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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΜΜΕ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ
"Πρέπει να το πάρουμε απόφαση άτι θα ζούμε σε πολυπολιτισμικδ περιβάλλον και μάλιστα άτι αυτό μας κάνει καλά" 

τόνισε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργος Ρωμαίος σε μια εισήγησή του, 
που, χωρίς να απογειώνεται από τη σκληρή πραγματικότητα, ξεχείλ ιζε από ανθρωπιά, 

στο 7ο Δημοσιογραφικό Συνέδριο στη Σαμοθράκη (25 -2 8  Ιουνίου 1998).
Μέσα από μια ακαταμάχητη λογική ανατρέπονται όλες οι "ψυχώσεις" της κοινής γνώμης 

και αποκαλύπτονται εκείνοι που ηθελημένα ή άθελό τους τις καλλιεργούν.
Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" πιστεύοντας ότι η εισήγηση αυτή δεν αφορά μόνον τα ΜΜΕ 

αλλά και κάθε αστυνομικό υπάλληλο και πολίτη αυτής της χώρας, 
ευχαριστεί τον κ. Υπουργό που επέτρεψε τη δημοσίευση εκτενών αποσπασμάτων της.

Ό  τίτλο ς  της εισήγησής μου ίσως ακούγεται παράξενα εφ όσ ον η 

συζήτηση, όλο και περισσότερο τα τελευτα ία  χρόνια, σ τρέφ ετα ι στην 

ευθύνη που φέρουν τα Μέσα για τη δημιουργία ξενοφοβικών τάσεων στο 

κοινωνικό σώμα, παρά στη συμβολή τους στην αποτροπή δημιουργίας 

τους. Είναι όμως διαλεγμένος έτσ ι ακριβώς για να υπονοεί-θυμίζει και ένα 

βασικό ερώτημα συναφές, και, με την άλλη πολύ σημαντική προσπάθεια 

της ΕΣΗΕΑ για αναζήτηση μιας σύγχρονης δημοσιογραφικής δεοντολογίας. 

Πέρα δηλαδή από τον ρόλο της αναπαραγωγής ειδήσεων και τη συζήτηση 

για τον τρόπο που γίνεται αυτή, μήπως σήμερα αντιστοιχεί στα ΜΜΕ και κά

ποιο κοινό χρέος που συνίσταται στην προετοιμασία των λαών για την α

νοικτή κοινωνία;

Μήπως απαιτείται μια συμφωνία κυρίων με στόχο την εξάλειψη των 

πρακτικών που δημιουργούν ένταση για την ένταση, έχθρα για την έχθρα, 

βία για τη βία, πίσω από το άλλοθι ε ίτε  του θεάματος, ε ίτε  "ιδεολογικών" 

αγκυλώσεων; Μήπως απαιτείται μια συμφωνία κυρίων για την προοδευτική 

εγκατάλειψη της τακτικής της έξαψης των παθών, που αποτελεί μεν ένα 

τρόπο για θεαματικότητες ή αναγνωσιμότητες, αλλά από την άλλη δη

μιουργεί, αφ ' ενός επίπλαστες ανάγκες βίαιης εκτόνωσης των ομάδων, α- 

φ ' ετέρου τέτο ια  και τόση απώλεια της αίσθησης του μέτρου που μπορεί 

να καταλήξει μέχρι και σε απώλεια της αξιοπιστίας, δηλαδή σε βλάβη του 

νωτιαίου μυελού των Μέσων Ενημέρωσης.

Η ξενοφοβία κατ' αρχός δεν μπορεί εννοηθεί παρά σαν ένα ανεπιθύμη

το παραπροϊόν της μετανάστευσης. Είναι η μεταναστευτική φύση του αν

θρώπου αυτή που φέρνοντας σ' επαφή τους πληθυσμούς έχει παράγει την 

έννοια "ξένος”, όπως είναι αυτή η ίδια που έχει παράγει τον πολιτισμό σχε

δόν στο σύνολό του. Ας κάνουμε μια μικρή αναδρομή στη σχετικά πρόσφα

τη ιστορία, ώ στε αυτό να φανεί καθαρότερα Ιαλλά και για να συνειδητο

ποιήσουν επιτέλους αυτοί που ταυτίζουν τη μετανέστευση καθ' αυτή με τη 

λέξη "πρόβλημα" ότι είναι σαν να θεωρούν πρόβλημα τον ίδιο τον άνθρωπο, 

πράγμα βέβαια που δεν υποστηρίζουν επισήμως).

Τα τελευταία 500 χρόνια η ανάπτυξη των συγκοινωνιών και η μεγάλη ώ

θηση που πήραν τα υπερπόντια ταξίδια, ο εμποροκρατισμός με τις  φ ιλε

λεύθερες οικονομικές αντιλήψεις που επικράτησαν στις συναλλαγές, και 

βέβαια η βιομηχανική επανάσταση αποτέλεσαν γενικόλογα κάποια από τα 

κίνητρα του πιο σημαντικού μεταναστευτικού ρεύματος στην Παγκόσμια Ι

στορία και που πηγή του υπήρξε η Ευρώπη. Μ ετά τους δύο Παγκόσμιους 

πολέμους σημειώθηκε κίνηση μεγάλου αριθμού μεταναστών, λόγω των 

μεταβολών που επήλθαν (καθεστωτικών, πολιτικών, γεωγραφικών, ανε

ξαρτητοποίησης των πρώην αποικιών κ.λ.π.1.

Παράλληλα είχαμε και την αυστηρότερη λειτουργία της έννοιας των συ

νόρων καθώς και την εμφάνιση του διαβατηρίου. Κατά τις δεκαετίες 1950 

-1960 ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες βασίστηκαν κυριολεκτικά στην εισα

γωγή μεταναστών από ευρωπαϊκές και άλλες χώρες για την κάλυψη των 

αναγκών τους σε εργατικό δυναμικό. Οι μετανάστες αυτοί συνέβαλαν ση

μαντικά στην ανοικοδόμηση της Ευρώπης και στην οικονομική ανάπτυξη 

που ακολούθησε. Προσωπικά πιστεύω ότι συνετέλεσαν και στην αύξηση 

της δυναμικής της μεγάλης ιδέας του Σουμάν που σήμερα υλοποιείται ως 

Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο ρυθμός μετανάστευσης επιβραδύνθηκε σταδιακά λόγω της ύφεσης 

που προκάλεσε η κρίση του πετρελαίου τη δεκαετία του 1970 και οι δυνα

τότητες νόμιμης μετανάστευσης περιορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό. Μ ε την 

"πτώση του τείχους", τον πόλεμο του Κόλπου, και το συνεχές άνοιγμα της 

ψαλίδας Βορράς - Νότος νέα ισχυρά μεταναστευτικά ρεύματα εμφανίστη-
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καν τα οποία όσον τουλάχιστον αφορά το "Βορράς- Νότος" έχουν αντίθετη 

φορά από τα ρεύματα που διαμόρφωναν την σημερινή πραγματικότητα 

τους τελευταίους αιώνες. Παράλληλα ορισμένες χώρες προέλευσης με

ταναστών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, εξελίχθηκαν σταδιακά σε χώ

ρες υποδοχής μεταναστών. Ιδιαίτερα, μάλιστα, στη σημερινή συγκυρία, η 

Ελλάδα για πολλούς λόγους (γεωγραφικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς) α

π οτελε ί και θα συνεχίσει να απ οτελεί πόλο έλξης μεταναστών σε μια 

ευρύτερη περιοχή που περιλαμβάνει χώρες με πολύ χαμηλότερο βιοτικό 

επίπεδο από τη δική μας, αλλά και πόλο έλξης πολιτών της Ε.Ε. που έχουν 

διαλέξει ή θα διαλέξουν να ζήσουν και να εργασθούν εδώ.

Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι θα ζούμε σε πολυπολιτισμικό περι

βάλλον και μάλιστα να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό μας κάνει καλό. Και να 

συνειδητοποιήσουμε επίσης ότι, τηρουμένων των αναλογιών, σε τέτο ιο  

περιβάλλον έχουμε ζήσει κατά το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της ι

στορίας μας και με πολύ καλά αποτελέσματα.

Κάνω εδώ  την πρώτη μου συγκεκριμένη επισήμανση σχετικά με τα

Μ.Μ.Ε., θεωρώντας πως το να "επικοινωνήσουν" αυτή την αλήθεια αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο του δημιουργικού ρόλου που καλούνται να παίξουν στη 

διαμόρφωση της νέας εποχής. Δύο ορισμοί θα μας χρειαστούν για τη συ

νέχεια και πρέπει να τους θυμίσω: Οικονομικοί μετανάστες και πολιτικοί 

πρόσφυγες.

α) Οικονομικοί μετανάστες είναι τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν οι- 

κειοθελώς και νόμιμα τη χώρα τους με σκοπό να εγκατασταθούν αλλού και 

τα κίνητρά τους μπορεί να είναι οικονομικά, αλλά και λόγοι προσωπικοί ή οι

κογενειακοί και άλλοι. Εφόσον τα πρόσωπα αυτά δεν πληρούν τις προϋπο

θέσ εις του νόμου για την είσοδο και παραμονή στη χώρα υποδοχής ομι

λούμε για λαθρομετανάστες.

β) Πολιτικοί πρόσφυγες, όπως έχει επικρατήσει να ονομάζονται, ε ί

ναι σύμφωνα με το άρθρο 1Α της Σύμβασης της Γενεύης του 1951, τα πρό

σωπα, που συνεπεία δικαιολογημένου φόβου για λόγους φυλής, θρη

σκείας, εθνικότητας, κοινωνικής τάξεω ς ή πολιτικών πεποιθήσεων, ευρί- 

σκονται εκτός της χώρας υπηκοότητάς τους και δεν δύνανται ή λόγω του 

φόβου δεν επιθυμούν να απολαύουν της προστασίας της. Επίσης οι σ τε

ρούμενοι κάποιας υπηκοότητας (ανιθαγενείς) που βρίσκονται εκτός της 

χώρας διαμονής τους και δεν δύνανται ή λόγω του φόβου δεν επιθυμούν 

να επιστρέφουν σ' αυτήν. Από τους ίδιους τους ορισμούς προκύπτουν |α- 

ναφέρομαι τηλεγραφικά), και κάποιοι από τους κυριότερους σημερινούς 

παράγοντες που προκαλούν μεταναστευτικές κινήσεις όπως:

-ΤοΔημογραφικό.

- Η κακή κατάσταση της οικονομίας πολλών χωρών και η εξαθλίωση των 

υπηκόων τους.

- Οι τοπικές εμφύλιες συρράξεις που συνεπάγονται ομαδικές μετα

κινήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων.

- Η ύπαρξη ανελεύθερων καθεστώτων, που για διάφορους λόγους και 

με διάφορα μέσα εξαναγκάζουν ολόκληρες φυλετικές ομάδες να εγκατα- 

λείψουν τις εσ τίες  τους. Χαρακτηριστικό και πρόσφατο και δραματικό πα

ράδειγμα το Κουρδικό.

- Οι οικολογικές καταστροφές, όπως σεισμοί, θεομηνίες, παρατεταμένη 

ξηρασία, που έχουν σαν συνέπεια την εμφάνιση πείνας, ασθενειών και ο

μαδικούς θανάτους.
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- Τα κυκλώματα των συγχρόνων "δουλεμπόρων" που με στόχο τον πα

ράνομο πλουτισμό, εκμεταλλεύοντα ι την επιθυμία των ανθρώπων για 

καλύτερη ζωή και τους εξωθούν στη φυγή και την αβεβαιότητα υποσχόμε

νοι μια νέα γη της "επαγγελίας".

Οι μετακινούμενοι ε ξ  αιτίας των παραπάνω πληθυσμοί συνηθίζουμε να 

λέμε ότι αρχίζουν να δημιουργούν ανεπιθύμητες συνέπειες στη χώρα της 

υποδοχής κυρίως όταν οι πόροι δεν επαρκούν για την ικανοποιητική συμ

βίωση αυτοχθόνων και νεοφερμένων. Αυτό βέβαια έχει κάποια βάση εφ ό 

σον κάθε μεταναστευτική κίνηση θέτει και το ζήτημα της ανακατανομής 

των πόρων, όμως το ζήτημα αυτό είναι ούτως ή άλλως στο τραπέζι εφ ό 

σον πρόκειται στην ουσία για την κινητήρια δύναμη της ίδιας της ιστορίας 

των κοινωνικών αγώνων (γι' αυτό άλλωστε το "θα μας πάρουν τις  δουλειές" 

ακούγεται μάλλον από εκμεταλλευτές των αλλοδαπών παρά από αριστε

ρούς εργαζόμενους ή ανέργουςΙ.

Επίσης συνηθίζουμε να αποδίδουμε μέρος των αντιδράσεων των αυτο

χθόνων σε φόβους τους για αλλοίωση της εθνικής ομοιογένειας, σε φό

βους απέναντι στους νέους τρόπους ζωής που φέρουν μαζί τους οι νεο- 

φερμένοι που πιθανώς υπακούουν σε διαφορετικούς θρησκευτικούς κα

νόνες και πολιτισμικές συνήθειες, ακόμη και σε φόβους για επιβάρυνση 

των κοινωνικών ωφελημάτων (παιδεία, υγεία κλπΙ που σε μεγάλο μέρος 

χρηματοδοτούν οι αυτόχθονες.

Βεβαίως όλα τα παραπάνω δεν είναι άσχετα με την πραγματικότητα, πι

στεύω όμως πως αφορούν κυρίως μικρές ομάδες των αυτοχθόνων που 

χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη έφεση στις ιδεοληψίες και τις γκρίνιες που 

αυτές παράγουν. Δεν αρκούν για να δημιουργήσουν πραγματικό ρεύμα ξ ε 

νοφοβίας μέσα στην κοινωνία. Εκεί που κατά την άποψή μου παίζεται το 

παιχνίδι είναι σε συγκεκριμένες πραγματικότητες όπως οι παρακάτω και οι 

οποίες αφορούν κατά κύριο λόγο τους λαθρομετανάστες και την ε ξ  αρχής 

αναγκαστική περιθωριοποίησή τους:

- Η εκμετάλλευση που λόγω της παρανομίας τους αναγκάζονται να την 

υφίστανται μέχρι απίστευτα σημεία, και που πολλές φορές τους οδηγεί σε 

πράξεις αυτοδικίας.

- Η τροφοδότηση της μαύρης αγοράς εργασίας, με όλες τις συνέπειες 

όπως η αύξηση της ανεργίας των εντοπίων με τα συνεπακόλουθα παράπο

να που στρέφονται εναντίον των μεταναστών και όχι π.χ. εναντίον των ερ 

γοδοτών που μόνο τους κίνητρο είναι το υπερβολικό κέρδος και που συχνά 

οι ίδιοι τροφοδοτούν τις ρατσιστικές τάσεις για να καλύψουν την δική τους 

παρανομία.

- Η επιβάρυνση ορισμένων περιοχών, κυρίως των μεγάλων αστικών κέ

ντρων, όπου αλλοδαποί στερούμενοι οικονομικών πόρων εγκαθίστανται σε 

καταλύματα που δεν διαθέτουν ούτε τα στοιχειώδη μέσα (παλαιό ακατοί

κητα σπίτια, πρόχειρα παραπήγματα, παλιά οχήματα, κ.λ.π.1, με όλα τα συν

δεόμενα προβλήματα. (Κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία κλπΙ

- Η ελαστικοποίηση των συνειδήσεων που προέρχεται από την παρατε- 

ταμένη ανέχεια , σ ε συνδυασμό με την αναγκαστική σχεδόν συνανα

στροφή τους με κυκλώματα παρανόμων.

- Η ε ξ  αρχής επαφή μεγάλου ποσοστού με κυκλώματα δουλεμπόρων α

πό τους οποίους στη συνέχεια “γαντζώνονται".

- Η εγκληματική δραστηριότητα πολλών ήδη από τις  χώρες προέλευσής 

τους, εγκληματική δραστηριότητα που ε ξ  αρχής μεταφέρουν στη χώρα υ

ποδοχής. Αυτές οι πραγματικότητες αποτελούν πρόσφορο έδαφος για 

την ανάπτυξη ενός νέου κεφαλαίου εγκληματικότητας με δημιουργούς ε ί

τε  αποδέκτες τους λαθρομετανάστες.

Χαρακτηριστικά στη χώρα μας η σπερματική ευτυχώς, προς το παρόν, 

εμφάνιση του οργανωμένου εγκλήματος συνδέεται άμεσα πλέον με το γε

γονός ότι καλών ή κακών προθέσεων λαθρομετανάστες, λόγω κυρίως της 

παρανομίας τους, έρχονται σχεδόν αναγκαστικά σε επαφή με τον εισαγό- 

μενο και εντόπιο υπόκοσμο και δραστηριοποιούνται ή εξωθούνται σε ορ

γανωμένες εγκληματικές δραστηριότητες.

Δεν είμαστε σε θέση να έχουμε ακριβή στοιχεία, εφόσον τα μόνα έγκυ

ρα προέρχονται από τις συλλήψεις. Εχουμε ένα πολύ μικρό αριθμό εξιχνιά- 

σεων (10%| σε ληστείες και κλοπές, ε ξ  αιτίας ακριβώς των απολύτως ανε

παρκών πραγματικών στοιχείων. Ωστόσο είμαστε βέβαιοι ότι ο αριθμός 

των εγκληματούντων αλλοδαπών, ιδιαίτερα των Αλβανών, είναι σημαντι

κός.

Μπροστά στον κίνδυνο το γεγονός αυτό να προκαλέσει φαινόμενα ρα

τσισμού μέσα στην ίδια την Αστυνομία το ΥΔΤ έχει αναλάβει σημαντικές 

πρωτοβουλίες ε ίτε  με αντιρατσιστικά σεμινάρια ε ίτε  με αυστηρότατες τ ι

μωρίες των ρατσιστικά συμπεριφερομένων αστυνομικών, ε ίτε  με τις κα

θημερινές παροτρύνσεις πολιτικής και φυσικής ηγεσίας της Αστυνομίας.

Ενδεικτικά σας αναφέρω το πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης -σε πα

νεπιστημιακό επίπεδο- 30 ανωτέρων αξιωματικών σε θέματα ρατσισμού 

και ξενοφοβίας, που έγινε στη Θεσσαλονίκη υπό την καθηγήτρια κ. Μ. Φα- 

τούρου το  1997, και τ ις  23 εκδηλώ σ εις που έγιναν σε Α στυνομ ικές 

Διευθύνσεις της χώρας με το ίδιο αντικείμενο.

Η ύπαρξη εγκληματικότητας ανάμεσα στους μετανάστες είναι ο κατ' ε 

ξοχήν παράγοντας ξενοφοβίας και ρατσισμού, και ευτυχώς δείχνουν να το 

συνειδητοποιούν και οι ίδιοι οι μετανάστες. Πιστεύω ότι με την ολοκλήρω

ση της διαδικασίας νομιμοποίησής τους ανοίγει ένα καινούριο κεφάλαιο 

στην κατάσταση και η διάκριση εκείνων, που επιθυμούν να ζουν και να ερ 

γάζονται μόνιμα στη χώρα μας, από τα εγκληματικά στοιχεία, θα γίνει πραγ

ματικότητα. Ταυτόχρονα υπάρχει η αυξημένη μικροπαραβατικότητα για λό

γους επιβίωσης των ομάδων που διασχίζουν ορεινές περιοχές και όπου α

κόμη και μια διάρρηξη με στόχο μια κουβέρτα ή μερικά ζευγάρια κάλτσες
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αποτελεί πρωτοφανές, άρα μείζον γεγονός στην τοπική κοινωνία, και εν

σπείρει το αίσθημα της ανασφάλειας.

Η εμφάνιση αυτών των νέων κεφαλαίων εγκληματικότητας από κοινού 

στα ΜΜΕ, συνδυαζόμενη με την υπαγωγή των μεταναστών σε ομάδες με 

ευδιάκριτα εξω τερικά χαρακτηριστικά -άρα με την αναγωγή τους σε "προ- 

σωποποιημένο εχθρό"- είναι ακριβώς αυτή που αποτελεί και την "αιχμή του 

δόρατος" της ανάπτυξης κλίματος ξενοφοβίας, αφού το αίσθημα της α

σφάλειας εκτός από πολιτικό δικαίωμα σε οργανωμένο κράτος αποτελεί 

ενστικτικής προέλευσης ανάγκη του ανθρώπου.

Εδώ βρίσκεται κατά την άποψή μου το κλειδί, και εδώ πρέπει να επικε

ντρώσουμε την προσοχή μας πολιτεία και δημοσιογράφοι, αν θέλουμε να 

αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την ξενοφοβία και να καταστήσουμε τη 

χώρα μας πεδίο δημιουργικής συνάντησης και συνύπαρξης πολιτισμών, ό

πως άλλωστε υπήρξε για χιλιάδες χρόνια και όπως της αρμόζει στη νέα ε 

ποχή.

Εξηγούμαι αναλυτικότερα: η Πολιτεία είναι υποχρεωμένη, και αυτό ακρι

βώς έχει δρομολογήσει, να εντάξει τους αλλοδαπούς στο κοινωνικό σώμα. 

Καταγράφοντάς τους θα γνωρίζει σύντομα πόσους έχει, ποιους έχει, πού 

τους έχει, τι δουλειά κάνουν, τι ειδικότητα έχουν, που μπορούν να απορρο- 

φηθούν, κάτω από ποιες εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες θα αηορρο- 

φηθούν, και ένα σωρό άλλα δεδομένα που θα ξεκαθαρίσουν αρκετά το το 

πίο, και θα εξομαλύνουν για όλους την κατάσταση. Θα μπορεί η Πολιτεία να 

ελέγχει πολύ αποτελεσματικότερα τη λαθρομετανάστευση που κουβαλάει 

την παραβατικότητα ακόμα και στο όνομά της ("λαθρο-μετανάστευση'Ί και 

την οποία παραβατικότητα υποσυνείδητα φορτώνει και στο "μετανάστευ

ση” στις λειτουργίες του Συλλογικού Ασυνειδήτου, εκ ε ί όπου ακριβώς γεν

νιούνται και οι τάσ εις που θέλουμε να εμποδίσουμε (ξενοφοβία, ρατσι

στική βία κλπ).

Οπως γνω ρίζετε με τα δύο Προεδρικά Διατάγματα 358/97 και 359/97, 

γίνεται πραγματικότητα η νομιμοποίηση σε δύο στάδια των αλλοδαπών που 

παραμένουν παράνομα στην Ελλάδα. Βασικός άξονας της πολιτικής όλων 

μας θα πρέπει να είναι η υποδοχή τόσων αλλοδαπών και με τέ το ιες  συν

θήκες που να εξασφαλίζετα ι η αξιοπρεπής ζωή τους.

Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να υπάρχει έλεγχος της μεταναστευτικής 

ροής, σε ευδιαχείριστα μεγέθη, να προσδιορισθούν και να τεθούν σε ε 

φαρμογή κοινές τακτικές ως προς την πολιτική εισδοχής, να εξασφαλισθεί 

και να ενισχυθεί η πολιτική υπέρ των νομίμων μεταναστών, να βελτιω θεί η 

κατάσταση των υπηκόων τρίτων χωρών που ήδη διαμένουν νόμιμα εδώ με 

την προοπτική και εγγύηση μόνιμης εγκατάστασης.

Να δημιουργηθούν κατάλληλες οικονομικές και κοινωνικο-πολιτιστικές 

συνθήκες για επιτυχή κοινωνική ένταξη, όπως ισότητα στην αγορά εργα

σίας, δυνατότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων στέγασης και υγείας, 

δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση και εάν είναι δυνατόν στη μη

τρική γλώσσα. Να καταρτισθούν κώδικες καλών κοινωνικών σχέσεων στον 

τόπο εργασίας και κυρίως καλής συμπεριφοράς στις δημόσιες υπηρεσίες 

που έρχονται σε επαφή με μετανάστες. Να ενσκήψουμε περισσότερο στο 

πρόβλημα των προσφύγων και των άλλων προσώπων που έχουν ανάγκη α

πό διεθνή προστασία. Οπως αντιλαμβάνεσθε, πάντως, το τοπίο σε λίγους 

μήνες θα είναι σχεδόν αγνώριστο σε σχέση με την ανεξέλεγκτη και ε ις  βά

ρος όλων κατάσταση των προηγουμένων ετών.

Σημαντικός είναι επίσης ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσουν οι άν

θρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που με διάφορους τρόπους μπορούν 

να συνεισφέρουν στην προσέγγιση μεταξύ των εντοπίων και των αλλοδα

πών που ζούν και εργάζονται στην περιοχή...

Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, έχουν το δικό τους, τεράστιο ρόλο στην 

υπόθεση. Τους ανατίθεται ηθικά η αποστολή να επικοινωνήσουν κατ' αρχήν 

αυτή την πραγματικότητα: Ό τ ι η μετανάστευση και η πολυπολιτισμική 

συνύπαρξη δεν είναι κατάρα ούτε ευλογία. Είναι απλώς ανθρώπινη ανα

γκαιότητα και όπως ζούμε κάθε άλλη στις συντεταγμένες πολιτείες ζούμε 

κι αυτή".

Αλλά κυρίως έχουν την ευθύνη να συνειδητοποιήσουν το πόσο μεγάλη 

προσοχή θέλουν στον επικοινωνιακό χειρισμό τους θέματα όπως η αντι

μετώπιση ομάδων που συγκεντρώνουν κοινά εξω τερικά χαρακτηριστικά, 

πόσο εύκολη στις σημερινές κοινωνίες είναι η δαιμονοποίηση αφού προ

σφέρει αποδιοπομπαίο τράγο ή εκτονωτική "διέξοδο" στα σύγχρονα προ

βλήματα, αλλά κυρίως πόσο καταστρεπτικές είναι οι συνέπειές της.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι οι αφοριστικές αναφορές δημιουρ

γούν ρατσισμό ε ίτε  φυλετικό ε ίτε  κοινωνικό, και ο ρατσισμός είναι βόμβα 

στον πυρήνα της κοινωνίας. Οτι ο κάθε πολίτης είναι υπεύθυνος αυτός και 

κανείς άλλος για τις  δ ικές του πράξεις και αυτές μόνο. Οτι δηλαδή έχει με

γάλη διαφορά να λέμε: "ο χ διέπραξε αυτό κι αυτό" και όταν αναφέρουμε 

λεπτομέρειες της προσωπικότητάς του να λέμε "ο χ είναι ψ υπηκοότητας", 

από το να λέμε "ο Αλβανός χ διέπραξε το τάδε και το δείνα".

Οταν κάνουμε το δεύτερο όλοι συγκρατούν την υπηκοότητα και την ταυ

τίζουν με την εγκληματική πράξη. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και με επαγγελμα

τικές ή κοινωνικές ομάδες (από τους αστυνομικούς ως τους δημοσιογρά

φους μέχρι τους οδηγούς τα ξ ί ή τους Τσιγγάνους). Ο άνθρωπος έχει έμ

φυτη μια τάση για απόδοση συλλογικής ευθύνης, όπως έχει επισημανθεί α

πό την εποχή του Ηράκλειτου. Χρέος των οργανωμένων κοινωνιών, απα

ράβατη αρχή τους και πρωτίστως των δημοσίων λειτουργών είναι η περι

στολή αυτής της τάσης και η επικράτηση του ορθού λόγου έναντι των ά

ναρθρων φωνασκιών του όποιου όχλου.

Πόσο μάλλον είναι χρέος η ενσυνείδητη προσπάθεια των δημόσιων λει

τουργών ώστε να μη συνηγορούν έστω  και άθελα στη δημιουργία φωνα

σκιών. Ισως κάποιοι νομίσουν πως έγινα ξαφνικά "politically correct", ή δεν 

θα με ξέρουν τόσο καλά ώστε να γνωρίζουν ότι είμαι οπαδός του μέτρου, 

ή μαζί με τα ξερά (πολιτική ορθότητα) θα καίνε και τα χλωρά (σημειολογία 

των ΜΜΕ).

Ας γίνω  απολύτως συγκεκριμένος: Ποια θεω ρούνται δ ιεθνώ ς  

τα γενεσιουργό αίτια της ξενοφ οβίας;

-Ο  φόβος στη δ ιαφ ορετικότητα;

Να απουσιάζουν από το λόγο μας ακόμη και ειρωνικής φύσεως αναφο

ρές στο ότι π.χ. οι Ιάπωνες στο Μουντιάλ κουβαλάν σακούλες για τα σκου

πίδια τους όπου πηγαίνουν, αυτό είναι το ιδεατό. Χιούμορ ναι, ειρωνεία όχι. 

(Και η διαφορά ανάμεσα στο χιούμορ και την ειρωνεία έγκειται στο ότι το 

χιούμορ εμπεριέχει αυτοσαρκασμό.) Ας μη κριτικάρουμε ότι δεν καταλα

βαίνουμε. Είναι βασική αρχή.

