξυπ ηρετούσε κυρίως στρατιω τικούς σκοπούς, ενώ συγχρόνως 

βοηθούσε το  ίδιο το  κρότος στο να έχε ι μια γρήγορη πρόσβαση 

στα απομακρυσμένα σημεία της επ ικράτειας του, πράγμα που ενί- 
σχυε τη συνοχή του.

Φυσικό την Εγνατία οδό χρησιμοποιούσαν και οι απλοί άνθρωποι 

για τις  μετακινήσεις τους και τη διακίνηση αγαθών, αν και για τον 

τελευ τα ίο  σκοπό η θαλάσσια επικοινωνία ήταν η οικονομικότερη 

και αυτή που προτιμούνταν όταν το  επέτρεπαν οι συνθήκες.

Στη μακρόχρονη ιστορία της η Εγνατία οδός γνώρισε περιόδους 

ακμής και εγκατάλειψης. Κατά καιρούς συνδέθηκε και με δ ευ τε- 

ρεύοντες δρόμους για την καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών 

της ενδοχώρας.

Εκτεταμένα έργα συντήρησης και επιδιόρθωσης γνωρίζουμε ό 

τι έγιναν στην εποχή πολλών αυτοκρατόρων, όπως του Τραϊανού, 

Αδριανού, Μάρκου Αυρηλίου, Σεπτημίου Σεβήρου, Καρακόλλα και 

Διοκλητιανού. Για τη συντήρηση των επ ιμέρους τμημάτω ν τη ς  ο

δού υπεύθυνα ήταν συνήθως τα  αστικό εκε ίνα  κέντρα, από την 
περιοχή ευθύνης των οποίων σ υνέβαινε να περνά η Εγνατία ο

δός.

Το ότι πριν από 2000 χρόνια και περισσότερα, το  βορειοελλαδι

κό χώρο δ ιέσ χ ιζε  από Δυσμός προς Ανατολός μια τόσο σημαντική 
οδική αρτηρία, ενώ αυτό δε  συμβαίνει σήμερα, στο κατώφλι του 

2000 μ.Χ., οπωσδήποτε δεν είναι κολακευτικό για τους κατά και
ρούς ιθύνοντες του κρότους των Αθηνών και γεν ικότερα  για ό

λους τους Νεοέλληνες. □

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
TM O N R O EF

αμορτισέρ

Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 
για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ
- m a r t

για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - ΦΡΕΝΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - ΦΙΛΤΡΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ  
ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ 46 Ν. ΨΥΧΙΚΟ, 115 25 ΑΘΗΝΑ 

ΤΗΛ.: 67.45.271, 67.47.828 FAX.: 67.44.874

ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓΛΟ Υ
---------------------  ΣΤΟΛΕΣ ----------------------
Α σ τ υ ν ο μ ία ς *  Α ε ρ ο π ο ρ ία ς * Σ τ ρ α τ ο ύ * Ν α υ τ ικ ο ύ  
ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ 

& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματά μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και

ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 
ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 
ΠΝ0ΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 0 Ι ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜ ΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘ ΗΝΑ 
τηλ. 3612 651 
Μ ΕΣΟΓΕΙΩ Ν 105, 115 26 (ένανπ σχολής Αστυνομίας) 
τηλ. 6493 047, Fax 6493 046

Φε β  ρ ο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 8 1 1 7 - Α σ τ υ ν ο μική Επι θ ε ώ ρηση



Μήνυμα του Α/ντή της Αστυνομικής Ακαδημίας Υποστρατήγου κ. Γεωργίου Τριαντάφυλλου

t p g i c  l e P x P x e c ,
Η I 6  Ρ Η Α , Ι Α , Χ Ο Κ Χ Μ Κ Η  Τ Ρ Ι Χ Α , Χ

Αγαπητοί Σπουδαστές της Αστυνομικής Ακαδημίας,
Τιμούμε σήμερα τη μνήμη των τριών μεγάλων Ιεραρχών της Εκκλησίας 

μας, του Μ. Βασιλείου, του Γρηγορίου του Θεολόγου, του Ιωάννου 
του Χρυσοστόμου. Η Ελληνική Παιδεία τιμά, επίσης, τη μνήμη της Ιερής 
αυτής Διδασκαλικής Τριάδος, που μ' ένα θαυμαστό συγκερασμό του Ελληνικού 
και του Χριστιανικού πνεύματος διαμόρφωσε την Ελληνοχριστιανική Αξιο
λογία, τη μητέρα γη, από την οποία η παιδεία μας αντλεί το μορφωτικό της 
ιδεώδες. Το ανθρώπινο πνεύμα κατά την προχριστιανική εποχή άνθησε σε 
δύο σημαντικούς πολιτισμούς, τον ανατολικό και τον Ελληνικό. Το πνευμα
τικό απόσταγμα του ανατολικού πολιτισμού είναι πως ο άνθρωπος πρέπει 
να αναζητεί την ευτυχία του στη μακαριότητα της "ΝΙΡΒΑΝΑ", ως άβουλο 
όν, υποταγμένο και εξαρτημένο από μιά υπερκόσμια Δύναμη. Αντίθετα, το 
Ελληνικό πνεύμα κηρύττει ,ότι ο άνθρωπος δεν δεσμεύεται από την υπερ
κόσμια, τη Θεία Δύναμη να δράσει πάνω στη Γη, ότι η ανθρώπινη διάνοια είναι 
ικανή να συλλάβει την αλήθεια, ότι ο άνθρωπος μπορεί να υποτάξει τη φύση, 
ότι ο ίδιος με τις πράξεις του είναι υπεύθυνος για την ευτυχία ή τη δυστυχία 
του. Στη μακάρια ακινησία της Ανατολής ο μέγας Ηράκλειτος απαντά με το 
"ποντάρει"και στην ανατολική" μοίρα" και ραστώνη ο μέγας Δημόκριτος απα
ντά με το “άνθρωποι τύχης είδωλον επλάσαντο πρόφασιν ιδίας αβουλίας"

Το Ελληνικό πνεύμα μέσα σε μιά μεγαλειώδη ανελικτική πορεία από τον 
Όμηρο, τον Ησίοδο και το Θαλή μέχρι τον Αρχιμήδη και τον Πλωτίνο δια
μόρφωσε σύστημα αξιών επιστημονικών, πολιτικών υπερχρονικού και υ
περεθνικού χαρακτήρα, ηθικών, καλολογικών, που φυσικό ήταν να αποτε
λόσουν τα απαρασάλευτα βάθρα του Παγκοσμίου πνεύματος. Το Ελληνικό 
πνεύμα έδωσε στην ανθρώπινη ψυχή τη συνείδηση της αξίας και της 
δύναμής της με τα κεφαλαιώδη του επιτεύγματα για την αξία της Ελευθε
ρίας, του νόμου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Χάρη στα δύο πρώτα 
διαμόρφωσε τη δημοκρατική μορφή της ζωής, κατέκτησε το κάλλος της 
Τέχνης και θεμελίωσε την επιστημονική πρόοδο. Χάρη στο τρίτο ύψωσε 
το άτομο σε προσωπικότητα , υπεύθυνη για τη δράση της μέσα στην 
πολιτική κοινότητα και διακήρυξε την ανάγκη εξευγενισμού του ανθρώ
που. Το "περιποιείσθαι εαυτώ το κολάν” και το "βελτίους απεργάζεσθαι 
τους ανθρώπους" αποτέλεσαν βασικά στοιχεία του Ελληνικού ηθικού 
στοχασμού για τη δημιουργία μιάς ωραιότερης ανθρώπινης ζωής.

-Και ήλθε κατόπιν η Ρώμη. Η PAX ROMANIA επεβλήθη. Οι αγρότες και οι 
σκληροί ποιμένες του Αατίου έγιναν κοσμοκράτορες. Η Ρώμη κυβέρνησε 
τον κόσμο με πνεύμα Μακιαβελλικό. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια δέχθηκε 
καίριο πλήγμα. Εκατομμύρια άνθρωποι έγιναν RES. Η παλλακεία υψώθηκε 
σε θεσμό. To IMPERIUM ROMANUM στυγνό και απάνθρωπο, εξευτέλισε 
τον άνθρωπο, γιατί δεν είδε τον ΑΝΘΡΩΠΟ, είδε εκατομμύρια ανθρώπων, 
πρόσφορα για εκμετάλλευση.' Ετσι οδήγησε τον κόσμο στον εκφυλισμό, 
στο οικονομικό και το ηθικό χάος, παρά το γεγονός ότι η πνευματική της 
ELITE είχε δεχθεί και κατευθυνόταν από τις ανθρωπιστικές κατακτήσεις 
του Ελληνικού στοχασμού.

To IMRERIUM ROMANUM με το απάνθρωπο πνεύμα του έφερε το 
πλήρωμα του χρόνου. Και τό τε :" Ο Λόγος σάρξ εγένετο και εσκήνωσε εν 
ημίν". Στη ρωμαϊκή απανθρωπιά ο σαρκωθείς Λόγος αντέταξε την αρχή 
της ΑΓΑΠΗΣ, το κήρυγμα της ΑΓΑΠΗΣ. Τ ο κήρυγμα της αγάπης, σφραγισμέ
νο με το μαρτύριο πάνω στο ΓΟΛΓΟΘΑ, άνοιξε το δρόμο προς τη σωτηρία 
και την ανάπλαση.

Το Χριστιανικό πνεύμα , οικουμενικού χαρακτήρα, απο
καλύπτεται ως πνεύμα αγάπης και δικαιοσύνης για κάθε ψυχή. Ο
Θεός, στοργικός πατέρας όλων των ανθρώπων, ανεξαρτήτως χρώματος 
, φυλής, κοινωνικής θέσης, καθιστά όλους τους ανθρώπους αδελφούς. Ο 
Χριστιανισμός κατοχυρώνει την ελευθερία της ανθρώπινης βούλησης και 
έτσι έρχεται η από Χριστού ανθρώπινη λύτρωση.

Από την παραπάνω αμυδρή σκιαγράφηση προκύπτει κατά τρόπο αναμ
φισβήτητο πως το Ελληνικό πνεύμα δεν αντιτίθεται προς το Χριστιανικό. 
Αντίθετα το ένα συμπληρώνει το άλλο. Η Ρώμη, στο κήρυγμα της αγάπης, 
απάντησε με διωγμούς. "Και ελάκτισεν εις Κέντρα". Ο λόγος της αγάπης 
κατέκτησε τα πλήθη. Εκατομμύρια ανθρώπων είδαν τη λύτρωση. Η Ελλάς, 
στο κήρυγμα της αγάπης είδε την ολοκλήρωση του δικού της φιλάνθρω
που στοχασμού.' Εγινε μιά ιστορική σύζευξη. Ο Ελληνικός λόγος υπηρετεί 
τώρα τη Χριστιανική Ηθική. ” Ήγγικεν η ώρα ίνα δοξασθεί ο Υιός του Αν
θρώπου". Αυτή τη σωτήρια σύζευξη πέτυχαν κυρίως οι Τρεις Μεγάλοι

Ιεράρχες, οι θεμελιωτές του Ελληνοχριστιανικού τρόπου ζωής και σκέ
ψης. -' Ελληνες και οι Τρεις, γεννημένοι σε Ελληνικό περιβάλλον, αναθρεμ
μένη από γονείς στοργικούς, από μητέρες υψηλού ήθους και μεγίστης α
ρετής. Σπουδάζουν στα φωτοβόλα πνευματικά κέντρα του τότε Ελληνι
σμού, στην Αντιόχεια, στην Αλεξάνδρεια, στην Αθήνα. Αποσύρονται κατό
πιν στον ασκητικό βίο της ερήμου ,όχι για να αποφύγουν τους κινδύνους 
και τις ευθύνες της κοσμικής ζωής, αλλά για να αυτοσυγκεντρωθούν μό
νοι, "ενώπιοι ενωπίω", να ενδοσκοπηθούν ,να εκτιμήσουν τις δυνάμεις 
τους κΓ έτσι με μεγαλύτερη ορμή να ανοίξουν τα μεγάλα φτερά τους στο 
δρόμο της δόξας αλλά και του μαρτυρίου.

Η φλέγόμενη για τα μεγάλα έργα ψυχή τους, πιστή στου Ναζωραίου το 
κήρυγμα και λουσμένη από τα νάματα του Ελληνικού Λόγου, τους επανα
φέρει από του ασκητισμού την απομόνωση στην πολύμοχθη και επικίνδυ
νη κοινωνική δράση. Σκοπός τους η δια των έργων διδασκαλία. 
"Ποιούντες διδάσκουσιν". Διαφωτίζουν τους παραπλανημένους με τη 
σοφία τους. "Μαστιγώνουν" τους διεφθαρμένους, όσο ψηλά κι άν βρί
σκονται. με τα έργα τους ανοίγουν τα μάτια των “τυφλών". Δεν δείχνουν 
απλά το δρόμο της αρετής. Τον βαδίζουν οι ίδιοι, πρωτοπόροι, και καλούν 
τους άλλους να ακολουθήσουν. Με τη λιτότητα του βίου τους κτυπούν την 
πολυτέλεια. Η ομόνοια και η ομοψυχία δεν υμνούνται μόνο με τα 
λόγια αλλά επιβάλλονται με τη θυσία “του εγώ “. ο Γρηγόριος παραι- 
τείται από το θρόνο της Κωνσταντινουπόλεως για να μην προκαλέσουν μι
κροί αντίπαλοί του σχίσμα στην Εκκλησία, η περίθαλψη των απόκληρων της 
μοίρας δεν γίνεται με λόγια, γίνεται με "Βασιλειάδες" Ο λόγος των Τριών 
Φωστήρων είναι πυρακτωμένος. Ακτινοβολεί όλη τη θέρμη της ηθικής 
πράξης. Ηξεραν ,πως οι ιδέες δεν κατακτούν τα πλήθη μόνο με το πνευ
ματικό τους περιεχόμενο αλλά τα κατακτούν, κυρίως, με τη ζωική τους 
ακτινοβολία. Η ιδέα σαρκωμένη σε πράξη κατακτά το πλήθος. Τούτο, άλ
λωστε, κατέδειξε με την όλη επί γης ζωή Του ο Ιησούς. Αστρα οδηγητικά 
δεν έγιναν μόνον οι λόγοι Του: Αστρα γινήκαν τα καρφιά του μαρτυρίου 
Τ ου. Γ ι'αυτό, το κήρυγμα, της φιλανθρωπίας, της αγάπης προς τον άνθρω
πο, το μετατρέπουν σε έργα οι Τρεις Ιεράρχες. Με τη δική τους εργασία 
η Ελληνική Γλώσσα πλουτίζεται με τις ωραιότερες λέξεις και η κοινωνία 
με τα τιμητικότερα ιδρύματα: Νοσοκομεία, Ορφανοτροφεία. Γηροκομεία, 
βρεφοκομεία, πτωχοκομεία. Με τη δική τους εργασία οργανώθηκε η κοι
νωνική πρόνοια. ?Οπου φθάνει η Επισκοπική δικαιοδοσία τους δεν υπάρ
χουν άνθρωποι να πεινούν. Απέραντη η αγάπη τους προς τον άνθρωπο αλ
λά και σκληρή. Προϋποθέτει τη θυσία του "εγώ", χάριν του "εσύ". Έτοιμοι 
για τη θυσία. Ο Βασίλειος ατάραχος αντιμετωπίζει το Μόδεστο. Ο Γρηγό- 
ριος ήρεμος τους προπηλακισμούς και τις ύβρεις των Αρειανών. Ο Ιωάν
νης γαλήνιος στην οργή της Ευδοξίας. Πιστοί στο λόγο του Ιησού γνωρί
ζουν ότι “ ός αν απολέση την ψυχήν αυτού, σώσει αυτήν”. Υπήρξαν πρό
τυπα Διδασκάλων και Ποιμεναρχών, διαμορφωτές της Ελληνοχριστιανικής 
Αξιολογίας, κήρυκες “έργω και λόγω" του Ελληνοχριστιανικού πνεύματος. Του 
πνεύματος που καταδικάζει τη βία και ενεργεί" μετά λόγου” . Καλλιεργα'και σέ
βεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Οδηγεί στην αληθινή πρόοδο. Εξασφαλίζει την 
κοινωνική ευημερία και την κοινωνική δικαιοσύνη Καθαγιάζει την ανθρώπινη εργα
σία και δεν ανέχεται την εκμετάλλευσή της από τους ισχυρούς συνανθρώπους.

Η Ελληνική Πολιτεία, από βαθειά ιστορική συνείδηση καθόρισε η εορτή 
των Τριών Οικουμενικών Διδασκάλων να είναι η κατ' εξοχήν εορτή των 
πνευματικών Ιδρυμάτων του 'Έθνους. Και δικαίως, διότι η Ιερά Τριάς με 
την άμωμη ζωή τους, με τα μεγάλα τους έργα δεν καταξίωσαν μόνο τον 
Ελληνοχριστιανικό τρόπο ζωής. Έγιναν τα σύμβολα του ήθους του αληθινά 
πνευματικού ανθρώπου.Του ανθρώπου που αγωνίζεται και αγωνιά, για τη 
μοίρα των συνανθρώπων του. Του ανθρώπου για τον οποίο οι μεγάλες α
ξίες δεν είναι μόνο λόγια, αλλά πυρακτωμένη πίστη, που τις καθιστά κανό
να ζωής. Και το μεγάλο μήνυμα της ημέρας. Ο αληθινά πνευματικός άν
θρωπος μένει, όπως έμειναν Εκείνοι, της Ιερής Διδασκαλικής Τριάδος, α
συμβίβαστος στον αγώνα του για την ανθρώπινη βελτίωση, που του εξα
σφαλίζει μόνο το φιλάνθρωπο και φιλελεύθερο και φιλάληθες Ελληνοχρι
στιανικό πνεύμα, όταν δεν μείνει λόγος μόνο, αλλά γίνει κανόνας ζωής.

Και μιά ευχή - προτροπή: Χρέος μας είναι να τιμούμε τη μνήμη 
των Τριών Φωστήρων της Τρισηλίου Θεότητος. Ο καλύτερος 
τρόπος για να τους τιμούμε είναι να μιμούμαστε καθημερινά το 
παράδειγμά τους. Ας είνα βοηθοί και προστάτες μας. □
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To M n o s  κ α ι ο σ ιδηρό!ρομοε

Του Χρήστου Ππσαβού, Επ. καθηγητή καρδιολογίας 
Ιατρικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών

"Και λοιπόν τ ί έγινε; Πήρα 2-3 κιλά και μου ψήνει κάθε μέρα το ψάρι στα χεί

λη. Τέλος πάντων τόσο τρομερό είναι να κουβαλάω, αντί για 70 κιλά, 75 ή 80;"

Ο άνθρωπος τα 'λεγε στο γιατρό και μόνο που δεν έκλαιγε. Είχε πάθει 

έμφραγμα πριν από δυο χρόνια και πέρσι έκανε εγχείρηση μπαϊ-πας. Από 

τότε ήταν πολύ καλά. Χωρίς ενοχλήματα, περπατούσε ελεύθερα, πήγαινε 

στη δουλειά του, έκανε το περπάτημά του, αλλά... πήγαινε και στην ταβέρ

να με την παρέα του. Τώρα που η παρέα ήταν μεγάλη και πολύ αγαπημένη 

οι ταβέρνες που διάλεγαν ήταν καλές.

Ετσι, λίγους μήνες μετά  το μπαϊ - πας, τα κιλά περίσσευαν και η μέση 

στρογγύλευε. Και βέβαια, ο εξάψαλμος της συζύγου ήταν καθημερινός. 

Αυτός βέβαια δεν πίστευε πως τα λίγα παραπανίσια κιλά μπορούσαν να ε 

πηρεάσουν τόσο πολύ την λειτουργία της καρδιάς του. Ζήταγε λοιπόν από 

τον γιατρό να τον πληροφορήσει για ένα συγκεκριμένο πράγμα.

"Πόσο κινδυνεύω για κάθε κιλό βάρους που παίρνω "Αυτό ήταν το σύντομο 

αλλά σαφές ερώτημά του. Ο γιατρός προς στιγμή τα βρήκε σκούρα. Πόσο κο

στίζει ο κίνδυνος το κιλό; Τι να του πει και τι να του εξηγήσει.

Εν πόση περιπτώσει έκανε μια προσπάθεια.

Ί ο  περιττό βάρος δεν γίνεται ούτε εγκέφαλος, ούτε μύες, ούτε κόκ- 
καλα. Λίπος γίνεται στον οργανισμό", άρχισε να του λέει ο γιατρός.

"Και αυτό είναι κακό, γιατρέ" ήταν η ερώτηση που ακολούθησε.

"Οτι χειρότερο. Το λίπος στον οργανισμό μαζεύεται κυρίως γύρω από 

τη μέση και στην κοιλιά. Από εκ ε ί στέλνει τα λιπίδια στην κυκλοφορία και 

έτσ ι αυξάνεται η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια στο αίμα. Κάθε κιλό βά

ρους που παίρνουμε ανεβάζει την χοληστερίνη κατά 2mg%. Ετσι αν κά

ποιος πάρει 10 κιλά η χοληστερίνη του μπορεί να πάει, για παράδειγμα, από 

260 σε 280mg%. Αντίθετα, όταν χάσουμε τα κιλά θα κατέβει με τον ίδιο 

τρόπο και η χοληστερίνη στο αίμα"

Ο άνθρωπος άρχισε να στενοχωριέται μ ' αυτά που άκουγε.

"Αλλο τίποτα, γιατρέ; Πειράζει πουθενά αλλού η παχυσαρκία, "

"Βέβαια" συνέχισε ακράτητος ο γιατρός, "το λίπος κουράζει και την 

καρδιά".

"Πώς μπορεί να γίνει αυτό γιατρέ;"

"Να σου το εξηγήσω με δύο κουβέντες. Για κάθε κιλό λίπος πρέπει ο 

οργανισμός να δημιουργήσει 1 χιλιόμετρο αιμοφόρα αγγεία, φλέβες και 

αρτηρίες. Η καρδιά πρέπει να στέλνει αίμα σε όλο αυτό το "σιδηροδρομι

κό" δίκτυο συνεχώς και βέβαια το έργο της γίνεται πιο δύσκολο. Εκτός από 

αυτό, το λίπος και η παχυσαρκία αυξάνουν την πίεση, προκαλούν σακχα

ρώδη διαβήτη, αυξάνουν και το ουρικό οξύ".

‘Δηλαδή γιατρέ τίποτα καλό δεν προέρχεται από το παραπανίσιο βάρος;"

Η απάντηση ήταν σιωπηλή και συνοδεύτηκε μόνον από μια κίνηση του 

κεφαλιού πρώτα προς τα πάνω και μετά  προς τα κάτω.

Η απογοήτευση του παλιού εμφραγματία ήταν πλήρης.