-Η  απειλή αλλοίωσης αυτού που είμασ τε;

Δεν δικαιολογείται κατ' αρχήν με τις  συνθήκες που μιλάμε. Αλλά και για 

εκατοντάδες χρόνια δεν είχαμε εβραϊκές ή άλλες κοινότητες απολύτως
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ενσωματωμένες στο κοινωνικό μας γίγνεσθαι; Τι “αλλοίωση" μας επ έφ ε

ραν και ποιος είπε ότι οι αλληλεπιδράσεις είναι κακές; Μόνο κάποιοι κο

μπλεξικό ανασφαλείς που νομίζουν πως μπορούν να ζουν αποστειρωμένοι 

μέσα σε ιδεοληπτικές γυάλες μπορούν να το υποστηρίζουν. (Αλλωστε, αυ

τό ακριβώς δεν υπέστησαν και οι Αλβανοί επί Χότζα; Αυτό επιδιώκουν και 

οι ρατσιστές για τη χώρα μας; Οχι, δεν θα πάρουμε...) Αυτό να τα θυμίζουμε 

κάθε φορά που κάποιος υπερ-τάχα μου-πατριώτης ωρύεται για τις  αλλοιώ

σεις. Να μην αιωρούνται αναπάντητες τέ το ιες  θέσεις...

•Ο φόβος για επιρροή από άλλες θρησ κείες;

Μα έτσ ι κι αλλιώς το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα της ορθόδοξης δι

δασκαλίας είναι η ανεκτικότητα της στο διαφορετικό. Αυτό είναι αλήθεια 

περασμένη στα κύτταρό μας. Αυτό που μας έκανε να επιβιώνουμε απ' το 

Βυζάντιο και δώθε.

-Η  αίσθηση απειλής για θ έσ ε ις  εργασίας;

Μα ξεχνάμε ότι στις περισσότερες περιπτώσεις οι Ελληνες δεν θέλουν 

αυτές τ ις  θ έσ ε ις  εργασίας όπου κυρίως απορροφώνται αλλοδαποί; Η 

μήπως δεν χρειαζόμαστε επιστημονικά εξειδ ικευμένους μέσους βιομηχα

νικούς εργάτες (στρατηγικός κλάδος για τη βιομηχανία) που σπανζουν στη 

χώρα μας και περισσεύουν στις αναπτυγμένες χώρες της Ε.Ε. ή που απλώς 

διαλέγουν την Ελλάδα επειδή την προτιμούν από τη χώρα τους, δηλαδή την 

υπεραγαπούν! Αυτές ή παρόμοιές τους δεν είναι οι "λογικές" που χάσαμε, 

προσωρινά ελπίζω, τον Νανόπουλο; Πρέπει να επικοινωνούνται αυτές οι δια

στάσεις των θεμάτων και να αναδεικνύονται οι εσωτερικές συνδέσεις τους.

-Εγκληματικότητα;

Το είπα και πριν. Τη θεωρώ τον μοναδικό Δούρειο Ίππο με τον οποίο 

μπορεί στην Ελλάδα να δημιουργηθεί ξενοφοβικό ρεύμα. Η αίσθηση της α

σφάλειας, της έτσ ι κι αλλιώς μειωμένης στη σύγχρονη ζωή, έχει συγκεκρι

μένα κάθε φορά όρια διατάραξής της, από εκ ε ί και πέρα δημιουργούνται 

ανεξέλεγκτα όσο και ανεπιθύμητα φαινόμενα. Και μιλάμε για αίσθηση α

σφάλειας, όχι για ασφάλεια καθ' αυτή, που σημαίνει ότι ο ρόλος του Μέσου 

μπορεί να γίνει κυριαρχικός.

Χρησιμοποιώ ένα ακραίο παράδειγμα που όμως δείχνει και το μέγεθος 

της ευθύνης: Υπήρξε μια έξαρση της εγκληματικότητας το α' τρίμηνο του 

'98. Της τάξεω ς του 43% σε σχέση με πέρυσι. Ακολούθησε, το δεύτερο 

τρίμηνο, μείωσή της κατά 50% και κατά 12% σε σχέση με πέρυσι. Αν λοιπόν 

κάποιος πήγαινε σήμερα και έπαιρνε συνεντεύξεις για κάθε μία από τις 

κλοπές που έγιναν σήμερα, και που είναι συγκριτικά και με μας, αλλά και με 

κάθε σύγχρονο κράτος ελάχιστες, θα μπορούσε να ξοδέψ ει 2 ώ ρες βί

ντεο ή να αφιερώσει ένα ολόκληρο δελτίο. Ο τηλεθεατής θα έβγαζε το 

συμπέρασμα ότι σ' αυτή τη χώρα μόνο κλοπές έγιναν σήμερα. Και αν συ

νοδεύονταν το ρεπορτάζ από το "μάλλον Αλβανοί οι δράστες" είναι σίγου

ρο ότι όσο καλόπιστος και να ήταν, θα πρόσεχε ιδιαίτερα στο δρόμο κάθε 

ξανθό φτωχοντυμένο. Εδώ υπάρχει και μία ευθύνη στα αστυνομικά ανακοι- 

νωθέντα που χρησιμοποιούσαν στην αρχή τέτο ιου  είδους διατυπώσεις, 

πράγμα που έγινε γρήγορα αντιληπτό πόσο λάθος ήταν, και από πόσες σκο

πιές, και σταμάτησε.

Αλλο παράδειγμα: Συλλαμβάνει κάθε τόσο η Αστυνομία διαρρήκτες που 

ομολογούν μόνο 120 π.χ. συγκεκριμένες κλοπές ο καθένας γιατί μόνο σε 

τόσ ες μπορούν να θυμηθούν τη διεύθυνση! Οι ίδιοι ομολογούν ότι έχουν 

κάνει πολύ περισσότερες, αλλά αδυνατούν να θυμηθούν!!! Αυτές οι κλοπές 

όταν έχουν αναφερθεί ξεχωριστά και επανειλημμένα σε 5-6 κανάλια και με ά

γνωστο αριθμό υποδηλουμένων δραστών, "μάλλον αλλοδαπών" αφήνουν να 

πλανάται στο υποσυνείδητό μας ένας αριθμός εκατοντάδων ή και χιλιάδων φα

νταστικών εγκληματιών που χρεώνονται τις πράξεις ενός μόνο ατόμου.

Αλλο παράδειγμα: Κανείς δεν μπαίνει στον κόπο να διερευνήσει και να 

προβάλει τις ευθύνες του θύματος, στις περιπτώσεις εγκληματικών πρά

ξεων αντεκδίκησης από αλλοδαπούς. Από τον εμπρησμό μιας αποθήκης 

ως τη δολοφονία. Βεβαίως καμμία συμπεριφορά του θύματος δεν δικαιο

λογεί τη συμπεριφορά του θύτη, όμως η προβολή των προηγουμένων δια

φορών βάζει την πράξη στο πλαίσιο που έγινε και που σε ανάλογο θα την 

είχε ίσως τελέσ ει κι ένας έλληνας, και δεν εμφανίζει τον θύτη ως εκπρό

σωπο μιας de facto αιμοσταγούς και δολοφονικής ράτσας.

Ταυτόχρονα σε κάθε έγκλημα σχεδόν που γίνεται από έλληνες ακολου

θ ε ί εκτεταμένο ρεπορτάζ για τα κίνητρα που συνήθως καταλήγει "η ζήλεια, 

ή οι οικονομικές διαφορές, ή ακόμη οι αβάσταχτες συνθήκες "τύφλωσαν" 

τον τάδε ή "όπλισαν το χέρι του δείνα" και έκανε το έγκλημα". Ωσάν δηλαδή 

ο δράστης να ήταν περίπου "απών". Μα μόνο οι Ελληνες "τυφλώνονται"; Σί

γουρα όχι, και βέβαια αντιλαμβάνεσθε τους κινδύνους της χρήσης τυπο

ποιημένης λάθος φρασεολογίας σε τέ το ιες  περιπτώσεις. Μπορώ να συ- 

νεχίσω για ώρα μ' αυτόν τον τρόπο, αλλά αφορά μόνο την μία πτυχή αντι

μετώπισης του θέματος, και πιστεύω ότι έχω γίνει ήδη αρκετά σαφής.

Υπάρχει και μια άλλη πτυχή όμως που δεν έχει προσεχθεί ιδιαίτερα ο 

τρόπος που συντελεί στην ξενοφοβία: Το άλλο άκρο: Οπου δημοσιογράφοι 

παρακινούμενοι από αγνές προθέσεις, με το που ως δράστης εμφανίζεται 

ένας αλλοδαπός σπεύδουν να τον αθωώσουν και να ρζουν τις ευθύνες 

στην Αστυνομία που "τα φόρτωσε στον Αλβανό, για να μη φανεί αναποτε

λεσματική". Ή  που σε κάθε κρούσμα ρατσιστικής συμπεριφοράς κάποιου α

στυνομικού βιάζονται να κατηγορήσουν για ρατσισμό όλο το Σώμα. Μπορεί να 

ικανοποιούν έτσι μια μερίδα πολιτών, αλλά από την άλλη μεριά συντελούν στην 

παραγωγή συνθηματολογίας όπως "οι κουλτουριαραίοι δένουν τα χέρια της Α

στυνομίας, πάρτε το Νόμο στα χέρια σας". Και ξέρουμε ποιοι είναι αποδέκτες 

αυτής της συνθηματολογίας και τι συνέπειες μπορεί να εκδηλωθούν...

Τέλος, απαιτείται και μια συνολική στροφή του περιεχομένου των τη

λεοπτικών προγραμμάτων όπου, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Πο

λυτεχνείου, έχουμε κάθε 1,2 λεπτά μια σκηνή βίας να εκπέμπεται από τους 

δέκτες. Θα μου πείτε, τι σχέση έχει τώρα η βία; Μα υπάρχει στο υποσυνεί

δητο του ανθρώπου σαν φόβος. Οταν όμως χάνει την πραγματική της υπό

σταση, και γίνεται τηλεοπτικό προϊόν έχουμε αλλοίωση της κυτταρικής 

μνήμης του ανθρώπου και ο θάνατος παύει να έχει τόση σημασία:

Σας διαβάζω τι έλεγε το 1985 ο Υβ Μισιό στην μνημειώδη έκθεση που 

συνέταξε ο αείμνηστος Δ. Ευρυγένης ως πρόεδρος της Εξεταστικής Επι

τροπής του Ε.Κ. για την άνοδο του φασισμού και του ναζισμού στην Ευρώπη: 

"Συχνά η δραματοποίηση των ειδήσεων διαστρεβλώνει την πραγματικότη

τα, με κίνδυνο να προκαλέσει περιφρόνηση, αποξένωση, εχθρότητα. Η 

πληροφόρηση για τις μειοψηφίες μοιάζει ιδιαιτέρως μεροληπτική καθώς 

τα εγκλήματα στα οποία ενέχονται μέλη τους καλύπτονται δια μακρών, ενώ 

οι αναφορές στα προβλήματα αυτών των κοινοτήτων είναι φειδωλές, και 

οι αναφορές στα επιτεύγματά τους ανύπαρκτες. Το πρόβλημα παροξύνε

ται όταν οι ειδήσεις μεταδίδονται με τρόπο που αμαυρώνει την εικόνα της 

χώρας στην οποία αναφέρονται. Τέλος, με τη μόνιμη συγκίνηση που συντη

ρούν γύρω από τις πράξεις βίας, με την ηρωοποίηση των δραστών τους, 

με τη φύση των ταινιών που συχνά μεταδίδουν τα Μέσα Ενημέρωσης και 

ψυχαγωγίας αναπτύσσουν μια κουλτούρα βίας που ασκεί ένα είδος νο

σηρής γοητείας. Η αλληλεξάρτηση της βίας και των εικόνων της δεν είναι 

καινοφανής: η βία δεν συνίσταται απλώς στην εξουδετέρω ση των αντιπά

λων με την πρόκληση υλικών ζημιών, αλλά χρησιμεύει ως προειδοποίηση, 

απειλή και προμήνυμα γι αυτούς που μένουν ακόμα απρόσβλητοι".

Δεκατρία χρόνια αργότερα τα παραπάνω παραμένουν εξαιρετικά επί

καιρα. Μάλλον γίνονται για πρώτη φορά επίκαιρα στη χώρα μας. Τότε, το 

1985, ξενοφοβία, ρατσισμός, φασισμός φαίνονταν πολύ μακριά μας. Ασχε

τα με την κοινωνία μας. Ακουγε η Ελλάδα π.χ. για τον Λεπέν και περιφρο- 

νούσε τους Γάλλους που έπεσαν σε τέτο ιο  επίπεδο. Σήμερα ακούμε για κί

νημα εναντίον των μεταναστών στην Αυστραλία -μια χώρα αποκλειστικά 

μεταναστών- και αυτό αποτελεί μια απλώς είδηση στο δελτίο. Το μικρόβιο 

έχει εισαχθεί και καλούμαστε να αποδεζουμε ότι έχουμε ισχυρά αντισώ

ματα. Η ευθύνη των δημοσιογράφων είναι στρατηγική σ' αυτή την κα

τεύθυνση. Εύχομαι τούτο το Συνέδριο, δείγμα εγρήγορσης, να αφήσει κάτι 

ουσιαστικό. Το χρωστάμε στο λειτούργημά μας και την κοινωνία μας". □
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Η αποτελεσματικότητα των επιχειρησιακών μονάδων 
εζαρτάται καθοριστικά

από την ορθολογική, ταχεία και λυσιτελή λειτουργία 
της διοικητικής τους υποστήριξης, 

με όποια μορφή ή ονομασία κι αν εμφανίζεται αυτή. 
Γι' αυτό, εξάλλου, και όλοι οι μοντέρνοι οργανισμοί 

αποδίδουν στον τομέα αυτό ιδιαίτερη σημασία. 
Ιδιαίτερα στο χώρο της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ο ρόλος του Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης 

είναι αποφασιστικής σημασίας γιατί εξασφ αλίζει 
τις υποδομικές εκείνες προϋποθέσεις 

που είναι αναγκαίες
για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση 

του αστυνομικού έργου, 
πρόκειται δηλαδή για τον "αφανή" 

αλλά ουσιαστικό εταίρο  
στην καθημερινή μάχη κατά του εγκλήματος.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 1998 υπό τις  οδηγίες της πολιτικής αλλά και 

υπηρεσιακής ηγεσίας ο Κλάδος παρουσίασε σημαντικό έργο. Για μια πρώτη 

αποτίμηση του έργου αυτού η "Αστυνομική Επιθεώρηση” απευθύνθηκε 

στον Προϊστάμενο του Κλάδου και B? Υπαρχηγό του Σώματος αντιστράτη

γο κ. Γεώργιο Πλάκα, ε ίχ ε  την ευγενική καλοσύνη να απαντήσει στις ε 

ρωτήσεις της:

Ερώτ.: Κύριε Υπαρχηγέ, ο Κλάδος Διοικητικής Υποστήριξης παίξει ση

μαντικό ρόλο στη λειτουργία της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού εξασφαλίζει 
τις υποδομικές εκείνες προϋποθέσεις που είναι αναγκαίες για την αποτε

λεσματικότερη δυνατή διεκπεραίωση του αστυνομικού έργου. Πώς κρίνε

τε σε γενικές γραμμές το έργο που συντελέστηκε το τελευταίο εξάμηνο;

Απδκ.: Ο ρόλος της διοικητικής υποστήριξης είναι καθοριστικής σημα

σίας για τη λειτουργία κάθε οργανισμού, πολύ δε μάλλον για ένα αστυνομι

κό σώμα όπως η Ελληνική Αστυνομία, αφού εξασφαλίζει όλες εκείνες τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις για την επιτυχία του έργου που έχουν επωμιστεί 

οι μάχιμες υπηρεσίες, οι οποίες πρέπει απερίσπαστες να αγωνίζονται για 

την πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος. Για κάθε αστυνομικό που δια

τίθετα ι στην εμπέδωση κλίματος τάξης και ασφάλειας ή στη μάχη κατά του 

εγκλήματος είναι απόλυτα αναγκαία η εξασφάλιση των προϋποθέσεων έ 

τσι ώστε ο Αστυνομικός να είναι πανέτοιμος, εκπαιδευμένος, ευχαριστη

μένος, για να αποτελεί εγγύηση ότι παρέχει ποιότητα εργασίας. Ο τομέας 

αυτός όμως έχει το "προνόμιο" να μην έχει άμεσα ορατά αποτελέσματα ή 

εν πάσει περιπτώσει τα εμφανή αποτελέσματα να είναι πάντα μικρότερου 

εύρους από τις προσπάθειες που καταβάλλονται. Παρ' όλα αυτά μπορούμε 

με παρρησία να δηλώσουμε ότι το εξάμηνο αυτό με εντολές - οδηγίες του 

Υπουργού μας κ. Γ εωργίου Ρωμαίου, του Γ ενικού Γ ραμματέα κ. Γ ιάννη Παπα- 

δογιαννάκη, του Αρχηγού του Σώματος αντιστράτηγου κ. Αθανασίου Βασι

λόπουλου και μέσα από την προσωπική μου συνεργασία με τους επικε

φαλής των Διευθύνσεων του Κλάδου έγιναν σημαντικά βήματα τόσο στον 

οργανωτικό τομέα όσο και στα πλαίσια του εξοπλιστικού προγράμματος 

του Σώματος. Πέρα όμως απ' αυτά έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε πολ

λούς τομείς, τα αποτελέσματα των οποίων, πιστεύω, πως σύντομα θα γί

νουν ορατά. Καταβάλλουμε τέλος σύντονες και συνεχείς προσπάθειες για 

τη βελτίωση της θέσης του αστυνομικού προσωπικού, κυρίως από πλευ

ράς ασφαλιστικών παροχών και εξασφάλισής του σε περιπτώσεις ατυχη

μάτων κατά την άσκηση της αποστολής του.

Ερώτ.: Σήμερα προβάλλει σε παγκόσμιο επίπεδο όχι μόνον η ανάγκη 
στοιχειώδους, βασικής εκπαίδευσης του προσωπικού ενός οργανισμού 

αλλά και εκείνη της δια βίου εκπαίδευσης, της συνεχούς δηλαδή μετεκπαί

δευσης. Πώς αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό στην Ελληνική Αστυνομία;
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Αηέκ.: Μ ετά τη μεγάλη θεσμική αλλαγή, δηλαδή την υιοθέτηση του συ

στήματος των πανελληνίων εξετάσεω ν για την είσοδο στις παραγωγικές 

σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας οι προσπάθειές μας προσανατολίζονται 

σε δυο κατευθύνσεις. Αφενός στη βελτίωση του συστήματος βασικής εκ

παίδευσης και στην αντιμετώπιση κάποιων αδυναμιών που παρατηρήθηκαν 

στην πορεία εφαρμογής του και αφετέρου στη μετεκπαίδευση του προ

σωπικού, η οποία σήμερα είναι όσο ποτέ αναγκαία. Δώσαμε κύριο βάρος 

στον ανάπτυξη προβληματισμού γύρω από το εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί, 

όπως είναι ευνόητο, χωρίς τον επιβαλλόμενο προβληματισμό είναι αδύνα

τη η ανάληψη οποιοσδήποτε σοβαρής μεταρρυθμιστικής προσπάθειας. 

Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιήθηκε διήμερη επιστημονική συνάντηση στα 

ΤΔΑ. Κομοτηνής και Διδυμοτείχου (13 & 14.6.1998) με τη συμμετοχή πολ

λών πανεπιστημιακών με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συ

στήματος. Επίσης έχουν αρχίσει εργασίες για τη βελτίωση των κτιριακών 

εγκαταστάσεων και του εκπαιδευτικού εξοπλισμού των αστυνομικών σχο

λών (επιστημονικά όργανα, σενάρια περιστατικών αστυνομικού ενδιαφέ

ροντος, άσκησης σκοποβολής με σύστημα laser, ιελπ.Ι. Παράλληλα ιδιαίτε

ρη βαρύτητα δίνεται στη μετεκπαίδευση του προσωπικού με στόχο πάντα 

την απάντηση στις σύγχρονες προκλήσεις. Η μετεκπαίδευση πρέπει να έ 

χει στόχους και να προσαρμόζεται όχι μόνο στις ανάγκες της εποχής μας

αλλά και σε εκείνες του εγγύς μέλλοντος τουλάχιστον για να είναι αποδο

τική. Αν και δεν έχει δημιουργηθεί ειδική υπηρεσία μελλοντικού σχεδια- 

σμού (Development), εντούτοις ο Κλάδος μας προσπαθεί να λειτουργεί πά

ντα με την προοπτική των αναγκών όχι μονάχα του σήμερα αλλά και του α

μέσου μέλλοντος, ώστε το Σώμα να μη βρεθε ί απροετοίμαστο μπροστά 

στα γεγονότα που εξελίσσονται με ραγδαία πλέον ταχύτητα. Ο χώρος δεν 

επιτρέπει να επεκταθώ σε λεπτομέρειες, μπορώ όμως να διαβεβαιώσω το 

Σώμα αλλά και την ελληνική κοινωνία ότι στον τομέα αυτό προσπαθούμε να 

επενδύσουμε το μόχθο του λαού μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Ερώτ.: Οι διαρθρωτικές, οργανωτικές μεταβολές είναι πάντα ανα

γκαίες για να προσαρμόζεται ένας φορέας στις σύγχρονες ανάγκες. Σε 

μια εποχή που χαρακτηρίζεται από συνεχείς αλλαγές, που επέρχονται με 
άγνωστη ως τα σήμερα ταχύτητα, η Αστυνομία δε χρειάζεται βελτίωση 
του οργανωτικού της πλαισίου

Αηέκ.: Αναμφίβολα κανένας οργανισμός δεν μπορεί να μένει στάσιμος, 

γιατί πριν προλάβει καν να γεράσει θα ξεπεραστεί από την πραγματικότη

τα. Δε χρειάζεται ιδ ια ίτερες γνώσεις για να αντιληφτεί κανείς ότι η ταχύτη

τα με την οποία κινείται η ιστορία αυξάνεται κατά γεωμετρική πρόοδο. Στο 

μεταπολεμικό κόσμο έγιναν τόσες αλλαγές όσες δεν είχαν γίνει επί αιώ

νες ολόκληρους. Αλίμονο αν το Σώμα δεν εξελισσόταν οργανωτικά. Στον 

τομέα αυτό, χωρίς να χάνουμε πολύτιμη χρόνο, είμαστε ιδιαίτερα προσε

κτικοί, γιατί μια οργανωτική μεταβολή, για την οποία δεν έχουν μελετηθεί 

όλες της οι παράμετροι, μπορεί να αποδειχτεί άμεσα ή στο κοντινό μέλλον 

καταστρεπτική. Το έργο όμως που εη ιτελέστηκε ήδη είναι σημαντικό και οι 

προσπάθειες συνεχίζονται. Καταβάλλονται λοιπόν προσπάθειες απε

μπλοκής του Σώματος από ξένα καθήκοντα ή από αρμοδιότητες που αφο

ρούν αυστηρά τις  τοπικές κοινωνίες. Έτσι προωθείται η αποδέσμευση των 

αστυνομικών από τη φύλαξη των φυλακών και τις επιδόσεις ποινικών δικο

γράφων, ενώ μεταβιβάζονται στην αρμοδιότητα των ΟΤΑ η εφαρμογή δια

τάξεων ευταξίας, Γ.Ο.Κ., υπαιθρίου εμπορίου κ,λπ. Διευρύνθηκαν οι αρμο

διότητες των εποπτικών οργάνων (Επιθεωρητών Αστυνομίας) για τον άμε

σο αποτελεσματικότερο συντονισμό, έλεγχο και εποπτεία των περιφε

ρειακών Υπηρεσιών, ενώ παράλληλα λήφθηκαν δραστικά μέτρα μείωσης 

της γραφειοκρατίας, αφενός για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη 

και αφετέρου για την εξοικονόμηση ανθρώπινου δυναμικού και τη διάθεσή 

του σε αποκλειστικά αστυνομικά καθήκοντα. Επίσης αξίζε ι να αναφερθεί το 

γεγονός ότι στα πλαίσια της βελτίωσης παροχής υπηρεσιών και ποιότητας 

ζωής προς τον πολίτη, σύντομα θα τε θ ε ί σε λειτουργία (έχει ήδη επ ιλεγεί 

το προσωπικό) το Κέντρο Επικοινωνίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης
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(τετραψήφιο τηλέφωνο 1890) το οποίο θα λειτουργεί σε δύο βάρδιες αε 

καθημερινή βάση και θα δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να παίρνουν 

όποια πληροφορία θέλουν αστυνομικού ενδιαφέροντος αλλά και να καταγ

γέλλουν ενέργειες ή παρατυπίες οιουδήποτε αστυνομικού ή δυσλειτουρ

γία κάποιας Αστυνομικής Υπηρεσίας. Τέλος, κι αυτό είναι πολύ σημαντικό, 

μετά την εφαρμογή των νέων νομοθετικών ρυθμίσεων για τη διοικητική 

διαίρεση της χώρας (Σχέδιο "Καποδίστριας") άρχισε η μελέτη της αναδιάρ

θρωσης της χωρογραφικής (και οργανικής βέβαια) κατανομής των αστυνο

μικών Υπηρεσιών, προκειμένου να διαμορφωθεί σε εθνική κλίμακα ένα νέο 

διαρθρωτικό πλαίσιο, προσαρμοσμένο όχι μόνο στη σύγχρονη πραγματι

κότητα αλλά και στις ανάγκες τουλάχιστον της επόμενης δεκαετίας. Μπο

ρώ να σας διαβεβαιώσω ότι στον τομέα αυτό, όπου πραγματικό το Σώμα 

υποφέρει, γίνεται μια προσεκτική δουλειά. Οι αρμόδιοι επ ιτελείς δε μελε

τούν απλό τις  δημογραφικές εξελ ίξε ις  κάθε περιοχής αλλά κάθε πλευράς 

της κοινωνικής και οικονομικής της πραγματικότητας, από τους δείκτες 

βιομηχανικής ανάπτυξης ώς τα μακροοικονομικό μεγέθη. Δεν είναι δυνατόν 

π.χ., υπακούοντας στον οργανωτικό σχεδίασμά της δεκαετίας του '60, να 

έχουμε σε πασίγνωστους τουριστικούς τόπους, που δέχονται το μισό του

ρισμό της χώρας, Σταθμό Τουριστικής Αστυνομίας με ένα αστυφύλακα και 

σε άλλες πόλεις σαφώς ελόσσονος τουριστικού ενδιαφέροντος Τμήματα 

Τουριστικής Αστυνομίας. Στην περίπτωση αυτή η Αστυνομία δεν αρκείται 

στην πολύπλευρη μελέτη του θέματος αλλά έχει ήδη ανοίξει δημιουργικό 

διάλογο με τους οικείους Ο.ΤΑ., συνδικαλιστικούς και άλλους μαζικούς φο

ρείς. Θέλουμε το νέο οργανωτικό σχήμα που θα προκύψει να έχει τη συ

ναίνεση της ελληνικής κοινωνίας.

Ερώτ.: Παράλληλα με το έμψυχο υλικό, το κατάλληλα εκπαιδευμένο 

προσωπικά, είναι αναγκαίος και ο σύγχρονος τεχνικός εξοπλισμός σε μέσα 
κίνησης, επικοινωνίας, επεξεργασίας δεδομένων και αξιοποίησης τεκμη

ρίων εγκληματικών ενεργειών. Στον τομέα αυτό η Ελληνική Αστυνομία είχε 
σοβαρές ελλείψεις. Τι προοπτικές υπάρχουν;

Αηόκ.: Αναμφίβολα υπάρχουν ανάγκες στον τομέα τεχνικού εξοπλι

σμού της Αστυνομίας. Τα τεχνικό μέσα της Αστυνομίας έχουν το θλιβερό 

προνόμιο της ταχείας "κόπωσης" από την εντατική χρήση. Παράλληλα η ρα

γδαία εξέλ ιξη  της τεχνολογίας και η άμεση επιστράτευσή της από την 

πλευρό του εγκλήματος εξαναγκάζει το Σώμα σε ένα αγχώδη αγώνα δρό

μου, αν όχι να προλάβει, τουλάχιστον να ανταποκριθεί στις εξελ ίξε ις . Ήδη, 

κι αυτό είναι αναμφισβήτητο, ο ρόλος της επιστημονικής αστυνομίας

διευρύνεται καθημερινά και περισσότερο. Το έγκλημα περνάει κατά ένα 

μεγάλο ποσοστό στην αρμοδιότητα του εγκληματολογικού εργαστηρίου. 