"Δυστυχώς γιατρέ τα κατάλαβα όλα πολύ καλά. Κάτι πρέπει να κάνω. Και 

το χειρότερο από όλα είναι ότι θα αναγκαστώ να ομολογήσω ότι η γυναίκα 

μου είχε δίκιο, όταν φώναζε για τα κιλά που έπαιρνα κάθε μήνα"

Τα είπε ο άνθρωπος και έφυγε με την υπόσχεση ότι στην επόμενη επί

σκεψη μετά  από 6 μήνες, θα ήταν άλλος άνθρωπος, τουλάχιστον από 

πλευράς κιλών. □

Από το περιοδικό "Στους ρυθμούς της καρδιάς", μηνιαία έκδοση του Ελληνικού 

Ιδρύματος Καρδιολογίας,.

ΒΚΘ£%Η είΚΑΝΤΙΚΩΝ ΤεΧΝ Ω Ν  
ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΝ

Η Ε κ θ ε σ η  ε ι κ α σ τ ι κ ώ ν  τ ε χ ν ώ ν  κα ι φ ω τ ο γ ρ α φ ί α ς ,  

τ ω ν  υ π α λ λή λω ν  τ η ς  Ελληνικής Α σ τ υ ν ο μ ία ς ,  θ α  π ραγ

μ α τ ο π ο ιη θ ε ί  σ τη ν  α ίθ ο υ σ α  ε κ θ έ σ ε ω ν  τ ο υ  Π ο λ ιτ ισ τ ι 

κ ο ύ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  " Π α ρ ν α σ σ ό ς " ,  π λ α τ ε ί α  Κ α ρ ύ τ σ η ,  

Α θ ή ν α ,  κ α τ ά  τ ο  χ ρ ο ν ικ ό  δ ιά σ τ η μ α  από 1 6  έ ω ς  και 2 8  

Φ ε β ρ ο υ α ρ ί ο υ  1 9 9 8  κ α ι  ώ ρ ε ς  0 9 . 0 0 '  -  1 3 . 0 0 '  κα ι  

1 7 . 3 0 '  -  2 1 . 0 0 ' .

Οι σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι  κ α λ λ ιτ έ χ ν ε ς  έ δ ε ι ξ α ν  μ ε γ ά λ ο  ε ν δ ια 

φ έ ρ ο ν ,  α φ ο ύ  οι δ η λ ώ σ ε ις  σ υ μ μ ε τ ο χ ή ς  έ χ ο υ ν  ξ ε π ε -  

ρ ά σ ε ι  κ ά θ ε  π ρ ο σ δ ο κ ία  κα ι ό λ ε ς  οι ε ν δ ε ί ξ ε ι ς  σ υ γ κ λ ί 

νουν σ ε  μια έ κ θ ε σ η  υ ψ η λ ή ς  π ο ιο τ ική ς  σ τ ά θ μ η ς .

Α π ο τ ε λ ε ί  υ π ο χ ρ έ ω σ η  ό λ ω ν  μ α ς  να  τ ι μ ή σ ο υ μ ε  μ ε  

τ η ν  π α ρ ο υ σ ί α  μ α ς  τ ο υ ς  δ η μ ι ο υ ρ γ ο ύ ς  κ α ι  τ ο  έ ρ γ ο  

τ ο υ ς .

Η ε ίσ ο δ ο ς  ε ίν α ι  γ ια  ό λ ο υ ς  ε λ ε ύ θ ε ρ η .

Ε Ν Α  Κ Α Θ Ε  Μ Η Ν Α

"Ευλογημένοι οι άνθρωποι που χαρίζουν χωρίς 
να θυμούνται και παίρνουν χωρίς να ξεχνούν"

ΤΑ ΚΑΤΑΝΤΗΜΑΤΑ

ΊΊΤΑΜΆ"*
Μ< ΑΆΜΑΤΙΑΑ <ΙΑΗ 

ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΆ ΓΟΧΑΆ 
&

"ΙΟΚΑΝΤΗ"*
ΚΟΝΜΗΜΑΤ 0Ρ0Λ<Ι0 

Μ< ΑΝΗΜ<ΑΙΑ - /ΓΧΝΑ ΚΟΝΜΗΜΑΤΑ 
ΑΝΗΜ<Μ<Ν <ΙΚ0Λ<Ν - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ 

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

ΡΡ0ΝΦ<Ρ0ΧΑ

30% <ΚΡΤ0ΝΗ ΟΛΟ ΤΟ ΛΡΟΑΟ 
ΝΤΟ ΠΓ0Ν0ΠΙΚ0 

ΤΟΑ ΝΟΜΑΤΟΑ ΑΝΦΑΛΟΑΝ 
ΚΑΟΟΝ <ΡΙΝΗΝ ΚΑΙ 

ΜΗΑΙΑΚΝ ΛΚΧΚΟΛΧΑΝ<ΙΝ

U<ATH<pT KUP* J<W<UL<*y

ΤΙΤΑ/Κ* * ΙΦΚΑΓΓΗ
/AT^H/PHiTOy 11 - ΔΦΗΛΔ ΟΡΚ0<Λ ΚΤΠΟΧ ΛΆΚΡ/ΓΙΑΛΆΗ 

Β  22Ί908* Β  22Η7$$6
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Υπηρεσιακά

Α Π Ο ΣΤΡ Α ΤΕ ΙΕ Σ

Ο  Μ ε δ ιάφορα Π.Δ. αποστρα- 
τεύθηκανοιΤαξίαρχοιΕιδικώνΚα- 
θηκόντων Ματραλής Θεοφάνης 
και Παπαναστασόπουλος Ευάγγε
λος.

Ο  Μ ε το από 19-12-1997 Π.Δ. 
που δημοσιεύθηκε στο υπ. αριθμ. 
256 Φ.Ε.Κ.τ.Γ'της 18-12-1997 τέ- 
θηκεσεαποστρατείαμεαίτησήτου 
με το βαθμό του Αστυνόμου Α' ο 
Βοτζάκης Παύλος.

Ο  Μ ε το από 12-12-1997 Π.Δ. 
που δημοσιεύθηκε στο υπ. αριθμ. 
256 Φ.Ε.Κ.τ.Γ'της 18-12-1997 τέ
θηκε σεαηοστρατεί α ύστερα από αί
τησή του με το Βαθμό του Υπαστυνό- 
μουΑ'οΚωστόπουλοςΑθανάσιος.

Ο  Μ εδιάφορεςαποφάσειςτου 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μ ίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
τοβαθμότουΥπαστυνόμουΒ'οιΑν- 
θυπαστυνόμοι: Ανδρεάδης Λάζα
ρος, ΓιαΒής Δημήτριος, Κυργιαφί- 
νης Πέτρος, Μηουτσυφάκης Γεώρ
γιος, Πίσπας Παναγιώτης, Σαλεπά- 
κης Αθανάσιος, Καρανίκας Φώτιος 
καιΣμπόνιαςΑνδρέας.

Ο  Μ εδιάφορεςαποφάσειςτου 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μ ίας τέθηκαν σε αποστρατεία με 
το βαθμό του Ανθυπαστυνόμου οι 
Αρχιφύλακες: Ανδριανάκης Μ ι
χαήλ, Γερογιαννάκης Νικόλαος, 
Γκάντζιας Γεώργιος, Δεληγιάν- 
νης Απόστολος, Καπρανάς Αλέ
ξανδρος, Καλλιώρας Γεώργιος, 
Λιάπης Γεώργιος, Μαυριδάκης 
Βασίλειος, Πάνου Ευθύμιος, Πλα
κουτσής Χαράλαμπος, Παρα- 
σκευούδης Μιχαήλ, Ζουγανέας 
Ν ικόλαος, Ξέρας Ανέστης, Βασι- 
λόπουλος Βασίλειος, Βεργάκης 
Ιωάννης, Βίνος Σπυρίδων, Γκό- 
γκας Χριστόφορος, Γούλας 
Δημήτριος, Δ έδες Μ ελέτιος, Κα- 
ηέρδος Α ιμιλιανός, Κασφίκης

Γεώργιος, Κοκκώνης Πέτρος, 
Μητροπιάς Ιωακείμ, Μπαλάφας 
Σ ο φ ο κ λ ή ς , Π α λ λ η κ ά ρ η ς  
Δημήτριος, Παπαχρήστου Χρή- 
στος, Ρεράκης Αναστάσιος, Τό- 
λ ιας Ανδρέας, Τσαπρατζής 
Δημήτριος, Φ ιλανδριανός Γεώρ
γιος και Φωφάκης Κωνσταντίνος.

Ο  Μ εδιάφορεςαποφάσειςτου 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνο
μίας τέθηκαν σε αποστρατεία οι 
Α ρχ ιφ ύλακες: Βαλασιάδης Αλκι
βιάδης, ΕξαρχοςΔημήτριος, Κου- 
ρουπάκης Γ εώργιος, Στασινόπου- 
λος Αθανάσιος, Δημητρίου 
Δημήτριος, Κιούσης Δημήτριος 
καιΛαγαρά Κυριακή.

Ο Ρ ΙΟ  Η Λ ΙΚ ΙΑ Σ

Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ο Υ  Π Ρ Ο Σ Ω Π ΙΚ Ο Υ

Μ ε την έκδοση του Π.Δ. 
3 8 2 /1 9 9 7  πουδημοσιεύθηκεστο 
260της 19-12-1997ΦΕΚ,δίνεται 
η δυνατότητα σεόσους από τους υ- 
ηηρετούντες Ανθυπαστυνόμους, 
Αρχιφύλακες και Αστυφύλακες 
που εντάχθηκαν στην Ελληνική Α 
στυνομία και με τη δήλωση της έ 
νταξής τους, δε ζήτησαν την υπα
γωγή τους στο προβλεπόμενοαπό 
την παρ.1 του άρθρου 25 του Ν. 
1 4 8 1 /1 9 8 4  νέο όριο ηλικίας 
(55ο έτος), να ζητήσουν εγγρά- 
φως,εφόσοντοεπιθυμούντηνυπα- 
γωγή τους σ' αυτό, εντός ανατρε
πτικής προθεσμίας εξήντα ημερών 
από τη δημοσίευση του ως άνω ΠΛ. 

δηλαδή μέχρι την 17-2-1997.

Π Ε Ν Θ Η  Τ Ο Υ  Σ Ω Μ Α Τ Ο Σ

+ Α σ τυν . Δ ιευ θυ ντή ς  Μ ιχ α λ ό -  

ηουλος Γεώργιος. Γεννήθηκε το 
1943 στον Πειραιά. Κατετάγη την 
24-2-1966 και υπηρέτησε σε διά
φορες υπηρεσίες του Πειραιά και 
της Αθήνας. Υπήρξε έγγαμος και 
πατέρας τριών τέκνων. ΑπεΒίωσε 
την 13-1-1998.

+Α σ τυνόμος Α' Κ ο ντα ξή ς  Γ εώρ- 

γιο ς. Γεννήθηκε το έτος 1951 
στον Αγιο Γεώργιο Ρίου Αχαϊας. 
Κατετάγη την 2-5-1974 και υπηρέ
τησε σε δ ιάφορες υπηρεσίεςτων 
Α.Δ. Αχαϊας, της ΓΑΔΑ και της Α.Δ. 
Κεφαλληνίας. Υπήρξε έγγαμος 
και πατέρας δύο τέκνων. Αηεβίω- 
σε την 3-1-1998 από ανακοπή 
καρδιάς.

+ Α σ τυνόμ ος Β' ΒελημΒασάκης 

Ν ικό λα ο ς. Γεννήθηκε το έτος 
1945 στη νεάπολη Λασιθίου 
Κρήτης. Κατετάγη την 20-11- 
1968 και υπηρέτησε στις Α.Δ. Δω- 
δεκανήσου, Ροδόπης και στη ΓΑ
ΔΑ. Υπήρξε έγγαμος και πατέρας 
δύο τέκνων. ΑπεΒίωσε την22-1- 
1998.

+ Α σ τυφ ύλακας Ιω αννίδης  

Γεώργιος. Γεννήθηκε το έτος 
1960 στα ΑευκόγειαΔράμας. Κα- 
τετάγητηνΐθ- l -1983καιυηηρέτη- 
σε σε δ ιάφορες υπηρεσίες των 
Α.Δ. Πειραιά, Θεσσαλονίκης, 
Δράμας και Αττικής. Υπήρξε πατέ
ρας τριών τέκνων. ΑπεΒίωσε την 
26-12-1997.

Ε Π ΙΚ Ο Υ Ρ ΙΚ Ο  Τ Α Μ Ε ΙΟ  

τ . Χ Ω Ρ Ο Φ Υ Λ Α Κ Η Σ

Α . Π αροχές

Στο Ταμείο ασφαλίζονται όλοι 
οι Αστυνομικοί Υπάλληλοι κατά 
ποσοστό68% της δύναμηςτης Ελ
ληνικής Αστυνομίας και οι Πολιτι
κοί Υπάλληλοι των υπηρεσιών της 
τέως Χωροφυλακής καθώς και οι 
υπάλληλοι τωνΑσφαλιστικώνΤα- 
μείων αρμοδιότητος της χωρο
φυλακής.

Σκοπός του Ταμείου είναι η 
χορήγηση μηνιαίου μερίσματος 
στους ασφαλισμένους του και τα 
προστατευόμεναμέλητους.

Το ύψος του μερίσματος εξαρ- 
τάται από το βαθμό με τον οποίο 
συνταξιοδοτείται ο κάθε μέτοχος 
και των ετών ασφαλίσεώςτου.

Η καταβολή του μερίσματος γ ί
νεται κάθε δίμηνο και απαραίτητη 
προϋπόθεση χορηγήσεώς του ε ί
ναι η συνταξιοδότησή του ασφαλι
σμένου απότοΔημόσιο.

Β .Δάνεια

Σύμφωνα με το καταστατικό του 
χορηγεί προσωπικάδάνειαγιατην 
αντιμετώπιση εκτάκτων και επει- 
γουσών αναγκών στους ασφαλι
σμένους του και τους μερισμα- 
τούχουςτου.

Τ ο ποσόν του δανείου δεν δύνα- 
ται να είναι ανώτερο από τις τακτι
κές αποδοχές τριών μηνών για 
τουςενενεργείακα ιγ ιατουςμερ ι- 
σματούχους από το τριπλάσιο του 
μηνιαίου μερ ίσματος που δ ι
καιούνται από τοΤαμείο.

Η εξόφληση γίνεται σε 36 μη
ν ια ίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις 
και το επιτόκιο καθορίζεται σύμ
φωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις 
της Νομισματικής Επιτροπής.

Γ. Ειδικός Λογαριασμός

Στο Ταμείο σύμφωνα με τον Ν. 
826 /78λειτουργείκα ιε ιδ ικόςλο- 
γαριασμός για την εφ ' άπαξ οικο
νομική ενίσχυση των εν ενεργεία 
ασφαλισμένωντου.

Δικαιούχοι εφ ' άπαξ οικονο
μικής ενίσχυσηςαπότονλογαρια- 
σμό αυτό είναι:

1. Ο ι οικογένειες τωνθανόντων 
ασφαλισμένων του ανεξάρτητα 
αν αυτοί πέθανανσεδιατεταγμένη 
ήόχιυπηρεσία.

2. Ο ι ασφαλισμένοι που αντιμε
τωπίζουν σοβαρές οικονομικές 
δυσχέρειες που οφείλονται α) σε 
ανικανότητα λόγω τραυματισμού
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ή πάθησης που επήλθε κατά την υ
πηρεσία, Β) Σε βαριά νόσο των ι
δίων ή μέλους της οικογένειάς 
τους, γιατηθεραπείατης οποίας α
παιτείται η μεταφορά στο εξωτερι
κό ή η αντιμετώπισή της απαιτεί 
πρόσθετες δαπάνες που δεν 
καλύπτονται από τους ασφαλιστι
κούς φ ορείς  και γ) Σε θεομηνίες ή 
άλλο σοβαρό ατύχημα, αποτέλε
σμα του οποίου ήταν οι ασφαλι
σμένοι να περιέλθουν σεδυσχερή 
οικονομικήθέση και ναέχουν ανά
γκη οικονομικής ενίσχυσης.

Το ποσόν της οικονομικής εν ί
σχυσης ορίζετα ι από το Δ.Σ. του 
Ταμείου, τοοηοίοκρίνειβάσειτω ν 
δικαιολογητικών που υποβάλλο
νται, μέσα στα πλαίσια που καθο
ρίζονται με απόφαση του Υπουρ
γείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων.

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ Α Ξ /Κ Ω Ν  
τ. ΧΩΡΟ Φ ΥΛΑΚΗΣ

ΤοΤαμείοΑρωγήςΑζιωματικών 
τ. Χωροφυλακής είνα ι Νομικό 
Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και 
τελεί υπότηνεποπτείακαιτονέλεγ- 
χο του Υπουργείου Υγείας, Πρό
νοιας και κοινωνικών Α σφαλί
σεων.

Μ έτοχοι του Ταμείου είναι οι Α 
ξιωματικοί, Δόκιμοι Αξιωματικοί 
και Ανθυπαστυνόμοι που προέρ
χονται από την τ. Ελληνική Χωρο
φυλακή και που μετά την ενοποίη
ση των Σωμάτων ασφαλίσθηκαν 
σταΤαμείατηςτ.ΕλληνικήςΧωρο- 
φυλακής, ως και οι μόνιμοι Πολιτι
κοί Υπάλληλοι που υπηρετούν σ' 
αυτό.

Σήμερα, ο συνολικός αριθμός 
των μετόχων ανέρχεται σε 7.000 
περίπου.

Σκοπός του Ταμείου είνα ι η πα
ροχή χρηματικού εφάπαξ 
βοηθήματος στους εξερχομέ- 
νους του Σώματος μετόχους, ως 
και στις οικογένειες των θανό- 
ντων μετόχων.

Τ ο παρεχόμενο από τοΤαμείο ε- 
φ' άπαξ βοήθημα, ορ ίζετα ι σήμε
ρα στα 8 2 /1 0 0  του αθροίσματος 
του βασικού μισθούτου Βαθμού ε
νέργειας ή μισθολογικής εξο- 
μοιώσεωςκαιτουαντιστοίχουεηι- 
δόματος χρόνου υπηρεσίας του 
λαμβανομένου ή δικαιουμένου υ
πάτου μετόχου κατά την ημερομη- 
νίατηςδιαγραφήςτουεκτηςδυνά- 
μεως, πολλαπλασιαζομένου επί 
τα έτη της πραγματικής ασφάλι

σης, προσαυξημένα με τα ανα- 
γνωρισθέντα και εξαγορασθέ- 
ντα.Τοεπί πλέον των πλήρων ετών 
συμμετοχής στο Ταμείο χρονικό 
διάστημα υπολογίζεται σε ακέ
ραιους μήνες, του τελευταίου μη
νάς υπολογιζομένου ως ακε
ραίου εφ' όσον υπερβαίνει τις 15 
ημέρες.

Απότοέτος έτος 1983 έως καιτο 
έτος 1995 ουδεμία πραγματική 
αύξηση ε ίχ ε  χορηγηθεί στους με
τόχους του Τ αμείου λόγω οικονο
μικής αδυναμίας.

Μετά από ορθολογική τακτο
ποίηση των οικονομικών του Τα
μείου και αξιοποίηση της περιου
σίας του, για πρώτη φορά απότο έ
τος 1996 χορηγήθηκε στους με
τόχους πραγματική αύξηση στο ε- 
φ'άπαξβοήθημασεποσοστό 15% 
καιτοέτος 1997 σεποσοστόπερί- 
που20%.

Για το έτος 1998 έχει προταθεί 
πλήρως αιτιολογημένα προς το Υ- 
πουργείο Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η 
χορήγηση νέας αύξησης σε ποσο
στό περί που 20%, γιατί και τα οικο
νομικά δεδομένα του Ταμείου το 
επιτρέπουν και η "ψαλίδα" της ανι
σότητας πρέπει να κλείσει.

Η αποδοχή της πρότασης από το 
αρμόδιο Υπουργείοεξαρτάται και 
από την παρέμβαση της πολιτικής 
ηγεσίας του Υ Α Τάξεω ς.

Η υπάρχουσα σήμερα ανισότη
τα, όσον αφοράτούψοςτουχορη- 
γουμένου εφ' άπαξ Βοηθήματος 
στους μετόχους του Ταμείου και 
στους μετόχους του αντίστοιχου 
Ταμείου που είνα ι ασφαλισμένοι 
οι συνάδελφοι που προέρχονται 
από την τ. Αστυνομία Πόλεων ο
φείλεται στη συμμετοχή των τε
λευταίων στο Ταμείο Πρόνοιας 
Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.) 
από το οποίο και λαμβάνουν περί
που τα 2 /3  του συνολικά χορη
γούμενου σ' αυτούς εφ' άπαξ 
βοηθήματος.

Προκειμένου να εξαλειφθεί 
μελλοντικά ηενλόγω διαφορά, θα 
πρέπει πέραν της εκφρασμένης 
πολιτικής βούλησης των συναρ- 
μοδίων Υπουργείων για συμμε
τοχή και των μετόχων του Ταμείου 
Αρωγής Αξιωματικών Χωροφυ
λακής στο Τ.Π.Δ.Υ. να συμβάλει α
ποφασιστικά και ο κρατικός προϋ
πολογισμός προς κάλυψη μέ
ρους των αναγκαίων εισφορών, 
δεδομένου ότι οι καταβαλλόμε
νες από τους μετόχους του Τα

μείου συνολικές εισφορές ουδό
λως υπολείπονταιτωνκαταβαλλο- 
μένων από τους συναδέλφους 
που προέρχονται από την τ. Αστυ
νομία Πόλεων.

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ 
ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ Τ.Α.Ο .Χ.

To Τ.Α.Ο.Χ. σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 10 του Ν. 
1 1 6 9 /8 1 , θα χορηγήσει κατά το 
τρέχον έτος δάνεια προς τους με
τόχους του για αντιμετώπιση εκτά
κτων και επειγουσών αναγκών 
τους.

Το ύψος του δανείου για μεν 
τους μετόχους με έτη ασφάλισης 
στοΤαμείοδέκα καιάνωθαανέρ- 
χεται σε τρεις ακαθάριστους μη
νιαίους μισθούς (εκτός πενθήμε
ρης αποζημίωσης), γιαδετους με
τόχους με έτη ασφάλισης στο Τα
μείο από πέντε μέχρι δέκα(5-10) 
σε δύο ακαθάριστους μηνιαίους 
μισθούς και θα εξοφλείτα ι σε36 ι
σόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτι
κές δόσεις.

Το δάνειο θα επιβαρύνεται με ε
πιτόκιο 15% ετησ ίω ςκαιμετιςλοι- 
πές επιβαρύνσεις (3,6% χαρτό- 
σημοΔημοσίου,3,6%χαρτόσημο 
τόκων και 1 ο /ο ο  προμήθεια τρά
πεζας συν τα ταχυδρομικά τέλη ό
που απαιτείται).

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Μετά την καταγραφή των προ
βλημάτων που προκλήθηκαν από 
την εφαρμογή του συστήματος ε
λεγχόμενης στάθμευσης στην πε
ριοχή του Δήμου Αθηναίων, συ
νεργεία της Τροχαίας πραγματο
ποίησαν καταγραφή των προβλη
μάτων που υπάρχουν απ' την ίδια 
αιτία, σε άλλους περιφερειακούς 
Δήμους της Αττικής και συγκεκρι
μένα στους Δήμους Πειραιώς, Η
ρακλείου, Κηφισ ίας και Καλλι
θέας.

Ο ι Δ ήμο ι αυτοί ενημερώ θη
κα νεγ γ ρ ά φ ω ς  γ ια  τις  υπάρχου- 
σ ες περιπτώσεις παραβίασης 
του Κ.Ο.Κ., όπως και όλο ι οι 
Δ ήμο ι της Α ττικής που έχουν ε
φ α ρ μ ό σ ε ι το εν λόγω  μέτρο, 
γ ια  να προβούν σ τις δέουσ ες ε 
νέρ γε ιες .

Μ έχρι σήμερα όμως, δεν έχουν 
ανταποκριθεί και η αποκατάσταση 
των παρατυπιών δεν έχει πραγμα
τοποιηθεί.

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΠΕΣΠΑΣΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩ Ν

Μ ε σχετική εγκύκλιο τη ςΔ / νσης 
Ο ικονομικών/ΥΔΤ γνωρίζεταιό- 
τι σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν. 
2 5 2 7 /1 9 9 7 , οι αποδοχές της ορ
γανικής θέσης των αποσπασμέ
νων σε Δημόσιες υπηρεσίες ή 
Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων από 1-1- 
1998 βαρύνουν τους φορείς 
στους οποίους αποσπώνται, το ί
διο ισχύει και γιατους ήδηαπεσπα- 
σμένους μ έχ ρ ι3 1 -12-1997.

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υστερα από έγγραφο του Εθνι
κού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόερα- 
σης στο οποίο διατυπώνονται κα
ταγγελίες γιαανακοινώσεις αστυ
νομικών σε τηλεοπτικά μέσα μα
ζικής ενημέρωσης που προσβάλ
λουν την ιδιωτική και οικογενειακή 
ζωή τρίτων ή παραβιάζουν κατο
χυρωμένα δικαιώματα αυτών, γε
γονός που αηοδεικνύει άγνοια ή 
έλλειψη σεβασμού βασικών κα- 
νόνωντης αυστηρής υπηρεσιακής 
δεοντολογίας, που διέπει τη λει- 
τουργίαενός συγκροτημένουορ- 
γανισμού όπως είνα ι το Σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας, υπενθυμί
ζονται και πάλι οι διατάξεις του άρ
θρου 6 του ΠΔ. 5 3 8 /1 9 8 9  (Α- 
224) και οι σχετικές: α)
9 0 0 1 /5 /3 -α  από 18-4-1986 και 
9001 /5 /7 - β  από 25-5-1987 δια- 
ταγέςτουΥπουργούΔημόσιαςϊά- 
ξης, β) 9 0 0 1 /5 /3 -ε  από 12-4- 
1989 και522 από 8-1-1997 εγκυ- 
κλίουςτουΑρχηγούτηςΕλληνικής 
Αστυνομίας με τις οποίες ρυθμί
ζεται πάγιατοενλόγωθέμαεηίτου 
οποίου ζητείται η απαρέγκλιτη ε- 
φαρμογήτους.

Ο Ν Ο Μ Α ΣΙΑ  ΠΛΑΤΕΙΑΣ

Η Κοινότητα Πατρίδας του νο
μού Ημαθίας θέλοντας νατιμήσει 
τον αδικοχαμένο αστυνομικό 
Γεώργιο Αθανασόπουλο αλλά και 
ολόκληρο το Σώμα των Ελλήνων 
Αστυνομικών,μετηνί 16/97από- 
φαση του Κοινοτικού της Συμβου
λίου αποφάσισετηνονομασίατης 
ανώνυμης πλατείας μπροστά από 
την εκκλησία της Αγίας Παρα
σκευής, όπου συνέβη το τραγικό 
συμβάν, σεπλατεία'Άστυνομικού 
Γ εωργίουΑθανασόηουλου".
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Ρ Υ Θ Μ ΙΣ Η

Θ Ε Μ Α Τ Ω Ν  Α Δ Ε ΙΩ Ν

Μ ε το υπ. αριθμ. 231 από 
2 0 /1 1 /1 9 9 7  ΦΕΚ έγινε ρύθμιση 
θεμάτων αδειών αστυνομικού 
προσωπικού κατά τροποποίηση 
του ΠΔ. 2 7 /1 98ό (Α Ί 1) ως εξής: 
"Κατ' εξαίρεση για όσους επανέρ
χονται από το εξωτερικό όπου 
συμμετείχαν σεειρηνευτικές απο
στολές υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε., 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή άλλων 
Διεθνών Οργανισμών, η ως άνω 
άδεια μπορεί ναχορηγείται καθ'ό- 
λοτοεπόμενοημερολογιακόέτος 
με δυνατότητα έναρξης αυτής μέ
χρι και την31 ηΔεκεμβρίου".

Π .Ε Ν .Α .Α .

Α. Επειδή πολλοί συνάδελφοι ε
πικοινωνούν μετην Ομοσπονδία 
για να ενημερωθούν επί των τρε
χόντων οικονομικών, θεσμικών 
και ασφαλιστικών αιτημάτων 
τους, παρακαλούνται να λάβουν 
γνώση επί των κατωτέρω:

Η επέκταση του Ν Δ . 142 /1974  
και η διεύρυνση των μάχιμων υπη
ρεσιών έχει συμπεριληφθεί στο 
κατατεθέν στη Βουλή συνταξιοδο- 
τικό νομοσχέδ ιο των Δημοσίων 
Υπαλλήλων(άρθρο7).Ανκαικατα- 
βλήθηκε προσπάθεια για περαιτέ
ρω διεύρυνση υπηρεσιών (εκπαι
δευτικό προσωπικό κεντρικών 
Σχολών, Τουριστική Αστυνομία 
κ.λπ.) τούτο σε αυτήν την φάση δεν 
κατέστη δυνατόν, αφ' ενός λόγω 
αναντιστοιχίας με τα ισχύοντα 
στις Ενοπλες Δυνάμεις και αφ 'ετέ
ρου λόγω της άρνησης του Υπουρ- 
γείου Ο ικονομικών. Ετσι, συμπε- 
ριελήφθησαν, επί πλέον των ήδη 
γνωστών οι εξής υπηρεσίες: Αλ
λοδαπών, Εγκληματολογικών Υ
πηρεσιών, Μεταγωγών και 
Φρούρησης Φυλακών και Σω
φρονιστικών Καταστημάτων και 
το Εκπαιδευτικό Προσωπικό των 
Αστυνομικών Σχολών Ρόδου και 
Κρήτης, ενώ σε συνάντηση με αρ
μοδίους του Υπουργείου Ο ικονο
μικών μας δόθηκε η εντύπωση ότι 
στομέλλονθαξαναδούντοθέμα.

Σε μακρά συνάντηση που είχε το 
Προεδρείο της Π.ΕΝ.Α.Α. και το 
Προεδρείοτης Ενωσης Αξιωματι
κών Πυροσβεστικού Σώματος με 
τον Υφυπουργό Ο ικονομικών κ. 
Χριστοδουλάκη και αρμόδιους υ
πηρεσιακούς παράγοντες την23- 
1-1998 συζητήθηκαν όλα τα
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αιτήματα του προσωπικού, με τη 
δέσμευση μελέτης τους εκ μέ
ρους του Υπουργείου και επανα- 
συζήτησήτουςσενέασυνάντηση.

Το θέματης ασφάλισης όλουτου 
προσωπικού και στο Ταμείο Πρό
νοιας Δημοσίων Υ παλλήλων έχει 
συναντήσειτηνάρνησητηςΔιοίκη- 
σης του Ταμείου και εναπόκειται 
πλέον στους αρμόδιους Υπουρ
γούς να μεσολαβήσουν για να δο
θεί ικανοποιητική λύση, επίσης 
προωθείται σε υπηρεσιακό επίπε
δο η πρόταση ενοποίησης ΤΑΟΧ 
καιΤΑΑΧ.

Η θεσμοθέτηση πόρων υπέρ Α
σφαλιστικών Ταμείων από κατα- 
δικαστικές αποφάσεις καθυστέ
ρησε σημαντικά λόγω μη αποδε
κτής από την Ένωσή μας υπηρε
σιακής εισήγησης για ποσοστό 
5%.

Ετσι, με παράσταση στον κ. Υ
πουργό έγινε δεύτερη υπηρεσιακή 
εισήγηση για αύξηση ποσοστού 
τουλάχιστον 8% και δικαιούχους 
φ ορείς  τα Ταμεία Επικουρικής Α 
σφάλισης. Η εισήγηση αυτή βρ ί
σκεται πλέον στην πολιτική ηγεσία 
ενώτοθέμασυζητήθηκεκαιμετον 
κ.ΥφυπουργόΟικονομικών.

Επί της κατατεθείσης γνωστής 
τροπολογίας (άρθρο 1 8) για επι- 
δοματικές αυξήσεις σε μέρος του 
προσωπικού, ηΠ.ΕΝ.Α.Α. διατύπω
σε, τόσο στον ΥπουργόΔημόσιας 
Τάξης όσο και στον Υφυπουργό 
Ο ικονομικών ενστάσεις, θεωρώ
ντας την επιδοματική πολιτική πα
ρέκβαση από τις αρχές του νέου 
μισθολογίου και αντιπροτείνο- 
ντας:

α) την αύξηση του Βασικού μι
σθού του Ανθυπολοχαγού στις 
200.000 δραχμές το μήνα και

β) την αναλογική αύξηση των συ
ντελεστών όλων των βαθμών. Το 
μείζον θέμα των μισθολογικών 
προαγωγώντων Αξιω ματικώ ν-ε
πόμενος του αποστρατευτικού 
βαθμός, για μας είναι υπαρκτό και 
ανοικτό. Σε πρόσφατη συνάντησή 
μας με τον κ. Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης, μας διαβεβαίωσε πως υ
πάρχει βούληση για ικανοποίηση 
αυτού του αιτήματος, τόσο από τον 
ίδ ιο  όσο και από την πολιτική ηγε
σία του Υπουργείου Εθνικής Αμυ
νας. Σε νεότερες συναντήσεις 
μας θα συζητηθεί το τεχνικό μέ
ρος και άλλες λεπτομέρειες γιατις 
επί μέρους ρυθμίσεις.

Τέλος, η Ομοσπονδία βρίσκεται 
σε συνεννόηση με το ν κ. Υ πουργό

για ενεργοποίηση σχετικής διάτα
ξης του Ν. 2 1 6 8 /1 9 9 3  για κατ' ε
ξαίρεση εισαγωγή στις Αστυνομι
κές Σχολές τέκνων τωνΑστυ νομι
κών.

Β. Μ εαφορμή διενεργούμενη Ε
νορκη Διοικητική Εξέταση σε βά
ρος συνδικαλιστών της Αστυνο
μίας, η Πανελλήνια Ενωση Αξιω 
ματικών Αστυνομίας δηλώνει ότι 
τα συνδικαλιστικά θέματα δεν 
λύνονται μεδ ιώ ξεις ήαηειλέςδιώ- 
ξεων κατά των αιρετών εκπροσώ
πων του προσωπικού, αλλά με κα
λόπιστο διάλογο καιειλικρινή διά
θεση για επίλυση των πολλαπλών 
θεσμικών, οικονομικών και α
σφαλιστικών προβλημάτων.

Χωρίς να υιοθετούμε τον "εργα
τοπατερισμό" και την "συνδικαλι
στική ασυλία", πιστεύουμε ότι το 
νεαρό συνδικαλιστικό μας κίνημα 
χρειάζεται στήριξη και ενίσχυση, 
για να μπορέσει να ανταποκριθεί 
στον κορυφαίο και συνάμα εξισορ- 
ροπητικό του ρόλο και οι όποιες τυ
χόν "συνδικαλιστικές υπερβολές", 
πρέπει νααντιμετωπίζονταιμετηνε- 
πιβαλλόμενη επιείκεια, καλή πίστη 
και προαίρεση, και να μην αποτε- 
λούν"άλλοθι" γιαλήψη μέτρωνενα- 
ντίωντωνσυνδικαλιστών.

Γ. Η Πανελλήνια Ενωση Αξιωμα
τικών με ανακοίνωσή της εκφρά- 
ζειτηδυσφορίατης γιατην πρόθε
ση της κυβέρνησης να εξαιρέσει 
το προσωπικό των ΕνόπλωνΔυνά- 
μεων και Σωμάτων Ασφαλείας α- 
πότηναποφασισθείσααύξησητου 
2,5%γιατο 1998.

Π .Ο .Α Σ .Υ .

Α.Πραγματοποιήθηκετην20-1 - 
1998 η προγραμματισμένη κοινή 
συνεδρίαση των προεδρείων - εκ
προσώπων των πρωτοβάθμιων 
οργανώσεων Αστυνομικών Υ- 
παλλήλωντηςχώραςμετοΔ.Σ.της 
Ομοσπονδίας, προκειμένου να 
καθορισθεί από κοινού η περαιτέ
ρω πορεία και δράση.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν 
37 πρωτοβάθμιεςοργανώσειςοι 
εκπρόσωποι των οποίων εξέφρα- 
σαν τον προβληματισμό για την α
ντιμετώπισή των προβλημάτων α
πάτην πολιτεία. Παρέστησαν και α- 
πηύθυναν χαιρετισμό εκπρόσω
ποι των πολιτικών κομμάτων, της 
Α.Δ.Ε.Δ.Υ., της Γ.Σ.Ε.Ε., της 
Π.Ε.Υ.Π.Σ. και της Π.Ε.Π Α Σ .

Το συνέδριο αποφάσισε: α) ότι 
αν δεν υπάρξουν θετικές ρυθμί

σεις για ενίσχυση της ο ικονο
μικής θέσης τωναστυνομικών κα
τά την ψήφιση στη Βουλή του συ- 
νταξιοδοτικού νομοσχεδίου των 
Δημοσίων Υπαλλήλων, να πραγ
ματοποιηθεί διαμαρτυρία των με
λών τωνΔ.Σ. και των αντιπροσώ
πων των πρωτοβαθμίων οργανώ
σεων όλης της χώρας στο Υπουρ
γείο  οικονομικών, β) Να εκδοθεί 
ψήφισμα διαμαρτυρίας για τις 
διώ ξεις των συνδικαλιστών.

Β. Πραγματοποιήθηκε συνάντη
ση της Εκτελεστικής Γραμματείας 
της Ομοσπονδίας με τον κ. Υ- 
πουργόΔημόσιαςΤάξηςκαιέναα- 
πό τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν 
και η πρόταση αποζημίωσης των με- 
τακινηθέντωνγιαενίσχυσητηςΑστυ- 
νομικήςΔιεύθυνσηςΧαλκιδικής.

Ο  κ. Υπουργός γνωστοποίησε 
πως είνα ι στις προθέσεις του και 
ήδη υπάρχουν θετικά μηνύματα 
για εξεύρεση του τρόπου αποζη
μίωσης των μετακινηθέντων με 
ποσό μεγαλύτερο και μη επι- 
στροφήτων προκαταβολών.

Γ. Σε συνάντηση της Εκτελε
στικής Γραμματείας της Ο μο
σπονδίας μετον κ. Αρχηγό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας συζητήθηκε 
μεταξύ άλλων και το θέμα της μη 
χορήγησης των οφειλομένων ρε
πό. Αποτέλεσμα της συνάντησης 
αυτής ήταν ο κ. Αρχηγός να διατά
ξει την εξόφληση των οφειλομέ- 
νω νρεπόμέχρ ιτην31 -3-1998.

Δ. Οπως είναι γνωστό η Ο μο
σπονδία καταβάλει κάθε δυνατή 
προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρξει 
αναβάθμιση και βελτίωση του Ελ
ληνα Αστυνομικού σε κάθε επίπε
δο, αλλά και του ιδίου του οργανι
σμού της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Μ ε αφορμή τη συνεδρίαση (21-1- 
1998)τηςΔιαρκούςΕπιτροπήςΟι- 
κονομικών Υποθέσεων της 
Βουλής, παρέστη καιο Πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Δημήτριος Κυ- 
ρ ιαζίδης, ύστερα από πρόσκληση 
τουΠροέδρουτης Επιτροπής, προ
κειμένου να εκθέσει τις απόψεις 
των Αστυνομικών επί των διατά
ξεων του Νομοσχεδίου σχετικά 
με την αναπροσαρμογή συντά
ξεων πολιτικών συνταξιούχωντου 
Δημοσίου, ρύθμισησυνταξιοδοτι- 
κών θεμάτων και άλλες διατάξεις, 
το οποίο περιλαμβάνει και διατά
ξε ις  για τους εν ενεργεία και συ
νταξιούχους Αστυνομικούς.

Στο άρθρο 7  του Νομοσχεδίου, 
περιλαμβάνεται ένα χρόνιο αίτη
μα των Αστυνομικών που αφορά
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την παρέκταση της πενταετίας 
(1979-1984) έτσι ώστε ο χρόνος 
υπηρεσίας ναυηολογίζεταιστοδι- 
πλάσιο για τη σύνταξη. Το συγκε
κριμένο άρθρο επεκτείνεται σε ο
ρ ισμένες υπηρεσίες που δε συ- 
μπεριλαμβάνονταν ή δεν θεω
ρούνταν ως μάχιμες (παραγωγι
κές Σχολές Ρόδου και Κρήτης, Εκ
παιδευτικό προσωπικό, Δ /να η  Ε
γκληματολογ ιώ ν Υπηρεσιών, Υ
πηρεσίες Αλλοδαπών, Υπηρεσίες 
Μεταγωγών, Υπηρεσίες Φρούρη
σης ΦυλακώνκαιΣωφρονιστικών 
Καταστημάτων).

Βεβαίως, όλοι αναγνωρίζουμε 
το θετικό του περιεχομένου του 
άρθρου αυτού, πλην όμως, δεν συ
μπεριέλαβε υπηρεσίες που θεω
ρούνται μάχιμες, όπως επίσης συ
μπεριέλαβε ορισμένες με το ίδιο 
αντικεί μενο εργασίας και εξα ίρε
σε άλλες, μολονότι από πλευράς 
μας ε ίχε  προταθεί γενικότερη πα
ρέκταση και προς αυτή την κα
τεύθυνση καταβάλλεται εκ νέου 
προσπάθεια.

Στοάρθρο 15 τουΝομοσχεδίου 
περιλαμβάνεται ένα σημαντικό 
ζήτημα που αφορά την αποζημίω
ση γιατην υπερωριακή εργασία (α
πογευματινή, νυκτερινή, Κυρια
κές, εξα ιρέσ ιμες) και αφορά υπη
ρεσ ίες τουΔημοσίου ηουλειτουρ- 
γούν βάσει Νόμου, όλες τις ημέ
ρες του μήναή σεδωδεκάωρηήει- 
κοσιτετράωρη βάση, όχι όμως την 
Αστυνομία.Δυστυχώςγιαμιαακό- 
μη φορά γίνεται εξαίρεση σε βά
ρος των Αστυνομικών που κατ' ε
ξοχήν έπρεπε να ενταχθούν στη 
συγκεκριμένηδιάταξη.

Στο άρθρο 18 περιλαμβάνονται 
διατάξεις που αφορούν τηναύξη- 
ση συντελεστών προσδιορισμών 
των βασικών μισθών από το Βαθ- 
μότουΤαξιάρχου και άνω, όπως ε
πίσης αυξάνει και το επίδομα ει
δικής απασχόλησης απότο βαθμό 
του Αστυνόμου Α' έως και το βαθ
μό του Αστυν.Δ /ντή κατά 15.000 
και από το βαθμό του Ταξιάρχου 
και άνω κατά 60.000, το επίδομα 
θέσης υψηλής ευθύνης στο βαθ- 
μότου Αστυνομικού Διευθυντή κα
τά 20.000, του Ταξιάρχου κατά
35.000, του Υποστράτηγου κατά
40.000, του Αντιστράτηγου κατά
60.000 και του Αρχηγού κατά
80.000, καθώς και ταέξοδα παρά
στασης κατά 30 .000 , εξα ιρώ 
ντας από οποιαδήποτε αύξηση έ- 
χοντες βαθμό από Αστυνόμο Β' 
και κάτω.

Ω ς γνωστόν η Ομοσπονδία α
ντέδρασε για την άνιση αυτή αντι
μετώπιση του συνόλου των Αστυ
νομικών και ζήτησε: τη γενικότερη 
επέκταση της πενταετίας, την ισχύ 
αποζημίωσης για υπερωριακή α
πασχόληση και για τους Αστυνομι
κούς, την αύξηση του βασικού μι- 
σθούτουΑνθυπολοχαγού(ρύθμιση 
όλων των βασικών μισθών μέσω 
των συντελεστών προσδιορισμού 
των βασικών μισθών), έτσι ώστε να 
προκύψει όφελος για κάθεΑστυνο- 
μικό, την ενσωμάτωση του επιδόμα
τος εξομάλυνσης και στις συντάξι
μες αποδοχές, την επέκταση των μι- 
σθολογικώνδιαβαθμίσεων.

Ε Ν Ω ΣΗ  Α ΣΤΥ Ν . Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η Σ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοε- 
κλεγένΔ,Σ. της Ενωσης Αστυνομι
κών Υπαλλήλων του Νομού Θ εσ 
σαλονίκης και οι νεοεκλεγέντες 
κατέλαβαν τις θέσεις ως εξής: 
Πρόεδρος ο Φεστερίδης Γεώρ
γιος, ΑΆντιπρόεδρος ο Φούρκας 
Ιωάννης, Β1 Αντιπρόεδρος ο Ζα- 
χαράκης Σωτήριος, Γ εν. Γ ραμμα- 
τέας οΑσκαρίδης Παναγιώτης, Α- 
ναπλ. Γ εν. Γ ραμματέας ο Μεταξό- 
πουλος Πέτρος, Ταμίας ο Βασι- 
λειάδης Ιωάν., Αναπλ. Ταμίας ο 
Σερέτης Ματθαίος, Οργαν. Γ ραμ
ματέας ο Πελεκούδας Κων., Υ
πεύθυνος Δημ. Σχέσεων ο Χα- 
τζηϊωάννου Γεώρ., Αναπλ. Υ
πεύθυνος Δημ. Σχέσεων ο Μα- 
ρούδας Αντ., Υπεύθυνος Κεντρι
κού Τ ομέα ο Τσουτσουλικλής Αθ., Υ
πεύθυνος Ανατολικού Τ ομέα ο Αμα- 
νιός Στυλ και Υπεύθυνος Δυτικού Τ ο- 
μέαοΚαλογερόπουλοςΣταύρος.