Όμως και στο χώρο της καθημερινής αστυνομικής δράσης υπάρχουν άμε

σες ανάγκες από πλευράς μέσων κίνησης και επικοινωνίας. Καταρτίσθηκε 

ήδη σχέδιο κατανομής των 100 δις, που έχουν εξαγγελθεί στα πλαίσια του 

εξοπλιστικού προγράμματος του Σώματος με σκοπό την ενδυνάμωση των 

Υπηρεσιών από πλευράς κτιριακής υποδομής και υλικοτεχνικών μέσων. Έ

χει αγοραστεί ήδη ικανός αριθμός περίπου 250 οχημάτων, που καλύπτουν 

ένα ευρύ φάσμα αστυνομικών αναγκών, ενώ πρόσφατα παραχωρήθηκαν 

από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 65 περιπολικό οχήματα και 30 μοτοσι

κλέτες και μέχρι τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους θα παραληφθούν 270 

μοτοσικλέτες ακόμη από τον ίδιο φορέα. Ταυτόχρονα με την αξιοποίηση 

των πιστώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ήδη παραληφθεί 52 μοτο

σικλέτες και 18 γερανοφόρα οχήματα για τις ανάγκες των Υπηρεσιών Τρο

χαίας, ενώ ήδη έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανάλογο ποσό 

για προμήθεια ενός ελικοπτέρου, το οποίο θα είναι το τέταρτο  της Αστυ

νομίας, καθώς και η προμήθεια επί πλέον εξοπλισμού τροχαίας (28 περιπο

λικά, 30 συσκευές ελέγχου μέθης οδηγών, ραντάρ κ.λπ.|. Επίσης θα πρέπει 

να επισημανθεί η παραλαβή ενός ταχύπλοου σκάφους με θωρακισμένη γέ

φυρα για την ασφαλέστερη συνοριακή φύλαξη - αστυνόμευση της λίμνης 

Πρέσπας, ενώ σύντομα πρόκειται να παραληφθούν δύο ακόμη σκάφη πα

ρόμοιου τύπου για την αστυνόμευση και προστασία των οικοσυστημάτων 

των λιμνών Πρέσπας και Τριχωνίδας. Επίσης έγιναν σημαντικές προμήθειες 

εξοπλισμού υψηλής τεχνολογίας για την κάλυψη αναγκών της Δ/νσης Α

στυνομικών Επιχ/σεων Αττικής, των Υπηρεσιών Ασφαλείας και των παρα

μεθορίων Υπηρεσιών. Τέλος θα πρέπει να τονιστεί ότι εγκαταστάθηκε μη

χανογραφικό σύστημα στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, στη Δ/νσης Αντιμε

τώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας και στη Δ/νση Αμεσης Δράσης Αττικής, 

ενώ έχει εκπονηθεί φιλόδοξο πρόγραμμα αναβάθμισης των υφισταμένων 

δυνατοτήτων επεξεργασίας δεδομένων. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος 

του Σώματος στον τομέα αυτό είναι το γεγονός ότι λειτουργούν ήδη εκ

παιδευτικά κέντρα πληροφορικής στις Σχολές Αστυνομίας.

Ερώτ.: Το Σώμα τον τελευταίο καιρό πλήττεται από σειρά κρουσμάτων 

διαφθοράς που, δυστυχώς, δύσκολα πλέον μπορούν να χαρακτηριστούν 
μεμονωμένα και τα οποία αμαυρώνουν το έργο της μεγάλης πλειοψηφίας 

του προσωπικού, έργο που συχνά υπερβαίνει τα τυπικά όρια του καθήκο
ντος. Ποια θα είναι η αντίδραση του Σώματος;

Απόκ.: Θα ήταν ακραία περίπτωση στρουθοκαμηλισμού κάθε προσπά

θεια υποβόθμισης του προβλήματος. Ούτε επίσης είναι ηθικό επιτρεπτή η 

υιοθέτηση της κυνικής άποψης ότι η Αστυνομία είναι κομμάτι της ελληνικής 

κοινωνίας και έτσ ι συμπεριφέρεται. Η Αστυνομία εντέλλεται από τον ελλη

νικό λαό μέσω της εκόστοτε κυβέρνησης να του εξασφαλίζει την απρό

σκοπτη άσκηση των ελευθεριών και δικαιωμάτων του και ένα από αυτό ε ί

ναι και το "δικαίωμα της διαβίωσης με αξιοπρέπεια σε κλίμα ασφάλειας". 

Εντολοδόχος της λοιπόν είναι ο λαός και "εν ονόματι αυτού και υπέρ αυτού" 

εκ τελε ί τα καθήκοντα της. Σε καμιά περίπτωση ο λαός δεν "εντέλλει" τους 

αστυνομικούς νό "κάνουν δώρα στους εαυτούς τους" ή να καταχρώνται τις 

εξουσ ίες που τους έχει εμπιστευτεί. Για το σκοπό αυτό τόσο η πολιτική ό

σο και η υπηρεσιακή ηγεσία του Σώματος είναι άτεγκτη. "Καμιά κάλυψη ο- 

ποιουδήποτε παραπτώματος" ή "Μηδέν ανοχή", για να μιμηθούμε την περί

πτωση της Νέας Υόρκης που με τον τρόπο αυτό παρουσίασε κάθετη πτώ

ση της εγκληματικότητας. Ήδη προς την κατεύθυνση αυτή έγιναν σημαντι

κά βήματα. Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης έχε ι πλέον τη δυνατότητα να ανα

θέτε ι στον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών τη διενέργεια 

ΕΔ.Ε. για σοβαρά παραπτώματα των αστυνομικών, που επισύρουν, σύμφω

να με το  πειθαρχικό δίκαιο, ανώ τερες πειθαρχικές ποινές, ώ στε η δ ιε- 

ρεύνηση των υποθέσεων αυτών να γίνεται από πρόσωπα υψηλού κύρους 

και αξιοπιστίας και να μην υπάρχουν υπόνοιες συγκάλυψης. Επεκτόθηκε το 

μέτρο της υποχρεωτικής υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης
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(πόθεν έσχες) και στους αστυνομικούς, ώστε να υπάρξει απόλυτη διαφά

νεια ως προς τον τρόπο απόκτησης των περιουσιακών τους στοιχείων και 

να προστατευθεί το κύρος και τιμή τους από ανεύθυνες φήμες, ενώ έχει 

καταρτισθεί σχέδιο νόμου, με το οποίο ιδρύεται Υπηρεσία Εσωτερικών Υ

ποθέσεων για τη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς αστυνομικών και την 

περιστολή του θλιβερού αυτού φαινομένου. Επίσης εξετά ζετα ι από Επι

τροπή η βελτίωση του συστήματος αξιολόγησης των αξιωματικών. Πέρα 

όμως από τις  θεσμικές αλλαγές η ηγεσία του Σώματος είναι αρνητική σε 

κάθε προσπάθεια παρέμβασης για την κάλυψη επίορκων αστυνομικών. Δεν 

αρκούν όμως αυτό. Καλούμε σε συστράτευση όλους τους αστυνομικούς 

υπαλλήλους για την προάσπιση της τιμής του Σώματος από τους ευάριθ

μους αλλά όχι πλέον ευκαταφρόνητους κατ' όνομα συναδέλφους. Κα

λούμε επίσης τους πολίτες, τους μαζικούς φορείς και τους ανθρώπους 

των ΜΜΕ για την άσκηση κριτικής για το έργο και την πολιτεία της Ελληνικής 

Αστυνομίας. Το Σώμα δε φοβάται αλλά επιδιώκει τον έλεγχο.

Ερώτ.: Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας έχει ε ξ  ίσου ανάγκη α
πό ηθική και υλική στήριξη για την αντιμετώπιση της δύσκολης και επικίνδυ

νης αποστολής του. Έχει την ανάγκη να νιώθει τη σιγουριά, ότι σε περίπτω

ση ατυχήματος θα υπάρξει γ ί αυτόν και την οικογένεια του κάποια ουσια

στική μέριμνα. Ποια είναι η θέση της Υπηρεσίας στον τομέα αυτό;
Απόκ.: Χωρίς αμφιβολία οι αστυνομικοί έχουν ανάγκη από ένα καλύτερο 

μισθολόγιο, το οποίο θα συνεκτιμό τις  ιδ ια ιτερότητες και το βαθμό επικιν- 

δυνότητας της υπηρεσίας τους. Όμως κάθε τέτο ια  προσπάθεια - και έχουν 

γίνει πολλές τον τελευταίο καιρό - προσκρούει στην περιστολή των δημο

σίων δαπανών. Όμως στα πλαίσια του δυνατού καταβάλλονται συνεχείς 

προσπάθειες για τη βελτίωση της θέσης του αστυνομικού προσωπικού. Ως 

προς το ασφαλιστικό πρόβλημα θεσμοθετήθηκε η παροχή πλήρους εφά

παξ βοηθήματος από τα ταμεία ΤΑΑΧ - ΤΑΟΧ - ΕΤΥΑΠ, στους αστυνομικούς 

υπαλλήλους - θύματα βίαιου συμβάντος αντί μειωμένου που ίσχυε ως πρό

σφατα, ενώ καθιερώθηκε η συμμετοχή εκπροσώπων των συνδικαλιστικών 

φορέων του αστυνομικού προσωπικού στα διοικητικό συμβούλια των α

σφαλιστικών ταμείων, ώ στε να εξασφαλίζετα ι διαφάνεια και σωστή δια

χείριση. Παράλληλα προωθήθηκαν προσχέδιο νόμου, για τελική επεξεργα

σία, για τη συγχώνευση του ΤΑΑ.Χ. και ΤΑ.Ο.Χ. και την ασφάλιση του 68% 

του αστυνομικού προσωπικού στο Τ.ΠΔ.Υ., όπου είναι ασφαλισμένο το 32% 

του προσωπικού, στα πλαίσια της πρώτης φάσης για την ενιαία ασφάλιση 

του προσωπικού, και σχέδιο νομοθετικής ρύθμισης για τη θεσμοθέτηση

πόρου υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων του αστυνομικού προσωπικού |Ε- 

ΤΕΧ - ΤΑΥΑΠΙ σε ποσοστό 5% επί των καταδικαστικών αποφάσεων. Επίσης 

το Σώμα στάθηκε στάθηκε δίπλα στις ο ικογένειες των αστυνομικών που 

χάθηκαν ή κατέστησαν ανίκανοι κατά την εκτέλεση του καθήκοντος, προσ

λαμβάνοντας σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων 7 συγγενείς τους. Τέλος ενι- 

σχύθηκαν οικονομικά με 81.000.000 δρχ. 106 αστυνομικοί λόγω σοβαρού 

τραυματισμού τους ή σοβαρών ασθενειών. Στα πλαίσια αυτό από τα έσοδα 

του περιοδικού "Αστυνομική Επιθεώρηση" και του λογαριασμού Έσοδα από 

λοιπές εκδόσεις" της Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων του Κλάδου (ατζέντα, ε 

π ιτραπέζια ημερολόγια, κ.λπ.Ι δ ια τέθηκαν μόνον το  πρώτο εξάμηνο 

35.000.000 και 10.000.000 δρχ. αντίστοιχα για την ενίσχυση αναξιοπα- 

θούντος προσωπικού και την προμήθεια εμβολίων κατά της ηπατίτιδας B? 

για τον εμβολιασμό των αστυνομικών εκείνων που εντάσσονται στις ομά

δες αυξημένου κινδύνου.

Ερώτ.: Οι αστυνομικοί υπάλληλοι αναπτύσσουν δραστηριότητες που 
εκφεύγουν από τα συνήθη αστυνομικά καθήκοντα τόσο στον τομέα της 
κοινωνικής προσφοράς όσο και στο χώρο της δημιουργικής έκφρασης και 

οι οποίες συνιστούν το "άλλο πρόσωπο" του αστυνομικού. Πώς αξιοποιεί- 
ται η παρουσία αυτή από το Σώμα;

Απόκ.: Πραγματικό μεγάλος αριθμός συναδέλφων εκφ ράζετα ι δη

μιουργικό και με επιτυχία ε ίτε  μέσα από τις εικαστικές τέχνες ε ίτε  μέσα 

από το γραπτό λόγο και είμαστε όλοι υπερήφανοι γι' αυτούς. Το Σώμα κα

ταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προβολή αυτής της πλευράς 

των αστυνομικών υπαλλήλων ε ίτε  μέσα από τις  στήλες του περιοδικού "Α

στυνομική Επιθεώρηση" ε ίτε  με τη διοργάνωση εκθέσεω ν και διαγωνι

σμών. Τον περασμένο Φεβρουάριο οργανώθηκε με εξαιρετική επιτυχία και 

με μεγάλη συμμετοχή η 1 η Πανελλήνια Έκθεση Φωτογραφίας και Εικαστι

κών Τεχνών υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας σε αίθουσες του φιλο

λογικού συλλόγου "Παρνασσός" με τη χορηγία του περιοδικού "Αστυνομική 

Επιθεώρηση". Επίσης πάλι με χορηγία του περιοδικού μας προγραμματίζο

νται εκθέσεις εικαστικών τεχνών και φωτογραφίας και συγγραφικής δρα

στηριότητας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για τις  αρχές του επο

μένου έτους. Σε ένα άλλο τομέα, σε εκείνο του αθλητισμού, η Ελληνική Α

στυνομία με τους αξιόλογους αθλητές που έχει στις τάξεις  της, διοργά- 

νωσε με επιτυχία και με συμμετοχή 60 αθλητών - σκοπευτών από 6 Βαλκα

νικές χώρες το 3 ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Σκοποβολής, όπου μάλιστα κα

τάκτησε την πρώτη θέση στους όνδρες και την τρίτη στις γυναίκες. □
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ΓΕΙΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Ένα από τα βασικότερα δικαιώματα του πολίτη 

είναι να μπορεί να ζει με ασφάλεια και αξιοπρέπεια 
σε ένα περιβάλλον που του επιτρέπει 

να διαμορφώσει ελεύθερα την προσωπικότητά του 
και να εκφράσει τις απόψεις του για τη ζωή, 

για το αύριο του ίδιου και του κοινωνικού συνόλου.
Το δικαίωμα όμως αυτό, 

όπως και όλα σχεδόν τα ανθρώπινα δικαιώματα, 
βρίσκεται στις σύγχρονες κοινωνίες 

των ανεπτυγμένων χωρών σε κίνδυνο 
όχι τόσο από "το μάτι του Μεγάλου Αδελφού, 

που πεισματικά επιμένει να λειτουργεί προστατευτικά", 
αλλά από ένα άλλο κοινωνικό φαινόμενο, 

προϊόν του τρόπου ζωής μας, την εγκληματικότητα, 
που λειτουργεί καταλυτικά στον κοινωνικό ιστό 

και απειλεί με απορρύθμιση την καθημερινή ζωή και 
με υποβάθμιση το στενότερο ή ευρύτερο περιβάλλον.

Μπροστά στον κίνδυνο αυτό θα πρέπει να υπάρξει αποφασιστική αλλά 

και αποτελεσματική αντίδραση, μια αντίδραση που θεσμικά είναι έργο της 

πολιτείας και των αρμοδίων υπηρεσιών της. Όμως αυτό δε σημαίνει ότι οι 

πολίτες δεν πρέπει ή δε δικαιούνται να ενδιαφέρονται για το καυτό πλέον 

αυτό πρόβλημα. Και εδώ εμφανίζεται ένα επικίνδυνο δίλημμα. Από τη μια 

πλευρό το δικαίωμα της Ίδιώτευσης" βρίσκεται σε κίνδυνο και από την άλ

λη αυτό αποτελεί μια περισσά ανεπίτρεπτη ίσως, πολυτέλεια όταν διακυ- 

βεύεται το δικαίωμα της προσωπικής ασφάλειας.

Οι μεμονωμένες, ασυντόνιστες αντιδράσεις των πολιτών είναι δυνατό 

και οδηγήσουν σε αρνητικό φαινόμενα, όπως την ξενοφοβία, ρατσισμό, 

αυτοδικίες κ.ό. Οι αντιδράσεις των πολιτών στην εγκληματικότητα θα πρέ

πει να είναι συλλογικές, οργανωμένες, να κινούνται μέσα στα νόμιμα πλαί

σια και να καλύπτονται από τη λειτουργία των θεσμικών φορέων, και στη 

συγκεκριμένη περίπτωση από την Αστυνομία.

Αυτό βέβαια προσκρούει σε δυο δυσκολίες. Αφενός από πλευράς Α

στυνομίας δεν υπάρχει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, ώστε να δεχτεί, ό

πως γίνεται σε άλλες χώρες, την ενεργό συνεργασία των πολιτών, και α

φετέρου  οι Έλληνες δεν έχουν μάθει (μάλλον απεχθόνονται) να λειτουρ

γούν συλλογικά. Το πνεύμα της ατομικότητας που διέπει το λαό μας από τα 

αρχαία χρόνια έχει την πλέον ορατή πλευρά του στον αθλητισμό. Ουδέπο

τε  οι Έλληνες διέπρεψαν στα συλλογικά αγωνίσματα. Πάντα στόχος υπήρ

ξε  η ατομική νίκη. Σήμερα όμως η πολυτέλεια της ατομικής δράσης ή αντί

δρασης είναι ανεπίτρεπτη. Η συλλογική δράση αποτελεί πλέον μονόδρομο.

Η επιτήρηση της γειτονιάς:
Μια πρώτη αντίδραση στην εγκληματικότητα...
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στη Βόρεια Αμερική οι πολίτες 

απάντησαν στον κίνδυνο της εγκληματικότητας με συλλογική δράση ως 

παρτενέρ της Αστυνομίας μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια - σχήματα ε 

πιτήρησης της γειτονιάς (Neighbourhood Watch).

Τα σχήματα αυτό αποτελούν ένα δημοφιλή τρόπο για ανθρώπους όλων 

των ηλικιών, φυλών και οικονομικών ή μορφωτικών επιπέδων να συμμετά- 

σχουν στην κοινή προσπάθεια. Φέρνει δ ιάφορες ομάδες ανθρώπων της 

γειτον ιάς κοντό προκειμένου να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που 

προκύπτουν από την εγκληματικότητα της περιοχής. Η διαδικασία αυτή αρ

χίζε ι με τη συμμετοχή των πολιτών σε σεμινάρια πρόληψης της εγκλημα

τικότητας και συναφείς με αυτήν δραστηριότητες και συνεχίζεται με την 

επιτήρηση των σπιτιών και των περιουσιακών στοιχείων των γειτόνων. Ε

μπεδώνεται έ τσ ι ένα αίσθημα ασφαλείας και καθιερώ νετα ι ένας αμ- 

φισήμαντος δίαυλος επικοινωνίας με την Αστυνομία.

Το σχήμα "επιτήρηση της γειτονιάς" αποδείχθηκε ιδ ιαίτερα επιτυχές. 

Στις περιοχές λειτουργίας τους με τη συνεργασία των ομάδων αυτών με

ταξύ τους, αλλά και με την Αστυνομία, μειώθηκαν σημαντικό οι δείκτες ε 

γκληματικότητας. Η συμμετοχή τους αποδείχθηκε θετική για την πρόληψη 

της εγκληματικότητας και την ασφάλεια της κοινωνίας. Η επιτυχία οδήγησε 

πολλά τέτο ια  σχήματα να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και σε άλ

λους καίριας σημασίας τομείς της κοινωνικής πραγματικότητας, όπως:

- Προστατεύουν ιδιοκτησίες, όταν οι ιδιοκτήτες τους λείπουν σε διακο

πές.

- Προσφέρουν προστασία σε ηλικιωμένους και ασθενείς.

- Συγκεντρώνουν ποσό για τη χρηματοδότηση σχεδίων βελτίωσης της 

ασφάλειας στην περιοχή τους.

- Οργανώνουν κλαμπς (Clubs) νεότητας.

- Εξασφαλίζουν εκπτώσεις σε καταστήματα συστημάτων ασφαλείας 

της περιοχής τους.

- "Περιπολούν" στη γειτονιό τους σε μόνιμη βάση.

- Στελεχώνουν γραφεία παροχής πληροφοριών για την πρόληψη της ε 

γκληματικότητας με εθελοντές.

- Εξασφαλίζουν εθελοντές για τη στελέχωση Αστυνομικών Σταθμών 

της υπαίθρου κ.ο.κ.
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Τρεις τομείς δράσης θα μπορούσαν να προσελκύσουν τη συλλογική 

δράση των πολιτών, οι οποίοι θα αποφασίσουν να λάβουν έγκαιρα ενεργό 

θέση απέναντι στην υποβάθμιση της ζωής που "υπόσχεται'' η εγκληματικό

τητα. Κι αυτό γιατί δε θα πρέπει να εκτιμώνται μόνον τα θύματα ή το κό

στος των ζημιών απ' αυτήν αλλά, το σημαντικότερο, η ανασφάλεια που 

προκύπτει, δηλαδή ο φόβος ότι ενδέχετα ι κάποιος να γίνει θύμα βίας ή άλ

λης εγκληματικής πράξης. Οι τομείς αυτοί είναι: η βελτίωση του περιβάλλο

ντος, η επιτήρηση της γειτονιάς και η προώθηση της συνοχής της κοινω

νίας.

Βελτίω ση του περιβάλλοντος

Το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον επιδρά καθοριστικό στη ζωή μας και 

η εγκληματικότητα στην περιοχή μας είναι φυσικό να υποβαθμίζει την ποιό

τητα της ζωής μας. Έχει συνέπειες στο πόσο ασφαλείς νιώθουμε, στο πό

σο σεβόμαστε τους γείτονες ή τα κτίριό μας, στο πώς μεγαλώνουμε τα 

παιδιά μας και ποιες αξίες τους μεταδίδουμε. Αλλάζοντας λοιπόν και βελ

τιώνοντας το δομημένο περιβάλλον συνιστούν στοιχειώδη άμυνα των πο

λιτών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής. Η στάση αυτή παρέχει στην το 

πική κοινωνία το  αίσθημα της ασφάλειας, της ευθύνης της ξαναδίνει ζωή. 

Η συνεργασία με τους γείτονες και τις  τοπικές δημοτικές αρχές (Δήμους 

ή δημοτικά διαμερίσματα) μπορούν να αποδώσουν θετικά. Είναι δυνατή η 

παραχώρηση τοίχων για την ελεύθερη δημιουργική έκφραση των μαέ

στρων των graffities, ο εξωραϊσμός εγκαταλειμμένων οικοπέδων, ο άπλε

τος φωτισμός στενών δρόμων, υπόγειων διαβάσεων, κ,λπ.
Επιτήρηση της γειτονιάς

Ένας αποτελεσματικός τρόπος για να συμβόλουν οι πολίτες στην αντι

μετώπιση της εγκληματικότητας στην περιοχή τους είναι η "περιπολία”, το 

περπάτημα στη γειτονιά τους. Πρόκειται για πρωτοβουλία που γίνεται πά

ντα σε συνεργασία με την τοπική Αστυνομία, ε ίτε  απευθείας ε ίτε  μέσω 

των συντονιστών των ομάδων πρωτοβουλίας πολιτών, και συνίσταται στο 

περπάτημα της γειτονιάς σε τακτικό το δυνατόν χρονικό διαστήματα και σε 

συγκεκρ ιμένα  δρομολόγια με στόχο  τον εντοπ ισμό τυχόν υπόπτων 

κινήσεων ή άλλων καταστάσεων. Π.χ. ο εντοπισμός εγκαταλειμμένων οχη

μάτων, τα οποία πιθανότατα έχουν κλαπεί και αναζητούνται. Εντοπισμός ε 

γκαταλειμμένω ν οχημάτων, που έχουν κα τα σ τε ί εσ τ ίε ς  μόλυνσης. Ε

πισήμανση πηγών ηχορρύπανσης ή άλλων εστιών ρύπανσης. Εντοπισμός 

"στεκιών" διακίνησης ναρκωτικών και η προώθηση συνεργασίας ανάμεσα 

στην Αστυνομία, το Δήμο και την τοπική κοινωνία. Ένας αποτελεσματικός 

τρόπος αντιμετώπισης περιθωριακών φαινομένων είναι η αναβάθμιση μιας 

περιοχής.

Ταυτόχρονα μια ομάδα γονέων μπορεί εκ περιτροπής να οργανώσει 

"περιπολίες" έξω  από τα Σχολεία, που τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει στό

χος πολλών αντικοινωνικών στοιχείων, από διακινητές ναρκωτικών μέχρι 

παιδεραστές. Το σχετικό πρόσφατο παράδειγμα του Βελγίου ηχεί ακόμη α

ποτρόπαια στα αυτιά όλης της Ευρώπης. Παράλληλα μπορεί να επ ιτηρεί και 

τους χώρους αναψυχής των παιδιών που κι αυτοί δεν είναι περισσότερο 

ασφαλείς. Η επιτήρηση ευαίσθητων περιοχών, όπως υπογείων διαβάσεων, 

σταθμών αυτοκινήτων και περιοχών που δε φωτίζονται επαρκώς, συμβάλ

λει αποφασιστικό στη βελτίωση της κατάστασης. Ταυτόχρονα η παροχή υ

ποστήριξης σε θύματα βίας ή εγκληματικότητας, ή άλλες ευαίσθητες κα

τηγορίες πολιτών (υπερήλικες, ασθενείς) τονώνει το αίσθημα ασφάλειας 

στην περιοχή με όλες τις  ευνόητες θετικές συνέπειες.

Σε καμιά όμως περίπτωση οι ομάδες αυτές δεν υποκαθιστούν την Αστυ

νομία. Λειτουργούν όμως κάτω από την επίβλεψή της και σύμφωνα με τις 

οδηγίες της. Μ ερικοί από τους πλέον βασικούς κανόνες δράσης τους είναι 

να θέτουν εαυτούς σε κίνδυνο, να "περιπολούν" σε ομάδες δύο ή τριών α

τόμων, να μην έχουν επιθετική συμπεριφορά, να αναφέρουν ότι διαπιστώ

νουν στην Αστυνομία και το σημαντικότερο ότι μπορούν μεν να συγκε

ντρώνουν πληροφορίες, δεν έχουν όμως το δικαίωμα να συγκεντρώνουν 

τεκμήρια εγκληματικών πράξεων.

Κοινωνική συνοχή

Μέσα στην τοπική κοινωνία υπάρχουν διάφορες ομάδες. Ανθρωποι που 

γνωρίζονται μέσα από τη δουλειά, διαμέσου των παιδιών τους ή σαν γεί

τονες. Ανθρωποι που συναντώνται τοπικούς συλλόγους, σε πολιτιστικές 

δραστηριότητες και ομίλους εθελοντικής προσφοράς κ.α. Έτσι συχνό συ

νειδητοποιεί κανείς ότι δεν είναι μόνος του αλλά υπάρχουν μέσα στην κοι

νωνία και άλλοι που εργάζονται προς την κατεύθυνση κοινών στόχων. Η 

κοινωνική λοιπόν συνοχή επιδιώκεται και επιτυγχάνεται μέσα από τη δη

μιουργία συνδέσμων μεταξύ ατόμων και ομάδων σε κοινούς αγώνες. Δε 

σημαίνει μόνον επικοινωνία με τους γείτονες αλλά και με εκείνους που δεν 

ξέρουμε, με άτομα άλλης γενιάς, με άτομα που νιώθουν απομονωμένοι.

Η συνεργασία πολιτών με στόχο ένα καλύτερο αύριο, ένα καλύτερο πε

ριβάλλον, σφυρηλατεί την κοινωνική συνοχή, προϋπόθεση απόλυτα ανα

γκαία για μια ασφαλέστερη και ελεύθερη κοινωνία.

Η ελληνική πραγματικότητα
Αναμφίβολα η ελληνική πραγματικότητα είναι ακόμη πολύ μακριά από μια 

κοινή δράση. Επίσης δεν υπάρχουν οι αναγκαίες θεσμικές προϋποθέσεις 

για τέ το ιες  πρωτοβουλίες. Όμως η καθημερινή πραγματικότητα μας διδά

σκει με τον πλέον εύγλωττο τρόπο ότι η "ιδιώτευση" υπονομεύει την κοι

νωνική συνοχή, υποθάλπει την εγκληματικότητα και συμβάλλει έμμεσα αλλά 

αποφασιστικό στην καλλιέργεια κλίματος ανασφάλειος, φόβου ότι το "κα

κό" καραδοκεί σε κάθε γωνία. Βέβαια η κρίση αξιών ή μάλλον η εναγώνια 

αναζήτηση ταυτότητας της κοινωνίας μας, που ομολογείται σχεδόν από ό

λους, λειτουργεί αποτρεπτικό για μια τέτο ια  στροφή. Όμως η εύλογη δυ

σπιστία του πολίτη θα πρέπει να διασκεδαστεί με "αξιοπιστία", προκειμέ- 

νου να του ζητηθεί να επενδύσει για μια ακόμη φορά τις ελπίδες τους σε 

μια πρωτοβουλία με άδηλη αποτελεσματικότητα.

Κάτι λοιπόν θα πρέπει να αλλάξει και η αλλαγή αυτή θα πρέπει να γίνει 

προοδευτικά, με μικρά αλλά ασφαλή βήματα, παράλληλα με την καλλιέργεια 

σχετικού ευοίωνου κλίματος. Και θα πρέπει να αρχίσει από τους στοιχειώ

δεις κοινωνικούς πυρήνες των μεγάλων πόλεων, που ατυχώς δεν είναι η 

γειτονιά όπως θα θέλαμε, αλλά η πολυκατοικία. Μέσα από τη μικρή κοινωνία 

της πολυκατοικίας θα πρέπει να αρχίσει η αλλαγή της στάσης μας για να 

περάσει μέσα από την κοινή δράση και τη συνεργασία των μαζικών φο

ρέων (εξωραϊστικών ή πολιτιστικών συλλόγων, συλλόγων γονέων & κηδε

μόνων, κ.ά.) και των δημοτικών αρχών σε επίπεδο γειτονιάς.