Ε Ν Ω Σ Η  Α ΣΤΥ Ν . Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  

ΙΩ Α Ν Ν ΙΝ Ω Ν

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νεοε- 
κλεγένΔ.Σ. της Ενωσης Αστυνομι
κών Υπαλλήλων του Νομού Ιωαν- 
νίνων και οιι νεοκλεγέντες κατέ
λαβαν τις θέσεις ως εξής: Πρόε
δρος ο Παπατσίμπας Γεώργιος, 
Αντιπρόεδρος ο Ντίνος Ιωάννης, 
Γεν. Γραμματέας ο Παππάς Λά
μπρος, Οργαν. Γραμματέας ο 
Ζω ϊδης Γ εώργιος, Τ αμί ας οΒούλ- 
γαρηςΚοσμάςκαιωςΜ έληοιΜ α- 
λανδράκης Ευτύχιος και ΒόΒολης 

Βασίλειος. Π

Επιμέλεια:

Α ρ χ /κ α ς  Κ ω ν/νο ς  Κούρος

Στην Αιχμή 
της Τεχνολογίας.

Η PRIIMTEC, επί δέκα χρόνια, ακολουθώντας τις 

Τεχνολογικές Εξελίξεις έχε ι αναδειχθεί σε μία από τις 

πλέον καταξιωμένες ετα ιρίες Πληροφορικής στην 

Ελλάδα και στη Βαλκανική.

Η PRIIMTEC καλύπτει με ολοκληρω μένες λύσεις το  

χώρο των Επαγγελματικών Συστημάτων Πληροφορικής, 

Δικτύων, Τηλεπικοινωνιών και επίσης προσφέρει 

εξε ιδ ικευμένες λύσεις σε θέματα ηλεκτρονικών 

πληρωμών.

Με πλήρη οργάνωση στην Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο, 

και άλλες Βαλκανικές χώρες, η PRIIMTEC υποστηρίξει 

πάνω από 3.000 εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς και τα 

εμπορικά δίκτυα των μεγαλυτέρων Τραπεζών, έχοντας 

εγκαταστήσει πάνω από 27.000 συστήματα αυτόματων 

πληρωμών έως σήμερα.

Το τεχνικό τμήμα της PRIIMTEC το οποίο χαρακτηρίζεται 

για την εξειδ ίκευση και την άρτια τεχνική κατάρτισή του, 

προσφέρει συνολική υποστήριξη τόσο σε επίπεδο 

προϊόντων όσο και λογισμικού.

0ι άνθρωποί της παραμένουν στη διάθεσή σας ώστε να 

εκπονήσουν την πληρέστερη ανάλυση των αναγκών σας, 

να προτείνουν και να τις  υλοποιήσουν χρησιμοποιώντας 

προϊόντα και υπηρεσίες στην Αιχμή της Τεχνολογίας.

Έδρα: Παν.Τσαλδάρη 11, 176 76 Καλλιθέα, Αθήνα 
Τηλ.: (01) 9242969 Fax : (011 9214356

Υποκατάστημα: Βούλγαρη 16Α. 542 49 Θεσσαλονίκη 
Τηλ.: (031) 324400-1 Fax.: (031) 322575
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Ο Ε Ξ Ο Ρ Κ Ι Σ Τ Η Σ

Συνελήφθη από όνδρες του 
Τμήματος Ο ικονομικώ ν Εγκλημά

τω ν τη ς  Δ /ν σ η ς  Α σφ άλειας Α τ 

τικής ο Αμέτ Μουσταφά, κατηγο
ρούμενος για απάτη κατ' εξακο
λούθηση και απόπειρα βιασμού. Ο 
Αμέτ παρουσιαζόταν ως μάγος, ε- 
ξορκιστής και χότζας και διατείνε- 
το ότι ε ίχ ε  την ικανότητα μέσω 
πνευμάτων να λύνει μάγια, να για
τρεύει ασθένειες και να παρέχει 
την ικανότητα τεκνοποίησης σε ά- 
τεκναζευγόρια.

Συγκεκριμένα, σε γνώση της α
νωτέρω υπηρεσίας είχαν ηεριέλ- 
θει πληροφορίες σύμφωνα μετις 
οποίες όνδρας, προσποιούμενος 
τον εζορκι στή - μάγο δεχόταν άτο
μα πάσχοντα ψυχικά ή σωματικά ή 
έχοντα συναισθηματικά, οικογε- 
νειακάήάλλαπροβλήματακαιταε- 
ζαπατούσε πείθοντάς τα έναντι α
μοιβής ότιθαταθεράηευε. Παράλ
ληλα, στα πλαίσια διενεργούμε- 
νης προανάκρισης μετά από ει- 
σαγγελική παραγγελία για το ίδ ιο 
θέμα σε βάρος του ίδιου ατόμου, 
προέκυψε ότι ο δράστης προέβαι- 
νεστηνπαραπάνωπαράνομηδρα- 
στηριότητα επί σειρά ετών και μά- 
λισταεκτόςαπότηνεξαπάτησητων 
θυμάτων του που ήταν κατά κύριο 
λόγο γυναίκες, χρησιμοποιώντας 
μεθόδους και μέσα με τα οποία 
τους μείωνε την αντίσταση, ενερ
γούσε σε βάρος τους ασελγείς 
πράξεις που ενίοτε κατέληγαν σε 
βιασμό. Ύστερααπό συντονισμέ
νες προσπάθειες παρουσιάσθηκε 
ζευγάρι αστυνομικών που προ- 
σποιήθηκε ότι ε ίχε  σοβαρά οικο
γενειακά προβλήματα τα οποία α
νέλαβε να "λύσει" ο δράστης αντί 
του χρηματικού ποσού των
100.000 δραχμών. Κατά την πρώ
τη επίσκεψη των αστυνομικών ο 
δράστης διέγνωσε ότι το ζευγάρι 
βρίσκεται υπό την επήρρεια μα- 
γείαςηοποίαγιανα"λυθεί" έπρεπε 
να του προσκομίσουν νερό από ε
πτά εκκλησίες, μέλι και ένα ζευγά

ρι πιτζάμες της γυναίκας. Η επιθυ
μία του κατηγορουμένου πραγμα
τοποιήθηκε και συμφώνησαν νέα 
συνάντηση κατά την οποία θα 
ελύνοντο και τα μάγια. Μετά από 
αυτή τη διαδικασία το ζευγάρι των 
αστυνομικών ξαναπήγε στο γρα
φ είο  του κατηγορουμένου και α
φού πρώτα πλήρωσε το προση- 
μειωθένποσότωνί ΟΟ.ΟΟΟδραχ- 
μών, ο μεν άνδρας ανέμενε στον 
προθάλαμο όπου υπήρχαν και άλ
λοι επισκέπτες, η δε γυναίκα ο
δηγήθηκε από τον Αμέτ σε παρα
πλήσιο χώρο που ενεργούσε τις 
τελετουργίες του, δίνοντάς της 
την εντολή να φορέσει τις πιτζά
μες της. Για την αποφυγή οηοιων- 
δήποτε ασελγών πράξεων ή Βια
σμού της γυναίκας αστυνομικού 
υπήρχε ενδοεπικοινωνία με άλ
λους αστυνομικούς που βρίσκο
νταν σε ετοιμότητα και μόλις η α
στυνομικός ανεφώνησε ότι ζαλ ί
ζεται επενέβησαν αστραπιαία και 
συνέλαβαν τον "μάγο", ο οποίος 
με διάφορα "μαγικά κόλπα" ζάλι- 
σετηνγυναίκααστυνομικόηοποία 
ε ίχ ε  περιέλθει σε κατάσταση 
πλήρους αδυναμίας και της ήταν 
αδύνατον να αντισταθεί σε ο
ποιαδήποτε σε βάρος της ενέρ
γεια. Την ώρα της επέμβασης των 
αστυνομικών ευρίσκοντο στο 
γραφείο του δράστη και άλλα άτο
μα τα οποία δήλωσαν ότι είχαν α
ποκτήσει εξάρτηση απ' αυτόν. Κατά 
την έρευνα που διενεργήθηκε στο 
γραφ είο  του Αμέτ βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν αρκετά μπουκάλια 
νερού, Βάζα με μέλι, πολλές φω 
τογραφ ίες γυναικών, ανδρών και 
πα ι δ ιών, επ ιστολές, πελατολόγιο, 
δ ιάφορες φυτικές και αρωματι
κές ουσίες και το προσημειωθέν 
ποσόντων 100.000 δραχμών.

Π Ο Τ Ο Π Ο Ι Ο Σ  " Μ Α Ϊ Μ Ο Υ "

Από άνδρες του ίδ ιουΤμήματος  

τη ς  Δ /ν σ η ς  Α σ φ άλειας Α ττ ικ ή ς

συνελήφθη ο επιχειρηματίας Βα
σ ίλειος Φαρμάκης, κατηγο
ρούμενος για παράβαση του Τε
λωνειακού Κώδικα (λαθρεμπο
ρία), του Νόμου Φ ορολογίας Ο ι
νοπνεύματος και του Αγορανομι- 
κού Κώδικα. Ειδικότερα, αφού ε
ξακριβώθηκε από έρευνες που 
πραγματοποιήθηκαν ότι ο ανωτέ
ρω διατηρούσε στη θέση "Συντρι- 
βάνι" στον Ασπρόπυργο Αττικής 
δύο χώρους όπου λειτουργούσε 
πέντε παράνομα εργαστήρια πα
ρασκευής και εμφιάλωσης οινο

πνευματωδών ποτών, εμφ ιάλω 
σης οινοπνεύματος, καθώς και 
χώρους αποθήκευσης οινοπνευ
ματωδών ποτών και οινοπνεύμα
τος, χω ρίς άδειες των αρμοδίων 
αρχών. Κατά τις έρευνες κατασχέ
θηκαν : μια δεξαμενή περιέχουσα 
1.520λίτραούζοσυνδεδεμένημε 
γραμμή αυτόματης εμφιάλωσης, 
κλεισ ίματος και ετικετέζα φ ια
λών, 4.080 κιλά φωτιστικό ο ινό
πνευμα σε βαρέλια, 9.288 φιαλί- 
δια των 350 γραμμαρίων φωτι
στικό οινόπνευμα, 792 φ ιαλίδ ια 
των 200 γραμμαρίων φωτιστικό 
οινόπνευμα, 3.216 φιάλες των 
0,2 λίτρων ούζο, 336 φ ιάλες των 
0,7 λίτρων ούζο, 21 φ ιαλίδ ια  των 
3 5 0 γραμμαρίων φωτιστικό ο ινό
πνευμα, 280 κιλά αλκοολούχο πο
τό, μηχάνημα εμφιάλωσης πο
τών, 100 δέματα των 25 χαρτοκι
βωτίων έκαστο για συσκευασία 
φωτιστικού οινοπνεύματος "Φά
ρος1 και βότκας "Karakahka", 
55 .320 φ ιάλες των 0,7 λίτρων 
ούζο,7.31 Οκιλάούζοσεβαρέλια, 
600 φ ιάλες κονιάκ, 1.200 λίτρα 
κονιάκ, 3.300 φ ιάλες Βότκας, 
4.700 λίτρα βότκας, 61 .560 φ ια
λίδ ια  των 200 γραμμαρίων φωτι
στικό οινόπνευμα, 21.072 των 
3 5 0 γραμμαρίων φωτιστικόοινό- 
πνευμα,33.750κιλάκαθαρόοινό- 
ηνευμα, 1.700 κιλά καθαρό ο ινό
πνευμα σε βαρέλια, τρεις δεξαμε
νές με 71.345 λίτρα καθαρό ο ι
νόπνευμα, καθώς και άλλα αντι
κείμενα που εχρησιμοποιούντο 
για την παράνομη παρασκευή και 
συσκευασία των ποτών και του οινο
πνεύματος. Από την προανάκριση 
προέκυψεότιοδράστης παρασκεύα
ζε παράνομα νοθευμένα ποτά σε με
γάλες ποσότητες χρησιμοποιώντας 
οινόπνευμα επικίνδυνο για την αν
θρώπινη υγεία. Λόγωτης σοβαρότη
τας του θέματος π προαναφερθείσα 
υπηρεσίασυνεργάζεταιμετιςσυναρ- 
μόδιεςυπηρεσίεςγιατηνκαταγραφή 
της έκτασης του λαθρεμπορίου, της 
φοροδιαφυγής, του Βαθμού επικιν- 
δυνότηταςτουοινοπνεύματοςκαιτην 
πλήρηδιαλεύκανσητης υπόθεσης.

Μ Ε Γ Α Λ Ο  Κ Ο Λ Π Ο  
Μ Ε  Π ΙΣ Τ Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Κ Α Ρ Τ Ε Σ

Από άνδρες του ίδιου Τμήματος 
συνελήφθη ο Κ ω ν/νος Σιούτης 
κατηγορούμενος για απάτη και 
πλαστογραφία κατ' εξακολούθη
ση. Συγκεκριμένα, ο Σιούτης, ο ο
ποίος διατηρεί κατάστημα γυναι

κείων ενδυμάτων στο Χαλάνδρι 
Αττικής, επί της οδού Αγ. Παρα
σκευής 40, ενώ παλαιότερα διατη
ρούσε κατάστημα επί της οδού 
Βουλής, έχοντας στην κατοχή του 
αριθμοσειρές λογαριασμών πι
στωτικών καρτών (visa) κατόχων 
του εξωτερικού, των οποίων η 
πλειονότηςείχεεπισκεφθείτηχώ- 
ρα μας κατά το παρελθόν, εκτα
μίευε για λογαριασμό του μεγάλα 
χρηματικά ποσά, αφού προηγου
μένως πληκτρολογούσε κατάλλη
λα τις εν λόγω αριθμοσειρές στην 
ηλεκτρονική μηχανή ανάγνωσης 
πιστωτικών καρτών (p.o.s.), πραγ
ματοποιώντας εικονικές αγορα
πωλησίες. Μ ε τον παραπάνω τρό
πο ο κατηγορούμενος εξαπάτησε 
πολλές τράπεζες και από τον μέ
χρι στιγμής έλεγχο διαπιστώθηκε 
ότι απέσπασε από τρεις τράπεζες 
το συνολικό χρηματικό ποσόντων
107.000.000δραχμώ ν.

Σ Τ Ι Σ  Τ Α Β Ε Ρ Ν Ε Σ  Κ Α Ι  
Τ Α  Β Ε Ν Ζ Ι Ν Α Δ Ι Κ Α . . .

Από άνδρες του Α.Τ. Αιγάλεω Ατ
τικής συνελήφθησαν οι Πιτσιλό- 
γλου Δημήτριος και Πιτσιλόγλου 
Πρόδρομος, διότι έχοντας κα
λυμμένα τα πρόσωπά τους με κου
κούλες και κρατώντας στα χέρια 
τους πιστόλι εισήλθαν σεταβέρνα 
της περιοχής του Αιγάλεω και με 
την απειλή των όπλων απαίτησαν 
χρήματα, πλην όμως ο ιδιοκτήτης 
και οι υπάλληλοι αντέδρασαν μεα- 
ποτέλεσμαναακινητοποιήσουντο 
δεύτερο των συλληφθέντων και 
να του αποσπάσουν το imitation πι
στόλι, ενώ ο πρώτος διέφυγε με 
κλεμμένο αυτοκίνητο και συ
νελήφθη αργότερα σε κεντρική 
πλατεία των Αθηνών. Από την 
προανάκριση που ενήργησε το 
Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιο
κτησίας της Δ /νσ η ς Ασφάλειας 
Αττικής, προέκυψε ότι οι δύο συλ- 
ληφθέντες μαζί με τρίτο αγνώ
στων στοιχείων ταυτότητας είχαν 
συστήσει σπείρα και ενεργώντας 
αηόκοινούαφαιρούσαναυτοκίνη- 
τα τα οποία χρησιμοποιούσαν και 
τις νυκτερινές ώρες με την απειλή 
πιστολιώνδιέπραττανληστείες σε 
βάρος ιδιοκτητών και εργαζομέ
νων σεπρατήριαυγρώνκαυσίμων 
αλλά και πελατών αυτών των κατα
στημάτων. Μ έχρι στιγμής επιβε
βαιώθηκαν 11 ληστείες που διέ- 
πραξαν σεπρατήριαυγρώνκαυσί
μων των περιοχών Αττικής, Βοιω-
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τίας και Φθιώτιδας. Για τη διάπρα- 
ξη των παραπάνω ληστειών αφαί- 
ρεσαν συνολικά πέντε αυτοκίνητα 
και ένα φορτηγό, τα οποία βρέθη
καν και παραδόθηκαν στους ιδ ιο 
κτήτες τους.

ΣΥΛΛΗΨΗ ΕΚΒΙΑΣΤΩΝ

Συνελήφθησαν από άνδρες του 
Τρήματος Δίωξης Εκβιαστών της 
Δ /νσ η ς Ασφάλειας Αττικής ο 
Ιωάννης Θ άνος και δύο ανήλικοι 
17 και 16 ετών, κατηγορούμενοι 
για κλοπή, σύσταση και συμμορία 
και εκβίαση κατά συναυτουργί α. Ε
πί πλέον, ο Θ άνος κατηγορείται 
καιγιαπαράβασητουΝόμου'ΊΊερί 
Ναρκωτικών'1. Απότις έρευνες και 
την προανάκριση, προέκυψεότι ο 
17χρονος συναντήθηκε σε μπαρ 
των Αθηνών με τον Βρετανό 
υπήκοο Τζων Σόλμαν δεχόμενος 
πρόσκληση του δευτέρου να πάνε 
στο σπίτι του να πιούν ένα ποτό και 
να κάνουν παρέα. Κατά την έξοδό 
του από το σπίτι του Σόλμαν ο 
17χρονοςτουείχεαφα ιρέσειένα  
πορτοφόλι που περιείχετηνάδεια 
κυκλοφορίας μοτοσικλέτας, το 
κλειδ ί της μοτοσικλέτας και 
ύστερα από λ ίγο  και την μοτοσ ι
κλέτα.

Μετά από λ ίγες ημέρες ο 
17χρονος επικοινώνησετηλεφω- 
νικώς με τον Σόλμαν και του ζήτη
σε το ποσόν των 100.000 δραχ
μών προκειμένου να του επιστρέ
φει τη μοτοσικλέτα και τα αντικεί
μενα που του ε ίχε αφαιρέσει. Ο 
Σόλμαν, μετά από το τηλεφώνημα 
προσήλθε στο Τμήμα Εκβιαστών 
όπου προσημειώθηκε το συγκε
κριμένο χρηματικό ποσόν και σε 
συνάντηση που κανονίσθηκε σε 
περιοχήτωνΑθηνών,εμφανίσθη- 
κανκαιοιτρειςκατηγορούμενοιεκ 
τωνοποίωνο 17χρονος παρέλα
βε φάκελο που περιείχετα προση
μειωμένα χαρτονομίσματα.

Και οι τρεις δράστες συ
νελήφθησαν και σε σωματική έ 
ρευνα που διενεργήθηκε στον 
17χρονο βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν τα χαρτονομίσματα, το 
κλειδ ί της μοτοσικλέτας και η ά
δεια κυκλοφορίας τα οποία απο
δόθηκαν στον νόμιμο κάτοχό 
τους. Επάνω στον Θ άνο βρέθηκε 
και κατασχέθηκε ποσότητα 26 
γραμμαρίων ινδικής κάνναβης. Η 
μοτοσικλέτα του παθόντος μετά α
πό έρευνα, βρέθηκε στο σημείο 
που υπέδειξανοι δράστες και απο- 
δόθηκεστον Σόλμαν.

ΚΛΕΜΜΕΝΑ ΠΟΤΑ

Συνελήφθησαν από άνδρες της 
Υποδ/νσης Ασφάλειας Ηρα
κλείου Κρήτης οι Αλβανοί υπήκοοι 
Emiliano Stefani, Areta Satka, 
Agy stin Gjonaj, Marko Derim, Kurti 
Hajrulla, Gevani Butar και Gevani 
ίαίίίεπειδήευρίσκοντοπαράνομα 
στη χώρα και ως ύποπτοι διάπρα- 
ξης ποινικών αδικημάτων και ι
δ ίω ς κλοπών από υπεραγορές 
(super market). Σε έρευνες που α
κολούθησαν στο ξενοδοχείο που 
διέμεναν οι δύο πρώτοι καθώς και 
στο ενοικιαζόμενο δωμάτιο που 
διέμεναν οι υπόλοιποι πέντε βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν35 μπου
κάλια οινοπνευματωδών ποτών, 
είδη ενδύσεως, καθαριότητας, 
σοκολατοποι?ας, πολλά κουτιά 
και μπουκάλια αναψυκτικών και 
καλλυντικάταοποίαόπωςπροέκυ- 
ψε από τις πινακίδες τιμών που δη- 
λώνουνκαιτηνταυτότητατουκατα- 
στήματος προέρχονται από υπε
ραγορές του Ηρακλείου και του 
Ρεθύμνου. Από την προανάκριση 
προέκυψε ότι τα παραπάνω είδη 
ήταν προϊόντα κλοπών που είχαν 
διαπράξει οι τρεις πρώτοι δρά
στες κατά τις ώρες λειτουργίας 
των καταστημάτων, εμφανιζόμε- 
νοιωςπελάτεςκαιαποκρύπτοντας 
αυτά εντός του εσωτερικού τωνεν- 
δυμάτωντους. Σε έρευνα που επα
κολούθησε σε μια αγροικία και έ
να αντλιοστάσιο πλησίον της Ε.Ο. 
Ηρακλείου - Μ οιρών βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 644 φ ιάλες ο ι
νοπνευματωδών ποτών που τις ε ί
χαν αποκρύψει οι ίδ ιο ι δράστες 
και είχαν αφαιρέσει από δ ιάφο
ρες υπεραγορές. Ο ι δράστες εκι- 
νούντο με ενοικιαζόμενα αυτοκί
νητα και διοχέτευαν τα κλοπιμαία 
σε κάποιον"Νίκο" που διατηρεί κα
τάστημα στην Αθήνα. Στην κατοχή 
του πρώτου δράστη βρέθηκε και 
κατασχέθηκεένα σημειωματάριο 
όπου ανέγραφετις φ ιάλες των πο
τών που είχαν κλέψει.

Π  ΑΓΙΑ Α ΣΤΟ ΕΥΠΑΛΙΟ

Σε έλεγχο που διενέργησαν άν
δρες του Α.Τ. Ευπαλίου Φωκίδας 
επί της Ν.Ε.Ο. Ιτέας - Ναυπάκτου 
συνελήφθη ο Χαράλαμπος Μάρ
κου, διότι μετέφερε με Ι.Χ.Ε. αυτο
κίνητο από την περιοχή της Θ ε
σπρωτίας στην Αθήνα 95 δέματα 
ακατέργαστης ινδικής κάνναβης

συνολικού Βάρους 95,5 κιλών και 
δύο μεταλλικά κιβώτια που περιεί
χαν 2.520 φυσίγγια των 65 και 
7,62 mm κινέζικηςπροέλευσης,κα
θώς και δύοφυσίγγιαπεριστρόφου 
ταοποίακαικατασχέθηκαν.

Σύμφωνα με δήλωση του Μάρ
κου, τα παραπάνω αντικείμενα τα 
παρέλαβε μαζί με το γαμβρό του 
Λάμπρο Μαργώνη από ερημική 
περιοχή μεταξύ Φιλιατών και Η
γουμενίτσας και θα τα μετέφεραν 
στην περιοχή της Χασιάς στην Ατ
τική, όπου θα τα παρελάμβανε κά
ποιος Αλβανός ονόματι 
"Δημήτρης"γιαλογαριασμότουο- 
ποίουενεργούσαν.