Αναμφίβολα πρόκειται για ένα εγχείρημα δύσκολο αλλ' όχι ακατόρθωτο. 

Μ ε συντονιστή το διαχειριστή της πολυκατοικίας και με τη συμμετοχή ό

λων των ενοίκων, από τους οποίους δε θα πρέπει να αποκλειστεί κανείς 

ούτε καν οι λαθρομετανάστες, θα πρέπει να αρχίσει μια προσπάθεια με 

πρώτο στόχο τη λήψη μέτρων ασφαλείας (π.χ. κλείδωμα της εξωτερικής 

εισόδου και της πόρτας της στέγης, άνοιγμα μόνον σε γνωστούς, εγκατά

σταση θυροτηλεόρασης) και στη συνέχεια, αφού εμπεδω θεί ένα κλίμα 

στοιχειώδους εμπιστοσύνης, με την αλληλεπιτήρηση των διαμερισμάτων 

των ενοίκων. Οι ένοικοι θα πρέπει να ενημερώνουν το διαχειριστή ή τους 

συνοίκους τους σε περίπτωση απουσίας να αφήνουν τηλέφωνο, στο οποίο 

είναι δυνατόν να αναζητηθούν. Η πρακτική αυτή μπορεί αργότερα να επε

κταθεί και σε άλλους τομείς μέριμνας, όπως η επιτήρηση οχημάτων των ε 

νοίκων, ο εντοπισμός των εγγυτέρων εστιών μόλυνσης (εγκαταλειμμένα 

οχήματα, σκουπίδια εκτός κάδων, κ.ο.κ), ενδιαφέρον για τον εξω τερικό χώ

ρο της πολυκατοικίας, και - το σημαντικότερο - ενδιαφέρον για τους υ

περήλικες ή ασθενείς ενοίκους, ή τους ενοίκους εκείνους που βιώσαν κάποια 

τραυματική εμπειρία από άσκηση βίας. Το ενδιαφέρον μας επίσης θα πρέπει να 

στραφεί και στους "ξένους" που δε λείπουν από κάθε πολυκατοικία. Η αποδοχή 

και η ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό είναι πλέον μονόδρομος: Ο "έτερος" θα 

πρέπει οπωσδήποτε να γίνει "εταίρος". □

Επιμέλεια: Υ /Α ' Κων. Δανούσης
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Περισσότερα από το 25% των κατα
γραμμένων αδικημάτων 

(αυτό που ονομάζουμε φανερή ε 
γκληματικότητα)

αφορούν κλοπές οχημάτων (αυτο
κινήτων, μοτοσικλετών, ποδηλάτων) 
ή διαρρήξεις τους για να κλαπούν διά

φορα αντικείμενα αξίας 
όπως ραδιοκασετόφωνα, κινητά τη
λέφωνα, φωτογραφικές μηχανές, 

τσάντες, πορτοφόλια κ.λπ. 
Πρόκειται για μια πραγματικότητα 

που μας επηρεάζει όλους, 
ανεξάρτητα από το πού ζούμε, 

δαπανά πολύτιμο χρόνο και αποσπά 
την προσοχή της Αστυνομίας 

από την ενασχόλησή της με την αντι
μετώπιση σοβαρώτερων προβλημάτων 

και - βέβαια - μπορεί να έχει μοι
ραίες καμιά φορά συνέπειες.

Προστατέψ τε  
το αυτοκίνητό σας

Αν το αυτοκίνητό σας κλαπεί ή διαρρηχθεί, 

αυτό συνεπάγεται συνήθως ταλαιπωρίες και α

ναπόφευκτες επιβαρύνσεις. Είναι, ίσως, πολύ 

δύσκολο να προστατέψετε το αυτοκίνητό σας 

από ένα αποφασισμένο επαγγελματία κλέφτη, 

αλλά οι περισσότεροι κλέφ τες αυτοκινήτων ε ί

να ι π ερ ισ τα σ ια κ ο ί και μ π ο ρ ε ίτ ε  να το υ ς  

κρατήσετε μακριά με τη σωστή επαγρύπνηση 

και σχετικό φτηνές λύσεις ασφάλειας. Μη γίνε

στε "σοφοί' μετά το πάθημα, πάρτε το μάθημα 

τώρα και ανατρέψ τε τα στάνταρτς “προλαβαί

νοντας" τους κλέφτες.

Η κλοπή του αυτοκινήτου είναι συνήθως μια ι

διαίτερα δυσάρεστη εμπειρία εσ είς και η οικο

γένεια σας μπορεί να βρεθείτε ξαφνικό χωρίς 

αυτοκίνητο και χωρίς προσωπικό έγγραφα, μα

κριά από το  σπίτι σάς και με λίγα ή καθόλου 

χρήματα.

Σ κεφ τε ίτε  πόσο εύκολο μπορεί να είναι να 

κα τα σ τρ έψ ετε  τ ις  διακοπές σας. Μ ετά  σκε

φ τε ίτε  πόσο καιρό πρέπει να περιμένετε μέχρι 

να πάρετε τα χρήματα για την ασφάλεια κλοπής 

(αν βέβαια ήσαστε από τους προνοητικούς που 

κάνουν τέτο ια  ασφάλεια].

Αν, πάλι, το αυτοκίνητό σας βρεθεί, σ κεφ τεί

τε  πόσα θα πληρώσετε για να το επισκευάσετε, 

να αντικαταστήσετε όλες τις κλειδαριές και να 

ξανα-αγορόσετε πράγματα που έχουν αφαιρε- 

θεί. Κάποια απλό και φτηνό μέτρα προφύλαξης 

απομακρύνουν τους περιστασιακούς κλέφ τες 

που δεν έχουν τον απαραίτητο "διαρρηκτικό ε 

ξοπλισμό".

Μ ε λίγες απλές κινήσεις μπορείτε να μειώσε

τε  τον αριθμό των "ενδιαφερομένων" για το α

γαπημένο σας αυτοκινητάκι.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Βασικά μέτρα ασφάλειας:

•  Κλειδώ νετε τις  πόρτες και το πορτ-μπα- 

γκάζ, κλείνετε τα παράθυρα και την ηλιοροφή, α

κόμα και όταν βγαίνετε για λίγα λεπτά, για να α

γοράσετε μια εφημερίδα.

•  Όταν παρκάρετε, μην αφήνετε τα κλειδιά 

στο αυτοκίνητο και ενεργοποιήστε τον ακινητο- 

ποιητή (immobiliser) ή το συναγερμό. Αν δεν έ 

χετε, φροντίστε να εγκαταστήσετε. Προμηθευ

τε ίτε , επίσης και χρησιμοποιήστε τις αντικλεπτι- 

κές συσκευές που κυκλοφορούν στο εμπόριο: 

κλειδαριές για το τιμόνι, τα πεντάλς, το λεβιέ 

των ταχυτήτων και το χειρόφρενο, είναι σχετικά 

φτηνές και μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα 

αποτελεσματικές.

•  Μην αφήνετε αντικείμενα αξίας μέσα στο 

αυτοκίνητο. Πιο σωστά, μην αφήνετε αντικείμε

να καθόλου. Ένα παλιό μπουφάν στο πίσω κάθι

σμα μπορεί να μην έχει πραγματικά καμιά αξία, 

αλλά ο κλέφτης αυτό δεν το ξέρει. Μπορεί να 

διαρρήξει το αυτοκίνητο για να δει αν υπάρχουν

χρήματα ή κάρτες στις τσέπες του. Θυμηθείτε 

πως πολλές φορές το κόστος της αντικατάστα

σης ενός σπασμένου παράθυρου είναι μεγαλύτε

ρο από την αξία του αντικειμένου που κλάπηκε. Αν 

μπορείτε, λοιπόν, πάρτε τα πράγματά σας μαζί σας. 

Αν δεν μπορείτε, κλειδώστε τα στο πορτ-μπαγκάζ 

ώστε να μη βρίσκονται σε κοινή θέα.

Ειδικότερα, μην αφ ήνετε στο αυτοκίνητο

♦  καρνέ επιταγών, τσεκς, πιστωτικές ή κάρ

τε ς  τραπεζικών συναλλαγών.

♦  τα έγγραφα του οχήματος (άδεια κυκλο

φορίας, ασφαλιστήρια κ.λπ.) ή άλλα προσωπικό 

σας έγγραφα. Βοηθάτε έτσ ι τον κλέφτη να με- 

ταπωλήσει το  αυτοκίνητο και να προετοιμάσει 

μια ιστορία που θα γίνει πιστευτή από έναν εύπι

στο πιθανό αγοραστή.

♦  κινητό τηλέφωνα: το 40% των διαρρήξεων 

αυτοκινήτων σχετίζονται με κλοπές κινητών τη

λεφώνων.

♦  ραδιο-κασετόφωνα: όλα, πια, διατίθενται 

με αποσπώμενη πρόσοψη ή αντικλεπτική βάση. 

Μην τα αφήνετε, λοιπόν, μέσα στο αυτοκίνητο.
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Αλλες γεν ικές  οδηγίες:

❖  Μαρκάρετε με τον προσωπικό σας αριθ

μό (Pin = personaf identification number! -προ

φανώς όχι τον ίδιο με της κάρτας συναλλαγών 

σας ή του κλειδώματος του κινητού σας- το ρα

διοκασετόφωνο και το κινητό σας τηλέφωνο. Αν 

βρεθούν, θα είναι εύκολο να α π οδε ίξετε ότι 

ήταν δικά σας.

❖ Χαράξτε τον αριθμό πλαισίου ή τον αριθμό 

κυκλοφορίας του αυτοκινήτου (Vin = vehicle 

identification number! σε όλα τα τζάμια του αυτο

κινήτου. Η δαπάνη αντικατάστασής τους θα λει

τουργήσει αποτρεπτικά για τον επίδοξο κλέπτη.

Ακόμα:

*!> Όταν οδηγείτε μόνος σας:

κρατάτε τις πόρτες κλειδωμένες και τα παράθυ

ρα κλειστά Ιεκτός από το δικό σας φυσικά]. Καθώς 

περιμένετε στο φανάρι, μπορείνα σας ανοίξουν την 

πίσω ή την πλαϊνή πόρτα και να σας πάρουν την τσά

ντα πριν προλάβετε να το καταλάβετε.

^  Όταν παρκάρετε:

Αν έ χ ε τ ε  γκαράζ, μην ξεχνάτε να κλειδώ

νετε την γκαραζόπορτα Ικαι φυσικά το αυτοκί

νητο!. Αν δεν έ χ ε τ ε  γκαράζ, διαλέξτε ένα κα

λά φωτισμένο σημείο με κίνηση.

*  Μην αφήνετε, όμως, το αυτοκίνητό σας για 

πολλές μέρες παρκαρισμένο στο ίδιο σημείο.

♦  Μην αφήνετε τα κλειδιά του σπιτιού σας 

μέσα στο αυτοκίνητο.

♦  Αγοράστε τάπα ασφαλείας για το ρ εζερ 

βουάρ με κλειδί διαφορετικό από του διακόπτη 

της μίξας. Ο κλέφτης θα δυσκολευτεί να ανεφο- 

διάσει με καύσιμα το αυτοκίνητο αλλά και δεν θα 

μπορέσει να βγάλει αντικλείδι για το διακόπτη.

♦  Τοποθετήστε μπουλόνια ασφαλείας, ειδι

κά αν οι ζάντες και τα λάστιχα του αυτοκινήτου 

σας είναι ακριβά.

♦  Πληροφορηθείτε για το σύστημα τηλε-πα- 

ρακολούθησης και εντοπισμού του αυτοκινήτου 

σας σε περίπτωση κλοπής που διατίθεται από ε 

ταιρεία κινητής τηλεφωνίας.

♦  Τέλος, κάντε μια καλή ασφάλεια κλοπής!!!

Αγοράζοντας μεταχειρισμένο
Αν αγοράσατε μεταχειρισμένο αυτοκίνητο α

πό μία σοβαρή επ ιχείρησ η  εμπορίας αυτο

κινήτων, φυσιολογικά δεν πρέπει να αντιμετωπί

σ ετε  κάποιο πρόβλημα. Ιδιαίτερη προσοχή πρέ

πει να δώ σετε αν το αγοράσετε μέσω μικρών 

αγγελιών. Πολλά αυτοκίνητα κλέπτονται με σκο

πό να πουληθούν σε ανύποπτους αγοραστές, α

φού παραποιηθούν βέβαια τα χαρακτηριστικά 

τους (πρόκειται για τις γνωστές "μαϊμούδες").

'Ετσι:

ζητήστε το ραντεβού για τον έλεγχο του 

αυτοκινήτου να γίνει στο σπίτι του πωλητή. Έτσι 

θα ξ έρ ετε  πού να τον αναζητήσετε σε περίπτω

ση προβλήματος.

ελέγξτε  προσεκτικά τους αριθμούς πλαι

σίου και μηχανής καθώς και τους πιθανά χαραγ

μένους αριθμούς στα τζάμια, παραβάλλοντάς 

τους με την άδεια κυκλοφορίας.

& ,' προσέξτε τις πινακίδες κυκλοφορίας του 

αυτοκινήτου (αν είναι γνήσιες, αν ταιριάζουν με 

το αυτοκίνητο, αν είναι παραποιημένες, τσαλα

κωμένες ή πολυ-τρυπημένες.

ελέγξτε  αν τα κλειδιά ταιριάζουν σε όλες 

τις  πόρτες, το διακόπτη της μξας, το πορτ-μπα- 

γκάζ και την τάπα του ρεζερβουάρ.

αν δεν ήσαστε σίγουρος ότι μπορείτε να 

τα ελ έγξετε  μόνος σας ζητήστε να περάσετε 

τεχνικό έλεγχο από κάποιο ΚΤΕΟ.

Εν πόση περιπτώσει, προσέξτε - προσέξτε - 

προσέξτε! Αγοράζοντας ένα αμφίβολης προέ

λευσης αυτοκίνητο, κινδυνεύετε να χάσετε και 

τα λεφτά και το αυτοκίνητο. Πέρα από τις ποινι

κές ευθύνες που θα προκύψουν σε βάρος σας.
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Προστατέψ τε  
τη μοτοσικλέτα σας

Τα τελευτα ία  τρία χρόνια, μόνο στη Μεγάλη 

Βρετανία, εκατό περίπου χιλιάδες μοτοσικλέτες 

αξίας 70 εκατομμυρίων λιρών κλάπηκαν και δεν 

ξαναβρέθηκαν. Ακόμα, όμως, από τις  εννιακό

σ ιες χιλιάδες μοτοσικλέτες της Γηραιός Αλβιό- 

νος, λ ιγότερες από τις μισές είναι εφοδιασμέ

νες με κάποιο επιπλέον σύστημα ασφαλείας.

Το ένα τρ ίτο των αποζημιώσεων που πληρώ

νονται σε μοτοσικλετιστές από ασφαλιστικές ε 

τα ιρείες αφορούν κλοπές, με αποτέλεσμα τα α

σφάλιστρα κλοπής να έχουν διπλασιαστεί τα τ ε 

λευταία χρόνια.

Οι μοτοσικλέτες είναι εύκολος στόχος τόσο 

για επαγγελματίες όσο και για περιστασιακούς 

κλέφτες, αφού μπορεί κανείς να την τσουλήσει 

ή και να την φορτώσει σ' ένα φορτηγάκι μέσα 

σε ελάχιστο χρόνο.

Οι μοτοσικλέτες κλέπτονται από επαγγελμα- 

τ ίε ς  ε ίτε  για μεταπώληση (μετά τη σχετική ηα- 

ραποίηση των χαρακτηριστικών τους) ε ίτε  για 

την εμπορία των ανταλλακτικών, αλλά και από ε 

ρασιτέχνες ε ίτε  για την αφαίρεση ανταλλακτι

κών για την επισκευή άλλων μοτοσικλετών είτε, 

οπλό, για μια βόλτα.

Αν και οι μοτοσικλέτες φαίνεται να είναι πολύ 

πιο δύσκολο να εξασφαλιστούν απ' ότι τα αυτο

κίνητα, μερ ικο ί απλοί κανόνες μπορούν να κά

νουν δύσκολο το έργο των κλεπτών:

* Κλειδώνετε πάντα το τιμόνι όταν παρκάρε

τ ε  τη μηχανή σας.

* Παρκάρετε σε πολυσύχναστα και καλά φω

τισμένα μέρη.

* Χρησιμοποιήστε π ρόσ θετες κλε ιδαρ ιές  

(τύπου κρυπτονάϊτ κ.λπ.)

* Βρείτε μια φυλασσόμενη θέση parking για 

τη μόνιμη νυκτερινή στάθμευση ή "κατασκευά

στε" μία κλειδώνοντας τη μηχανή σας σε κάποιο 

σταθερό σημείο (π.χ. μία κολώνα).

* Βάλτε στη μηχανή σας συναγερμό (υπάρ

χουν ειδικοί για μοτοσικλέτες).

* Μαρκάρετε το σκελετό καθώς και όλα τα α

κριβά ανταλλακτικά που μπορούν να αφαιρεθούν 

εύκολα με τον αριθμό πλαισίου της μοτοσικλέ

τας.

Προστατέψ τε  
το ποδήλατό σας

Στη Μ εγάλη Βρετανία, πάνω από 100.000 

ποδήλατα "χάνονται" κάθε χρόνο. Αποτελούν ι

διαίτερα προσφιλή στόχο των κλεπτών γιατί ε ί

ναι πολύ εύκολο να πουληθούν.

Γι' αυτό δεν πρέπει να τα αφήνετε αφύλακτα 

ή ξεκλείδωτα. Κλειδαριές -τύπου κρυπτονάϊτ ή 

ά λ λ ες  π α ρ ό μ ο ιες  με α υ τέ ς  που χρ η σ ιμ ο 

ποιούνται για τις  μοτοσικλέτες- μπορούν να σας 

φανούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

Αν σκοπεύετε να το αφήσετε για καιρό, βγάλ

τ ε  τη μπροστινή ρόδα και κλειδώστε τη μαζί με 

την πισινή και όλο το ποδήλατό σας σε ένα στα

θερό σημείο (π.χ. κολώνα).

Επίσης μια πολύ καλή ιδέα είναι να μαρκάρετε 

το σκελετό χαράζοντας το όνομά σας ή κάποιο 

κωδικό αριθμό ή λέξη.

Έτσι, θα μπορέσετε εύκολα να το αναγνωρί

σ ετε  αλλά και να αποδείξετε στην Αστυνομία ότι 

είναι δικό σας.

Επίμετρο
Είναι δουλειά  της Αστυνομίας να καταπο

λεμήσει το  έγκλημα, αλλά όλοι μπορούμε και 

πρέπει να την διευκολύνουμε σ' αυτόν τον αγώ

να. Τα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, που απο

τελούν το μεγαλύτερο κομμάτι στην πίτα της ε 

γκληματικότητας, διαπράττονται κυρίως ευκαι

ριακά από νεαρά άτομα. Έτσι, είναι εύκολο να 

μειώσουμε τον αριθμό τους αν δείξουμε λίγη 

προσοχή.

Αυτό θα βοηθήσει επίσης το έργο της Αστυ

νομίας, μια που θα έχει περισσότερο χρόνο να 

ασχοληθεί με σοβαρότερες μορφές εγκληματι

κότητας. Έτσι, το καλό είναι διπλό και κάνουμε τη 

χώρα μας, την πόλη μας, τη γειτονιά μας, ένα α

σφαλέστερο μέρος για να ζούμε. □

Το κείμενο αυτό στηρίχθηκε σε πληροφορίες από 

σχετικά έντυπα της Βρετανικός Αστυνομίας και γι'αυτό 

τα στατιστικά στοιχεία παραπέμπουν στη βρετανικό 

πραγματικότητα, η οποία όμως δεν φαίνεται να απέχει 

καθόλου από την ελληνικό. Η ελεύθερη απόδοση στα 

ελληνικά έγινε από τον Υ/Β'Κων. Γ. Καραγιάννη.
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Ο τ ρ ί το ς  πυλώνας
για την

και ο τ ί τλος  VI της Συνδήκης  
Ευρωπαϊκή Ένωση

Η σ υνερ γα σ ία  τω ν κρατώ ν μελώ ν σ το υς  το μ ε ίς  τη ς  δ ι

καιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων καλύπτονται από 

τον τρίτο πυλώνα, στον τίτλο VI της Συνθήκης για την Ευρω

παϊκή (ΣΕΕ) και έχουν άμεση σχέση με όλους τους πολίτες της Ένωσης. Ω

στόσο, υπάρχει μεγάλη σύγχυση όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα, επειδή 

δεν μπορεί να θεω ρηθεί εντελώ ς ανεξάρτητος λόγω των διαφόρων συ

σχετισμών που έχει με θέματα δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων 

σε ολόκληρη τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, που ξεκινούν από το 

άρθρο Β του Τίτλου, το οποίο αναφέρει ότι ένας από τους στόχους της Έ

νωσης είναι η ανάπτυξη στενής συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης 

και των εσωτερικών υποθέσεων, μέχρι και τ ις  δύο τελευτα ίες δηλώσεις 

για το άσυλο και την αστυνομική συνεργασία που έχουν προσαρτηθεί στη 

Συνθήκη και τα σχετιζόμενα με τα ναρκωτικό προβλήματα.

Θέματα όπως οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα, η καταπολέμηση της 

απάτης και του οργανωμένου εγκλήματος καθώς επίσης και η ελεύθερη 

κυκλοφορία και οι έλεγχοι των προσώπων, καλύπτονται εν μέρει τόσο από 

τον πρώτο πυλώνα (κοινοτική νομοθεσία) όσο και από τον τρίτο.

Τα άρθρα της συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (ΕΚ) που επηρεά

ζουν τον τίτλο V I, είναι το άρθρο ΙΟΟγ σχετικό με τη θεώρηση διαβατη

ρίων, το άρθρο 129 για τα ναρκωτικό και το  άρθρο 151 για την Επιτροπή 

Μονίμων Αντιπροσωπιών ICOREPER).

Στο άρθρο Κ9 υπάρχει διάταξη διασύνδεσης, που επιτρέπει, υπό ορι

σμένες προϋποθέσεις, τη μεταφορά θεμάτων από τον τρ ίτο πυλώνα στον 

πρώτο, για ζητήματα όπως το άσυλο, η μετανάστευση και η καταπολέμηση 

των ναρκωτικών, για τα οποία η Επιτροπή μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλία.

Μια τέτο ια  μεταφορά απαιτεί ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου με 

βάση την οποία οι κοινοτικές διαδικασίες και η δικαιοδοσία του πρώτου πυ

λώνα μπορούν να εφαρμοστούν σε θέματα του τίτλου VI και τα κράτη μέλη 

να αποδεχθούν αυτήν την απόφαση σύμφωνα με τους αντίστοιχους συ

νταγματικούς κανόνες.

Τα μέσα του τρίτου πυλώνα είναι οι κοινές δράσεις, οι κοινές θέσεις και 

οι συμβάσεις. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή έχουν δικαίωμα πρωτοβουλίας 

σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος που καταγράφονται στο άρθρο Κ Ι.

Βέβαια διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή εξαιρείτα ι από τη δυνατότητα υπο

βολής προτάσεων πρωτοβουλίας σε τομείς δικαστικής συνεργασίας για 

ποινικές υποθέσεις, αστυνομικής συνεργασίας για θέματα πρόληψης και 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας, του λαθρεμπορίου ναρκωτικών και άλ

λων σοβαρών μορφών διεθνούς εγκληματικότητας, καθώς και για ορισμέ

νες πτυχές τελωνειακός συνεργασίας.

Πρόοδος σημειώθηκε σε λίγα ζητήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιό

τητα του τίτλου VI, όπως είναι για παράδειγμα η σύσταση της μονάδας ναρ

κωτικών της Europol, της οποίας η σύμβαση τέθηκε σε εφαρμογή πολύ αρ

γότερα , δηλ. την 1 η Οκτωβρίου του 1997, η υπογραφή της σύμβασης σχε

τικά με την έκδοση μεταξύ κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η 

κοινή θέση για τον ορισμό του όρου “Πρόσφυγας", όπως ορίζετα ι στο άρ

θρο 1 της Σύμβασης της Γενεύης σχετικά με το  καθεστώ ς των προ

σφύγων.

Για να βελτιω θεί η αποτελεσματικότητα, ορισμένα κράτη μέλη πρότει- 

ναν μεταρρύθμιση των διαδικασιών που εφαρμόζονται με βάση τον τρίτο 

πυλώνα. Υπό την σημερινή τους μορφή, οι αποφάσεις δεν είναι δεσμευτι

κές για τα κράτη μέλη και διέρχονται πέντε επίπεδα επεξεργασίας.

Ορισμένα κράτη μέλη έχουν προτείνει την κατάργηση ενός από τα επί

πεδα της χρησιμοποιούμενης σήμερα διαδικασίας λήψης αποφάσεων, ε 

νώ η συνεργασία των εθνικών κοινοβουλίων στην κατάρτιση της νομοθε

σίας ενδεχομένως να βελτιώσει τη διαφάνεια του τρίτου πυλώνα.

Η Ιρλανδική προεδρία κατάργησε ένα από τα επίπεδα αυτά. Το Ευρωπαϊ

κό Κοινοβούλιο "γνωμοδοτεί και ενημερώνεται" τακτικά από το Συμβούλιο 

Υπουργών όσον αφορά την πρόοδο του τίτλου VI, παρόλο που το Συμ

βούλιο δεν τηρεί πάντοτε τον όρο αυτό.

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρότεινε η Σύμβαση του Schengen 

να ενσωματωθεί σταδιακά στην πολιτική της Ένωσης, γεγονός που πραγ

ματοποιήθηκε το έτος 1997. Πολλές επικρίσεις διατυπώθηκαν όσον αφο

ρά την κακή διατύπωση και συχνά τις ασαφείς αναφορές του τίτλου VI. Η 

σύγχυση επιτείνεται επίσης και από το γεγονός ότι τόσο ο πρώτος όσο και 

ο τρ ίτος πυλώνας εν μέρει εμπλέκονται στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Ο τρ ίτος πυλώνας εμπλέκεται όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα της 

ελεύθερης κυκλοφορίας. Στον τίτλο VI, λόγω της διακυβερνητικής φύσης 

της συνεργασίας, υπάρχει έκδηλη ανησυχία σχετικά με την έλλειψη αμε

ρόληπτου ελέγχου και τη σχετική μυστικότητα των διαπραγματεύσεων.

Τι προβλέπουν ο/ διατάζεις τον τίτλον ΥΙ 
της Συνθήκης

Αρθρο Κ. 1 Αναφέρεται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος σχετικά με 

την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων και την εγκληματικότητα γενικά 

με την επιφύλαξη των εξουσιών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Σ ε π τ έ μ β ριος 1 9  9 8 - 5 6 3  - Ασ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση



Τομείς κοινού ενδιαφέροντος είναι:

1 ] η πολιτική ασύλου

2) οι έλεγχοι στη διέλευση των εξωτερικών συνόρων

3) η πολιτική όσον αφορά τη μετανάστευση και τους υπηκόους τρίτων 

χωρών

4) τα ναρκωτικά

5) η απάτη

6) η δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις

7} η δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

8] η τελωνειακέ συνεργασία και

9) η αστυνομική συνεργασία σε συνδυασμό με τη διοργάνωση, σε επί

πεδο Ένωσης, ενός συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών στα πλαίσια 

της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (EUROPOL).

Αρθρο Κ.2. Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, οι τομείς κοινού ενδιαφέροντος 

πρέπει να εξετάζοντα ι σύμφωνα με τις  διατάξεις της Ευρωπαϊκής Σύμβα

σης για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιω

δών ελευθεριώ ν (19501 και της Σύμβασης για το νομικό καθεστώς των 

προσφύγων (19511, χωρίς βέβαια να θίγεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων 

των κρατών μελών για τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και τη διαφύλαξη 

της εσωτερικής ασφάλειας (άρθ.Κ.2.2).

Αρθρο Κ.3. Αναφέρεται στα δικαιώματα Πρωτοβουλίας των κρατών με

λών και της Επιτροπής, καθώς επίσης και στη θέσπιση νομοθεσίας στον το 

μέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων.

Αρθρο Κ4. Συντονιστική Επιτροπή. Πριν από τον Νοέμβριο τουί 993, η συνερ

γασία στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας γινόταν στο πλαίσιο της δομής 

TREVI. Τις λειτουργίες αυτές της ομάδας TREVI ανέλαβε πλέον (στο άρθρο Κ4) 

η Συντονιστική Επιτροπή, η οποία απαρτίζεται από ένα μέλος από κάθε κράτος 

μέλος και ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής . Είναι δε επιφορτισμένη με διπλό 

καθήκον του συντονισμού των ομάδων εργασίας και της διατύπωσης γνωμών 

για το Συμβούλιο, μέσω της COREPER, στους τομείς που αναφέραμε στο άρθρο 

ΚΙ, μετά από αίτηση του Συμβουλίου ή με δική της πρωτοβουλία.