ΜΕΤΑΞΥ
ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΩΝ...

Συνελήφθησαν από άνδρες του 
ίδιου Τ ρήματος στην πλατεία Δη
μαρχείου στον Πειραιά οι: α) Βε- 
ντούρης Γεώργιος κατηγορούμε
νος για εκβίαση, επικίνδυνες σω
ματικές βλάβες, παράνομη κατα
κράτηση και παράνομη κατοχή ό
πλου και β) Αφεντάκης Γεώργιος 
κατηγορούμενος για άμεση συ
νέργεια σε εκβίαση. Από έρευνα 
και προανάκριση προέκυψε ότι ο 
πρώτος των κατηγορουμένων πε
ρί τα μέσα Νοεμβρίου του 1997 
ήλθε σε επαφή με τον πλοικτήτη 
Κουργιάλη Μιχαήλ προκειμένου 
να του πουλήσει ένα φορτηγό 
πλοίο αντί του χρηματικού ποσού 
των 280.000 δολλαρίων Η.Π.Α. 
Την20-1 1-1997καιαφούοΚουρ- 
γιάλης αρνήθηκε τη σύμβαση της 
αγοραπωλησίας για την οποία εί- 
χανγίνει συζητήσεις,οΒεντούρης 
κάλεσε αυτόν στο γραφείο του 
στον Πειραιά και με την απειλή πι
στολιού απαίτησε από τον Κουρ- 
γιάλη, εκβιαστικά, αποζημίωση, 
για την ακύρωση της σύμβασης, 
προξενώντας του μετηλαβήτου ό
πλου σωματικές Βλάβες. Περί το 
τέλος Νοεμβρίου 1997 ο Βε- 
ντούρης συνάντησε τον παθόντα 
στο γραφείο γνωστού τους στο Α ι
γάλεω Αττικής και εκεί, αφού τον 
κράτησεεντός του γραφείου παρά 
τη θέλησή του και με απειλές κατά 
της ζωής του πέτυχε να του αηο- 
σπάσει δύο ισόποσες επιταγές συ
νολικού ύψους 10.000.000 
δραχμών. Μετά την πάροδο μιας 
εβδομάδας ο Βεντούρης επανήλ
θε και απαίτησε πάλι εκβιαστικά α
πό τον παθόντα το ποσόν των
2.800.000 δραχμών. Ο  παθώνα-

πευθύνθηκεστοΤ μήμαΔίωξηςΕκ- 
βιαστών όπου προσημειώθηκε 
μια επιταγή 1.100.000 δραχμών 
και σε προσυμφωνηθέν σημείο 
στην πλατεία Δημαρχείου στον 
Πειραιάμόλις προσήλθε ο Βε
ντούρης συνοδευόμενος από τον 
Αφεντάκη και παρέλαβε την προ
σημειωμένη επιταγή συνελήφθη
σαν και οι δύο. Ο  Βεντούρης μετά 
τη σύλληψή του οδήγησε τους α
στυνομικούς στηνοικίατου και πα- 
ρέδωσεαυθόρμηταέναπιστόλιμε 
μια γεμιστήρα πλήρη φυσιγγίων 
και ένα κουτί με 1 3φυσίγγια.

ΒΙΑΣΤΗΣ  
ΚΑΙ ΕΚΒΙΑΣΤΗΣ

Από άνδρες του ίδιου Τμήματος 
συνελήφθηστηΓλυφάδαΑττικήςο 
El Tantui Oshama κατηγορούμε
νος για απειλή, Βιασμό και εκβία
ση. Από τις έρευνες που διενερ- 
γήθηκαν διαπιστώθηκε ότι ο κατη
γορούμενος προ δέκα μηνών 
γνωρίσθηκε με την Π.Μ. και κά
ποια στιγμή με την απειλή μαχαι
ριού την οδήγησε σε ερημική πε
ριοχή του Καβουριού όπου και τη 
βίασε. Στη συνέχεια, με την απειλή 
κινδύνου της ζωής της διατη
ρούσε με αυτή ερωτικές σχέσεις. 
Προ μηνός περίπου, με απειλές 
κατά της ζωής της την οδήγησε σε 
ξενοδοχείο  της περιοχής Σκαρα- 
μαγκά Αττικής και αφού την έγδυ
σε παρά τη θέλησή της την φωτο
γράφησε γυμνή. Την επομένη, επι
κοινώνησε τηλεφωνικά μαζί της 
και απαίτησε με την απειλή δημο- 
σιοποιήσεως των φωτογραφιών, 
το χρηματικό ποσόν των
5.000.000 δραχμών προκειμέ
νου να της επιστρέφει τις φωτο
γραφ ίες και τα αρνητικά. Η πο
θούσα προσήλθε στην ανωτέρω 
Υπηρεσία όπου κατέθεσε σχετικά 
και προσημειώθηκαν χαρτονομί
σματα. Σύμφωνα με τις οδηγίες 
του δράστη ορίσθηκε σημείο συ
νάντησης και παράδοσης των 
χρημάτων σε κεντρικό ζαχαρο
πλαστείο της Γλυφάδας. Μ όλις ο 
δράστης παρέλαβε τα προση
μειωμένα χαρτονομίσματα συ
νελήφθη. Σε έρευνα που ακο
λούθησε βρέθηκαν στα χέρια του 
δράστη και κατασχέθηκαν τα προ
σημειωμένα χαρτονομίσματα και 

ένα φιλμ. □

Επιμέλεια:

Α ρ χ /κ α ς  Κω ν /ν ο ς  Κούρος
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Χάθηκε ο στοχαστής 
της αυτονομίας....

Δεν μπορούμε να θέλουμε την αυτο
νομία χωρίς να τη θέλουμε για ό
λους, ταυτόχρονα όμως η πραγμα

τοποίησή της δεν μπορείνα γίνει πλήρως νοητή 
παρά ως έργο συλλογικό". Σαφής η πεποίθηση 
του Κορνήλιου Καστοριάδη, αποτυπωμένη στη 
"Φαντασιακή θέσμιση της κοινωνίας". Μ' αυτό

του το έργο έθεσε τα θεμέλια του προσωπι
κού συστήματος σκέψης και πολιτικής φιλοσο
φίας. Η αυτονομία του ατόμου και της κοινω
νίας, η αυτοθέσμισή τους έγιναν ένα λήμμα 
δυσνόητο, για τα ίδια τα άτομα και τις κοινω
νίες τις οποίες απευθυνόταν.

Επικράτησε η δογματική διαβεβαίωση πως "η 
κόλαση είναι οι άλλοι", κάτι που με επιμονή πά
λεψε ο Καστοριάδης και δε μεταφράστηκε σε 
πολιτική και κοινωνική στάση η υπενθύμισή του 
ότι ‘η ανθρώπινη ύπαρξη είνα ι μια ομαδική 
ύπαρξη" και “η αυτονομία είναι η σχέση μέσα 
στην οποία οι άλλοι πάντοτε είναι παρόντες 
σαν ετερότητα και σαν αυτότητα του υποκει
μένου".

Ο ελληνικής καταγωγής, Ευρωπαίος φιλόσο
φος, πολιτικός στοχαστής και ακτιβιστής Κορ- 
νήλιος Καστοριάδης, χάθηκε σε ηλικία 75 ε 
τών.

Στα νεανικά του χρόνια, όπως εξάλλου σ' ο
λόκληρη τη ζωή του υπήρξε ένα κατ' εξοχήν ε 
λεύθερο και ανυπότακτο πνεύμα ξεχωριστό α
πέναντι στις εντάσεις του Μεσοπολέμου. Αρ
γότερα κατά τη δικτακτορία του Μεταξά είχε 
να παλέψει από τη μια με το φασισμό και από 
την άλλη με τον κυρίαρχο στην Αριστερά στα
λινισμό.

Για να αποφύγει τις διώξεις του τότε καθε
στώτος εναντίον ριζοσπαστικών στοιχείων 
της εποχής, βρήκε καταφύγιο στη Γαλλία 
(19451. Η Ευρώπη αποτέλεσε το καταλληλότε
ρο περιβάλλον, όπου διαμόρφωσε τη φιλοσο
φική του αντίληψη, σπούδασε μαθηματικά και 
ψυχανάλυση και ανέπτυξε τον πολιτικό του 
στοχασμό και την πολιτική του δράση. Επί 20 
χρόνια άσκησε οξύτατη κριτική στα καθεστώ
τα του "υπαρκτού σοσιαλισμού" μέσα από τις 
στήλες του περιοδικού "Σοσιαλισμός και βαρ
βαρότητα".

Εγραψε πολλά βιβλία που τα περισσότερα με
ταφράστηκαν στα ελληνικά και εκδόθηκαν από 
ελληνικούς εκδοτικούς οίκους.

Οι αναλύσεις του για τη φύση της γραφειο
κρατίας παραμένουν πολύτιμες, και ακόμη πε
ρισσότερο οι διαυγείς και συχνά προκλητικές 
προτάσεις του για τις δυνατότητες πραγμάτω
σης μιας αυτόνομης κοινωνίας, μιας σύγχρο
νης και άμεσης δημοκρατίας, κατ' αναλογίαν 
προς την αρχαία αθηναϊκή. Οι προκλητικές του 
στάσεις πιθανόν να προκαλούν το σκεπτικισμό. 
Ομως, κανείς δεν αμφισβητεί την εξαιρετική 
δύναμη "του πνεύματος της ουτοπίας" σ' αυτόν 
τον άνθρωπο, ο οποίος μέχρι τις τελευταίες 
του μέρες δεν σταμάτησε να λέει: “Ο, τι κι αν 
συμβεί, θα παραμείνω επαναστάτης".

"Πάντα αισθανόταν ξένος",..

Μία νέα βιογραφία του Δομήνικου 
Θεοτοκόπουλου που εκδόθηκε 
από τον Ισπανό καθηγητή φερνά- 

ντο Μαρίας επιχειρεί να δώσει μία άλλη διά
σταση στη ζωή και την προσωπικότητα του με
γάλου ζωγράφου.

"Ως καλλιτέχνης, ο Ελ Γκρέκο υπήρξε μια ε 
ξαίρεση, ένας παραβάτης. Και ως άνθρωπος 
ήταν ιδιόρυθμος και υπερήφανος καθόλου α
σκητικός και πράος", υποστηρίζει ο συγγρα
φέας, ο οποίος επίσης αμφισβητεί έντονα την 
αφομοίωση του μεγάλου ζωγράφου στην Ι
σπανία. “Πάντα αισθανόταν ξένος"...

Γεννημένος στην Κρήτη το 1541, ενηλικιώθη- 
κε καλλιτεχνικά στην Ιταλία και έζησε στην Ι
σπανία ως το θάνατό του το 1614. Χωρίς να ξα- 
ναγυρίσει στην Κρήτη μετά το 1560, διατη
ρούσε πάντα την εθνική του υπερηφάνεια και 
τα βυζαντινά χαρακτηριστικά παρέμειναν πολύ 
σημαντικά στην τέχνη του και στην προσωπικό
τητά του. Ο συγγραφέας βάσισε τη μελέτη του 
σε χειρόγραφες σημειώσεις πάνω σε βιβλία 
και κείμενα που ε ίχ ε  ο ζω γράφος στη βι
βλιοθήκη του. Σύμφωνα με αυτά δεν φαίνεται 
να ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την ισπανική 
κουλτούρα, αφού κριτίκαρε το γούστο των Κα- 
στιλιάνων και βρισκόταν στους αντίποδες ό
λων των Ισπανών θρησκευτικών ζωγράφων 
της τότε εποχής.

Δεν γνωρίζουμε αν ήταν καθολικός ή ορθό
δοξος (μάλλον όμως ορθόδοξος). Δε γνωρί
ζουμε αν ανήκε σε καμία από τις θρησκευτικές

αδελφότητες που υπήρχαν στο Τολέδο, αν και 
το 70% των έργων του είχε θρησκευτικό πε
ριεχόμενο. Ισως, επειδή το απαιτούσε η "αγο
ρά", ενώ ταυτόχρονα ζωγράφιζε για τον εαυτό 
του, αναζητώντας με πάθος την ομορφιά. Ηταν 
ο πρώτος ζωγράφος στην Ισπανία που αυτο- 
προσωπογραφήθηκε στους πίνακές του, και έ 
νας από τους λίγους στην ιστορία της τέχνης που 
μπορούν να αναγνωριστούν από μία πινελιά.

Ο φερνάντο Μαρίας αναφέρεται επίσης στο 
μύθο περί "αστιγματισμού" του ζωγράφου, που 
ήταν για πολλούς η αιτία της παράδοξης ε 
πιμήκυνσης στις στιλιζαρισμένες φ ιγούρες 
του. Σύμφωνα με τον συγγραφέα "είχε στόχο 
να προσδώσει ζωτικότητα στα πρόσωπα και να 
τονίσει τον υπερφυσικό τους χαρακτήρα".

Ο κύριος στόχος της νέας συγγραφής για τον 
Ελ Γκρέκο, ήταν για να διαλύσει το πέπλο της 
μυθοποίησης που είχε διαστρεβλώσει τη φυ
σιογνωμία του μεγάλου ζωγράφου. Η απομυ
θοποίηση δεν ήταν εύκολη, ο συγγραφέας ό
μως πιστεύει ότι οι προσωπικές του σημειώ
σεις αν όχι αθώες είναι πάντως αυθεντικές.

Αμφισβητείται π ζ ωή 
του Τζωρτζ Σιμενάν ...

Κατά τον Πιερ Ασουλίν εκείνο που κά
νει ένα συγγραφέα διάσημο και ε 
κτοξεύει τις πωλήσεις του στα ύψη, 

είναι οι σκαμπρόζικες ειδήσεις στις σελίδες 
των εφημερίδων και όχι οι στυγνές λογοτεχνι
κές κριτικές των βιβλίων του.

Ετσι και ο Σιμενόν, ο οποίος ξεκίνησε ως ρε
πόρτερ σε μια βελγική εφημερίδα κατάλαβε από 
νωρίς τη σημασία της δημοσιότητας, ενώ τον εν- 
θάρρυναν να επινοεί ιστορίες για τον εαυτό του. 
Αρκετά χρόνια αργότερα δεν ήταν σε θέση πια 
να ξεχωρίσει την αλήθεια από το ψέμμα.

Δεν ισχύει λοιπόν ο μύθος που θέλει τον συγ
γραφέα να διαβάζει στα δεκαέξι του τα "Απο
μνημονεύματα" του Καζανόβα έχοντας ως 
στόχο να κατακτήσει τουλάχιστον 10.000 γυ
ναίκες πριν "αποσυρθεΡ. Ούτε βέβαια το ότι 
τελείωνε ένα μυθιστόρημα την εβδομάδα κλει
σμένος σε ένα γυάλινο κλουβί μπροστά στα 
μάτια των θαυμαστών του.

Η ζωή του λοιπόν ένα ευχάριστο παραμύθι 
που αποτελείται σε μεγάλο βαθμό από ψέμμα- 
τα. Παρ' όλα αυτά κανείς όμως δεν μπορεί να 
αμφισβητήσει τη παραγωγικότητά του (382 μυθι
στορήματα καθώς και πολλά άρθραΙ. Ο κ. Ασουλίν 
αντιμετωπίζει με στοργικότητα τον Σιμενόν.

Συμπάσχει μαζί του για το γεγονός ότι δεν 
πήρε Νόμπελ, όπως ο Αντρέ Γκιντ και ο Αλμπέρ 
Καμύ που τους θεωρεί αντάξιούς του. Επιση
μαίνει αυτό που είναι περισσότερο σημαντικό 
για εμάς τους θαυμαστές του, ότι στα γραπτά 
του τουλάχιστον “αγωνιζόταν για την απλότητα 
και την εγκράτεια αναζητώντας κατά κάποιο τρό

πο την αγνότητα". □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια
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§  Οικαλύτεροιεπιθεωρητέςτης 
Σκότλαντ Γιάρντ βρίσκονται σε α
μηχανία καθώς αδυνατούν να εξ ι
χνιάσουν έναέγκλημα -μυστήριο, 
που έγινα στο ξενοδοχείο  "Γκραν 
Οτέλ" στο τουριστικό χωριόΤουρ- 
κέρ. Ηταν το αγαπημένο ξενοδο
χείο  της Αγκάθα Κρίστι, της βασί
λισσας του εγκλήματος, και στη 
σουίτα που φέρει σήμερα το όνο
μα της, βρέθηκε πριν από μέρες το 
πτώμα ενός μεσήλικα άνδρα.Η α
στυνομία διαπίστωσε δολοφ ο
νία, αλλά αδυνατεί να εντοπίσει τα 
αίτια και την ταυτότητα του θύμα
τος. Το όνομα και μόνο της Αγκά
θα Κρίστι είνα ι αρκετά για να τα
λαιπωρήσει τώρα τα συμβατικά 
μυαλάτης Σκότλαντ Γ ιαρντ...

Ο  άνθρωπος είναι ικανός 
για όλα, ακόμα και να καταπίνει
προφυλακτικά....βαποράκι που-
συνελήφθη πριν από μερικές μέ
ρες αποτηναστυνομίατης Νότιας 
Αφρικής κατάπιε ενενήντα εννέα 
προφυλακτικά γεμάτα κοκαΐνη. 
"Τοστομάχιτουάντραήταντόσοα- 
σφυκτικά γεμάτο που δεν θα μπο
ρούσε να χωρέσει ούτε ένα μπι- 
σκοτάκι", δήλωσε ο Αστυνομικός 
Διευθυντής Ευγένιος Οπερμαν. 
Ευτχώς προς μεγάλη ανακούφιση 
του ίδιου και των αστυνομικών, ο 
ύποπτος τα απέβαλε όλα από τον 
οργανισμό του μετά από λ ίγες ώ
ρες", πρόσθεσε.

%·* Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ αναμέτρηση 
του Δαβίδ με το Γολιάθ αναβίωσε 
πριν από ένα μήνα στην αίθουσα 
δικαστηρίου του Γουέλινγκμπορο 
της Βρετανίας με πρωταγωνιστές 
τη 17χρονη μαθήτρια Μ ελίσαΛό- 
μπτον και TnvTEXACO. Η Μέλισσα 
εργαζόταν κάθε Σάββατο σε 
πρατήριοκαυσίμωντης εταιρείας 
ως Βοηθός στο μηχάνημα πώλη
σης λαχνών.Το Φεβρουάριο του 
97 οι εργοδότες της επικαλούμε- 
νοιτην μηνανταηόκριση τωνπελα-

τώνστουςλαχνούς,τηναπέλυσαν. 
Λ ίγους μήνες αργότερα,η Μ ελί
σα διαπίστωσε πως είχαν, προσ- 
λάβει κάποιον άλλο υπάλληλο στη 
θέση της. Ετσι μήνυσε τους εργο
δότες της και η υπόθεση έφτασε 
στοδικαστήριο,όπου με μοναδικό 
όπλο κάποιες σημειώσεις που τις 
είχεδώσειοτοπ ικόςδικηγόρος α
ντιμετώπισε επί 4 ώρες τον "Γο
λιάθ" νομικό σύμβουλο της 
TEXACO, κα ι τον νίκησε!. Ο  πρόε
δρος του δικαστηρίουεξήρετηστά- 
ση της Μελίσα και της επιδίκασε α- 
ποζημίωσε465.000δραχμές.

& Την εγγονή της....προ
σπάθησε να πουλήσει μια γιαγιά α
πό την Αργεντινή, για να αγοράσει 
ένα κιλό κοκαΐνη και να πάρει και 
280 χ ιλ ιάδες δραχμές. Ομως 
ήταν άτυχη, μια και την ώρα της α
νταλλαγής ηαστυνομίατηνέπιασε 
στα πράσα. Η αστυνομία σε συ
νεργασία με το "Κανάλι 13" της 
Αργεντινής Τηλεόρασης κατέ
γραψαν με κρυφές κάμερες τη 
54χρονη γιαγιά να διαπραγμα
τεύεται συμφωνία για ναρκωτικά 
με αστυνομικό που παρίστανετον 
έμπορο.Η γιαγιά συνελήφθη τη 
στιγμή που δήλωνε στον μυστικό 
αστυνομικό "η μικρή δε γνωρίζει 
τ ί ποτέ, εί να ι ένας άγγελος".

V  Εγκεφαλικόεπεισόδιο κιν
δύνεψε να πάθει ταχυδρομικός υ
πάλληλος στο Μπέρμιγκαμ της 
Αγγλίας, όταν ανοίγονταςέναδέ- 
μα αγνώστου αποστολέα και πα- 
ραλύπτη αντίκρυσε με τρόμο έναν 
ανθρώπινο εγκέφαλο.Λ ίγο αργό
τερα το μυστήριο λύθηκε:αποστο- 
λέας ήταν κάποιος αφηρημένος 
γιατρός που ταχυδρόμησε από το 
νοσοκομείο του Σαούθαμπτον το 
δέμα χω ρίς να συμπληρώσει τα 
στοιχεία και παραλήπτες συγγε
νε ίς  της "τέως ιδιοκτήτριας" του ε
γκεφάλου, η οποία πέθανε πριν 3 
χρόνια, αλλά το οικογενειακό της 
περιβάλλον, ε ίχε  παραχωρήσει 
τον πολύτιμο αυτόν αδένα στο νο
σοκομείο, για κάποιες εξετά- 
σεις."Δεν είναι και ασυνήθιστο. 
Κάποτε σκίστηκε ένα δέμα και α- 
ντικρύσαμε ένα ανθρώπινο έμ
βρυο. Δεν έγ ινε όμως θέμα", 
δήλωσε ο παθολόγος Πίτερ 
Σάουθχολ σχολιάζοντας το γε- 
γονμός,.Ηλογική του παράλογου 
φαίνεται να βασιλεύει στο βρετα
νικό ταχυδρομείο, όταν σύμφωνα 
μετο νόμο επιτρέπεται η αποστολή

βδελών, σκουληκιών, αστακών 
και ανθρώπινων κεφαλών, αλλά 
απαγορεύονται οι αράχνες, τα φ ί
δια, τακατοικίδιαζώα,τακουνέλια 
καιταλαχανικά....

1  Σε δίχτυα θα πιάνονται στο 
εξής στη Γερμανία οι διαρρήκτες. 
Το δίχτυ είναι καλά διπλωμένο σε 
μικρή"συσκευασία",κρέμεταιαπό 
ταβάνι ή φωτιστικό και έχει ε- 
λεύθερημίαάκρη την οποία αν αγ
γ ίξε ι κανείς ενεργοποιείται αυτό
ματα ο μηχανισμός.