Αρθρο Κ5. Αναφέρεται στις κοινές θέσεις των κρατών μελών. Τα κράτη 

μέλη, συμμετέχοντας στους διεθνείς οργανισμούς και τα διεθνή συνέδρια, 

εκφράζουν τις  κοινές τους θέσ εις που καθορίζονται κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων του τίτλου VI.

Αρθρο Κ6. Αναφέρεται στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το άρ

θρο αυτό ορίζει ό τ ι" Η Προεδρία του Συμβουλίου και η Επιτροπή ενημερώνουν 

τακτικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τις εργασίες που εκτελούνται στους το

μείς που εμπίπτουν στον παρόντα τίτλο". Επίσης η προεδρία "ζητά τη γνώμη 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις κυριότερες πτυχές της δραστη

ριότητας στους τομείς τους οποίους αφορά ο παρών τίτλος και μεριμνά ώστε 

η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να λαμβάνεται δεόντως υπόψη".

Αρθρο Κ7. Ορίζει τις διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες μεταξύ κρατών με

λών . Συγκεκριμένα ορίζει ότι οι διατάξεις του τίτλου VI δεν εμποδίζουν τη 

σύναψη διμερών ή πολυμερών συμφωνιών υπό τον όρο ότι μια τέτοια συμφω

νία δεν αντίκειται ούτε παρεμποδίζει τις διατάξεις του τρίτου πυλώνα.

Αρθρο Κ8. Το άρθρο αυτό έχει σχέση με την εφαρμογή ορισμένων δια

τάξεων του πρώτου πυλώνα στον τρ ίτο πυλώνα και τέλος το

Αρθρο Κ9. Το άρθρο Κ9 προβλέπει ότι το άρθρο ΙΟΟγ της Συνθήκης για 

την ΕΚ εφαρμόζεται σε δράσεις που εμπίπτουν στους τομείς του άρθρου 

ΚΙ (1 έω ς 6) του τίτλου, με τις παρακάτω όμως δύο προϋποθέσεις:

αΙ. Το συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα και

β|. Τα κράτη μέλη αποδέχονται αυτήν την απόφαση σύμφωνα με τους α

ντίστοιχους κανόνες του συντάγματος που έχει το καθένα από αυτά.

Hnooeto εξέλιξης του τρίτου πυλώνα

Ο τρίτος πυλώνας βρίσκεται ακόμη στα πρώτα του βήματα. Στις προτά

σεις που υπέβαλαν στην Διακυβερνητική Διάσκεψη του 1996 το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο αναγνώρισαν την έλλειψη προό

δου στον τομέα του τρίτου πυλώνα παρ' όλο που το τελευταίο διάστημα 

έγιναν κάποια ακόμα βήματα.

Ως τέτο ια  βήματα μπορούμε να αναφέρουμε κυρίως τη σύμβαση του 

Δουβλίνου (1 -9-971, στην οποία το κράτος καθορίζεται ως υπεύθυνο για την 

εξέταση ασύλου που υποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη της Ε.Ε., τη θ έ 

σπιση του συστήματος EURODAC για τη συλλογή, αποθήκευση και ανταλ

λαγή δακτυλικών αποτυπωμάτων των ατόμων που ζητούν πολιτικό άσυλο, 

τα σχέδια κοινής δράσης για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήμα

τος στα πλαίσια της Ε.Ε. και τέλος την πρόοδο που υπήρξε στο διατλαντικό 

διάλογο μεταξύ της Ε.Ε. και Η.ΠΑ, καθώς και Καναδά, κυρίως για τη διακίνη

ση των ναρκωτικών και την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος. Η 

έκθεση της ομάδας προβληματισμού σχολίασε με τον παρακάτω τρόπο 

την ελευθερία και την εσωτερική ασφάλεια:

"Η Ένωση είναι ένας χώρος ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, εμπο

ρευμάτων, κεφαλαίων και υπηρεσιών. Ωστόσο, η ασφάλεια των λαών δεν 

προστατεύεται επαρκώς σε Ευρωπαϊκά κλίμακα. Η εμπειρία από την εφαρ

μογή της Συνθήκης του Μάαστριχ κατά τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι οι 

ευκαιρίες για αποτελεσματική ευρωπαϊκή δράση εξακολουθούν να είναι 
περιορισμένες. Έτσι λοιπόν, επιτακτική είναι η ανάγκη κοινής αντιμετώπι

σης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ρεαλιστική προσέγγιση".
Και η ομάδα προβληματισμού καταλήγει:

"Το κλειδί για την επιτυχία πρέπει να εξευρεθείμε συνδυασμό της πολι

τικής βούλησης και της αποτελεσματικότερης χρήσης των υφισταμένων 
διακυβερνητικών ρυθμίσεων".

Το ερώτημα είναι γιατί δεν υπήρξε σημαντική πρόοδος στον τρ ίτο πυ

λώνα. Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που συνέβαλαν για τη σημερινή κα

τάσταση. Κατ' αρχάς επεδείχθη απροθυμία από τα κράτη μέλη να συμπε- 

ριλάβουν στη διάρθρωση της Συνθήκης τα θέματα δικαιοσύνης και εσ ω τε

ρικών υποθέσεων. Επιτεύχθηκε, θα μπορούσαμε να πούμε, ένας συμβιβα

σμός ώστε οι τομείς αυτοί να περιληφθούν ως "τομείς κοινού ενδιαφέρο

ντος" παρά ως τομείς "κοινής πολιτικής" στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου 

πολιτικού και νομικού συστήματος της ΕΚ.

Επιπλέον, η δομή η οποία επιλέχθηκε παρόμοια με αυτή του δεύτερου 

πυλώνα, απλώς δεν μπορούσε να επιβληθεί πάνω από την πληθώρα των υ

φισταμένων διακυβερνητικών ομάδων που δημιουργούνταν συνεχώς σε 

ad hoc βάση. Η διαφάνεια και ο έλεγχος ήταν στοιχεία που δεν έχουν σχέ

ση με τις πρακτικές εργασίας. Η δομή της Συνθήκης του Μάαστριχ κωδι

κοποίησε και, ως ένα βαθμό, μεταρρύθμισε τις  πρακτικές αυτών των ομά

δων αντί να αντιμετωπίσει το θέμα του δημοκρατικού και δικαστικού ελέγ

χου.

Οι διατάξεις που εμπεριέχονται στον τίτλο VI συμβάλλουν στο να επιση- 

μανθεί ότι η κοινοτική διάσταση δεν αντιμετωπίζεται κατά τον ίδιο τρόπο 

από όλες τις πλευρές. Οι περιορισμοί του δικαιώματος πρωτοβουλίας της 

Επιτροπής και του δικαιώματος πρωτοβουλίας όλων των κρατών μελών, 

περιόρισε το ρόλο της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Παρ' όλο που το άρθρο Κ9 προβλέπει ότι ορισμένοι τομείς μεταφέρο- 

νται από τον τρίτο στον πρώτο πυλώνα, η διαδικασία αυτή είναι δυσχερής 

και απαιτεί ομοφωνία στο πλαίσιο του Συμβουλίου καθώς και κύρωση από 

όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές προϋποθέ

σεις.

Βέβαια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρά τους περιορισμούς όσον αφο

ρά την κοινοτική διάσταση, μπορεί να ασκήσει τις  εξουσ ίες του για αύξηση 

του ελέγχου και της διαφάνειας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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Ο Π Τ I Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί 

Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικά Τμήμα

2 0 %  Ε ΚΠΤΩΣ Η

O p tic  Design
Γωγώ Τσιμπερδωνη
Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270 -12242 Αιγάλεω  

Τηλ.: 5310407 · 5900735 

FAX:5819195

ΟΠΤΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ

Κυριακή Σαντοριναίου
Πτυχιούχος Οπτικός

Πορταριάς 8 & Λαρίσης 
Αμπελόκηποι 

Τηλ.: 69.24.821

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α

ΤΕΝΤΟΠΟΙΙΑ
4 1f ife  41 ΑΛΙ Γ Iκ .

LrOU U
ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΤΕΝΤΑ

ΤΕΝΤΕΣ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΕΣ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ για τους ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Γ. ΠΙΣΙΝΑΣ -  Γ. ΝΑΝΟΣ
I. ΦΩΚΑ 109 ·  ΓΑΛΑΤΣΙ
τηλ. 2932 386 -2130 619 

κιν. 093 414526, 093 749 673

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
-------------------  ΣΤΟΛΕΣ --------------------
Α σ τυ ν ο μ ία ς *  Α ε ρ ο π ο ρ ία ς *  Σ τρ α το ύ *  Ν αυτικού  

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑΔΟΤΕΣ και ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ  
& ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Τώρα στα καταστήματα μας 
θα βρείτε πέραν της 
παραγγελίας και 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ 
Αστυνομίας, Στρατού, 
Αεροπορίας, Ναυτικού 
σε όλα τα μεγέθη 
(με ή χωρίς δικό σας ύφασμα και 
όλα τα παρελκόμενα στολής), 
καθώς και
ΤΖΑΚΕΤ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
σε όλα τα μεγέθη.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ 

ΕΠΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ 

ΟΛΕΣ 01 ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32, 106 72 ΑΘΗΝΑ 
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ & ΑΛΛΑΓΗ

ΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΖΑΝΤΟΛΑΣΤΙΧΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ, ΕΛΕΓΧΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ 

ΚΑΡΤΑ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

18 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Καραθεοδωρή 31 & Γ Βλάχου · Ν Ψυχικό 
τηλ.: 67.46.300 - 67.22.236



Ν έ ε ς  π ρ ω τ ο β ο υ λ ί ε ς  και  μ έ τ ρ α

Στα 15 κράτη της Ε.Ε., σκοτώνονται κάθε χρόνο 4 5 .0 0 0  άτομα σε κυκλοφοριακά ατυχήματα 
(ήτοι 9 0 0  άτομα κάθε εβδομάδα),ενώ  τραυματίζονται 1 ,6 εκατομμύρια  

με αποτέλεσμα 5 0 0 .00 0  άτομα να εισάγονται σε Νοσοκομεία,και ε ζ  αυτών το 25 % να παραμένει ανάπηρο. 
Οι οδικές μεταφ ο ρ ές  ευθύνονται για το 95% περίπου των νεκρών σε κυκλοφοριακά ατυχήματα.

Βάσει των σημερινών στοιχείων και χωρίς τροποποίηση των πολιτικών, 

πρακτικών και συμπεριφορών,ένας σε κάθε ογδόντα κατοίκους της Ε.Ε θα 

πεθάνει σε οδικό ατύχημα, ενώ κάθε τρίτο άτομο θα χρειασθεί νοσηλεία 

κατά τη διάρκεια της ζωής του ε ξ  αιτίας τραυμάτων από οδικό ατύχημα.

Το οικονομικό κόστος των ιατρικών δαπανών, των υπηρεσιών αστυνό

μευσης και πρώτων βοηθειών, της ζημίας περιουσιακών στοιχείων και της 

απώλειας της οικονομικής απόδοσης των σκοτωμένων και τραυματισμέ

νων ατόμων ανέρχεται σε 45 περίπου δισ. ECU ετησίως, ήτοι σε 0,75 % 

έω ς 1 % περίπου του Α.Εγχ.Π. Το μέσο οικονομικό κόστος από το θάνατο 

κάθε ατόμου σε κυκλοφοριακά ατυχήματα ανέρχεται σε 1 εκατ. ECU.

Υπάρχει πλέον αυξανόμενη αποδοχή της ανάγκης ευρεία ς δέσμης 

στρατηγικών προς αντιμετώπιση του προβλήματος. Το κυκλοφοριακά 

σύστημα θα πρέπει να προσαρμοσθεί στις ανάγκες, τα λάθη και τις  αδυνα

μίες των χρηστών,και όχι το ανάποδο.Το θεμελιώ δες πλαίσιο για τη δρα

στηριότητα που αφορά την οδική ασφάλεια αποτελεί μία προσέγγιση πολι

τικών στρατηγικών, με κοινές ευθύνες σε τοπικό, εθνικό ή ευρωπαϊκό ε 

πίπεδο στην οποία θα συμμετέχουν κυβερνήσεις και άλλες αρχές.Η οδική 

ασφάλεια πρέπει να θεωρείται ως κοινή ευθύνη.

Η οδική ασφάλεια αποτελεί σύνθετο και πολυτομεακό ζήτημα, στο ο

ποίο διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο πολλοί παράγοντες που αλληλεξαρ- 

τώνται σε μεγάλο βαθμό. Η παραδοσιακή ταξινόμηση των μέτρων οδικής 

ασφάλειας στα τρία κεφάλαια (υποδομές, τεχνικές πτυχές που αφορούν 

τα οχήματα και συμπεριφορά των χρηστών) οδηγεί σε μια αντιμετώπιση, 

που λαμβάνει επαρκώς υπόψη την επίπτωση των πράξεων επί του συ

στήματος γενικά και τ ις  ενδεχόμενες παρενέργειες που ενδέχετα ι να 

μειώσουν την αποτελεσματικότητά του. Ο ανθρώπινος παράγων θεω ρεί

ται το ζωτικό στοιχείο των σύνθετων αυτών συστημάτων, δεδομένου ότι

σχεδόν όλα τα ατυχήματα θα μπορούσαν κατά πάσαν πιθανότητα να απο

φευχθούν, εάν ε ίχε αναληφθεί η σωστή δράση στη σωστή στιγμή, μόνο οι 

συνέπειες της εντελώς απρόβλεπτης και αναπάντεχης κατάρευσης της υ

ποδομής ή των οχημάτων δεν μπορούν να αποφευχθούν, αλλά αυτό είναι 

εξα ιρ ετικά  σπάνιο. Τα θύματα οδικών ατυχημάτων προκαλοΰνται από 

σφάλματα σε σύνθετα συστήματα ανθρωπίνων αποφάσεων και πράξεων, 

και σε διάφορες υποδομές και κάθε είδους οχήματα.

Για να μειω θεί ο αριθμός των θυμάτων θα πρέπει να βελτιωθούν αυτά 

τα συστήματα κατά τρόπο που να γίνονται σπανιότερα αυτά τα σφάλματα, 

να αντισταθμίζονται εντός του συστήματος και, στην περίπτωση ατυχήμα

τος, να υπάρχει ένα περιβάλλον που να μειώνει τις  συνέπειες. Δηλαδή, τα 

θύματα δημιουργούνται από σφάλματα του κυκλοφοριακού συστήματος 

στο σύνολό του,τα οποία μπορούν να μειωθούν μόνο με την υιοθέτηση συ

στηματικής προσέγγισης του ζητήματος.

Για την επίτευξη του στόχου περιορισμού των θανάτων κατά το  ήμισυ 

εντός της ΙΟετίας, πρέπει να θεωρηθούν ως προτεραιότητες οι κάτωθι 

πρωτοβουλίες:

α) Νομοθεσία για την εξασφάλιση της παραγωγής ασφαλέστερων αυ

τοκινήτων, φορτηγών, λεωφορείων, μικρών πούλμαν, μοτοσικλετών και 

ποδηλάτων,συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του πρόσθιου μέρους 

των αυτοκινήτων και της απαγόρευσης των επικινδύνων προφυλακτήρων 

(bull bars) για την προστασία πεζών και ποδηλατιστών, της εισαγωγής ή 

βελτίωσης των προδιαγραφών για τον εξοπλισμό και τα συστήματα ασφα

λείας (όπως οι ζώ νες ασφαλείας, τα συστήματα πρόσδεσης των παιδιών, 

οι αερόσακοι και τα κράνηΙ, και της υιοθέτησης μέτρων για να εξασφαλι- 

σ θεί η χρησιμοποίησή τους και για τον υποχρεωτικό εξοπλισμό των αυτο

κινήτων και μοτοσικλετών με συστήματα αυτομάτου ανάματος των φανών
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κατά την διάρκεια της ημέρας και τον υποχρεωτικό εξοπλισμό των φορτη

γών με προστατευτικές διατάξεις και με συστήματα καταστολής του σύν

νεφου σταγονιδίων που σηκώνουν περνώντας από βρεγμένους δρόμους.

βΙ Βελτίωση της ασφάλειας των οδικών υποδομών, συμπεριλαμβανομέ- 

νης ιδίως θέσπισης κατευθυντηρίων γραμμών για την αξιολόγηση των επι

πτώσεων επί της οδικής ασφάλειας και τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές 

για την μείωση της ταχύτητας, τα μέτρα χαμηλού κόστους και τον έλεγχο 

της ασφάλειας.

γΙ Νομοθετικές ρυθμίσεις για τον περιορισμό του ανώτατου ορίου πε

ριεκτικότητας αλκοόλ στο αίμα των οδηγών στο 0,5 mg/ml και την απαγό

ρευση της πώλησης αλκοολούχων ποτών σε σταθμούς βενζίνης των αυ

τοκινητοδρόμων, καθώς και δ ιατάξεις για την εξασφάλιση της τήρησης 

της νομοθεσίας αυτής για την τυποποίηση των συσκευών για τον έλεγχο 

των επιπέδων αλκοόλ στην αναπνοή των οδηγών.

δ) Εξασφάλιση της δυνατότητας ακριβών πληροφοριών στους οδηγούς 

σχετικά με τους κινδύνους που ενέχει η λήψη ορισμένων φαρμάκων ή ναρ

κωτικών, των οποίων οι επικίνδυνες επιπτώσεις έχουν διασαφηνισθεί ε- 

παρκώς (π.χ. αναγραφή προειδοποίησης στα φάρμακα βάσει κοινοτικής κα

τάταξής τους σύμφωνα με τις  επιπτώσεις τους επί της ικανότητας οδήγη

σης] και να εγκρ ιθεί το ταχύτερο δυνατό νομοθεσία και άλλα μέτρα προς 

καταπολέμηση της χρησιμοποίησης ναρκωτικών και ορισμένων φαρμάκων 

κατά την οδήγηση,καθώς και να πραγματοποιηθεί έρευνα προς για τη δ ιε

ξαγωγή οδικών ελέγχων για την χρήση των ναρκωτικών.

ε] Νομοθεσία για τον περιορισμό της υπερβολικής ταχύτητας και την ε- 

ναρμόνηση των ορίων ταχύτητας για τις  διάφορες κατηγορίες οχημάτων 

και οδών και υπέρ της διάδοσης της καλύτερης πρακτικής για την επιβολή 

αυτών των ορίων.

στ) Προτεραιότητα στην έρευνα που αφορά την καθιέρωση ζωνών κυ

κλοφορίας ανωτάτης ταχύτητας 30 χιλιομέτρων την ώρα σε κατοικημένες 

περιοχές και στα πέριξ των σχολείων διασφαλίζοντας μεγαλύτερη προτε

ραιότητα στους πεζούς και ποδηλάτες στο οδικό δίκτυο.

ζ] Έγκριση νομοθεσίας και άλλων μέτρων για τη βελτίωση της εκπαίδευ

σης των οδηγών και εισαγωγή ευρωπαϊκού συστήματος βαθμών ποινής για 

τα διπλώματα οδήγησης, θέσπιση επίσης νομοθεσίας που να απαγορεύει 

τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά τη διάρκεια της οδήγησης, εξαιρουμέ- 

νων των περιπτώσεων όπου τα τηλέφωνα είναι τοποθετημένα σε στα

θερή βάση και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ε ξ  αποστάσεως (hands free].

η] Έγκριση μέτρων για την ενίσχυση των ελέγχων και την επιβολή του 

ωραρίου ανάπαυσης και οδήγησης των επαγγελματιών οδηγών.

θ)Λήψη μέτρων και κατευθυντηρίων γραμμών προς βελτίωση των πρώ

των βοηθειών που παρέχονται στα θύματα οδικών ατυχημάτων και για την 

παροχή βελτιωμένης συνδρομής των θυμάτων οδικών ατυχημάτων και 

των οικογενειών τους επί νομικών και κοινωνικών ζητημάτων.

ι) Μείωση της οδικής κυκλοφορίας με μετατόπιση προς άλλα ασφαλέ

στερα μέσα μεταφοράς όπως είναι τα δημόσια μέσα μεταφορών.

ια) Συμβολή των ασφαλιστικών εταιρειών στην προώθηση της ασφαλέ- 

στερης οδήγησης, μέσω της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης διαφοροποίη

σης των ασφαλίστρων κάθε ιδιοκτήτη οχήματος ανάλογα με το δυνητικό 

κίνδυνο που εκπροσωπούν οι οδηγοί και της επιβράβευσης της ασφαλούς 

οδήγησης, και

ιβ] Εκπαίδευση των χρηστών των οδών για όλες τις  κατηγορίες ηλικίας 

και επιτακτική ανάληψη δράσης για τη βελτίωση της περί την οδική ασφά

λεια παιδείας στα σχολεία. Οργάνωση ενημερωτικών εκστρατειών με στό

χο τη βελτίωση της συμμόρφωσης των χρηστών των οδών με ασφαλείς 

πρακτικές και την αύξηση της αποδοχής από τους πολίτες των αστυνομι

κών ελέγχων, με υποστήριξη αυτών των εκστρατειών και εξασφάλιση των 

διαφημίσεων που να προωθούν την οδική ασφάλεια.

Το έργο που προτείνεται, δημιουργεί απαιτήσεις από πολλές κοινωνικές 

ομάδες και για να στεφθούν με επιτυχία οι προσπάθειες,όλοι πρέπει να 

συμμετάσχουν δεδομένου ότι καθένας έχει ένα μερίδιο ευθύνης. Πρέπει 

να κινητοποιηθεί κάθε πολίτης και για να γίνει αυτό δυνατό, καθένας από 

μας πρέπει να μην ανέχεται πλέον το γεγονός ότι κάθε χρόνο τόσοι άν

θρωποι χάνουν την ζωή τους ή καθίστανται ανάπηροι σε οδικά ατυχήματα.

Πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι το γεγονός είναι απαράδεκτο για ένα 

πολιτισμένο κόσμο. Το έργο δεν είναι εύκολο αλλά δεν πρέπει να αποθαρ

ρυνθούμε. Οι δεκάδες χιλιάδες θανάτων αποτελούν στατιστικό γεγονός. 

Είναι τραγωδία ένα άτομο να φεύγει από το σπίτι του και να μην επ ιστρέφει 

επειδή πέθανε στους δρόμους. Το άτομο αυτό αποτελεί το λόγο για τον 

οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την αγαθή μας προαίρεση,την τεχνο

γνωσία μας και τις ικανότητές μας στην προσπάθεια για βελτίωση της ο

δικής ασφάλειας. □

Επιμέλεια:
Τμήμα Εσωτ. Λειτουργιών Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσ/νίκης
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'Ε χ ε ι τη ν  υ π ο χ ρ έω σ η  ο ο ικ ε ίο ς  Ε ισ α γ γ ελ έα ς

να π α ρ α λ ά β ε ι έ γ γ ρ α φ η  ή π ρ ο φ ο ρ ικ ή  κ α τ α γ γ ε λ ία  ή α υ τή  ο π ω σ δ ή π ο τε π ρ έπ ει να κ α τ α τ ε θ ε ί  

σ τη ν  α ρ μ ό δ ια  α σ τυ ν ο μ ικ ή  υ π η ρ εσ ία , ε ιδ ικ ό τ ε ρ α  ό τα ν  π ρ ό κ ε ιτα ι γ ια  α υ τ ό φ ω ρ ο  έ γ κ λ η μ α ;  

Σ τ ο  ε ρ ώ τ η μ α  α υ τό  α π αντά  η υπ ' α ρ ιθ μ ό ν  1 7 4 7 /1  2 .7 .1  9 9 5  γ ν ω μ ο δ ό τη σ η  

τ ο υ  Ε ισ α γ γ ε λ έ α  τ ο υ  Α ρ ε ίο υ  Π ά γ ο υ  κ. Η λ ία  Σπ υ ρ ό π ο υλου , η οπ οία  π ρ ω τ ο δ η μ ο σ ιε ύ τ η κ ε  

σ το  π ερ ιο δ ικ ό  "Π ο ιν ικά  Χ ρ ο ν ικ ά "  (Τχ 3 / 1 9 9 6 , 4 2 8 ) .

"Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών δεν έχει δικαίωμα να αρνηθεί την παρα

λαβή έγγραφης ή προφορικής καταγγελίας με τη δικαιολογία ότι αυτή πρέ

πει να υποβληθεί στην αστυνομική αρχή επειδή πρόκειται για αυτόφωρη 

πράξη, στην περίπτωση δε αυτή δικαιούται να παραγγείλει την αρμόδια α

στυνομική αρχή να διενεργήσει προανάκριση και να συλλόβει εκείνη το 

δράστη εκδίδοντας συγχρόνως και ένταλμα συλλήψεως".

Επειδή δημιουργήθηκαν αμφισβητήσεις σχετικό με την υποχρέωση του 

Εισαγγελέα Πρωτοδικών να προβαίνει στη σύλληψη δράστη αυτόφωρου 

κακουργήματος ή πλημμελήματος, 

σας γνωρίζω, κατά το  άρθρο 25 

Παρ. 2 Ν. 1756/1988, ότι η γνώμη 

της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου 

επί του θέματος είναι η ακόλουθη:

1 .Όπως προκύπτει από τον συν

δυασμό των άρθρων 31 Παρ. 1 και 

33 Παρ. 1 ΚΠΔ ο Εισαγγελέας Πρω

τοδικώ ν είναι και ανακριτικός υ

πάλληλος, εκ τό ς  του  ότι παραγ- 

γέλλει τους γενικούς και ειδικούς 

ανακριτικούς υπαλλήλους για τη 

δ ιενέργεια  προκαταρκτικής εξε - 

τά σ εω ς  ή π ροανακρ ίσεω ς, δ ι

καιούται να ενεργε ί και ο ίδιος προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση "για 

να βεβαιωθεί αξιόποινη πράξη” (Μπουρόπουλος, Ερμ. ΚΠΔ άρθρο 275 αριθ. 

4 εκδ. Β). Επομένως υποχρεούται κατά το άρθρο 275 ΚΠΔ, να συλλόβει το 

δράστη αυτόφωρου κακουργήματος ή πλημμελήματος.

2. Όταν η βεβαίωση της αξιόποινης πράξεως επιβάλλει την κατάθεση ε- 

γκλήσεως και την ενέργεια ανακριτικών πράξεων, είναι υποχρεωμένος να 

δεχθεί την έγκληση ή μήνυση, όπως, άλλωστε, και οποιαδήποτε έγκληση ή 

μήνυση, και να ενεργήσει τις απαιτούμενες ανακριτικές πράξεις. Δεν είναι, 

δηλαδή, επιτρεπτό σ' αυτόν, να αρνηθεί την παραλαβή της καταγγελίας, 

που υποβάλλεται εγγράφως ή προφορικώς, με τη δικαιολογία ότι πρόκειται 

για αυτόφωρη πράξη και πρέπει αυτή να υποβληθεί στην αστυνομική αρχή. 

Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών θα ενεργήσει περαιτέρω τις ανακριτικές εκε ί

νες πράξεις που χρειάζονται για τη βεβαίωση της αξιόποινης πράξεως και

'Οταν η βεβαίω ση της αξιόποινης πράξεως 
επιβάλλει την κατάθεση εγκλήσεω ς  

και την ενέργεια  ανακριτικών πράξεων, 
ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών είναι υποχρεωμένος 

να δ εχ θ ε ί την έγκληση ή μήνυση, 
όπως, άλλω στε, και οποιαδήποτε έγκληση ή μήνυση, 

και να ενεργήσ ει τις απαιτούμενες ανακριτικές πράξεις 
Δεν είνα ι, δηλαδή, επιτρεπτό σ ' αυτόν, 

να αρνηθεί την παραλαβή της καταγγελίας, 
που υποβάλλεται εγγράφ ω ς ή προφορικώς, 

με τη δικαιολογία ότι πρόκειται για αυτόφω ρη πράξη 
και πρέπει αυτή να υποβληθεί στην αστυνομική αρχή.

θα συλλόβει το δράστη με την συνδρομή αστυνομικού οργάνου.

3. Εάν ο Εισαγγελέας προς τον οποίο έγινε η καταγγελία κρίνει ότι η δ ιε

νέργεια των ανακριτικών πράξεων και η σύλληψη του δράστη θα ευχεραν- 

θ ε ί εφόσον επ ιληφθείτης υποθέσεως η αστυνομική αρχή, δικαιούται σύμ

φωνα με τα άρθρα 33 Παρ. 1 και 243 ΚΠΔ, να παραγγείλει την αρμόδια α

στυνομική αρχή να διενεργήσει προανάκριση και να συλλόβει εκείνη το 

δράστη, εφόσον βεβαιωθεί αυτόφωρη αξιόποινη πράξη. Συγχρόνως δι

καιούται επίσης να εκδώσει ένταλμα συλλήψεως του δράστη, το οποίο ι

σχύει κατά τη διάρκεια του αυτό

φωρου της πράξεως, κατά το άρ

θρο 275 Παρ. 3 ΚΠΔ.