250 είδη εντόμων είναι έ
τοιμα να μπουν στα σπίτια σας σε 
24 μόνο ώρες.,,.Ερχονταιαπότη 
Γαλλία, τακτοποιημένα σε κουτά- 
κια και με σχετικό πιστοποιητικό υ
γείας. Αρκεί να έρθετε σε επαφή 
με την Σετόνια (το μεγαλύτερο ε
κτροφείο τροπικών εντόμων στην
Ευρώπη) και να παραγγείλετε....το
έντομο της αρεσκείας σας. Παρό- 
τι από τον κατάλογο δεν λείπουν 
σπάνια είδη,όπωςηθανατηφόρα 
Μαύρη Χήρα (η αράχνη που σκο
τώνει το αρσενικό μετά το ζευγά
ρωμα), ή το "έντομο φύλλο" (το με
γαλύτερο του κόσμου μήκος 30 
εκ.), τη μεγαλύτερη ζήτηση παρου

σιάζουν οι κατσαρίδες, που πω- 
λούνται από 1.000 έως 12.000 
δραχμές αναλόγως του είδους 
και της δυσκολίας αναπαρα
γωγής τους. Για τους σχολαστι
κούς υπάρχει ειδική προσφορά: έ
ναντι 20.000 δραχμών αποκτούν 
πλήρες σετ εντόμων με ειδικά συ
στήματα θέρμανσης και φωτισμού, 
φαγητό για 8 μήνες και φακέλους 
καταγραφής της ανάπτυξής τους!

Ο  Μια φοιτήτρια από τη Μ. 
Βρετανία δοκίμασε τη μεγαλύτε
ρη έκπληξη της ζωής της όταν ανα
κάλυψε ότι το κεχριμπαρένιο δα
κτυλίδι που είχε αγοράσει σε 
λαϊκή αγορά περιείχετο απολίθω
μα μιας μύγας...ηλικίας 40 εκα
τομμυρίων ετών Ο ι εξετάσεις που 
έγινανστοΠανεπιστήμιοτουΛιντς 
προσδιόρησαν πράγματι την ηλι- 
κίατουαπολιθωμένουεντόμου,το 
οποίο προστατευόταν όλα αυτά τα 
χρόνια από το ρετσίνι του κεχρι
μπαριού! Η Κάθριν Ουάιτ πλήρω
σε μόνο 12 λ ίρες (περίπου5.000 
δραχμές) για να αγοράσει το δα
κτυλίδι. □

Επιμέλεια

Π .Υ . Α φ ροδίτη  Κοκκίνου
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Α ν ά μ ν η σ η  α π ο τε λ ε ί πλέον για τη 
Θεσσαλονίκη ο τ ίτλο ς  της Πολιτι- 
σ τικής π ρω τεύουσας τη ς  Ευρώ

πης 1997. Τον π α ρ έδ ω σ ε επ ίσημα στη 
Στοκχόλμη σε μια λαμπρή τελ ε τή  ο Π ρόε
δρος του Οργανισμού Πολιτιστικής κ,Κ.Κο- 
σμόπουλος, σ το  δήμαρχο της σουηδικής 
πρω τεύουσας κ. MUTS HULTH. "Δεν υπάρ
χ ο υ ν  μ ε γ ά λ α  γ ε γ ο ν ό τ α  χ ω ρ ίς  σ υ 
γκρούσεις και προβλήματα" δ ιεμήνυσε ο 
Υπουργός Πολιττισμού κ. Β εν ιζέλος προς 
τη  Σουηδή ομόλογό του, όταν της ευχήθη
κε “η Σ τοκχόλμη Π ολ ιτισ τική  Π ρω τεύουσα  
του  7998, να α φ ίσ ε ι ε ν το ν ό τερ ες  εντυπώ 
σ ε ις  από τη Θεσσαλονίκη. Π ρ όκε ιτα ι για 
μ ια  ειλ ικρ ινή ευχή  μ ε  δύσκολο στόχο".

»  λ  Ευρωπαϊκή Ενωση είνα ι δ ια τεθ ε ι-  
μένη να α λλά ξε ι π ροσανατολι- 

β  ·  σμό σ το  θέμ α  α ν τ ιμ ε τώ π ισ η ς  
τω ν ναρκωτικών, κρίνοντας ότι το  σημερ ι
νό πλαίσιο δράσης έχ ε ι απ οδειχθεί αναπο
τελεσ μ α τικό . Σ τις  12-16 Ιανουαρίου στη 
σύνοδο της ολομέλε ια ς του  Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, συζητήθηκε και η χρονίζου- 
σα τολμηρή έκθεση της Επιτροπής Πολιτι
κώ ν Ε λ ευ θ ερ ιώ ν , που σ υ ν τά χ θ η κ ε  με 
ε ισ ήγηση τη ς  X. ν τ ' Ανκόνα. Σ το  τελ ικ ό  
σ χέδ ιο  η έκθεση επισημαίνει ότι δεν  επι
δ ιώ κετα ι η πλήρης εναρμόνιση των εθ ν ι
κών νομοθετικώ ν ρυθμίσεων αλλά η προ
σέγγιση του  προβλήματος από μια περισ
σ ό τερ ο  ρεαλ ισ τική  σκοπιά, θ έ το ν τα ς  με 
τον  τρόπο αυτό υπό σαφή αμφισβήτηση 
την ορθότητα  της μέχρι σήμερα ακολου
θο ύ μ ενη ς  πολιτικής τη ς  σκληρής κα τα 
στολής. Πρακτικό, είναι αδύνατο να φυλα
κ ισ τε ί κάθε ένας χρήστης ναρκωτικών ου
σιών, αλλά ακόμη και σ ε μιά τέ το ια  περί
πτωση η φυλακή δε  λύνει το  πρόβλημα της 
τοξ ικοεξόρτησ ης, επισημαίνει μεταξύ  άλ
λων η έκθεση. Στην Ελβετία τώρα, συμβαί
νει κάτι το  θετικό . Εχουμε μείωση θανά
τω ν από ναρκωτικά: κατά το  1 /3  σε σχέση 
με το  1996, έ το ς  κατά το  οποίο υπήρξε 
ήδη σημαντική μείωση, κατά το  49%, σε 
σ χέσ η  με το  1995. Σε απόλυτους αρ ιθ 
μούς πέρσι είχαν πεθόνει από υπερβολική 
δόση 312 άτομα, ο πιο μεγάλος από τα  ο
ποία ήταν 34 χρόνων. Το Ομοσπονδιακό Α
στυνομικό Γραφείο δεν  δ ίσ τασ ε να απο
δώ σει την κάμψη αυτή στην πολιτική ελ εγ 
χόμενης διανομήςς ηρωίνης σ τους το ξ ι-  
κοεξαρτημένους, που έχ ε ι εφ α ρμ όσ ει ε 
δώ και χρόνια η χώρα και οι πολίτες ε ν έ 

κρ ιναν με δημοψ ήφ ισ μ α  το  Σ επ τέμ βρη  
του 96. Είναι λογικό και εναρμονισμένο λο ι
πόν να ε ίνα ι έτσ ι: οι ναρκομανείς έχουν 
πρόσβαση σε προσ ιτές τ ιμ ές, σε καθαρή 
ηρωίνη, τη ς  οποίας ε ίνα ι σ ε  θ έσ η  να ε 
λ έγ ξο υ ν  τη  δοσολογ ία . Ταυτόχρονα, το  
κάθε π ρεζόνι δ εν  ε ίνα ι αναγκασμένο να 
παραβ ιάζει αυτοκ ίνητα  για να κλ έψ ε ι τα 
σ τέρ εο , ο ύ τε  να λ η σ τεύ ε ι π ερ ίπ τερα  για 
να βρ ει χρήματα. Οι α ν τ ίθ ε τε ς  απ όψ εις 
όμω ς ε ίνα ι πολλές. Α ς δούμε όμω ς πρώ
τα  την επίσημη θέσ η τη ς  Ε.Ε.

Μ  Μ  e τη χρηματοδότηση της Ευρω- 
Λ / μ  παικής Ενωσης μέσω  του  προ- 

m " Λ  γράμματος "INTEREGGΙΓ ο μονα
δικός οικολογκός πλούτος 14 βραχονησί
δων του  Ανατολικού Αιγαίου, αξιοποιείτα ι 
και αναδικνύεται, με σ τόχο τη διασύνδεση 
τη ς  ο ικολογικής και τουρ ισ τικής το υ ς  α
ξίας. Πρόκειτα ι για τ ις  βραχονησίδες Πα
ναγιά, Ασπρόνησος κα ι Μπαρμπαλιά 
σ τα  β ο ρ ε ιο α ν α το λ ικ ό  τη ς  Λ έσ βου , τον  
Πασά ή Βάτο στα ανατολικό της Χίου, το  
Μαράθι μ ετα ξύ  Λ ειψ ώ ν και Λέρου, την 
Καλόλιμνο κοντά στην Κάλυμνο, την Ψ έ- 
ριμο β ό ρ ε ια  τ η ς  Κω, το  Γυαλί  της 
Νισύρου, το  Νίμο της Σύμης, την Κανδε- 
λούσα μ ετα ξύ  Τήλου και Αστυπάλαιας, 
την Παχιά νότια  τη ς  Ανάφης, τη  Ιά ρ ια  
βόρεια  τη ς  Καρπάθου, την Αρμαθιά βό
ρε ια  τη ς  Κόσου και τη Στρογγυλή Κα
στελόριζου. Τα ν η σ ιά  α υ τό  θα απ ο
κτήσουν την προβλήτα τους, το  παραδο
σ ιακό το υ ς  οίκημα και δ εξα μ ενή  νερού, 
παρατηρητήριο πουλιών, μονοπάτια και α
ποθήκη για τα  απολύτως αναγκαία. Σύμ
φωνα με τη υπουργό Αιγαίου κ. Ελισάβετ 
Παπαζώη που ηγείτα ι του προγράμματος 
"τα έρ γα  α υτά  επ ικεντρώ νοντα ι στην ανά
δ ε ιξη  της οικολογικής σημασίας τω ν νη
σιών, στην ήπια εναλλακτική τουρ ισ τική  α 
νάδειξη τους και στην παροχή διευκολύν
σεων, ώ σ τε  να κ α τ α σ τ ε ί δυνατή  η πρό
σβαση και παραμονή ατόμων, που για λ ό 
γους κυρίως επ ιστημονικούς και φ υσ ιολα
τρ ικούς Θα Θελήσουν να τα  επισκεφθούν".

κυβέρνηση υπέγραψ ε στις  3 Δ ε-
κεμ β ρ ίο υ  1997, μ α ζ ί με ά λλες
125 χώ ρες στην Οτάβα του  Κα

ναδό, τη δ ιεθνή συνθήκη που απαγορέυει 
την παραγωγή, αποθύκευση, εμπορία και 
χρήση των ναρκών κατά προσωπικού και 
επιβάλλει την καταστροφ ή τω ν ναρκοπε
δίων εν τό ς  δέκα ετώ ν. Μ εγάλοι απόντες 
οι μ εγ ά λ ες  σ τρ α τ ιω τ ικ έ ς  δυ νάμ εις  τη ς  
γης, οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Ρωσία, αλλά και οι 
π ερ ισ σότερες χώ ρες της Μ,Ανατολής ό
πως το  Ιράκ, το  Ιράν, το  Ισραήλ και η Συρία. 
Α ντιθ έτω ς  τη  συνθήκη την υπέγραψαν η 
πλειονότητα τω ν χωρών της Αφρικής, της 
Λατινικής Αμερικής και της Ευρώπης.

ατό τη διάρκεια  συνάντησης των 
Α σ τυνομ ικώ ν Δ ιευ θ υ ντώ ν  επτά 
ε υ ρ ω π α ϊκ ώ ν  χ ω ρ ώ ν  κα ι τη ς  

Τουρκίας, με πρωτοβουλία της Ιταλίας, η 
τουρκική αντιπροσωπεία αρνήθηκε να υ
πογράψει το  τελ ικό  κε ίμ ενο  που συμφώ 
νησαν οι 7 υπόλοιπες χώ ρες, δήλωσε ό 
μως έτο ιμη  να συνάψει συμφωνία με τ ις  
χώ ρες του Σένγκεν, υπό την προϋπόθεση 
ότι οι Κούρδοι πρόσφυγες θα αποστέλλο- 
ντα ι πίσω στην Τουρκία εν τό ς  48ωρου. Πα
ράλληλα υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πά
ντα για να απ οτρέψ ει τη φυγή το υς  από το  
έδ α φ ο ς  της, Σ το  τελ ικό  ανακοινωθέν μ ε
τα ξύ  άλλων α ν α φ έρ ετα ι ότ ι οι Α ρχηγο ί 
τω ν Α στυνομ ιώ ν συμφώ νησαν να ε ν τ ε ί
νουν τα  μέτρα  ασφ αλείας στα εξω τερ ικό  
σύνορα και να ενισχύσουν τους ελέγχους 
σ ε π αραμεθόρ ιες  π ερ ιοχές. Να υπάρξει 
σ υ σ τη μ α τ ικ ή  α ντα λλα γή  π λη ρο φ ορ ιώ ν 
σχετικά  με τη μετανάστευση. Να δ ιεξά γο 
ντα ι κο ινές  έρ ευ νες , ιδ ια ίτερα  σ τις  ομά
δ ε ς  που οργανώ νουν τη  λα θ ρ ο μ ετα νά 
σ τευση και στα περιουσιακό σ το ιχε ία  α τό 
μων υπόπτων για α υ τές  τ ις  δραστηρ ιότη
τες . Συλλογική α ρχειοθέτησ η και μ ετάδ ο
ση δακτυλικών αποτυπωμάτων των α τό 
μων που ε ισ έρχοντα ι παράνομα σ ε μια χώ
ρα. Ο υσιαστικό πρόκειτα ι για μέτρα  που 
ήδη υφ ίσταντα ι και καλύπτονται από διά
φ ο ρ ε ς  δ ιμ ερ ε ίς  σ υμφ ω νίες. Ο αρχηγός 
της Ελληνικής Αστυνομίας αντισ τράτηγος 
κ. Βασιλόπουλος δήλω σε ότι δεν  είνα ι ι- 
δα ίτερα  ενθουσ ιασμένος από αυτή τη συ
νάντηση, κι αυτό γ ια τ ί δεν  έγ ινε  μια πολι
τική ε ξέ τα σ η  του προβλήματος, δεν προ
σ έγγ ισ ε  σ τη ρ ίζα  του  προβλήματος που 
είνα ι η Τουρκία, από όπου ξεκινούν οι λα
θρομετανάσ τες, αλλά αν εφαρμοστούν τα 
μέτρα είναι ένα βήμα μπροστά. Ο κ. Βασιλό
πουλος πάντως υπογράμμισε ότι η χώρα 
μας τώρα δικαιώνεται, διότι όταν πριν από 
δύο χρόνια η Ελλάδα έθ εσ ε  αυτό το  πρό
βλημα σε διάφορα διθενή Fora, καμιά άλλη 
χώρα δεν έδω σε σημασία διότι δεν εθίγετο.

Γο π ρώ το  δ ιε θ ν έ ς  π ρ ω τό κολλο  
που θα απαγορεύει ρητό την κλω
νοποίηση ανθρώπων, υπ ογράφε

τα ι σύντομα σ το  Παρίσι. Το πρωτόκολλο 
θα θ έσ ε ι προς ψήφ ιση το  Συμβούλιο της 
Ευρώπης και α να μ ένετα ι να το  υπογρά
ψουν 17 ευρω παϊκές χώ ρες μεταξύ  των 
οποίων και η χώρα μας. Πρόκειτα ι για το  
πρώτο νομικό μέτρο  που παίρνει η δ ιεθνής 
κο ινό τη τα  στην α να ξέλεγκτη  πραγματο
ποίηση π ειραμάτω ν γ ε ν ε τ ικ ή ς  από επ ι
σ τή μ ο ν ε ς  και ε ρ ε υ ν η τ ικ ά  κ έν τρ α . Σ το  
εξή ς  θα επιβάλλονται αυστηρές ποινές σε 
όσους παραβαίνουν τη  συγκεκριμένη απα
γόρευση. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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Ισ τορ ικό  καλειδοσκόπιο
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1908

Ο  Ταραχώδης συνεδρίαση της Βουλής. Επίθεση Ράλλη εναντίον Μαυρομι- 
χάλη. Υβρεις αντεγκλήσεις και μαγκουριές.

Ο ίτ η  Θεσσαλονίκη συνελλήφθη ο Βλάχος λησταντάρτης Νάουσας - Βέ
ροιας Μιχάλης Χαντούρης.

Ο  Η δημοτική γλώσσα στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η Φιλοσοφική Σχολή 
έχει διαιρεθεί. Παραίτηση μελών από τις επιτροπές κρίσης των διδακτικών βι
βλίων.

Ο  Εγγραφα σπουδαιότατης ιστορικής αξίας που πουλήθηκαν για τύλιγμα 
σαρδελών αγόρασε ο Γ. Βλαχογιάννης.

Ο  Η Τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε την παύση όλων των ομογενών δασκά
λων, ελλήνων υπηκόων στις επαρχίες.

Σκάκι για αρχάριους
(Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος!

Ο Πύργος
Κινείται μόνο οριζόντια και κάθετα. Στο διπλανό διάγραμμα έχουν σημειωθεί 

με τόξα οι κατευθύσεις στις οποίες μπορεί να μετακινηθεί ο λευκός πύργος. 
Από την βούληση του παίκτη και από την θέση των άλλων κομματιών στη σκα- 
κιέρα, εξαρτάται αν ο πύργος θα μετακινηθεί κατά ένα ή κατά περισσότερα τε
τράγωνα. Για να μετακινηθεί ο πύργος πρέπει ο δρόμος στον οποίο θα μετακι
νηθεί να είναι τελείως ελεύθερος. Δεν μπορεί να πάει ποτέ σε τετράγωνο ό
που βρίσκεται δικό του κομμάτι, ούτε μπορεί να το υπερπηδήσει. Εάν στον δρόμο 
του συναντήσει ένα εχθρικό κομμάτι, δεν μπορεί να το υπερπηδήσει, μπορεί όμως 
να το πάρει (δηλαδή να το κόψει ή αιχμαλωτίσει) και να καταλάβει τη θέση του.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 191Β
Ο  Η Οθωμανική αυτοκρατορία συρρικνώνεται και η επιρροή των Τούρκων 

εξασθενεί από την Α. Μεσόγειο ως την Κασπία θάλασσα.
ΟΟι Σοβιετικοί διακηρύσσουν το διαχωρισμό του κράτους από την εκκλησία.
Ο 0  Σοβιετικός κόκκινος στρατός καταλαμβάνει το Κίεβο πρωτεύουσα της 

Ουκρανίας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1928
Ο  Μεταφέρθηκε στις φυλακές της Αίγινας ο τ. δικτάκτορας Πάγκαλος και 

ύστερα στην επιτροπή της Βουλής για να απολογηθεί όπου απέκρουσε την κα
τηγορία ότι ανέτρεψε το νόμιμο πολίτευμα της χώρας.

ΟΔιεξήχθησαν στο Τόκιο οι πρώτες ιαπωνικές εκλογές στις οποίες πήραν 
μέρος ψηφοφόροι και των δύο φύλων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1938
Ο  Ο Αδόλφος Χίτλερ γίνεται ανώτατος αρχηγός του στρατού του Ράιχ.
ΟΑρχισε η ασύρματη επικοινωνία με την Κρήτη με αντίτιμο μία δραχμή κατά 

λέξη.
Ο  Οι οδοντόβουρτσες είναι τα πρώτα προϊόντα που κατασκευάζονται με 

βάση το νάιλον.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1948
ΟΤα Ηνωμένα Εθνη θεωρούν ότι η έλλειψη τροφίμων είναι το σπουδαιότε

ρο πρόβλημα της υφηλίου.
Ο ο  στρατηγός Βαν Φλιτ διορίζεται επικεφαλής των Αμερικανών αξιωματι

κών στην Ελλάδα συντονίζοντας τη στρατιωτική δραστηριότητα.
Ο  Ο Πάπας ΓΥος ΙΒ' ζητεί την απαγόρευση της ατομικής βόμβας χαρακτηρί- 

ζοντάς την ως την χειρότερη εφεύρεση του ανθρώπινου πνεύματος.
Ο Ο  Σ. Αϊζενστόιν ένας από τους γίγαντες του κινηματογραφικού χώρου πέ- 

θανε στη Σοβιετική Ενωση σε ηλικία 50 ετών.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1958
Ο  Εκτοξεύεται με επιτυχία ο αμερικανικός δορυφόρος (ΕξπλόρερΙ και τίθε

ται σε τροχιά γύρω από τη γη.
Ο  Ισχυρότατος σεισμός κατέστρεψε το Γραικοχώρι Θεσπρωτίας.
Ο  Η ελληνική Ενωση Συντακτών κατήγγειλε στον ΟΗΕ την Τουρκία για τις α

πελάσεις των ανταποκριτών των ελληνικών εφημερίδων.
Ο  Η Ιαπωνία επιτυγχάνει την πρώτη της πυρηνική αντίδραση σχάσης.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1968
Ο  Ιδρυση του φιλομακαριακού "Ενιαίου Κόμματος" στην Κύπρο υπό τον 

Γλαύκο Κληρίδη.
ΟΤαυτόχρονη ίδρυση του σοσιαλιστικού κόμματος ΕΔΕΚ από τονΒάσοΛυσ- 

σαρίδη προσωπικό γιατρό και στενό φίλο του Μακαρίου.
ΟΣτην Ελλάδα απαγορεύεται ο ξυλοδαρμός και γενικά οι σωματικές ποινές 

στους μαθητές.
Ο ο  Ρόμπερτ Κέννεντυ δηλώνει δημόσια ότι οι ΗΠΑ δε θα μπορέσουν να 

κερδίσουν τον πόλεμο στο Βιετνάμ.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1978
Ο  Οι ηγέτες της ΕΟΚΑ Β' στην Κύπρο ανακοίνωσαν τη διάλυση της οργάνωσης.
Ο  Αρχίζει στο Παρίσι ο νέος κύκλος συνομιλιών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

για το θέμα της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου οι οποίες θα καταλήξουν σε ναυάγιο.
Ο  Ο Καναδάς εκδιώκει 11 Σοβιετικούς συμβούλους με την κατηγορία της 

κατασκοπείας.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1988
Ο  Κατσχέθηκε φορτίο 55 τόνων χασίς στα ανοικτά της Κρήτης.
ΟΚαταργείται η βαθμολογία στα Γυμνάσια.
Ο  Πρόεδρος της Κύπρου ο Γ. Βασιλείου. □

Ο αξιωματικός
Κινείται μόνο διαγώνια. Κάθε παίκτης έχει δύο αξιωματικούς, από τους ο

ποίους ο ένας κινείται μόνο στα λευκά τετράγωνα και ο άλλος στα μαύρα.
Θυμίζουμε και εδώ τους κανόνες της μη υπερπήδησης γενικά και της μη κα

τάληψης τετραγώνου που κατέχεται από δύναμη του ιδίου χρώματος.
Ο αξιωματικός μπορεί να πάει σε τετράγωνο όπου βρίσκεται ένα αντίπαλο 

κομμάτι (που θα το πάρει).

Η Βασίλισσα
Ο τρόπος κίνησης της βασίλισσας ταυτίζεται άλλοτε με την κίνηση του πύρ

γου και άλλοτε με την κίνηση του αξιωματικού. Δηλαδή, η βασίλισσα μπορεί να 
μετακινηθεί κάθετα, οριζόντια και διαγώνια, κατά ένα ή περισσότερα τετράγω
να. Με άλλα λόγια η βασίλισσα πηγαίνει σε όλες τις κατευθύνσεις.

Πιθανολογείται ότι η ελάχιστη βαθμολογική υπεροχή της βασίλισσας έναντι 
του αθροίσματος πύργος + αξιωμαιτκός, έγκειται στο γεγονός ότι η βασίλισσα 
πλεονεκτεί του δευτέρου προσθετέου κατά το ότι αλλάζει χρώμα τετραγώ
νου (στρατηγικά θέματα για προχωρημένους!.

Και εδώ ισχύουν οι κανόνες μη υπερπήδησης μη "ομοιοκατάληψης" τετρα
γώνου, αφαίρεσης του κομματιού του αντιπάλου που μεταβαίνουμε στο τετρά
γωνό του. □

CRIME AND

SECumiY
ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

Από 1 Νοεμ. 1997 και κάθε μήνα, 
με τεχνολογικές εξελίξεις, νέα 

προϊόντα και υπηρεσίες, αστυνομικά 
θέματα, ρεπορτάζ, έρευνες και 

αναλύσεις από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, πάντα με κεντρικό άξονα 

την ασφάλεια κάθε μορφής, 
την αυτοάμυνα και ασφαλώς τον

“Αστυνομικό Πολιτισμό”. 
___________________________________
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ι τρεις άνδρες, ο Τζιμ Χούστον, ο Κάνυ Λέιτερ και ο Γκάρυ Πλατ, 
στέκονταν μπροστά στην ανοιχτή τζαμένια πόρτα του γρα
φείου τους. Η πόρτα έβλεπε στον απέραντο κήπο που περι

τριγύριζε το οίκημα της εταιρίας διαφημίσεων "Ντράυτον”. Και οι τρεις 
εργάζονταν σαν μακετίστες στο διαφημιστικό τμήμα. Αυτή την ώρα όμως 
είχαν εγκαταλείψει τις θέσεις 
τους για να παρακολουθήσουν 
την Ντιάνα Βέργκας, το πανέ
μορφο φωτομοντέλο, που από 
στιγμή σε στιγμή θα έπρεπε να 
κάνει την εμφάνισή της.

Ξαφνικό ένα σφύριγμα θαυ
μασμού ξέφ υγε από τα χείλη 
του Τζιμ Χούστον. Από το μονο
πάτι ε ίχε φανεί η Ντιάνα Βέρ- 
γκας. Φορούσε ένα μικροσκοπι- 
κό μπικίνι και περπατούσε λικνι
ζόμενη με χάρη. Όπως κάθε μέ
ρα τέτοια ώρα θα πήγαινε να πο
ζάρει στο φωτογράφο της εταιρίας Τζων Στίβεν για τις διαφημιστικές 
φωτογραφίες που είχαν παραγγείλει από το Φάιβ - Θρη.

Οι σχέσεις της Ντιόνας με τους άνδρες ποτέ δεν κρατούσαν πολύ. 
Ήταν από τους τύπους εκείνους που γρήγορα κουράζονται από ένα συ
ναισθηματικό δεσμό και που σύντομα αναζητούν άλλες, καινούργιες περι
πέτειες. Δεν μπορούσε να μείνει για πολύ πιστή σε ένα δεσμό της. Και 
ήταν αυτή που έλεγε πρώτη το "αντίο". Κατά καιρούς λοιπόν είχε "συ
μπαθήσει" τον Χούστον, τον Λέιτερ και τον Πλατ, αλλά κάθε φορά όλα τε 
λείωναν πριν καλά - καλό αρχίσουν.

Μέχρι εκείνη την ημέρα αυτοί που είχαν γλυτώσει από τη γοητεία της 
ήταν ο Τομ, ο θυρωρός, και ο Στίβεν, ο φωτογράφος. Η Ντιάνα δεν είχε 
καταδεχτεί καν να ενδιαφερθεί γι' αυτούς. Όμως, όπως και όλοι οι άλλοι, 
ο Τομ και ο Στίβεν δεν είχαν καταφέρει να μείνουν αδιάφοροι μπροστά 
της.

Αυτή όμως που έδειχνε φανερά την περιφρόνησή της για την Ντιάνα 
Βέργκας ήταν η Τζόαν Νράυτον, η διευθύντρια της εταιρίας. Η Τζόαν παρά 
ταύτα είχε δεχτεί τη συνεργασία του γοητευτικού φωτομοντέλου γιατί η 
παρουσία της στις διαφημιστικές ρεκλάμες είχε πολλαπλασιάσει τις δου
λειές της επιχείρησης.

Η Τζόαν Ντράυτον ήταν πια μια ώριμη γυναίκα, που δεν ήταν ούτε στα 
είκοσι ούτε στα τριάντα της χρόνια. Αλλά από τότε που έφτασε στα σα
ράντα είχε γίνει μια γυναίκα με ξεχωριστή προσωπικότητα και δεν της έ 
λειπε και κάποια σχετική γοητεία. Ο αξιαγάπητος χαρακτήρας της, η ανοι- 
χτόκαρδη εγκαρδιότητά της, η ευφυία της και η έντονη ενεργητικότητά 
της την έκαναν να φαίνεται αρκετά συμπαθητική. Και από τότε που πέρα
σε τα σαράντα η Τζόαν είχε πιστέψει πως, επιτέλους, βρήκε εκείνο που 
τόσο της έλειπε. Την αγάπη! Μια ήσυχη και ξεκούραστη αγάπη από έναν 
άνδρα, τονΈκτορα Κάρελ, που έδειχνε ότι ήξερε να εκτιμά και να σέβεται 
αυτή τη γυναίκα.

Ο Κάρελ ήταν ανώτερος υπάλληλος της κεντρικής Τράπεζας. Όπως και 
η Τζόαν δεν ήταν όμορφος αλλά το ευλύγιστο και ρωμαλέο παράστημά - 
του του χάριζε κάτι το νεανικό. Είχε όμως και άλλα προσόντα. Ήταν κοι
νωνικός, πνευματώδης και παρά τα πενήντα του χρόνια αρκετά αισθημα
τικός.

Εντούτοις η συμπεριφορά του δεν κράτησε για πολύ καιρό. Τελείως 
ξαφνικά και χωρίς να προβάλει κάποια ουσιαστική δικαιολογία είχε αρχίσει

να αραιώνει τις επισκέψεις του στην Τζόαν και να γίνεται αφηρημένος. Εί
χε αλλάξει σε τέτοιο βαθμό ώστε και τα σχέδια που έκαναν για γάμο με 
την Τζόαν είχαν πάψει να τον απασχολούν. Η Τζόαν Ντρέυτον είχε αρχίσει 
να βλέπει έναν εντελώς διαφορετικό άνδρα από εκείνον που είχε γνωρί
σει. Έτρεμε στη σκέψη ότι της ήταν πλέον τελείως άγνωστος.

Η Τζόαν Ντρέυτον τα είχε τελείως χαμένα. Όμως μετά από πολλές 
προσπάθειες, αγωνίες και προβληματισμούς είχε κατορθώσει τελικά να 
δώσει στη μεταμόρφωση του φίλου της το όνομα: Ντιάνα.

- Δεν σου αξίζει, του είχε πει, όταν έμαθε την αλήθεια.
Όμως από τη στάση και τις απαντήσεις του Κάρελ είχε καταλάβει πόσο 

μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον του για την Ντιάνα. ΟΈκτορας Κάρελ, ο λογι
κός και ισορροπημένος άντρας με τις καθαρές σκέψεις και το δυνατό χα
ρακτήρα είχε γίνει τελείως παράλογος, έμοιαζε με ξετρελαμένο δεκαο- 
χτάχρονο μαθητούδι, που συναντά την πρώτη του αγάπη.

- Τ ο λες, γιατί την ζηλεύεις, της είχε απαντήσει θυμωμένος. Μα εγώ την 
αγαπώ. Και θα σου πως και κάτι άλλο: Θα την παντρευτώ!

Η Τζόαν μπόρεσε να μη δείξει την ταραχή της.
- Δεν το νομίζω... του είχε πει με σιγουριά. Το ξέρεις πολύ καλά ότι με 

την Ντιάνα δεν έχεις το δικαίωμα να παίρνεις αποφάσεις.
- Κι εγώ σου λέω ότι μέσα σ' ένα μήνα, η Ντιάνα θα έχει γίνει γυναίκα 

μου!
- Αλλά οι προβλέψεις της Τζόαν είχαν βγει αληθινές. Οι σχέσεις του Κά

ρελ και της Ντιάνας δεν κράτησαν πολλές μέρες. Μονάχα δεκαπέντε.
- Ο Κάρελ από την ημέρα εκείνη ήταν σαν τρελός. Δεν είχε γυρίσει πίσω 

στην Τζόαν και δεν είχε την δύναμη να αντιδράσει στις βασανιστικές σκέ

ψεις που του προκαλούσε η ανάμνηση της Ντιάνας.
Θα είχε περάσει μισή ώρα από τη στιγμή που η Ντιάνα Βέργκας είχε 

διασχίσει το μικρό δρομάκι του κήπου για να πάει να ποζάρει για τις φω
τογραφίες.

Η κοπέλα άκουγε τις συμβουλές που με ψεύτικη αδιαφορία της έδινε 
ο φωτογράφος για τον τρόπο που έπρεπε να σταθεί, ώστε να βγει καλή η 
φωτογραφία. Στην πόζα εκείνη, θα έπρεπε ν?ανέβει πάνω σε μια κούνια 
και να χαμογελά πότε στον έναν και πότε στον άλλον, στους καθρέφτες, 
που είχαν τοποθετηθεί στα πλάγια της κούνιας.

Η κοπέλα συμμορφώθηκε.
- Ναι έτσι, μπράβο Ντιάνα! Τώρα κοίταξε την γυάλα με τα ψάρια... να ε 

κείνη που βρίσκεται στα δεξιά σου.
- Το μοντέλο συμμορφώθηκε και πάλι.
- Καταπληκτικό! Φώναξε ο Στίβεν τραβώντας την φωτογραφία.
Και ξαφνικά εκείνη την στιγμή, ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης είχε πα

ρουσιαστεί. Ηταν ο Εκτωρ Κάρελ. Πλησίασε με πολύ αργά βήματα και φαι
νόταν ότι ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για την εργασία τους.

Η Ντιάνα Βέργκας είχε μορφάσει δυσαρεστημένη. Και ο Στίβεν, ξανα
βρίσκοντας το απότομο ύφος του, τον είχε ρωτήσει επιτακτικά.

- Επιθυμείτε τίποτα, κύριε Κάρελ;
Ο νεοφερμένος τον κοίταξε αφηρημένος. Εμοιαζε σαν να μην τον είχε 

γνωρίσει. Εκανε μια χειρονομία λες κι' ήθελε να τον διώξει, και στο τέλος 
είπε:

- Οχι από εσάς!...
Η Ντιάνα δίνοντας μια ελαφρά ώθηση με το πόδι της, άρχισε να κουνιέ

ται μπρος-πίσω, πάνω στην κούνια. Τον κοίταζε επίμονα, Σα να ήθελε να 
διαβάσει την σκέψη του. Μετά όμως, από έναν μικρό δισταγμό, είπε με ε
λαφρά ειρωνεία:

- Ελπίζω ότι ούτε κΓ από μένα...
Ο Κάρελ την κοίταξε.
- Ναι, Ντιάνα, ούτε κι' από σένα, είπε σιγά. Αν ήρθα... ήρθα μονάχα για 

να σε σκοτώσω. Εφθασε η ώρα, Ντιάνα Βέργκας, να μου πληρώσεις το κα
κό, που μου έχεις κάνει.

Ηρθα να σε σκοτώσω...
Αυτά ακριβώς ήταν τα λόγια, που είχε πει ο Κάρελ. Αλλά με το κουρα

σμένο ύφος που είχαν ειπωθεί, δεν δημιουργούσαν την εντύπωση ότι ο 
Κάρελ ήταν πραγματικά αποφασισμένος να το κάνει.
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Όμως ο Κάρελ ήταν αποφασισμένος. Me αργές κινήσεις τράβηξε ένα 
πιστόλι από την τσέπη του και έστρεψε την κάνη του πάνω στο φωτομο
ντέλο.

Η αδιάφορη έκφραση της Ντιάνας εξαφανίστηκε. Μέσα σ' ελάχιστα 
δευτερόλεπτα, ο φόβος παραμόρφωσε τα χαρακτηριστικά της. Από τα 
χείλη της βγήκε ένα άναρθρο ουρλιαχτό, ένας ήχος ακαθόριστος, που δε 
κατάφερνε να γίνει ένα "όχι".

Από το οίκημα του γραφείου, οι τρεις μακετίστες που είχαν ακούσει το 
ξεφωνητό της Ντιάνας όρμησαν έξω. Πίσω τους ακολούθησε και ο θυρω
ρός.

Ο Κάρελ τους κοίταξε καθώς έρχονταν. Το χέρι του έτρεμε ελαφρό, 
αλλά δεν δίστασε και πυροβόλησε, τραβώντας τρεις φορές τη σκανδάλη. 
Οι καθρέφτες που βρίσκονταν στα πλάγια της κούνιας κομματιάστηκαν, 
και η Ντιόνα έπεσε στη γη.

Ο Κάρελ κοίταξε για μια στιγμή το πεσμένο σώμα της κοπέλλας, άφησε 
το πιστόλι από το χέρι του, κι αμέσως άρχισε να τρέχει. Οι πέντε όνδρες 
έτρεξαν πίσω του. Τον έφθασαν στην άκρη του κήπου, όταν ο Κάρελ σω
ριάστηκε χάμω εξαντλημένος.

- Πρέπει να καλέσουμε την Αστυνομία, είπε ο Χούστον, κι' έπειτα κοιτά
ζοντας προς το μέρος της κούνιας, πρόσθεσε: Και τον Σταθμό Πρώτων 
Βοηθειών, για να στείλουν ένα νοσοκομειακό αυτοκίνητο...

Ένας δυνατός κεραυνός είχε σκεπάσει τα τελευταία του αυτό λόγια. Α
μέσως μετά, είχε αρχίσει να πέφτει η δυνατή βροχή των καλοκαιρινών κα
ταιγίδων, που συνοδευόταν από συνεχείς τρομακτικούς κεραυνούς...

Υστερα από λίγα λεπτό, είχε φθάσει η αστυνομία και το νοσοκομειακό

αυτοκίνητο με ένα γιατρό. Αλλά τίποτα πια δεν μπορούσε να γίνει για την 
άτυχη κοπέλα. Οι τρεις σφαίρες που είχαν βγει από το πιστόλι του Κάρελ, 
είχαν σφηνωθεί στην καρδιά και στο δεξιό της πλευρό.

Για τον αρχιφύλακα Ντόνοβαν και τους συνεργάτες του, δεν υπήρχαν 
ερωτηματικό. Το μόνο που έπρεπε να κάνουν, ήταν να πάρουν μερικές 
πρόχειρες καταθέσεις από τους πέντε μάρτυρες. Ή, μάλλον, έξι, μια και 
η Τζόαν Ντόϋτον υποστήριζε ότι είχε παρακολουθήσει το έγκλημα από το 
παράθυρο του γραφείου της. Οσο για τα κίνητρα, η ίδια η Τζόαν διηγήθηκε 
πρώτα το μεγάλο δράμα του Εκτορος Κάρελ, κι έπειτα το δικό της.

Ο Κάρελ δεν μιλούσε αλλά κουνούσε καμιά φορά το κεφάλι του. Ναι, το 
παραδεχότανε ότι ήταν ένοχος. Αλλωστε γι' αυτό είχε κάνει αυτήν την ε 
πίσκεψη, είχε πάρει απόφαση να την σκοτώσει, ήταν ένας φόνος εκ προ
μελέτης.

Την άλλη μέρα και σχεδόν την ίδια ώρα που είχε γίνει ο φόνος, ο αρ- 
χιφύλακας Ντόνοβαν βρισκόταν στο γραφείο του και εξέταζε για άλλη μια 
φορά την "υπόθεση Κάρελ".

Στα χέρια του κρατούσε την τελευταία έγχρωμη φωτογραφία της 
Ντιάνας, που την είχε τραβήξει ο Στίβεν λίγο προτού εμφανισθεί ο Κάρελ. 
Η κοπέλα χαμογελούσε πάνω στην κούνια, ακουμπώντας το πόδι της στη 
γη. Από τις δύο πλευρές υπήρχαν δύο καθρέφτες ανέπαφοι.

Την προηγουμένη μέρα, σκεπτόταν ο αρχιφύλαξ Ντόνοβαν, όλες οι ε 
νέργειες είχαν γίνει πολύ πρόχειρα, κι αυτό γιατί οι συνθήκες του ε
γκλήματος ήταν τέτοιες, που δεν είχαν ανάγκη από μια προσεκτική έρευ
να.

Ιδιαίτερα, μάλιστα, δεν είχε δώσει σημασία στους σπασμένους καθρέ
φτες και στα κομμάτια τους, που ήταν παταγμένα κάτω στο χώμα. Είχε υ
ποθέσει ότι, πάνω στην αναταραχή που ακολούθησε τον φόνο, κάποιος θα 
είχε σπάσει τους καθρέφτες...

Αλλά, όμως να, που σε δύο από τις καταθέσεις των μαρτύρων, υπήρχε 
μια μικρή, θα μπορούσε να πει κανείς, λεπτομέρεια, η οποία όμως ξαφνικά 
άρχιζε να περιπλέκει την υπόθεση. Ηταν ένα στοιχείο που ούτε αυτός, 
αλλά ούτε και οι συνεργάτες του είχαν δώσει προσοχή.

Ο Στίβεν και ο Χούστον, οι δύο μάρτυρες, στην περιγραφή του φόνου 
που είχαν κάνει, βεβαίωναν ότι οι καθρέφτες είχαν σπάσει από τις σφαί
ρες.

Για τον Ντόνοβαν λοιπόν, η υπόθεση θα μπορούσε ν' αλλάξει μορφή αν 
τα πράγματα δεν είχαν γίνει έτσι. Και η φωτογραφία που κρατούσε στα

χέρια του, δημιουργούσε ερωτηματικά... Γι' αυτό, επειδή ο Ντόνοβαν ήταν 
από τους τύπους που τους αρέσει να διαλύουν και τις πιο μικρές υποψίες, 
βιάστηκε να καλέσει το βοηθό του, τον Στηβ.

Τον έστειλε αμέσως να πάει να πάρει συμπληρωματικές πληροφορίες 
από τους έξι μάρτυρες και να επιμείνει κυρίως στο σημείο με τους καθρέ
φτες. Του χρειαζόταν μια επιβεβαίωση των καταθέσεων.

Ο Στηβ είχε δοκιμάσει έκπληξη από αυτό που του ζητούσε να κάνει ο 
Ντόνοβαν. Είχε κοιτάξει παραξενεμένος τον ανώτερο του, και στο τέλος 
ρώτησε διατακτικά

- Αλλά... νομίζετε ότι είναι απαραίτητο; Σε τι θα χρησίμευε μια επιβε
βαίωση; Ολοι οι μάρτυρες δεν κατέθεσαν ότι, πράγματι ο Κάρελ σκότωσε 
την Ντιόνα; Δεν βρίσκω, λοιπόν, το λόγο...

- Μα δεν καταλαβαίνεις ότι θέλω να κατηγορήσω τον Κάρελ και για 
τους καθρέφτες που έσπασε; του είχε απαντήσει χαμογελώντας ο Ντό
νοβαν, και αμέσως ύστερα πρόσθεσε σοβαρά ΚΓ αν, κατά τύχη, ανα- 
καλύψουμε ότι, αντί του Κάρελ, κάποιος άλλος αποτελείωσε την Ντιόνα 
Βέργκας, τ ί θα πεις;

- Ο Στηβ συνέχιζε να τον κοιτάζει έκπληκτος. Τα είχε χαμένα. Του ήταν 
αδύνατον να φαντασθεί κάποιον άλλον για δολοφόνο.

Οι μάρτυρες επιβεβαίωσαν τις καταθέσεις τους. Οι σφαίρες που είχαν 
ριχτεί από τον Κάρελ, έσπασαν τους καθρέπτες. Έτσι, ο αρχιφύλακας 
Ντόνοβαν είχε αρχίσει να μελετά την υπόθεση από την αρχή.

Οι καταθέσεις συμφωνούσαν ακόμα και στο σημείο ότι ο Κάρελ είχε ρί
ξει τρεις μονάχα σφαίρες εναντίον της Ντιάνας. Οι ειδικοί είχαν βεβαιώ
σει ότι οι σφαίρες που βρέθηκαν στο πτώμα ήταν ριγμένες από το ίδιο πι

στόλι. Από το πιστόλι του Κάρελ.
"Τότε, πώς έσπασαν οι δύο 

καθρέπτες," αναρωτήθηκε ο 
Ντόνοβαν.

Θα του ήταν εύκολο να θεω
ρούσε κλεισμένη την υπόθεση 
αλλά τον εμπόδιζε κάτι. Η διαί
σθησή του του έλεγε πως κάτι 
δεν πήγαινε καλά.

Σηκώθηκε από την πολυθρό
να του και πιάνοντας το βοηθό 
του από το μπράτσο, τον παρέ
συρε έξω από το γραφείο του.

- Πρέπει να γυρίσουμε εκεί κάτω, του είπε αποφασιστικά. Θα πάμε στον 
κήπο της εταιρείας "Ντράϋτον". Κάπου εκεί μέσα στους κορμούς των δέν
δρων ... στον τοίχο, που περιτριγυρίζει τον κήπο... ή κάτω στο χώμα, πρέ
πει να βρούμε ακόμα δύο σφαίρες. Δύο σφαίρες που κι' αυτές έχουν βγει 
από το ίδιο πιστόλι.

Οι δύο σφαίρες βρέθηκαν πράγματι. Ηταν σφηνωμένες στη μάντρα. Ο 
Ντόνοβαν δεν είχε κάνει λάθος. Είχε κατορθώσει να βάλει και τον τελευ
ταίο κρίκο στην αλυσίδα των συλλογισμών του. Κοίταξε επίμονα τον Στηβ.

-Λοιπόν, Στηβ, τι θα έλεγες αν σου πρότεινα να πάμε να συλλάβουμε...
Αλλά η φωνή του σκεπάστηκε από μια δυνατή βροντή. Ο καιρός χάλαγε 

πάλι.
Ο Στηβ έγνεψε "ναι", λες κι είχε αντιληφθεί αυτά που θα έλεγε στη συ

νέχεια ο ανώτερος του.
Η Τζόαν άνοιξε την πόρτα και δεν της χρειάσθηκε πολλή ώρα για 

να καταλάβει ότι οι δύο αστυνομικοί έχουν πάει για να την συλλά- 
βουν. Δεν έφ ερ ε  αντίσταση και ζήτησε να την αφήσουν να φορέσει 
ένα παλτό και να βάλει μερικά απαραίτητα πράγματα μέσα σε μια 
τσάντα.