4. Είναι αναγκαίο να επισημανθεί 

ότι η κατά το άρθρο 418 του ίδιου 

Κώδικα διακριτική ευχέρεια του Ει

σαγγελέα Πρωτοδικών να παρα- 

πέμψει ή όχι τον προσαγόμενο σ' 

αυτόν δράστη αυτόφω ρου πλημ

μελήματος στο δικαστήριο, αφού 

λάβει υπόψη τ ις  συνθήκες τελ έ -  

σεως της πράξεως και την προσω

πικότητα του δράστη ΙΜπουρόπου- 

λος ενθ' ανωτ. Αρθρο 4-18, Δέδες, 

Ποιν. Δικόν, τόμος Β' σελ. 142 σημ. 21, είναι άσχετη προς την χωρίς διακρι

τική ευχέρεια, υποχρέωσή του, να επ ιληφθεί προανακρίσεως για αυτόφω

ρο πλημμέλημα και να συλλόβει το δράστη, εφόσον βέβαια συντρέχουν οι 

δικονομικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις αυτόφωρης αξιόποινης πρά

ξεως. Μ ετά τη βεβαίωση της πράξεως και τη σύλληψη του δράστη μέσα 

στα χρονικά όρια του αυτόφωρου, θα κρίνει εάν, προκειμένου περί πλημ

μελήματος, ενδείκνυται η, κατά το άρθρο 418 ΚΠΔ, παραπομπή του δράστη 

αμέσως στο ακροατήριο ή όχι.

Τη γνώμη μου αυτή παρακαλώ να γνωστοποιήσετε στους Εισαγγελείς 

Πρωτοδικών της περιφέρειάς σας”. □

Ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου -  Ηλίας Σπυρόπουλος
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της κ. Ελένης Γλυκαντζή - Αρβελέρ

Η Θεσσαλονίκη, από την καταβολή της 

ιστορίας της, έχει όλα τα στοιχεία για 

να θ εω ρ η θ ε ί η κατ' εξοχήν Ευρω

παϊκή Πόλη. Κι αυτό περισσότερο βέβαια πολιτι

στικά, γιατί οπωσδήποτε γεωγραφικό το πράγμα 

είναι γνωστό. ΓιατΓ, όμω ς η Θεσσαλονίκη μπορεί 

να είναι μια κατ' εξοχήν Ευρωπαϊκή Πόλη;

Θα σας θυμίσω απλώς το λόγο του Παύλου 

Βαλερί, ο οποίος στην προσπάθεια του να ονο

μάσει τους Ευρωπαίους και να δώσει τον ορισμό 

του Ευρωπαίου, θυμήθηκε ότι η πρώτη ευρω

παϊκή συνείδηση γεννιέται στον ελληνικό χώρο, 

ότι η Ρώμη δ ίνει τ ις  θεσ μ ικές βάσεις για μια 

διεύρυνση του κόσμου που θα ονομαστεί ευρω

παϊκός και ότι ο χριστιανισμός, ο ιουδαϊκός χρι

στιανισμός - λέει ο Βαλερί - δίνει την πνευματική 

υπόσταση της Ευρώπης, πριν βέβαια φτάσουν 

τα νέα φύλα τα οποία θα της δώσουν και την ε 

θνολογική της μορφή.

Αθήνα - Ρώμη - Ιερουσαλήμ, είναι τα τρ ία 

πράγματα που χαρακτηρίζουν την ευρωπαϊκή 

συνείδηση, κατά τον ορισμό αυτό. Και οι τρεις 

αυτές ιδ ιότητες, η αρχαιοελληνική, η ρωμαϊκή 

και η ιουδαιοχριστιανική, βρίσκονται συμπυκνω

μένες στην ιστορία της Θεσσαλονίκης από τα 

πρώτα κιόλας χρόνια του βίου της.

Εδώ φ τάνει για πρώτη φορά ο Απόστολος 

Παύλος στην Ευρώπη. Εδώ, που υπήρχε μια ιου

δαϊκή παροικία ολκής. Αλλωστε ο πρώτος χρι

στιανισμός αρχίζει εκ ε ί όπου οι ιουδαϊκές κοινό

τη τες  έχουν ανθίσει για λόγους που δεν είναι 

μόνο πνευματικοί. Και εδώ βέβαια τα ρωμαϊκό α

νάκτορα, εδώ βέβαια και η αρχαιοελληνική πα

ράδοση.

Σ' αυτή τη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά γεν

νιέται η Ευρώπη κατά τρόπο ευρύτερο, όταν τον 

9ο αιώνα, ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος, δηλαδή 

δύο μοναχοί, δύο καλόγηροι γεννημένοι στην 

πόλη αυτή, αναλαμβάνουν το θεάρεσ το  έργο 

του Ευαγγελισμού τω ν Σλάβων 19ος αιώνας). 

Στις δύο γραφές του χριστιανισμού, την ελλη

νική και τη λατινική, θα προστεθεί για πρώτη φο

ρά και η κυριλλική, η τρίτη γραφή των ευρωπαϊ

κών γλωσσών. Από τη Θεσσαλονίκη λοιπόν, γεν

νιούνται και δρουν οι Απόστολοι των Σλάβων, 

αυτούς που ο Πάπας με απόφαση ονόμασε Πα-

τρόνους της Ευρώπης, άγιους προστάτες της 

Ευρώπης.

Έτσι η Θεσσαλονίκη, σταυροδρόμι μεταξύ Α

νατολής και Δύσης χάρη στην Εγνατία οδό που 

συνδέει τη μία Ρώμη με την άλλη, τη Νέα με την 

Παλιά, έτσ ι επίσης σταυροδρόμι στο δρόμο που 

οδηγεί από το βορρά, στο Νότο από όπου οι Σ

λάβοι φτάνουν στην Ασπρη Θάλασσα, δηλαδή 

στο Αιγαίο, η Θεσσαλονίκη, κόμβος κοσμοπολίτι

κος, ήδη από τον 11 ο και 12ο αιώνα.

Εδώ κατά ένα κείμενο του 12 ου αιώνα που λέ

γεται Τιμαρίωνας, επί εφ τά  μέρες, στο πανηγύρι 

του Αγίου Δημητρίου που είναι ο προστάτης ά

γιος της πόλης, καταφτάνουν έμποροι από την Κο

μπανία, πέρα από τις Αλπεις, από τη Συρία, από τον 

Καύκασο και από το Βορρά, να ανταλλάξουν προϊό

ντα και ιδέες. Προϊόν δικό μας οι ιδέες.

Αυτή η ανταλλαγή των ιδεών είναι και πάλι 

σήμερα το ζητούμενο.

Οι Ευρωπαίοι, ο κόσμος ολόκληρος θα έλεγα, 

όταν υπογράφτηκε η συνθήκη του Μάαστριχτ, 

βρέθηκε μπροστά σε ένα δημιούργημα που 

θεω ρήθηκε απ' όλους τεχνοκρατικό και γρα

φειοκρατικό.

Και όμως στη συνθήκη του Μάαστριχτ, το άρ

θρο 128 - και θα πρόσθετα κατά κάποιο τρόπο 

και το άρθρο 127 - ανοίγουν ορίζοντες για μια 

ευρύτερη κοινότητα, όπου η Ευρώπη δεν θα ε ί

ναι μόνο μέριμνα των αγροτών και των αλιέων, 

αλλά θα γίνει επίσης και η μέριμνα των δημιουρ

γών, των διανοουμένων, δηλαδή της τέχνης, 

των γραμμάτων, της επιστήμης, της κάθε έκ 

φρασης πολιτισμού.

Πώς λοιπόν το άρθρο 128 μπορεί να πάρει κά

ποια υφή οργανική και όχι μόνο, να μείνει μια ε 

πιθυμία που δεν θα έχει οργανωθεί και δεν θα έ 

χει αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή των Ευ

ρωπαίων; Τριακόσια πενήντα εκατομμύρια αν

θρώπων περιμένουν να νοιώσουν την Ευρώπη, 

πέρα από την οικονομική της διάσταση, σαν πα

ρουσία καθημερινά Είμαστε όλοι, όπου και εάν 

βρισκόμαστε, καταναλωτές πολιτισμού, κατανα

λω τές προϊόντων του πολιτισμού.

Ίσως η μέριμνα όλων μας θα πρέπει να είναι 

αυτά τα αγαθά του πολιτισμού να είναι δημόσια 

αγαθά προσιτά σε όλους, από όλους, όπου και

εάν βρίσκονται, όποια φυλή, όποια θρησκεία, ό

ποιο πολιτικό ή άλλο δόγμα πρεσβεύουν για να 

μπορέσει να δημιουργηθεί η Κοινότητα όχι μόνο 

των συμφερόντων, αλλά η Κοινότητα μιας επιτυ

χίας και μιας ευτυχίας για τη ζωή.

Ίσως η επιθυμία να δημιουργηθεί, όπως είναι 

σήμερα γεγονός, μια υπερεθνική κοινότητα από 

την ελεύθερη βούληση αυτών που την απαρτί

ζουν και όχι από απόφαση πολιτική, ή κατακτη

τική απόφαση, ίσως αυτό το πολιτικό σχήμα που 

ονομάσαμε Ευρώπη, σαν Κοινότητα πρώτα, σαν 

Ένωση σήμερα, ίσως μπορεί να ευοδω θεί και να 

αποδώσει ένα μερίδιο ευτυχίας γι' αυτούς που 

την απαρτίζουν. Εκατομμύρια εκατομμυρίων ψυ

χές που γι' αυτούς που δεν είναι στην Ευρώπη, α

ποτελούν μια προσωπικότητα, αν δεν αποτελούν 

μια ταυτότητα.

Νομίζω ότι άσχετα από την ταυτότητα της 

Ευρώπης, η προσωπικότητα της Ευρώπης είναι ί

σως μια από τις συγκλίσεις που μπορούν να δεί

ξουν ότι οι βεβαιότητες του παρελθόντος μπο

ρ ε ί να επενδυθούν στις ελπίδες του μέλλοντος 

για ένα καλύτερο αύριο.

Αυτό είναι ίσως ο σκοπός που μας ενώνει. Η 

ανταλλαγή των απόψεων όχι μόνο πρέπει να ε ί

ναι ελεύθερη αλλά και ο καθένας πρέπει να δεί

ξε ι τον καημό του, να δείξε ι την αγωνία του, να 

δείξε ι την επιθυμία του και ίσως αυτό που θα έ 

λεγα το ενδιαφέρον του και το συμφέρον του 

για τη δημιουργία της Ευρώπης της πνευματικής, 

και της Ευρώπης του πολιτισμού. Γι' αυτό ασφα

λώς θα έχουμε διαξιφισμούς, γι' αυτό ασφαλώς 

θα έχουμε συζητήσεις και αντιπαλότητες, αλλά 

οπωσδήποτε θα μας ενώσει το καίριο και το ου

σιώδες, δηλαδή το καλύτερο.

Θα τελειώσω λέγοντας ότι ίσως η μεγαλύτε

ρη και η καλύτερη ιδιότητα είναι να θεωρήσουμε 

ότι ε ίμασ τε όλοι μεσάζοντες, δηλαδή ότι θα 

μπορούμε να βοηθήσουμε τους νεό τερους, 

τους φίλους να περάσουν στην άλλη όχθη, φ έρ 

νοντας μαζί τους το καλύτερο του χθες, οπωσ

δήποτε πάντα για το καλύτερο του αύριο. □

* Από ομιλία της στη Θεσσαλονίκη, στις 11.4.1997, 

στο "Συμπόσιο για τον πολιτισμό και την κοινωνική συ

νοχή στο κατώφλι της τρίτης χιλιετίας".
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Η Θεσσαλονίκη, η επί αιώνες "συμβασιλεύσασα", 
συμπρωτεύουσα αλλά και πρωτεύουσα των Βαλκανίων, 

μετά την επιτυχή έκβαση των βαλκανικών πολέμων 
επανήλθε επιτέλους στους κόλπους της μητέρας πατρίδας. 

Τη Θεσσαλονίκη εκείνων των ημερών, 
μια πόλη - σταυροδρόμι πολιτισμών 

με έντονο πολυπολιτισμικό χαρακτήρα, 
μας περιγράφει στον οδηγό του "Νέα Ελλάς" (Εν Αθήναις 1913) 

ο πολυγραφότατος ιστορικός Τρύφων Ευαγγελίδης.
Μέσα από το κείμενο του Ευαγγελίδη 

θα περπατήσουμε τα σοκάκια του εβραίικου μαχαλά, 
θα ανηφορίσουμε στο Γεντί Κουλέ, 

θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από τα "καφάσια" 
τις κλεισμένες στους οντάδες τους Οθωμανίδες, 

θα περπατήσουμε την παραλιακή λεωφόρο 
ανάμεσα σε μεταπράτες και γεμιτζήδες...

ί  Π .

l . w j p V  ·  I J |  |  |  .

Η  Θεσσαλονίκη σήμερον οπό μεν των Τούρκων παραφθαρείσα κα
λείται Σελανίκ, οπό των δυτικών Σαλονίκ, υπό των Εβραίων Σαλονί- 

κο και υπό των Σλαύων Σόλουν είνε δε εκτισμένη εις το βάθος του έσω 
κόλπου, του μεταξύ των ακρωτηρίων Βαρδάρ, του σχηματισθέντος εκ των 
προσκλύσεων των ποταμών Αξιού, Γαλλικού και Αλιάκμο νος, προςΔ. καιΚα- 

ραμπουρνού προς Α. εις τους πρόποδας κλάξων του όρους Ιύψους 1200 

μ.Ι Χορτάτου ΙΚισσούΙ, επί των κλιτύων αυτών ούτως, ώστε αι επάλληλοι 

οικίαι κείνται αμφιθεατρικώς. Περιβάλλεται δε υπό δύο χείμαρρων, οίτινες 

καθιστώσιν αυτόν από ξηρός ισχυρόν. Άκρα της πόλεως προς την θάλασ

σαν είνε προς Δ το Ton- Χανέ παρά το Τελωνείον και το Κανλό Κουλέ ΙΑι- 
ματοβαφής ΠύργοςΙ σήμερον ΜπεγιάζΚουλέ (λευκός ΠύργοςI προς Α.

Ούτως κυλινδρικός και υψηλός περίτα 100 μ. είνε κατά τους μεν Βυζα- 
ντιακός κατ' άλλους δε Γενουατικός ή Βενετικός. Εχρησίμευε δε ως φυ
λακή και τω 1875 περιεφράγη, αλλ'είτα, κρημνισθέντος του περιβόλου, η- 

νεώχθη η παραλιακή οδός. Από της ξηρός δε περιεβάλλετο υπό τείχους, 
ούτινος τα μεν θεμέλια είνε κυκλώπεια, ως είπομεν, το δε άνω αυτών μέχρι 
των επάλξεων, κοσμούμενον δια πύργων και τυφεκηθρών πανταδαπών λί

θων πάντων των χρόνων, από των Ελληνικών μέχρι των Τουρκικών μέγα δε 

μέρος ιδρύθη επ ί των Βυζαντιακών χρόνων διότι κατά διαστήματα από του 

τείχους έξωθεν εισίν εντετειχισμένοι σταυροί.
Η κυρίως ακρόπολις Επταπύργιον ΙΓεδικουλέ, έχει άλλον εσωτερικόν πε

ρίβολον, διαχωριζόμενον του όλου περιβόλου δ ί  ιδιαιτέρου τείχους, συ- 

γκοινωνούντος προς αυτήν δια πύλης, έξωθι της οποίας προς τα α. τω ει- 

σιόντι η Μονή των Βλατέων (Τσαούς - Μοναστήρι Η δε είσοδος εις τηνΑ- 
κρόπολιν γίνεται δια της κατά τηνΒΑ. πλευράνανοιχθείσης Πύλης παρά τον 

Κουσακλή - Κουλέν. Κατά το άκρον δε τηςΑκροπόλεως είνε αι φυλακαίτων 
βαρυποίνων. Πέριξ δε της πόλεως απλούται πεδιάς εκτείνουσα τάπητα 
πράσινον, διασχιζομένη που και που δια προαστείων, ως τους Καπουτσί- 

δες, χ. κατοίκουμενον αποκλειστικώς υφ' Ελλήνων, περίφημον δε δια τον 
εύγεστον οίνον.

Ο Κόλπος της Θεσσαλονίκης, ο καθ' ημέραν φιλοξενών άπειρον πλήθος 

πλοίων, πάντων των εθνών προφυλάσσεται ένθεν και έθνεν δια ταχυβό

λων του προμαχώνος του μεγάλου Καραμπουρνού, τούθ' όπερ καθιστά την

διάβασιν πολεμικών πλοίων εν πολέμω αδύνατον. Κατά τον αιγιαλόν και ως 
συνέχεια της νέας πόλεως ήρξαντο σχηματιζόμεναι διάφοροι συνοικίας ι

δία των Ελλήνων και Ευρωπαίων, αι οποίαι αποτελούσι την νέαν πόλιν, δια- 
κρινομένην της παλαιός, εκτός των άλλων, και δια την ρυτομίαν και τον κα- 
λαίσθητονρυθμόν των οικιών, διότι κατά το άλλο μέρος της πόλεως, το πα

λαιόν, το Δ. και το Β. αν εξαιρέση τις ολίγους ευπροσώπους δρόμους οι άλ

λοι και ιδία αι πάροδοι, είνε πάν άλλο ή δρόμοι, στενώτατοι, ρυπαροί και μά

λιστα κατά τας Εβραϊκός συνοικίας.

Η κρήμνισις της παραλιακής πλευράς του τείχους έσχε και τούτο το ευ- 
χάριστον αποτέλεσμα ότι εκτός του, ότι η πόλις ανέπνευσεν ηλευθέρωσε 

την θέαν της πόλεως εκ της θαλάσσης. Και νύν εισερχόμενος ο εκδρο- 

μεύς εις τον κόλπον της Θεσσαλονίκης είνε ευτυχής αντικρύζωνεν τω συ- 
νόλω το πανόραμα της πόλεως, απλουμένης αμέσως ενώπιον των οφθαλ

μών αυτού και δή κατά τας ώρας της δύσεως του Ηλιου εν ώκατά τας αρ- 

χάς του /Θ' αιώνος, ουδέν εφαίνετο, ως βλέπομεν εν ταις εικόσι του γ άλ

λου προξένου Cousinery.
Οι κάτοικοι της πόλεως ανέρχονται εις 220.000 κατά την γενομένην α- 

πογραφήν, Μαϊου αρχομένου, ών αι μεν 80.000 είναι Εβραίοι κατοικούντες 

εν τω κάτω μέρει της πόλεως το προς την παραλίαν. Οι Ιουδαίοι λιτώτατοι 
ομονοούντες προς αλλήλους και επιχειρηματίαι τολμηροίπροδεύουσιν ο- 

λοέν αυξανόμενοι εις αριθμόν και εις πλούτον (ιδέ εισαγωγήνΙ πλην των Ευ- 

ρωπαίξόντων οι άλλοι έμειναν ως ότε ήλθον ε ξ  Ισπανίας, φέρουσιν τσου- 
μπέδες και γενειάδα, αι δε γυναίκες κρύπτουσαι την κόμην επιμελώς δια 
του κρηδέμνου, έχουσι προτεταμένα τα στήθη και τους πόδας περιβαλο- 

μένους δια εμβάδων ΙευμαρίδωνΙ πολυχρώμων. Κάθηνται δε συχνότατα 

εις τα άνδηρα IυφλέγιδοςΙ μασσώσαι τι, ως αι Οθωμανίδες, όπισθεν του δι- 
κτυωτού παραθύρου.

Το 1/4 είνε Ελληνες μ ετ ' ολίγων Ευρωπαίων, κατέχοντας το μεσαίον μέ

ρος και συνοικίας τινάς προς την παρά την Ακρόπολιν Μονήν των Βλατέων. 
Το έτερον 1/4 είνε Τούρκοι οικούντες κατά το ανώτερον μέρος αυτής εν 

ταις συνοικίαις προς το Μ. μέρος της πόλεως. Υπάρχουσι δε και ολίγοι τι- 
νές Βούλγαροι και Σέρβοι.

Το Ελληνικόν στοιχείον ερχόμενον μετά  το Ιουδαϊκόν είναι εφάμιλλον
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αυτού. Κατά τα τελευταία μάλιστα έτη μετά  την καταπληκτικήν εμπορικήν 
ανάπτυξιν της πόλεως, το Ελληνικόν στοιχείον ανέπτυξεν έκτακτον εμπο

ρικήν δραστηριότηταΛαβόν δε γενναίαν ενίσχυσινΕλληνικών Τραπεζών:Α

θηνών, Ανατολής και επ εσχάτων της Εθνικής Τραπέζης, εκέρδισεν έδα

φος, όπερ είχεν απολέσει κατά τα προηγούμενα έτη και κατέστη ισχυρός 

ανταγωνιστής του Ιουδαϊκού, έχοντος ιδίας Τραπέζας οιον την της Θεσσα

λονίκης και την Οθωμανικήν Τράπεζαν, την κειμένην κατά το Δ μέρος του 

παρά το φρούριον και τον αρχαίον ναύσταθμον όπισθεν του τελωνείου 
τμήματος της πόλεως.

Εκ Δ. εκτός της πύλης του Βαρδαρίου προς τα Β αυτής κείται και η πύλης 
Γενή Καπού, δ ίή ς  άρχεται η οδός Χισσάρ, η άγουσα προς το Δοιοικητήριον 

και τον ναόν του Αγίου Δημητρίου και απολήγουσα προςΑ. εις την Τελλή Κα

πού και το Τουρκικόν Γυμνάσιον, περαιτέρω του οποίου συναντά την Πύλην 
Καλαμαριάς, δι'ής εξέρχεται η Εγνατία οδός Ιμεγάλος δρόμος δζαδέ γιο- 

λούΙ δι ής διέρχεται το ηλεκτρικόν τράμβαϋ, το στρευόμενον μέν προς A 
μέχρι της επαύλεως Αλαπίνη περίπου, προς τα ΜΔ. δε δια της παραλιακής 

οδού αφ’ ενός μεν προς τα δια της οδούΣαμπρή Πασά Ιτσαρσή-παζάρΙ, α

φ ε τέρ ο υ  δε προς τον σιδηροδρομικόν σταθμόν και εκείθεν δια της Εγνα- 

τίας απολήγει πάλιν εις την Πύλην Καλαμαριάς. Σήμερον έξωθι τουΜηεγιάζ 

Κουλέ ιδρύθησαν θέατρα και εφυτεύθησαν κήποι δημόσιοι και δενδρο- 
στοιχίαι και εσχηματίσθησαν αποβάθραι ως και κατά την λεωφόρον Χαμη- 
6 ιέ.

Προς Δ. τον σιδηροδρομικόν σταθμόν προς την θάλασσαν υπάρχει ο δη

μοτικός κήπος των Πέντε Πλατάνων ΙΜπες - τσινάρ) κατάφυτος και έχων 

κέντρα διασκεδάσεως και έ τ ι περαιτέρω το κατάστημα του αεριόφωτος 
και το Ζυθοποιείον του "Ολυμπου". Έχει δε και άλλα έργα οικοδομικής να ε

πίδειξη η Θεσσαλονίκη και πρώτον εις όγκον και αρμονίαν αρχιτεκτονικήν 
το Παπάφειον Ελληνικόν Ορφανοτροφειόν, όπερ εν μέσω των υψηλών μι- 

ναρέδων των 30 τεμενών, των κωδωνοστασίων, 14 χριστιανικών ναών και 
του όγκου 30 συναγωγών των Ιουδαίων, των κυπαρίσσων και των συνηρε- 

φών κήπων, προς ούς ποιεί ζωηρόν αντίθεσιν, πρώτον παρουσιάζεται εις 

τα όμματα του εισπλέοντος, εις τον εσωτέρω, τον μετά  το μικρόν Καρα- 
μπουρνού Ιμ. ΈμβολονΙ κόλπον. Το Ελληνικόν τούτο φιλανθρωπικόν κατά
στημα ιδρύθη υπό του μεγάλου της Ελλάδος τέκνου ΙΜ Παπάφη, Θεσσαλο- 

νικέως, όσης αποδημήσας νεαρώτατος εις Μελίνην εγένετο δια της ευ

φυΐας και της εργατικότητος εκατομμυριούχος. Κατά συμβουλήν δε του 
πατριάρχου Ιωακείμ Γ  δια διαθήκης κατέλιπε το αναγκαιούν ποσόν δια τε 
την ίδρυσιν και την συντήρησιν αυτού.

Επίσης λαμπρά είναι τα της Ελληνικής κοινότητος κτίρια ως τα εκπαιδευ

τικά καθιδρύματα ΙΓυμνάσιονI μετά  βιβλιοθήκης εντύπων τε  και χειρογρά
φων, ων κατάλογον εξέδοτο ο Serroysl και το Χαρίσειον νοσοκομείον. Επί
σης υφ'όλας τας επόψεις θαυμάσιον είναι το Διοικητήριον, το Τελωνείον, 
το Οθωμανικόν νοσοκομείον, το Πανεπιστήμιον, Τράπεζα και η βρύσις της 
λεωφόρου Χαμηδιέ.

Αλλά και ιδιωτικά υπάρχουσιν ωραιότατα κτίρια ιδίως κατά ταΑ. μέρη της 
πόλεως, όπου και οι μεγαλοπρεπέστατοι στρατώνες, τα ανάκτορα του Βα- 

σιλέως*και του πρίγκηπος Νικολάου και η έπαυλιςΑλαττίνη.Αλλά το καύχη

μα των επ' ολίγων ισχυσάντων Νεοτούρκων είνε οι στρατώνες του πυρο

βολικού, οίτινες, εκτός του ρυθμού, όσης δεν έχει το τουρκικόν, παρου

σιάζει τοιαύτην την τελειότητα των διαμερισμάτων και εν γένει των πά

ντων, ώστε βεβαίως θα εξελάμβανέ τις ότι πρόκειται περί ιδρύματος Ευ

ρωπαϊκού Κράτους. Εκτός όμως τούτου, οι τα προς Β. της πόλεως, εκτός 
των τειχών, παρά το τέμενος τωνΔερβισσών, στρατώνες του ιππικού δεν 
είναι κατώτεροι.

Εις τον επισκέπτην της Θεσσαλονίκης συνιστώμεν την επίσκεψιν των 

χερσαίων τειχών εν οις θα ίδη και το φρούριον του Δέοντος όπερ επ ί του 
τείχους και αμέσως υπό τας επάλξεις φέρει ωραίον κεραμπλαστικόν διά
κοσμον, τον Ελληνικόν μαίανδρον, τα γράμματα ΚΠΛΙ και σταυρόν μετά  των 

στοιχείων Χ/φ - Π/Φ = “Χριστού φως πάσι φαίνει" κατά δε την παραστάδα

την επί τη οπίσθια πύλη, επ ί λευκού μαρμάρου, επιγραφήν του 1292 έτους. 
Εκ δε της Ακροπόλεως η θέα είναι έξοχος ανά την κυανήν θάλασσαν του 

Θερμαϊκού την ασπαζομένην τα κατάφυτα κράσπεδα της κάτω πόλεως πέ- 
ρ ιξ  του θεατού αναπτύσσονται αγροί ανθηρότατοι και ποικιλόχροοι και το 
βλέμμα αυτού διεισδύει προς Μ  μεν μέχρι του γηραιού Ολύμπου απέχο- 

ντος 80 χλμ. και της Όσης, προς Α. μέχρι του Χορτιάτη ΙΚίσσουΙ και των 
προς την θάλασσαν παραφυάδων αυτού, προς Β. η αχανής πεδιάς μέχρι 
Γουμενίτσης διαρρομένη υπό πολλών ποταμών και διακοπτομένη που και 

που υπό τύμβων Itumulil και προς Δ μέχρι των Πιερίων ορέων. Κάτωθεν δε 
απλούται νωχελής, ως Μουσουλμάνο, η πόλις του Κασσάνδρου μετά των 

μιναρέδων και κωδωνοστασίων και των μεγαλοπρεπών κτιρίων και του πο- 
λυθορύβου εκ της επικρατήσεως των Εβραίων αχθοφόρων, των φλύαρων 

και προκλητικών παριστώσα γραφικότητα ανατολικήν πρώτης τάξεως, 
θέλ γητρον θεσπέσιον, όπερ μάτην θα αναζητήση ο ξένος εις τας Ευρωπαϊ

κός μεγαλοπόλεις, εν αις τα πάντα κανονίζονται δια του διαβήτου των δη
μοτικών μηχανικών.

Ολιμήν της πόλεως ζωηρότατος καθ' εκάστην δε πλείστα ατμόπλοια 
προσεγγίζουσιν ε ις  αυτόν εισκομίζοντα και αποκομίζοντα πληθύν ε 

μπορευμάτων, πλην των δια των τεσσάρων σιδηροδρομικών γραμμών 
μετακομιζομένων. Το τελωνείον κατά τα τελευτα ία συστήματα, μετά  
του απορροφητικού μηχανήματος (sllol είναι μοναδικόν ε ις  την καθ' η
μάς Ανατολήν και πρόκειται να διάνοιξη ευρύ στάδιον ε ις  την ελληνικήν 

δραστηριότητα... □

* Δυστυχώς ο Βασιλεύς Γεώργιος Α', όστις από της 28ης Οκτωβρίου 1912... πα- 

ρέμενεν εν Θεσσαλονίκη, χάρις εις τας αξιώσεις των απίστων συμμάχων Βουλγά

ρων, εάολοφονήθη τη 5η Μαρτίου υπό του απαισίου Α. Γχινά... Η οδός εν η εγένετο 

η στυγερά δολοφονία... κείται εις την αρχήν περίπου της οδού των Πύργων. Ενταύθα 

εστήθη μαρμάρινος οβελίσκος εφ ' ου ανανεούμενος καθ' εκάστην στέφανος και κη- 

ροπήγιον Ιμανουάλιον) μετά προσκυνηταρίου...
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Ο θάνατος
του Γεωργίου Ζαλοκώστα

3 Σ ε π τ ε μ β ρ ί ο υ  18 5 8

του Φώτη Τριάρχη, Μοιράρχου ε.α.

0  Γεώργιος Ζαλοκώστας (Συράκο Ηπείρου 1805 - Αθήνα 1858) 
έλαμψε με την ποιητική του δημιουργία περί τα μέσα του 19 ου αιώνα στην Αθήνα.

Η ανταύγεια από τη λάμψη του διατηρείται πάνω απδ 100 χρόνια, σχεδόν ως τις μέρες μας. 
Γενεές Ελληνοπαίδων διάβαζαν στα σχολικά τους αναγνωσματάρια 

"Το Χάνι της Γραβιάς" και "0 Βοριάς που τ ' αρνάκια παγώνει".
Και γενεές ερωτευμένων Ελλήνων τραγούδησαν "Μια βοσκοπούλα αγάπησα, μια ζηλεμένη κόρη”.

Ο  ρομαντικός αυτός ποιητής, ο τόσο τρυφερός και ευαίσθη

τος, ασκούσε ένα ωραίο και ευγενές, αλλά τραχύ λειτούργη

μα. Ήταν Αξιωματικός της Ελληνικής Χωροφυλακής.

Η Ελληνική Χωροφυλακή, σε όλες τις περιόδους της λαμπρής ιστορίας 

της, περιελάμβανε στελέχη όχι μόνο με άρτια επαγγελματική κατάρτιση και 

ήθος αλλά και με φαντασία και αίσθημα.

Έλαβε ενεργό μέρος στην επανάσταση του 1821 και με την λήξη του α

γώνα έγινε Αξιωματικός του Οικονομικού Σώματος του Στρατού. Ανήλθε 

μέχρι του βαθμού του Επικαλυματία Α' Τάξης (11.101844).

Τον Αύγουστο του 1852 μετατάσσεται στο Σώμα της Χωροφυλακής, ό

που παρέμεινε μέχρι το θάνατό του (1858).

Υπηρέτησε τη Χωροφυλακή έντιμα και πιστό σε διάφορες υπηρεσίες. 

Παρ' όλα αυτό ο ιδιόρρυθμος τό τε Βασιλέας της Ελλάδας, ο Όθων αντι- 

δρούσε σε κάθε πρόταση προαγωγής του.

Μια ματιά στη ζω ή και το έργο του

Στις 9.6.1840 δένεται με τα δεσμό του γάμου με την Αικατερίνη Παπανι- 

κολάου, θυγατέρα φίλου του πατέρα του. Όπως μας βεβαιώνει ο Κώστας 

Καιροφύλας "αυτή η γυναίκα υπήρξε ο παρήγορος άγγελος της πονεμένης 

ζωής του". Αλλά και οι δυο τους είχαν σημαδευτεί από μια άδικη μοίρα, που 

έπνιξε την ευτυχία τους με την οδύνη των θανάτων των παιδιών τους. Επτά 

από τα εννέα παιδιά τους πέθαναν σε πολύ μικρή ηλικία.

Έτσι δύο έγιναν οι κύριες πηγές της έμπνευσης του Ζαλοκώστα. ΟΑγώ- 

νας του 1821 και ο πόνος από το χαμό των παιδιών του.

Στη ζωή του στάθηκε και καλός Αξιωματικός, αφού παρασημοφορήθη- 

κε δύο φ ορές για τ ις  υπηρεσίες του προς το  Κράτος, αλλά και καλός 

ποιητής, αφού διάφορες ποιητικές του δημιουργίες βραβεύθηκαν από το 

Ράλλειο Διαγωνισμό.

Βέβαια σε σύγκριση με τους μεγάλους ποιητές της εποχής του 19ου 

αιώνα δεν μπορούμε να πούμε ότι φθάνει στο ύψος ενός Σολωμού ή ενός 

Βαλαωρίτη, αναμφισβήτητα όμως κατέχε ι μια εκλεκτή θέση ανάμεσα 

στους Νεοέλληνες ποιητές. Μάλιστα ο Πολύβιος Δημητρακόπουλος θεω

ρ εί ότι "Η λυρική ποίησις του Ζαλοκώστα είναι τρυφερω τέρα ίσως όλων 

των Ελλήνων ποιητών του πρώτου ημίσεως του 10’ αιώνος”.
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Η περιπέτεια της προαγωγής

Στις 15 Ιουλίου 1858 ο Ζαλοκώστας αρρωσταίνει βαριά. Οι γιατροί γνω

ματεύουν: Υδρωπικία". Δεν θα ξανασηκωθεί από το κρεβάτι του. Η κακό

τροπη μοίρα τον κτυπά τώρα και τον ίδιο, την ίδια χρονιά που πεθαίνει και το 

έβδομο παιδί του, ο Ιωάννης. Ο Ζαλοκώστας νιώθει το θάνατο να τον εγγίζει.

Παρ' όλη τη σωματική του κατάπτωση, προσπαθεί να επιτύχει την προα

γωγή του, ως Αξιωματικός, στο βαθμό που τόσα χρόνια δικαιούται. Από το 

1844 παραμένει στον ίδιο βαθμό. Θέλει να εξασφαλίσει μια καλύτερη 

σύνταξη στην οικογένεια του.

Ο Γερουσιαστής Χατζίσκος, οικογενειακός φίλος, επιτυγχάνει να ετο ι- 

μασθεί το Βασιλικό Διάταγμα από τον Υπουργό των Στρατιωτικών Λεωνίδα 

Σμολένσκη, με το οποίο, αφού υπογράφει' από το Βασιλέα, ο Ζαλοκώστας 

θα προαχθεί στις 3 Σεπτεμβρίου 1858, επέτειο της επιβολής των Συνταγ

ματικών θεσμών.

Η σκέψη του Ζαλοκώστα δένεται πια με αυτή τη σίγουρη προαγωγή του 

και με αγωνία την περιμένει.

Παρ' όλες όμως τις  ευνοϊκές εισηγήσεις, η Βασίλισσα Αμαλία, που ανα

πλήρωνε τον απουσιάζοντα Βασιλέα Όθωνα, αρνείται.

-Έχω εντολή από το Βασιλέα να μην υπογράψω την προαγωγή του Ζα

λοκώστα, δηλώνει με αυταρχικότητα στο Σμολένσκη.

Φιλαργυρ», (ίή «*γτΐ)4
Ι έ  άττιλκισία τριλλή .. .
‘Η αστυνομία καλή,

Κουτός ί  «λέσχης J

Τα βρήχαν τά φλωριά του . . . .
Τά*ι$«, χαί σπαρταρά,
Καί χά**ι άν τή χαρά 

Τά λογαά του.

Λίν τώρα, τόν κκραζιι 
Παραξινιά τριλλή,
Γαΐς όμοργαις  xa/.tf 

Καί τά μοιράζιι·

Ιχορπα τούς δ̂ αβυρούς σου —  
Εένους κιντοτιχνά,
’Q τώρα

τό νοδοου!
Γ. 3L Ζ.

Παραισθήσεις θανάτου

Ο θάνατος πλησιάζει πια με γοργό βήματα. Ο Κλέων Παράσχος, γράφει 

για τις παραμονές του θανάτου του Ζαλοκώστα:

'Τώρα πια πλησιάζει το τέλος. Είχε τ ις  π αραισθήσεις και τ ις  οπτα

σ ίες  τω ν ετο ιμ ο θ ά να τω ν . Μ ια μέρα πριν π εθόνει έ λ ε γ ε  στο  φ ίλο 

του  ποιητή Γεώ ργιο Παράσχο, που βρισκόταν κοντό του ως τη σ τερ 

νή του  στιγμή.

-Εκοιμόμουν προ ολίγου και είδον εν όνειρον γλυκύ. Είδον κρόζοντό με 

εκ του ουρανού, γέροντα λευκοπώγονα και πολιόν.

Αφατος ήτο η χάρις του προσώπου αυτού. Απερίγραπτος η γλυκύτης 

του μειδιάματος. Μοι εποίησεν εν νεύμα και μοι είπεν: "Μηλυπού. Υπάρχει 
και άλλος κόσμος καλύτερος".

Το φίλημα

Μια βοσκοπούλα αγάπησα, μια ζηλεμένη κόρη, 
και την αγάπησα πολύ, 

ήμουν αλάλητο πουλί' 
δέκα χρόνων αγόρι.

Μιά μέρα που καθόμαστε στα χόρ τα τ ’ ανθισμένα, 
-Μάρω, ένα λόγο θα σου πω,
Μάρω, της είπα, σ’ αγαπώ, 

τρελαίνομαι για σένα.

Από τη μέση εμ άρπαξε, με φίλησε στο στόμα 

και μου 'πε: -Γιά αναστεναγμούς, 
για της αγάπης τους καημούς 
είσαι μικρός ακόμα.

Μεγάλωσα και την ζητώ... μ'άλλον ζητά η καρδιά της 
και με  ξεχνάει τ ' ορφανό...

Εγώ όμως δεν το λησμονώ 
ποτέ το φίλημά της.

Και τώρα ο θάνατος

Ξημέρωσε στην Αθήνα η 3 Σεπτεμβρίου 1858 με εορταστικές κωδωνο

κρουσίες και τιμητικούς κανονιοβολισμούς.

Ο Ζαλοκώστας μέσα στη θέρμη του πυρετού του, αγωνία όχι για τη ζωή 

του, αλλά για την προαγωγή του. Την περιμένει από λεπτό σε λεπτό. Κανείς 

δεν του έχει πει για την άρνηση της Βασίλισσας.

Μ ετά την επίσημη δοξολογία στο Ναό της Αγίας Ειρήνης (Μητρόπολης 

τό τε  των ΑθηνώνΙ ο φίλος του Αλέξανδρος Ραγκαβής, Υπουργός των Εξω

τερικών, φορώντας ακόμη τη Μεγάλη Στολή του, τον εηισκέφθηκε στο 

κρεβάτι του πόνου.

-Μου φέρνεις την προαγωγή μου; τον ερωτό ο ποιητής.

-Όχι, του απαντά ο Ραγκαβής, σου φέρνω κάτι καλύτερον.

Και του έδω σε το γράμμα της διάσημης Ντάρας Ντίστρια, που επαι

νούσε την ποίηση του Ζαλοκώστα.

Και γράφει ο βιογράφος του Καθηγητής Σπυρίδων Λάμπρος:

“Μ ετά την ανάγνωσιν της επιστολής εκείνης, το παν είχε τελειώσει, το 

παν είχεν σβεσθεί δια τον Ζαλοκώσταν.

Εγνώριζε πλέον ότι περιπαιγμός είναι αι περί προβιβασμού υποσχέσεις 

και αφού ο παλμός ούτος της καρδιάς αυτού, ο ύστατος, εσίγησεν, έστρε- 

ψεν ο ποιητής αλλόφρων το βλέμμα.

Και ό τε ο βαρύηχος κώδων του Αγίου Νικοδήμου εσήμαινεν την έκτην 

μεταμεσημβρινήν ώραν, ο μονότονος αυτού ήχος συνεβάδιζεν μετά των 

πτερυγισμάτων ψυχής τινός ψυχοραγούσης.

Έδυσεν ο ήλιος της 3ης Σεπτεμβρίου και ηκούετο ο κρότος των όλμων, 

σημαινόντων της ημέρας το επιφανές. Αλλ' οι κρότοι εκείνοι εθρήνουν ένα 

νεκρόν στρατιώτην. Μ ετά του ηλίου της ημέρας εκείνης ε ίχε δύσει και εις 

ποιητής.

Ο Γεώργιος Ζαλοκώστας είχεν αποθάνει".

Ο Δήμος Αθηναίων δ ιέθεσε δωρεάν το χώρο για να ενταφ ιασθεί ο πο- 

νεμένος ποιητής στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών.

Ο φίλος του Γεώργιος Παράσχος χάραξε πάνω στην πλάκα του τάφου 

του Ζαλοκώστα, ένα επίγραμμα που ανάμεσα στα άλλα έλεγε:

"Της δυστυχίας ευσεβώς τον ύπνον χαιρετάτε.

Ο μάρτυς αναπαύεται, η συμφορά κοιμάται". □
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Μ ύ θ ο ι  κα ι  π ρ α γ μ α τ ι κ ό τ η τ ε ς  
σ τ α  θ έ μ α τ α  

τ η ς  ψ υ χ ι κ ή ς  υ γ ε ί α ς .  
Δ έ ο ς ,  σ κ ο τ α δ ι σ μ ό ς  κα ι  

ά γ ν ο ι α  σ τ η ν  κ ο ι ν ή  γ ν ώ μ η .

Σ Τ Α Μ Π Α  
ΤΉΣ ΨΥΧΗΣ

του Δρα Γιώργου Πιηερόηουλου, 
Ψυχολόγου - Κοινωνιολόγου, Καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Είναι, πράγματι, εντυπωσιακά, καθοριστικά και εμφανή 
τα κατάλοιπα μιας σχεδόν ανεξάντλητης σωρείας "μύθων" αναφορικά με τις ψυχικές ασθένειες, 

που κατορθώνουν να διατηρούνται στον ατομικό και συλλογικό ψυχισμό του'Ελληνα 
και στη σύγχρονη ελληνική κοινή γνώμη,

η οποία παρά την γεωμετρικά αυξανόμενη συσσώρευση γνώσεων στο γενικότερο τομέα της ψυχικής υγείας, 
παραμένει ακόμα επηρεασμένη από τα σφαλερά κατάλοιπα άλλων εποχών.

Και η διαπίστωση κάποιας ψυχοπαθολογικής κατάστασης -μικρής ή μεγαλύτερης σημασίας- σε ένα άτομο, 
επιφέρει ακόμη την άμεση πρόσαψη κοινωνικού στίγματος στον ίδιο αλλά και σε μέλη της οικογένειάς του.

Και όμως, τα ψυχολογικά προβλήματα και οι κάθε κατηγορίας ψυχο

παθολογίες καταστάσεις αποτελούν πραγματικότητες οι οποίες 

εντασσόμενες στα σύγχρονα διαγνωστικά πλαίσια αποτελούν περιπτώ

σεις δυσχέρειας στις απαιτήσεις της προσαρμογής στο ψυχοκοινωνικό 

περιβάλλον του ατόμου ή και "αποκλίσεις" από την αναμενόμενη συμπερι

φορά ή ακόμη περίπτωση "ασθένειας" οπότε και επιδέχονται και εφαρ

μογή θεραπείας και επίλυση. Μ ε γνώμονα τις  παραπάνω συνοπτικές διαπι

στώσεις θα επισημάνουμε εδώ μερικούς από τους "μύθους" σε θέματα 

ψυχικής υγείας που διατηρούνται ακόμη ζωντανοί και που συντηρούν ε 

σφαλμένες αντιλήψεις πάνω σε θέματα ψυχολογικών και ψυχοκοινωνικών 

προβλημάτων και ψυχοπαθολογίας. Σε κάθε "μύθο" θα αντιπαραθέσουμε 

τις  ψυχοκοινωνικά τεκμηριωμένες θέσεις που αναιρούν τις αναχρονιστι

κές προκαταλήψεις και απογυμνώνουν τους μύθους που συσσωρεύτηκαν 

στο συλλογικό μας υποσυνείδητο στο διάβα αιώνων άγνοιας και δέους.

Μύθος: Το άτομο που πάσχει από κάποια ψυχικά ασθένεια είναι βίαιο, 

ακατανόητο, παράξενο και εμφανώς διαφορετικό από εμάς τους "φυσιο
λογικούς " ανθρώπους!

Αντιπαράθεση: Μόνο στις ακραίες περιπτώσεις μείζονος ψυχοπαθο

λογίας και εμφανώς όταν πρόκειται για "μανιακά” άτομα έχουμε περιστατι

κά βίαιης συμπεριφοράς. Αλλά και σε αυτές ακόμα τις  περιπτώσεις τα σύγ

χρονα μέσα της ψυχοθεραπευτικής επέμβασης μπορούν να ελέγξουν σε 

πολύ ικανοποιητικό βαθμό τις εκρήξεις βίας. Τα περισσότερα, όμως, άτομα 

που υποφέρουν από κάποιο ψυχολογικό, ψυχοκοινωνικό ή ψυχοπαθολογι- 

κό πρόβλημα ή που αντιμετωπίζουν προβλήματα προσαρμογής στο περι

βάλλον και τις απαιτήσεις του είναι άνθρωποι “σαν και εμάς" και η ειδοποιός 

διαφορά της συμπεριφοράς τους έγκειται στη συχνότητα και την έντασή 

της παρά στην ποιότητα και την υφή της.

Μύθος: Τα ψυχοκοινωνικό προβλήματα και οι ψυχικές ασθένειες χαρα

κτηρίζουν άτομα με αδύνατο χαρακτήρα, δηλ. άβουλα όντα που υποφέ

ρουν από έμφυτες αδυναμίες του νευροφυτικού τους συστήματος.

Αντιπαράθεση: Ακόμη και τα πιο δυναμικά, όχι μόνο τα πιο ευαίσθητα 

άτομα υπόκεινται στις πιθανότητες εκδήλωσης κάποιου είδους νευρω- 

σικής συμπεριφοράς, στη δημιουργία μιας αγχωτικής αντίδρασης ή την εκ

δήλωση κάποιας φοβικής συμπεριφοράς. Η ψυχική και κοινωνική δυσλει

τουργία δεν εξυπακούει, οπωσδήποτε, ασθενές νευροφυτικό σύστημα. 

Βέβαια συμβαίνει, όπως φαίνεται από στατιστικό στοιχεία, άτομα με κάποια 

προδιάθεση για δυσλειτουργική αντίδραση σε έν το νες  καταστάσεις 

στρες να εκδηλώνουν συμπτώματα ψυχοκοινωνικού προβληματισμού ε 

φόσον ζήσουν πολλές αλλεπάλληλες στρεσογόνες εμπειρίες και κατα

στάσεις ή μια αλλά καθοριστικά καταλυτική τραυματική εμπειρία.

Μύθος: Η ψυχική ασθένεια όπως και τα ψυχολογικά και ψυχοκοινωνικό 
προβλήματα είναι κληρονομικές καταστάσεις. Το άτομο που τις έχει θα τις 
μεταδώσει, αναπόφευκτα, και στα παιδιά του.

Αντιπαράθεση: Στο σημείο αυτό οι αντιλήψεις της ελλαδικής κοινής 

γνώμης έχουν τις ρ ίζες τους στο απόμακρο ιστορικό παρελθόν ολάκερης 

της ανθρωπότητας. Αλλά οι σχετικές επιστημονικές έρευνες απολήγουν, 

μέχρι σήμερα τουλάχιστον, στην διαπίστωση ότι η κληρονομικότητα στη 

μεταβίβαση μιας ψυχοπαθολογικής κατάστασης ή μιας συγκεκριμένης ψυχα

σθένειας περιορίζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις ενώ συνήθως αποκλείονται 

οι νευρώσεις Ιή οι ψυχονευρώσεις), καθώς και οι αποκλίσεις και δυσλειτουρ

γίες του χαρακτήρα καθώς και τα κάθε λογής προβλήματα ψυχοκοινωνικής 

προσαρμογής του ατόμου στις απαιτήσεις του περιβάλλοντος του.

Μύθος: Τα ψυχολογικά προβλήματα, οι ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και 

οι ψυχοπαθολογικές καταστάσεις, αποτελούν ανίατες περιπτώσεις οι ο

ποίες και όταν ακόμη εξαλειφθούν τα χαρακτηριστικά τους συμπτώματα 
με κάποιου είδους ψυχοθεραπευτική παρέμβαση ή με τη λήψη ψυχοφαρμά

κων το άτομο θα παραμείνει παράξενο, διαφορετικό από εμάς τους φυσιολο

γικούς ή "νορμάλ" ανθρώπους και φυσικά θα είναι αμφίβολης ποιότητας!

Αντιπαράθεση: Τα περισσότερα ψυχολογικά, ψυχοκοινωνικό προ

βλήματα όπως και οι ψυχασθένειες θεραπεύονται και η θεραπεία τους εί-
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ναι, συνήθως, μόνιμη σε διαχρονική θεώρηση. Βέβαια σε περιπτώσεις μό

νιμης και αμετάκλητης καταστροφής εγκεφαλικών κυττάρων ή κέντρων όπως 

και σε περιπτώσεις χρόνιας ψυχοπαθολογίας η θεραπεία δεν μπορεί να ξεπε- 

ρόσει τα όρια όπου βοηθούμε το άτομο να λειτουργήσει ελέγχοντας την έντα

ση των συμπτωμάτων του έστω και μερικώς. Ακόμη και σε αυτήν, όμως την πε

ρίπτωση της συνδρομής προς τη μερική λειτουργία του ατόμου είναι προτιμό

τερη η εφαρμογή θεραπευτικής παρέμβασης από την τάση του εγκλεισμού 

του ατόμου σε κάποιο ψυχιατρικό νοσηλευτικό ίδρυμα "εφ ' όρου ζωής..."

Μύθος: Το άτομο που αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα μπορεί 

να θεραπευθείμόνο του αρκεί να ασκήσει επάνω στο πρόβλημά του ολά

κερη τη θέλησή του και τη δύναμη της βούλησής του, ή αντίστροφα, κανένα 

άτομο δεν μπορεί να θεραπεύσει μόνο του, να επιλύσει μόνο του, τα ψυ

χολογικά του προβλήματα αν δεν το φροντίσουν κάποιοι εξειδικευμένοι ε 

πιστήμονες με ψυχοθεραπεία ή με ψυχοφάρμακα ή με νοσηλεία και ε 

γκλεισμό σε κάποιο ψυχιατρικό ίδρυμα.

Αντιπαράθεση: Και οι δυο αντίθ ετες  αυτές αντιλήψεις είναι λανθα

σμένες έστω  και αν εκπροσωπούν από τη μια κάποια φωτεινή και από την 

άλλη κάποια σκοτεινή πλευρά της διχογνωμίας που διακατέχει την κοινή 

γνώμη. Τα νευρωσικά άτομα, αυτά που υποφέρουν από άγχος, φοβίες, ψυ- 

χαναγκασμούς, σεξουαλικές δυσχέρειες ή από προβλήματα προσαρμογής 

ίσως επιθυμούν και πολύ έντονα και πολύ συνειδητά να εξαλείψουν τα συ

γκεκριμένα ψυχικά τους προβλήματα αλλά ο έλεγχος των συμπτωμάτων 

που σχετίζονται με λειτουργίες του αποκαλούμενου ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΝΕΥΡΙ

ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ καθώς και η κατανόηση υποσυνείδητων συγκρούσεων 

είναι πράγματα, σχεδόν ακατόρθωτα, όταν το άτομο διαθέτει ως μοναδικό 

του όπλο αποκλειστικά τ η ... θέλησή του ή τη βούλησή του!

Από την άλλη πλευρά το άτομο που αποζητά τη βοήθεια ενός "ειδικού" και 

μαζί του οι συγγενείς και φίλοι του περιμένουν καμιά φορά την άμεση -τη σχε

δόν "μαγική"- επίλυση του προβλήματος του και, μεταξύ άλλων, αυτή η προ

σμονή είναι που οδηγεί πολλά άτομα να επιλέξουν τη μέθοδο της λήψης ψυ

χοφαρμάκων και όχι την επιλογή μιας έστω βραχύχρονης ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ από 

ψυχολόγο ή ψυχίατρο ψυχοθεραπευτή ο οποίος θα ζητήσει χρόνο για να ε 

πιλύσει χωρίς φάρμακα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το άτομο.

Μύθος: Τα ψυχολογικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα και οι ψυχικές 

ασθένειες είναι, συνήθως, χαρακτηριστικά ατόμων με πολλά πνευματικά 
προικίσματα ή αντίστροφα οι ιδιοφυίες και οι μεγάλοι δημιουργοί "την έ 

χουν και λίγο... ψωνισμένη...".

Αντιπαράθεση: Οι επιστημονικές έρευνες που υπάρχουν μέχρι σήμε

ρα και που έχουν ως κύριο στόχο τους τον προσδιορισμό της σχέσης ανά

μεσα στην ευφυία και τον ψυχικό προβληματισμό δεν τεκμηριώνουν μια 

τέτο ια  διαπίστωση. Οπωσδήποτε πολλοί καλλιτέχνες και πολλά δημιουργι

κά άτομα συμπεριφέρονται με τρόπους που δεν είναι άμεσα κατανοητοί α

πό την κοινή γνώμη, αλλά αυτό δεν μπορεί ταυτισθεί με την ύπαρξη στα ά

τομα αυτά κάποιας ψυχοπαθολογικής κατάστασης. Τουναντίον, πολλές ε 

ρευνητικές δουλειές απολήγουν στο συμπέρασμα ότι τα άτομα αυτά που 

είναι προικισμένα με έντονη δημιουργικότητα και με ικανότητες στις τ έ 

χνες ή τις  επιστήμες όπως και το εμπόριο διαθέτουν, συνήθως, και υγιείς 

μηχανισμούς προσαρμογής στις απαιτήσεις του ψυχοκοινωνικού τους πε

ριβάλλοντος. Αλλά και αυτές, πάλι, οι απόψεις δεν έχουν παγιώσει σε επι

στημονικό κανόνα τη συγκεκριμένη σχέση "ανοσίας" σε ψυχολογικό προ

βληματισμό και ψυχοπαθολογία ε ξ  α ιτίας του αυξημένου "δείκτη νοη

μοσύνης" ή της έντονης τάσης δημιουργικότητας.

Μύθος: Τα άτομα που αντιμετωπίζουν κάποια ψυχολογικά προβλήματα 
ή ψυχικές ασθένειες είναι, συνήθως άτομα που τα διακρίνει κάποια λιγότερο 
ή περισσότερο έντονη μορφή πνευματικής ή διανοητικής καθυστέρησης.

Αντιπαράθεση: Εδώ έχουμε την αντίστροφη όψη της εσφαλμένης α

ντίληψης της κοινής γνώμης από εκείνη που αναφέρθηκε παραπάνω. Τα έ 

ντονα ψυχολογικά προβλήματα και ψυχασθένειες απολήγουν στον κατα

κερματισμό των σωματικών, ψυχικών και διανοητικών ικανοτήτων και λει

τουργιών του ατόμου με αποτέλεσμα αυτό να δίνει την εντύπωση ότι βρί

σκεται εκτός πραγματικότητας, ανήμπορο να ανταποκριθεί στις καθημερι

νές απαιτήσεις της ζωής του. Από έρευνες με άτομα που παρουσιάζουν 

ψυχολογικά προβλήματα προκύπτει ότι αυτά δεν υστερούν σε νοημοσύνη 

από τον μέσο όρο των συνανθρώπων τους που δεν παρουσιάζουν ψυχο- 

κοινωνικό προβληματισμό.

Μύθος: Όλα τα άτομα που εκδηλώνουν ψυχολογικά προβλήματα και συ

μπεριφορά που μπορεί να διαγνωσθείκαι να υπαχθεί σε μια από τις καθιερω

μένες διαγνωστικές κατηγορίες ψυχοπαθολογίας είναι "παράλογα" άτομα.

Αντιπαράθεση: Ο μύθος αυτός συντηρείται από το γεγονός ότι σε κά

ποιον τύπο σχιζοφρένειας ή άλλης μορφής ψύχωσης το  άτομο εξω τερ ι- 

κεύει την υποκειμενική σύγχυση που το διακατέχει (παρουσιάζει, δηλαδή, 

διαταραχές σκέψης) με άμεσο αποτέλεσμα τη διαπίστωση του "παραλογι- 

σμού" του από τρίτα πρόσωπα, οικεία ή ξένα. Από τέ το ιες  περιπτώσεις η 

κοινή γνώμη έχει γενικεύσει την εντύπωση ότι η διάγνωση ή ο εντοπισμός 

ψυχοπαθολογικής κατάστασης ή ψυχικών προβλημάτων σε ένα άτομο ε ί

ναι συνώνυμη με τον "παραλογισμό" του. Στις περισσότερες περιπτώσεις 

ψυχολογικού προβληματισμού και ψυχοπαθολογικών καταστάσεων τα ά

τομα διατηρούν σημαντικά στοιχεία της διανοητικής τους ικανότητας ανέ

παφα και μπορούν να αξιολογήσουν και να αναλύσουν τον προβληματισμό 

τους με λογική συνέπεια αλλά η συμπεριφορά και οι ψυχοσυναισθηματικές 

δυσκολίες ή τα ψυχοσωματικά τους συμπτώματα που προέρχονται από το 

Αυτόνομο Νευρικό Σύστημα (συμπαθητικό, παρασυμπαθητικό) δεν υπόκει- 

νται σε έλεγχο της βούλησης ή, ή αν θέλετε σε λογικό έλεγχο.