Όταν μπήκαν στο περιπολικό, είχε πέσει κουρασμένα στο κάθισμα κλεί
νοντας τα μάτια της. Δεν είχε ζητήσει εξηγήσεις, αλλά ο Ντόνοβαν θεώ
ρησε υποχρέωσή του να της εξηγήσει τους συλλογισμούς του, που τον 
είχαν οδηγήσει ως αυτό το συμπέρασμα.

- Από τ ις  τρ ε ις  σφα ίρες που έρ ιξε  ο Κάρελ, της είπε, οι δύο 
έπεσαν στους καθρέπτες και τους έσπασαν. Αρα, ο Κάρελ μονά
χα μια φορά πυροβόλησε επάνω στη Ντιόνα. Αλλά στο σώμα της 
υπήρχαν τρ ε ις  σ φ α ίρες από τ ις  οποίες οι δύο είχαν σφηνω θεί 
στην κ α ρ δ ιά ...

Το μοναδικό πρόσωπο που θα μπορούσε να τις έχει ρίξει, αφού οι άλλοι 
καταδίωκαν το Κάρελ, είσαστε εσείς.

Κυρία Τζόαν Ντόϋτον. Και τους πυροβολισμούς δεν τους άκουσε κα
νείς, γιατί έπεφταν συνεχώς οι κεραυνοί...

Η γυναίκα είχε σκύψει το κεφάλι της. Στο βλέμμα της υπήρχε μια έκ
φραση απελπισίας. Μίλησε με άχρωμη φωνή:

- Ηταν μονάχα πληγωμένη, όταν πλησίασα ...
Θα μπορούσε να γλυτώσει για άλλη μια φορά...
Όμως, όπως κατέστρεψε τον Εκτορα, θα κατέστρεφε και άλλους...
Της άξιζε να πεθάνει. □

Κ Α & ρ ε α η  ε ζ
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Για tis  V M  ελευθερεε ώρεε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ανώτεροι υπάλληλοι που ελέγχουν τη λειτουργία υπηρεσιών.
2. Εργο του Καμύ (χωρίς άρθρο) - Ασιάτισσα κι αυτή.
3. Μάρκα μαγειρικού αλατιού - Μια μωρουδίστικη λέξη - ...Καλέ: η Ακρο- 

ναυπλία.
4. Είδος καπνιστού ψαριού - Ενας προοδευτικός Ιουδαίος βασιλιάς.
5. Διεθνής εμπορικός όρος - Απόμαχους της θάλασσας συνταξιοδοτεί 

(αρχικά) - Τα έχει η ...ήττα.
6. Βελγική πόλη - Στις 21 Μαρτίου η εαρινά
7. Βραδινή συγκέντρωση στο σπίτι με καλεσμένους - ...Μπούα: παλιός 

ολυμπιονίκης.
8. Είναι και η σαύρα - Παλιό γαλλικό τσίρκο.
9. Μετρική μονάδα της Κίνας - Κλώσιμο, γνέσιμο.
10. Νησιά της Ταλλίας - Ευρωπαϊκό κράτος.
11. Κοιμίζει... βρέφη - Εγραψε το έργο: “Το Μαγικό Βουνό" - Ομοια... 

σιωπής.
12. Οικονομικοί αυτοί οι θερμοσίφωνες - Ορος του πόκερ.
13. ...Πάολο: πόλη της Βραζιλίας - Κουταμάρα.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Ετσι λέγεται ο τσιγκούνης, ο φιλάργυρος.
2. Μεγάλη αθηναϊκή συνοικία - Μαγειρική έκφραση.
3. Πείσμα, θυμός - Αθόρυβη... αγάπη - Μέρος του κεφαλιού.
4. Συνεχόμενα στο... μισθό - Στην Αυλίδα ο τόπος της θυσίας της (μυθ.).
5. Αρχικά μιας συνδικαλιστικής παράταξης - Ράτσα σκυλιού - Η ψυχή 

των αρχαίων Αιγυπτίων.
ό.Δεν είναι ο μπούφος - Ενας σπουδαίος Αυστριακός συνθέτης (1717-13501.
7. Λέγεται η τραγουδίστρια Κούρτη - Χρονικός σύνδεσμος - Γνωστό ά

ντρο της Κρήτης.
8. Γράμματα απ' τη Θήρα - Τραπεζικά αρχικά μας - Επιφώνημα, ψω

μοτύρι... αμανέδων.
9. Λέγεται Ολλανδός προπονητής ποδοσφαίρου Λίμπρεχτς, που προ

πονούσε την ομάδα του Ηρακλή Θεσσαλονίκης - ...Νοβάρο: παλιός ηθο
ποιός - Δορυφόροι του ...Ρ.

10. Μαθήματα για... βιαστικούς - Ιδιοι σε μέγεθος.
11.0 σκόρος (καθ.) - Ιδανικά τέτοια ζευγάρια.

Αστυνομικό πρόβλημα
Το ασανσέρ σταμάτησε μεταξύ του δευτέρου και τρίτου ορόφου. Ε

πειδή την ώρα εκείνη κανείς άλλος δεν βρισκόταν στο παλιό μέγαρο 
Μπουρζέ, ο Ρικ, ο νεαρός γκρούμ, έσπευσε να ειδοποιήσει την Πυροσβε
στική. Εφτασε εκεί έπειτα από πέντε λεπτά περίπου, για να διορθώσει τον 
ανελκυστήρα και να ελευθερώσει τη Σιμόν - μια όμορφη υπηρετριούλα 
του μεγάρου - που είχε παγιδευτεί σ' αυτόν. Ενας πυροσβέστης, κατόρ
θωσε να σκαρφαλώσει ως εκεί πάνω από τα εσωτερικά καλώδια, βρήκε 
την πόρτα του ασανσέρ ανοικτή και μέσα νεκρή τη Σιμόν, με μια μαχαιριά 
στην πλάτη.

- Πως συνέβη; ρώτησε ο Επιθεωρητής της Εγκληματολογικής Υπηρε
σίας Λαμπονέ τον γκρούμ.

- Δεν ξέρω, είπε αυτός. Ημουν εδώ, όταν η Σιμόν μπήκε στο ασανσέρ. 
Ηταν να μπω κι εγώ μαζί της, για να την πειράξω λίγο όπως έκανα συχνά. 
Αλλ' αυτή μ' έσπρωξε γελώντας έξω, πάτησε το κουμπί κι ανέβηκε μόνη 
της. Ξαφνικά, είδα το ανσανσέρ να σταματά. Για να την τρομάξω, την άφη
σα εκεί και απομακρύνθηκα σφυρίζοντας. Γρήγορα όμως τη λυπήθηκα και 
γύρισα για να την κατεβάσω. Τότε παρατήρησα πως το ασανσέρ είχε πά- 
θει κάποια βλάβη και δε λειτουργούσε. Επειδή δεν ήταν εδώ ο μηχανικός 
για να το διορθώσει τηλεφώνησα στην Πυροσβεστική.

- Οταν απομακρύνθηκες από το ασανσέρ, πόση ώρα έλειψες;
- Ούτε δύο λεπτά. Η αλήθεια είναι ότι η Σιμόν είχε πάψει να ξεφωνίζει 

και να γυρεύει βοήθεια. Δεν έδωσα όμως σημασία, γιατί νόμιζα πως το έ 
κανε αυτό για να με πεισματώσει.

- Τι μπριγιόλ βάζεις στα μαλλιά σου, Ρικ;
- Σαταλέν.
Ο Λαμπονέ γύρισε στον βοηθό του.
- Πέρασέ του τις χειροπέδες, Ζυρώ του είπε. Πρέπει να μας εξηγήσει 

για ποιο λόγο σκότωσε την άμοιρη Σιμόν.
Πώς ο Λαμπονέ κατάλαβε ότι ο δολοφόνος της Σιμόν ήταν ο γκρούμ;

Το δύσκολο κουίζ
TwvMINNIE και NORMAN HICKMAN

Πώς είναι οι εγκυκλοπαιδικές σας γνώσεις;
Προσπαθήστε να βρείτε τις απαντήσεις
1. Ποιος πασίγνωστος πίνακας γάλλου ζωγράφου χρειάστηκε να αλλά

ξει τίτλο όταν καθαρίστηκε;
2. Το 1961 διαβάζεται το ίδιο κι αν το αναποδογυρίσεις. Ποια είναι η ε 

πόμενη χρονιά που συμβαίνει αυτό;
3. Πού πρωτοκαλλιεργήθηκαν οι τουλίπες και τι σημαίνει το όνομά τους;
4. Ποιες πολύτιμες πέτρες είναι ακριβώς ίδιες στη σύσταση αλλά δια

φέρουν στο χρώμα;
5. Τι το αξιοσημείωτο γνωρίζετε για την Αννα Γκόνξα Μποτζάξιου;
6. Πατέρας και γιος κέρδισαν από ένα Οσκαρ το 1948 για την ίδια ταινία. 

Ποιοι ήσαν και για ποια ταινία;
7. Πού άκουσε ο Μπετόβεν την πρώτη εκτέλεση της Ενατης Συμφωνίας 

του;
8. Αν ταξιδέψετε προς ανατολάς από το Ακρωτήριο Χορν, ποια θα είναι 

η πρώτη στεριά που θα συναντήσετε;
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9. Γιατί το μαστίγιο κάνει στράκες;
10. Αν η Ιαπωνία είναι η Χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, ποια είναι η Χώ

ρα της Πρωινής Γαλήνης;
11. Ποιο είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος;
12. Ποια περιοχή της Αφρικής πήρε το όνομά της επειδή οι θαλασσο

πόροι έφτασαν εκεί ανήμερα τα Χριστούγεννα;

ΛΥΣΕΙΣ ΚΟΥΙΖ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ...
α) Το ελικόπτερο προσγειώνεται λίγο ανατολικότερα από το σημείο 

αρχικής απογείωσης, β) Εχοντας δεδομένο ότι οι αράχνες έχουν 8 και τα 
σκαθάρια 6 πόδια βρίσκουμε εύκολα πως το αγόρι μάζεψε 3 αράχνες και 
5 σκαθάρια.

ΛΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
Η γυναίκα βάδιζε στο δεξί πεζοδρόμιο του δρόμου ως προς την κα

τεύθυνσή της. Ως εκ τούτου, λογικό θα έπρεπε να έχει πυροβοληθεί στο 
δεξί κρόταφο.

Πως θα χρησιμοποιήσετε το χάρτη
θα λάβετε υπόψη τις κίτρινες ενδείξεις με τα 8 σημεία του ορίζοντα 

(North, ΝΕ, East, κ.λπ.) και θα κρατάτε προς τα κάτω - προς το έδαφος - το 
σημείο του ορίζοντα που σας ενδιαφέρει. Ετσι έχοντας προς τα κάτω το 
σημείο του βορρά (North) θα δείτε τη θέση της Μικρής Αρκτου με τον Πο
λικό προς τα πάνω, κάτω απ' αυτήν τον αστερισμό του Δράκοντα και δεξιά 
της τη Μεγάλη Αρκτο. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" 
με χαρά θα δεχτεί τις συνεργασίες σας 
(σταυρόλεξα,αστυνομικά προβλήματα, 

κουϊζ, κ.λπ.)

Φ ε β ρ ο υ ά ρ ι ο ς  1 9 9 8 1 3 3  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση



1  Ο προϊστάμενος 

Τηλεπικοινωνιών Περι

φ έ ρ ε ια ς  Κ ε ν τρ ικ ή ς  

Μ α κ ε δ ο ν ία ς  κ. Ν. 

Β ερ β ελ ίδη ς , ευ χα ρ ι

σ τ ε ί  θ ερ μ ά  το  Δ ιο ι

κητή του Αστυνομικού 

Τμήματος Ανω Πόλης 

Θ εσ /ν ίκης καθώς και 

όλο το  προσωπικό του Γραφείου Ασφαλείας, δ ιότι πέτυχαν σε συ

νεργασία με τ ις  υπηρεσίες του ΟΤΕ, την επ 'αυτοφώρω σύλληψη 

αλλοδαπού ο οπ οίος παραβ ίαζε και χρησ ιμοπ οιούσε αχρεω - 

σ τήτω ς από τον Απρίλιο του 1997 καρτοτηλέφω να του Οργανι

σμού.

1  Ο Δ /ν τή ς  το υ  Σ ώ ματος τη ς  Ο λλανδικής Α σ τυνομ ία ς  κ. 

H.G.J.M. Raeven εκφ ρ ά ζε ι τ ις  θ ερ μ ές  του  ευχαρ ισ τίες  προς το  

Διοικητή του Α.Τ. Κομοτηνής κ. Δολαπτσόγλου Σιδέρη και τους συ

νεργά τες του, για την εγκάρδια και φ ιλόξενη υποδοχή καθώς και 

τη συναδελφική συμπαράσταση που πρόσφεραν στους Ανακριτι- 

κούς Υπαλλήλους της Ολλανδικής Αστυνομίας κ.κ. W. Haarman και 

J. Gruiters.
“ Πεποίθησή μου  e/Va/'-επισημαίνει στην ευχαριστήρια επιστολή 

του  ο κ. Raeven- "πως μ ε  τον τρόπο που, εσ ε ίς  και οι συνεργάτες  

σας, συμπαρασταθήκατε τους δύο Ολλανδούς ανακριτικούς υπαλ

λήλους, υπογραμμίζετα ι μ ε  πολύ έμφ ασ η  τη σπουδαιότητα  της 

διεθνούς συνεργασίας σ ε  ποινικές υποθέσεις. Α υ τό  ισχύει ιδ ια ίτε 

ρα  για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος που πραγ

μα τικά  δ εν  έχ ε ι σύνορα".

1  Οι μαθητές των Π και Γ4 τάξεω ν του 2ου Πειραματικού Γυ

μνασίου Αθηνών, εκφράζουν τ ις  θερμές τους ευχαρ ισ τίες για την 

εγκάρδια υποδοχή που τους επεφύλαξαν οι αρμόδιοι αστυνομικοί 

της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την επίσκεψή τους στο Μ έγαρο 

της Ελληνικής Αστυνομίας στη Λ. Αλεξάνδρας.

1  Ο κ. Ν. Ζαρκαδούλας εκφ ρ ά ζε ι τα θερμά του  ευχαριστήρια 
προς το  Διοικητή και όλο το  προσωπικό του Α.Τ. Θήβας για τη θ ε 

τική αντιμετώπιση του προσωπικού του προβλήματος.

1  Η κα Χρυσούλα Α γγος και η ο ικογένειά  της ευχαρ ιστούν 
θερμά τον Ανθυπαστυνόμο κ. Χάρη Παπαδόπουλο που υπ ηρετεί α- 

τη Γ εν. Αστυν. Δ/νση Θεσ/νίκης, για τ ις  πρώτες βοήθειες που πρό
σφορε στον πατέρα της ο οποίος έπαθε ανακοπή καρδιάς σε κε

ντρικό δρόμο της Θ εσ/νίκης και σώθηκε χάρη στην έγκαιρη επέμ

βασή του.

1  Ο κ. Ζερβουδάκης Μάρκος από την Αμαλιάπολη Αλμυρού εκ 

φ ράζε ι την ευγνωμοσύνη και τις  ευχαρ ισ τίες τόσο τ ις  δ ικές του 

όσο και της συζύγου του, για την άμεση και αποτελεσματική επέμ

βαση των αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Αλμυρού και 

του Αστυν. Σταθμού Σούρπης που ε ίχ ε  σαν αποτέλεσμα τη σύλλη

ψη των δραστών διάρρηξης της κατοικίας τους στην Αμαλιάπολη 

και την επιστροφή μέρους των κλοπιμαίων.

1  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Καταστηματαρχών 

Παλαιός Πόλης Ρόδου αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το  

Δ /ντή  της Αστυν. Δ /νσης Ρόδου, το  Διοικητή της Τσυριστικής Αστυ

νομίας καθώς και όλο το  προσωπικό των παραπάνω υπηρεσιών, 

για την προσφορά τους στην περιοχή κατά τη διάρκεια της θ ε 

ρινής περιόδου.

"Ο συντονισμός και η απασχόληση αστυνομικών σ ε  24ώρη  βά

ση-επισημαίνει στην ευχαριστήρια επιστολή του ο πρόεδρος του

Σωματείου κ,Κουφός- “σ υ ντέλεσ ε τα  μ έγ ισ τα  στην εύρυθμη λ ε ι

τουργία της αγοράς."

1  Η Ενωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ν. Καστοριάς αισθάνεται 

την υποχρέωση να συγχαρεί τους: α) ΥπαστΑ' Τσόλια Ιωάννη του 

Α.Τ. Αργους Ορεστικού β) Υπαστ.Β' Ζαμπουρα Χρήστο Υποδιοικητή 

του Α.Τ. Αργους Ορεστικού και γ) τους Αστυφύλακες Παπαηλία Η- 

λία και Στεφάνου Νικόλαο που με κίνδυνο της ζωής τους σε πρό

σφατη καταδίωξή τους συνέλαβαν τον επικίνδυνο κακοποιό που 

λήσ τεψ ε το  υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας Ελλάδος στο 

Αργος Ορεστικό Καστοριάς.

!  Ο κ. Γ ιάννης Α γγέλου-Δ /ντής του ιδ ια ίτερου Γ ραφείου του 

Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ,Κώστα Καραμανλή-σε ευχαρι

στήρια επιστολή του που απευθύνει προς τον Αστυν. Δ /ντή Α λε

ξανδρούπολης με την ευκαιρία της επ ίσκεψης του Προέδρου στο 

Νομό, αναφέρει:

" Θα ήθελα  να σας εκφράσω  την ευαρέσκεια  του Π ροέδρου μα 

ζ ί  μ ε  τις δ ικές μου ευχαρ ισ τίες  για τη φ ιλοξεν ία  και τις  διευκολύν

σ ε ις  που παρείχατε σ τον ίδ ιο και τη συνοδεία του κα τά  τη διάρκεια  

της επ ισκέψ εώ ς του σ το Ν ομό σας."

1  Ο κ. Παπαμιχαήλ Διαμαντής του Κων/νου κάτοικος Αρίσβης 

Σαπών Ν. Ροδόπης, εκφ ρά ζε ι τ ις  θερ μές του ευχαρ ισ τίες και συγ

χαίρει την Δ/νση Ασφαλείας Θ εσ/νίκης και ιδ ια ίτερα όλο το  προ

σωπικό του Τ μήματος Οικονομικού Εγκλήματος, οι οποίοι αφού ερ 

γάστηκαν με ζήλο και υπηρεσιακή ευσυνειδησία εντόπισαν και ε 

πέστρεψαν προϊόντα μεγάλης αξίας που του είχαν αποσπάσει με 

απάτη.

1  Ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνο

μίας κ. Λεω νίδας Παπαδάκης, εκφ ρ ά ζε ι τ ις  θ ερ μές  του  ευχαρ ι

σ τίες  προς τον επιχειρηματία κ. Χριστόφορο Τσισμετζόγλου, για 

την οικονομική του προσφορά η οποία συνέβαλε στη διοργάνωση 

της Χριστουγεννιάτικης εορταστικής εκδήλωσης προς τιμή των 

παιδιών τω ν Δοκίμω ν Υπαστυνόμων και το υ  προσωπικού τη ς  

Σχολής.

1  Από τον Πρόεδρο της Ενωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυ
νομίας Π ερ ιφ έρε ια ς  Κρήτης κ. Αντώνιο Δαριβιανάκη λάβαμε την 

παρακάτω ευχαριστήρια επιστολή την οποία και παραθέτουμε στη 

συνέχεια:

“ Η άψογη οργάνωση της Αστυνομικής Δ /νσης Ηρακλείου, κατά 

την ολιγοήμερη επίσκεψη της Ποδοσφαιρικής Ομάδας Αστυνομι
κών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λάρνακας Κύπρου, στο Νομό Η

ρακλείου Κρήτης, αποδεικνύοντας το  μεγαλείο της Κρητικής φ ιλο

ξενίας, βοήθησε στη σύσφιξη των σχέσεω ν Αστυνομίας Κύπρου 
και Ελλάδας, μέσα σε ένα έντονα συγκινητικό κλίμα συνοδευόμενο 

από συναδελφοσύνη, φιλαλληλία και εγκαρδιότητα.

Α ξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια στους διοργανω τές και σε 

όλους που συνέβαλαν για την επιτυχία της και ιδ ια ίτερα στον Α

στυνομικό Δ /ντή Ηρακλείου κ. Αλέξανδρο Αναστασίου.

Ευχόμαστε να συνεχιστούν οι εκδηλώ σεις τέτο ιο υ  είδους, γ ια τί 

βοηθούν όχι μόνο στη σύσφιγξη των σχέσεω ν ανάμεσα στις Α
στυνομίες των δύο χωρών αλλά συμβάλλουν αποφασιστικά στην 

καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

1  Ευχαριστούμε για τ ις  συνεργασίες τους τους κ.κ. Κοσμά Α- 

ντω νόπ ουλο (Κυπαρισσία), Σ ε ρ α φ ε ίμ  Α θανασ ίου  (Βόλο), Νίκη 

Κούλη- Κούρταλη (Τρίπολη), Βενετία Σιώντα - Μητρετώδη και Υ/Β' Ε

λευθέριο Σαλπιγκτή(Ρόδο). □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΤΟ ΚΥΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
Η PROMOT ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ, μετά από μια συνεχή ανοδική 
πορεία, είναι σήμερα ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την 
Ελλάδα των ελικοπτέρων EUROCOPTER, των ειδικών οχημάτων 
MERCEDES-BENZ UNIMOG και των MERCEDES G 4X4

Τα οχήματα πολλαπλής χρήσεως UNIMOG και τα ελικόπτερα της 
EUROCOPTER INTERNATIONAL, της μεγαλύτερης εταιρίας 
κατασκευής ελικοπτέρων στην Ευρώπη, είναι προϊόντα διεθνούς 
κύρους και υψηλής τεχνολογίας.

Τα UNIMOG διακρίνονται για τις πολυδιάστατες εφαρμογές τους: 
με τις κατάλληλες εξαρτήσεις μπορούν να μετατραπούν σε γερανούς, 
λιπαντικά, εκχιονιστικά, πυροσβεστικά, σάρωθρα, χλοοκοπτικά, απο
φρακτικά, βαρούλκα κ.λπ. Διακρίνονται επίσης για την αξιοπιστία 
που χαρακτηρίζει όλα τα οχήματα της MERCEDES-BENZ.

Τα MERCEDES G 4X4 διακρίνονται για την τεχνολογική ανωτερό- 
τητά τους καθώς και την άριστη οδική συμπεριφορά τους με αποτέ
λεσμα να χαρακτηρίζονται από πολλούς ως τα αυτοκίνητα που επι
βάλλουν μια νέα εποχή στην κατηγορία των 4X4.

PROW J K X

Ε.Ι.ΛΑΙΝ Ο Π Ο ΥΛΟ Σ Α.Ε. M ercedes-B enz
ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΤΗΣ MERCEDES - BENZ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΛΑ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
MERCEDES - BENZ UNIMOG & MERCEDES G 4X4
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