Μύθος: Οι ψυχασθένειες και τα ψυχολογικά προβλήματα είναι αποτε

λέσματα του έντονα απρόσωπου τρόπου ζωής, στα σύγχρονα πολύβουα, 
πολυάνθρωπα αστικοβιομηχανικά κέντρα του πλανήτη μας.

Αντιπαράθεση: Αναμφίβολα η ένταση της ζωής στη σύγχρονη τσ ιμε

ντούπολη, η αλλαγή της δομής της οικογένειας, ο εγκλωβισμός μας στα α

σφυκτικό διαμερίσματα των πολυκατοικιών, η αλλοίωση θεσμών και ηθών 

και εθίμων, η ραγδαία αλλαγή στα συστήματα των αξιών μας δημιουργούν 

συνεχές στρες και άγχος που φορολογούν επίμονα τον καθένα μας σε κα

θημερινή βάση. Όσο και αν θα το 'θελε κάποιο τμήμα της κοινής γνώμης, 

όμως, δεν μπορούμε να φορτώσουμε όλα τα ψυχολογικά προβλήματα και 

τ ις  ψυχοπαθολογικές καταστάσεις στους ώμους της σύγχρονης - κατανα

λωτικής μας - κοινωνίας. Καμιά ανθρωπολογική έρευνα δεν εντόπισε κά

ποιον πρωτόγονο λαό απόλυτα απαλλαγμένο από ψυχολογικό προβληματι

σμό και ψυχοπαθολογικές καταστάσεις μολονότι έχουν εντοπισθεί φυλές 

που είναι απαλλαγμένες από συγκεκριμένες οργανικές παθήσεις. Τα ψυχο

λογικά προβλήματα και οι ψυχασθένειες υπήρχαν από αρχαιότατους χρό

νους και συνεχίζουν να υπάρχουν και σήμερα, αλλά σήμερα, όπως δηλώ

θηκε παραπάνω πάρα πολλές μορφές τους θεραπεύονται με επιτυχία.

Συμπερασματικά, λοιπόν, οι μύθοι αυτοί λειτουργούν αρνητικό με δι

πλή κατεύθυνση, καθώς από τη μια μεριά προϊδεάζουν την κοινή γνώμη και 

δημιουργούν σφαλερές εντυπώσεις για κάθε είδους ψυχολογικό προβλη

ματισμό και από την άλλη εγείρουν εμπόδια στο δικό μας αγώνα για την 

πληρέστερη κατανόηση, πρόληψη και θεραπεία ψυχικών προβλημάτων και 

ψυχικών παθήσεων. Επιπρόσθετα οι κάθε λογής μύθοι δημιουργούν και το 

αναγκαίο υπόβαθρο για την πρόσαψη του κοινωνικού στίγματος "του δια

φορετικού από εμάς" τόσο στο άτομο που αντιμετωπίζει ψυχικά προ

βλήματα όσο και στα άλλα μέλη της οικογένειάς του! Μέσα στο γενικότερο 

έργο και τις προσπάθειες για την επιμόρφωση της κοινής γνώμης εντάσ

σεται και αυτό το άρθρο που στοχεύει παράλληλα και στην απογύμνωση 

των σκοταδιστικών μύθων που δεν προσφέρουν τίποτε σε άτομα, οικογέ

νειες και στο κοινωνικό σύστημα αλλά και λειτουργούν ως τροχοπέδη σε 

κάθε δημιουργική μας προσπάθεια.

Είναι καιρός πια και στο δικό μας τον Ελλαδικό χώρο τα ψυχικά νοσήματα 

και τα ψυχολογικά και ψυχοκοινωνικά προβλήματα να σταματήσουν να 

ηροκαλούν δέος... Π
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Τρεις γεν ιές . . .
της Βασιλικής Παναγιωτοπούλου ■ Πατταβασιλείου 

καθηγήτριας παιδαγωγικών

Πόσα κείμενα δεν έχουν γραφεί
για τις συμπαθητικές μορφές του παππού και της γιαγιάς;

Οι ρυτιδωμένες τους φυσιογνωμίες 
χαράχτηκαν βαθιά στην ψυχή μας, 
αφού όλοι μας παίζαμε δίπλα τους 

ή καθίσαμε στα γόνατά τους 
ν' ακούσουμε τα άμορφα παραμύθια τους.

Ας δούμε λοιπόν κάποιες σκέψεις που κατά καιρούς γράφηκαν για τις 

γλυκός αυτές υπάρξεις:

-"Πολύτιμοι συνεργοί στην αγάπη και στην ανατροφή της νεώ τερης γε

νιάς. Φύλακες των νεοσσών της εργαζόμενης γυναίκας. Αγρυπνοι επόπτες 

της βρεφοκόμου, της νηπιαγωγού, της δασκάλας (οι γιαγιάδες κυρίω ς!... 

Ζεστή φωλιά για το εγγόνι τους που οι γονείς του έχουν χωρίσει".

-"Παππούς και γιαγιά. Λ έξε ις  μαγικές για τα μικρά παιδιά. Πρόσωπα που 

στέλνουν στις παιδικές ψυχές μηνύματα αγάπης και χαράς. Πρόσωπα που 

κουβαλάνε εμπειρίες χρόνων, καλές ή κακές, δεν έχει σημασία, αλλά ζω 

ντανές, που τους έχουν σημαδέψει τη ζωή και το χαρακτήρα".

-"Στάλα - στάλα, με απέραντη αγάπη και υπομονή, μας περνούσαν γερές, 

ανεξίτηλες αξίες. Πίστη και ανάθεση της ζωής μας στα χέρια του θεού  της 

αγάπης. Τιμιότητα. Μοίρασμα των δικών μας πραγμάτων με τους άλλους".

Αυτά γίνονταν τότε. Αυτά γεύονταν τα παιδιά μας και τα αναφέρουν με 

ευγνωμοσύνη σήμερα μαμάδες και γιαγιάδες πια με τη σειρά τους. Τι γίνε

ται όμως σήμερα; Γιατί το σήμερα μας ενδιαφέρει και αυτό θα εξετάσου

με.

Σήμερα τα πράγματα άλλαξαν. Τα νέα ζευγάρια, αφού εργάζονται και οι 

δύο, μπορούν να ζουν μόνοι τους. Και για χρόνια είχε δοθεί το σύνθημα: "Ο

σο μπορείτε πιο μακριά από τους γονείς". Σιγά - σιγά όμως, με το πρώτο 

παιδί, βλέπουν ότι μάλλον οι γονείς χρειάζονται να είναι πιο κοντά. Ίσως 

τους δημιουργεί περισσότερο σιγουριά η παρουσία τους, από την πληρω

μένη αγάπη που δίνει η παρουσία του ξένου ανθρώπου. Παράλληλα, έρχο

νται και οι μαρτυρίες ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, παιδαγωγών, που βε

βαιώνουν ότι "τίποτε δεν μπορεί να συγκριθεί με τη ζεστασιά που φέρνει 

στο μικρό παιδί η φωνή η γεμάτη αγάπη του παππού και της γιαγιάς". Και ότι 

"όσα μουσικά παιχνίδια και αν έχουν τα σημερινά παιδιά, ωχριούν μπροστά 

στα τραγουδάκια του παππού και της γιαγιάς που θα είναι πάντα το πιο α

γαπημένο άκουσμα στα αυτάκια των εγγονών”.

Έτσι, χρόνια τώρα στην Αμερική στα Νηπιαγωγεία, προσκαλούν παπ

πούδες και γιαγιάδες για να πουν το παραμύθι στα παιδιά, διότι βρίσκουν 

ότι ασκεί μια ιδιαίτερη μαγεία η φωνή τους και ότι τα μικρά θέλγονται από 

την παρουσία τους. Στη Γαλλία, ε ξ  άλλου, σε πολλά φοιτητικά οικοτροφεία 

υπάρχει συγκατοίκηση με ηλικιωμένα πρόσωπα, για να μπορούν να συνα

ντιόνται στις ώρες του φαγητού οι φο ιτητές μαζί τους ή ακόμη και τις  ε 

λεύθερες ώρες. Βρίσκουν ότι αυτές οι επαφές είναι πολύτιμες και για τις 

δύο γενεές.

Στο παιδαγωγικό συνέδριο της BENALMADENA (Ισπανία! για την οικογέ

νεια, μας ανακοινώθηκε η ίδρυση συλλόγων παππούδων και γιαγιάδων, οι 

οποίοι τίθενται στην υπηρεσία της οικογένειας, για να την βοηθήσουν, να 

της συμπαρασταθούν. Διότι στον κύκλο της ζωής, είναι ένα πολύτιμο δί

κτυο στήριξης η συνύπαρξη των τριών γενεών.

Αλλά ας δούμε πιο αναλυτικά, τους λόγους που οδήγησαν τους νέους 

γονείς στη χωριστή συμβίωση από τον παππού και τη γιαγιά:

-  Λόγοι οικονομικοί:

Όπως ήδη αναφέραμε, κατά κανόνα εργάζονται και οι δύο γονείς. Έτσι, 

μπορούν να δημιουργήσουν το σπιτικό τους. Αυτό τα παλαιότερα χρόνια και 

πριν την γενίκευση των πολυκατοικιών, ήταν σχεδόν αδύνατο. Έτσι, η νύφη 

έμπαινε στο σπίτι της πεθεράς. Σ' αυτό το σπίτι όμως για χρόνια, το τιμόνι 

στο νοικοκυριό το είχε η πεθερά. Πώς τώρα θα έβαζε συγκυβερνήτη, και 

μάλιστα μια άπειρη κοπέλα, που μπορούσε να ήξερε μερικά γράμματα, τι 

ήξερε όμως από νοικοκυριό; Η συνύπαρξη δύσκολη. Εξ ου και κατά κανόνα, 

άρχιζαν οι διαπληκτισμοί και οι γκρίνιες, που συχνά οδηγούσαν το νέο ζευ 

γάρι σε απόγνωση. Δεν ήταν πολύ διαφορετική η εικόνα, όταν η κόρη συνέ

χ ιζε να μένει με τους γονείς της. Δημιουργούνταν επίσης σκηνές, γιατί η 

μητέρα έβλεπε πάντα την κόρη της σαν παιδί και ποτέ σαν υπεύθυνη νοι

κοκυρά. Μόνη διαφορά - σημαντική βέβαια - ότι η μάνα με την κόρη τα εύρι- 

σκαν, ενώ η νύφη με την πεθερά δεν ήταν τόσο εύκολο.

Τα πράγματα γίνονταν ακόμη πιο δύσκολα, διότι η γυναίκα κατά κανόνα 

δεν εργαζόταν, οπότε η παρουσία και των δύο γυναικών μέσα στο σπίτι 

ήταν συνεχής και δημιουργούσε προστριβές. Επί πλέον, η νύφη ήθελε (ως 

όφειλεΙ να αναθρέψει τα παιδιά της σύμφωνα με τις δικές της αρχές. Οι 

παρεμβάσεις όμως και σ' αυτό το σημείο ήταν έντονες, γιατί η πεθερά λό

γω της πείρας της, (αυτο-Ιθεωρείτο ειδική και ήθελε να έχει το προβάδι

σμα. Και όχι μόνο στα παιδαγωγικά αλλά και στα ιστορικά θέματα.

-  Λόγοι ψυχολογικοί:

Η μητρική αγάπη, αντιπαθεί να έλθει δεύτερη στην καρδιά του παιδιού 

της. Αφ ' ετέρου, και η συζυγική αγάπη, εκ φύσεως και εκ Θεού διεκδικεί τα 

πρωτεία. Για τη γυναίκα, η αγάπη του άνδρα της είναι ό,τι, πιο πολύτιμο.Όταν 

αυτή αμφισβητείται, υποφέρει φρικτά και μπορεί να οδηγηθεί στη νεύρω

ση. Όταν δε ο σύζυγος παίρνει φανερά το μέρος της μητέρας του και α

σκεί κριτική στη σύζυγό του, η ενότητα του ανδρόγυνου διατρέχει μεγάλο 

κίνδυνο. Ιδού η κύρια πηγή των συγκρούσεων.

Για όλους αυτούς τους λόγους και σύμφωνα με την παροιμία "μονάχος 

σου χόρευε κι όσο θέλεις πήδα", φθάσαμε στο σημείο να μένουν χώρια τα 

παντρεμένα παιδιά από τους γονείς. Και υπάρχουν βεβαίως και οι καλές 

πλευρές του θέματος που χαιρετίστηκαν με πολύ ενθουσιασμό. Υπάρχουν 

όμως και οι κακές πλευρές που έχουν επιπτώσεις στην αγωγή των παιδιών 

και οφείλουν να προβληματίζουν, ιδιαιτέρως την εργαζόμενη μητέρα.

Αλλά να, που η φορά των πραγμάτων οδηγεί και πάλι στην διεύρυνση της 

οικογένειας. Αντίθετα απ' αυτό που ίσως πιστεύαμε, η αστική και βιομηχα

νική κοινωνία δε μοίρασε εντελώ ς σε απομονωμένα κύτταρα τις οικογέ

νειες. Απεναντίας, οι ο ικογένειες εξακολουθούν να αποτελούν δίκτυο συγ

γένειας. Σε μια συνάντηση της Διεθνούς Ένωσης των Οικογενειακών Ορ

γανώσεων, σύμφωνα με τις στατιστικές της δεκαετίας του 1980, δόθηκαν 

τα εξής ποσοστά καθημερινής επαφής των γονιών με τα παντρεμένα παι

διά τους: 62% στη Δανία, 69% στη Μεγάλη Βρετανία, 65% στις Ηνωμένες 

Πολιτείες, 67% στη Γερμανία, 63% στη Γαλλία, 73% στην Ουγγαρία.
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Παρ' όλο ότι η Ψυχολογία μας τονίζει πόσο βασικός είναι ο ρόλος των 

γονέων για την ομαλή εξέλ ιξη  του παιδιού και για την αγωγή του γενικότε

ρα, εν τούτοις οι γονείς, πλούσιοι και φτωχοί, καταδυναστεύονται από πο

λυάριθμες απασχολήσεις. Συγχρόνως διακατέχονται από το πόθος για τη 

δική τους εξέλ ιξη  και την προσωπική τους ευτυχία. Ιδιαίτερα στις μεγαλου- 

πόλεις, ο χρόνος που περνούν στην εργασία τους και στα μεταφορικό μέ

σα, τους αφήνει ελάχιστα περιθώρια να ασχολούνται με τα παιδιά τους.

Σοβαρές προσπάθειες έχουν αναληφθεί για διαφώτιση των γονέων, για 

μια υπεύθυνη αντιμετώπιση του ρόλου τους στα μέρη όπου η επικοινωνία 

γονέων και παιδιών είναι τρομερά ελλιπής, με την ελπίδα ότι κάτι θα γίνει, 

κάποια χορδή θα χτυπήσει και θα τους αφυπνίσει. Στη φιλανδία π.χ., ξεκί

νησε μια προσπάθεια έντονη Ιθα μπορούσε κανείς να την ονομάσει σταυ

ροφορία], με σκοπό να πείσει τους γονείς να θυσιάζουν λίγα λεπτό μέσα 

στην ημέρα, για να κουβεντιάζουν με το παιδί τους.

Αλλά η ύπαρξη της διευρυμένης οικογένειας έχει γενικότερα ευεργετι

κό αποτελέσματα:

• Κοινωνικοποίηση ·  Σιγουριά

Η συγγένεια, με την πλατεία έννοια, προσφέρει στα παιδιά μια ποικιλία 

κοινωνικών σχέσεων. Αυτές οι σχέσεις, χαρακτηρίζονται από οικειότητα 

και σταθερότητα. Προσφέρεται έτσ ι ένας σημαντικός πλούτος για τη διά

πλαση του χαρακτήρα των παιδιών που έχει θετική συνέπεια στη διαμόρ

φωση της προσωπικότητάς τους. Το παιδί συνήθως βιώνει την απερα

ντοσύνη μιας ανθρώπινης αδελφοσύνης που επεκτείνεται μέχρι τα πιο α

πομακρυσμένα ξαδελφόκια. Οι γονείς, μεσολαβητές ανάμεσα στα παιδιά 

και στους συγγενείς, έχουν ένα σπουδαίο ρόλο να παίξουν, ώστε αυτές οι 

σχέσεις να αποτελούν για τα παιδιά τους άνοιγμα για ένα ευεργετικό κοι

νωνικό πλούτο, πνευματική διαύγεια, για να απολαμβάνουν αυτές τις  όμορ

φ ες κοινωνικές σχέσεις. Έτσι, το παιδί νιώθει άνετα, σίγουρα, που τόσος 

κόσμος το περιβάλλει και αυτός ο κόσμος είναι αδέλφια, παππούδες, για

γιάδες, θείοι, θείες.

•  Διαμόρφωση χαρακτήρα

Δεν είναι μόνο οι βιολογικοί λόγοι που κάνουν τα παιδιά να μοιάζουν πε

ρισσότερο ή λιγότερο με τους γονείς τους. Διότι σήμερα, είναι γεγονός α

ναμφισβήτητο, ότι μερικό υιοθετημένα παιδιά, τελικό, μοιάζουν με τρόπο 

καταπληκτικό στους θετούς γονείς τους. Στην πραγματικότητα, το παιδί 

διαμορφώνεται σύμφωνα με αυτούς που βρίσκονται κοντό του και κυρίως 

με αυτούς που αγαπά και θαυμάζει. Ταυτίζεται με τα διάφορα πρόσωπα 

του περιβάλλοντος του και διαμορφώνει τη δική του πρωτότυπη ζωντανή 

σύνθεση, ανάλογα με τον δικό του προσωπικό δυναμισμό. Η διευρυμένη 

λοιπόν οικογένεια, του προσφέρει ποικιλία δυνατοτήτων με όλα αυτά τα 

πρόσωπα που το περιβάλλουν.

-  Κατάκτηση της γλώσσας

Είναι πολύ πιο εύκολη για το παιδί, όταν οικεία πρόσωπα του μιλούν συχνά 

και με χαρούμενο τρόπο. Όσο δε πιο εύκολα μιλήσει το παιδί, τόσο πιο 

εύκολα αποκτά σιγουριά στη συναναστροφή του και τόσο περισσότερο α

ναπτύσσει τις  ικανότητάς του, για ομαλή επαφή με το περιβάλλον του. Κα

ταλαβαίνει κανείς πόσο σ' αυτήν την κατάκτηση, θα βοηθήσει η παρουσία 

πολλών προσώπων και ιδιαίτερα του παππού και της γιαγιάς.

-  Δ ιαμόρφωση πεποιθήσεων

Μ έσα στο διάλογο με γονείς, παππούδες και γιαγιάδες, μέσα σ' αυτά 

που τα παιδιά ακούν να λέγονται, αντλούν γνώμες και σχηματίζουν πε

ποιθήσεις σχετικά με την τιμιότητα, τη δικαιοσύνη, τον αμοιβαίο σεβασμό, 

τη θρησκεία. Όλα αυτά επηρεάζουν για το μελλοντικό τους "πιστεύω", ι

δίως όταν αυτές οι κρίσεις συνοδεύονται με συνέπεια στη ζωή. Μπορούν 

να τους διηγηθούν γεγονότα ιστορικά που οι ίδιοι έζησαν, να τους φέρουν 

κοντά σε μορφές που γνώρισαν και γενικά να τους κάνουν ζωντανή την πα

ρουσία του παρελθόντος. Η λαχτάρα για την πατρίδα που έχουν τα παιδιά 

και τα εγγόνια των ομογενών, αυτό δεν δείχνει; Η συγκίνηση που διακατέ

χει όσους πατούν το χώμα της αλύτρωτης πατρίδας αυτό δε μαρτυρεί;

Γι' αυτό, πολύ χαρακτηριστικά, στην Αφρική, που η προφορική παράδοση 

είναι πολύ ζωντανή, συνηθίζεται να λένε στο θάνατο ενός ηλικιωμένου αν

θρώπου: "Σήμερα κάηκε μια βιβλιοθήκη".

-  Χαρούμενη ατμόσφαιρα

Η χαρά είναι ένας μεγάλος παράγοντας ισορροπίας για ολόκληρη την οι

κογένεια. Οι χαρούμενοι άνθρωποι είναι κατά κανόνα ειρηνικοί. Έτσι, στις 

μεγάλες οικογένειες, βασιλεύει συνήθως η χαρά. Το αντίθετο με την ερη

μιά που κυριαρχεί στο μοναχοπαίδι, όταν μάλιστα οι γονείς έχουν χωρίσει. 

Χαρά από την παρέα, τα ανέκδοτα, τ ις  διηγήσεις, τις  κοινές προσπάθειες 

για τ ις  δουλειές του σπιτιού. Χαρά από την ονομαστική εορτή, από εκ

πλήξεις (κάποιο δώρο που στα κρυφά ετοίμασαν μόνοι τους ή προήλθε από 

τις οικονομίες τους. Όχι γιορτές που κάνουν τα νεύρα του παιδιού να κου

ράζονται και την καρδιά να μπουχτίζει]. Κάποια ποιότητα στις σχέσεις που 

απορρέει από τον πνευματικό προσανατολισμό της οικογένειας, είναι το 

καλύτερο αντίδοτο στη σπατάλη και στο θόρυβο που συνήθως συνο

δεύουν τις πολυδάπανες σημερινές γιορτές, τα πολυφημισμένα γενέθλια.

Πολύ ωραία συνήθεια επίσης, είναι να συναντώνται κάθε Σάββατο ή Κυ

ριακή όλα τα παιδιά και τα εγγόνια στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς. Έ

τσι, το σπίτι του παππού γίνεται πόλος έλξης και το κέντρο αγάπης και χα

ράς.

Το ότι το κάθε ζευγάρι έχει το δικό του νοικοκυριό, είναι μια πραγματική 

ευλογία. Το ότι συνήθως βρίσκονται κοντά στους γονείς της νύφης ή του 

γαμπρού είναι μια άλλη ευλογία. Αυτό διευκολύνει την εργαζόμενη μητέρα 

και δίνει δυνατότητες καθημερινής επαφής του παππού και της γιαγιάς με 

τα εγγόνια. Για να είναι όμως επιτυχής η συνεργασία και η γειτνίαση να είναι 

πράγματι πηγή ευλογίας χρειάζεται:

- Να μη λησμονεί η πεθερά ότι ο ρόλος της είναι βοηθητικός. Ότι την 

ευθύνη για το μεγάλωμα του παιδιού την έχει η μητέρα. Γ Γ αυτό δε θα παίρ

νει πρωτοβουλίες και θα συμμορφώνεται με τις υποδεζεις της μητέρας.

- Θα φεύγει για το σπίτι της μόλις έλθει η μητέρα ή μόλις το ανδρόγυνο 

συναντηθεί. Δε θα πρέπει να ξεχνούμε ότι, εάν η εργασία εμπ οδζει την ε 

παφή με τα παιδιά, το ίδιο συμβαίνει (και ίσως σε μεγαλύτερο βαθμό] με τη 

σύζυγο. Όμως, για να σταθεί και να προκόψει το ανδρόγυνο, έχει ανάγκη 

από αυτή την επαφή που πρέπει, πόση θυσία, οι τρίτοι να την διευκολύνουν.

- Η βοήθεια θα προσφέρεται με διακριτικότητα και θα πηγάζει από το 

σεβασμό και την αγάπη μας για την ευτυχία του ζεύγους. Όλα αυτά είναι 

πολύ πιο εύκολα σήμερα. Διότι σήμερα, οι παππούδες και οι γιαγιάδες εξα 

κολουθούν να έχουν την προσωπική τους ζωή, τις δικές τους δραστηριό

τητες. Εξυπακούεται ότι η ίδια διακριτικότητα, ευγένεια και σεβασμός θα 

υπάρχει και στην άλλη πλευρά. Τέρμα λοιπόν οι εγωισμοί, οι αντιπαραθέ

σεις, οι συγκρούσεις και όσα παρόμοια παρεμβαίνουν και κλονίζουν το βα

σικό στήριγμα των ατόμων που ζουν μέσα στην οικογένεια.

Ξεχνάμε μήπως πόσο σύντομο είναι το σήμερα; Φαίνεται ότι το ξεχνά

με. Όπως ξεχνάμε ότι τους γονείς μας δεν θα τους έχουμε πάντα κοντά 

μας. Μητέρα με δύο παιδιά, 8 εγγόνια και 4 δισέγγονο, μόνη στο κρεβάτι 

του νοσοκομείου μουρμούρισε σε μια στιγμή που ήταν ολομόναχη: 'Τόση 

απονιά δεν την περίμενα. Τάχα εγώ δε δούλεψα στη ζωή μου"; Δεν είπε 

"δεν πρόσφερα'.Ίσως τη θεωρούσε μεγάλη λέξη. Και όμως! Όλη η ζωή της 

είναι μια προσφορά από τα πρώτα της χρόνια.

Και φθάνουμε στο κλείσιμο της ζωής, που είναι τόσο φυσικό και που κα

λά θα είναι, εάν το ηλικιωμένο πρόσωπο έχει τ ις  αισθήσεις του, να μην τ ε 

λειώσει στο αφιλόξενο δωμάτιο κάποιου γηροκομείου αλλά στο φιλόξενο 

σπίτι ενός παιδιού του. Αν και σ' αυτό το σημείο, κάτι άλλο θα πρέπει να μας 

απασχολεί: το είδος των αποσκευών που θα μας συνοδεύουν. Επειδή όμως 

ο άνθρωπος σε όλες τις ηλικίες έχει τις απαιτήσεις του και τις  αδυναμίες 

του. Και επειδή αυτές, πολλές φορές, επηρεάζουν το κλίμα της ψυχής του 

που είναι σημαντικό για τις τελευτα ίες ώρες της ζωής του, καλό θα είναι 

να μην εξω θείτα ι στην απόγνωση, αλλ' απεναντίας να στηρζετα ι από την 

ευεργετική παρουσία της αγάπης. □
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Ν έ Α  ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛέΤΕΣ

ςτην Ελληινικη Α ςτυ ν ο μ Ια 

Από την Έ νωση Ελληνικήν ΤραπεζΩν

Σε ειδική τελετή που έγ ινε στο προαύλιο του 
Ζαππείου παρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης κ. Γεωργίου Ρωμαίου, του Γενικού Γραμμα
τέα κ. Ιωάννη Παπαδογιαννάκη, των Υπαρχηγών 

του Σώματος Αντιστρατήγων κ.κ. Ιωάννη Γεωρ- 

γακόπουλου και Γεώργιου Πλάκα, καθώς και του 

Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ένω

σης Ελληνικών Τραπεζών, παραδόθηκαν στην 
Ελληνική Αστυνομία ό5 νέα περιπολικά και 30 
μοτοσικλέτες, προσφορά της Ένωσης Ελληνι
κών Τραπεζών για την αντιμετώπιση της εγκλη

ματικότητας.
Τα οχήματα αυτά αποτελούν τμήμα της συνο

λικότερης προσφοράς, ύψους δύο δισεκατο- 
μυρίων δραχμών της Ένωσης, για τον εκσυγ
χρονισμό των μέσων της Ελληνικής Αστυνο

μίας.
Μ έχρι το τέλος Σεπτεμβρίου θα παραδοθούν 

ακόμη 2 70  μοτοσ ικλέτες, 515  πομποδέκτες 
δ ιαφόρω ν τύπων και 300  στολές μοτοσυκλε- 
τιστών.

"Πρώτιστο μέλη μα της ένωσης είναι η ασφάλεια 

και η διαφύλαξη του προσωπικού του προσωπικού 
και της πελατείας των Τραπεζών"ανέφερε ο Πρόε
δρος της Ένωσης και Διοικητής της Εθνικής Τρά- 
πεζας Ελλάδας κ. Θεόδωρος Καρατζάς.

Ο  Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελληνι
κών Τραπεζών κ. I. Μ όνος ανέφ ερε ότι -παρά 
τη συγκυριακή αύξηση- ο δείκτης κινδύνου και 

ο συνολικός αρ ιθμός των ληστειών στη χώρα 
μας είνα ι από τους χαμηλότερους στην Ευρω
παϊκή Ένωση.

Ο  Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γεώργιος Ρω
μαίος ευχαρίστησε την Ένωση για τη συμβολή 
της στην προσπάθεια αντιμετώπισης της εγκλη

ματικότητας, η οποία απέδωσε σημαντικά το τε
λευταίο τρίμηνο.
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Σ υνΑντηςη Κοινής Επιτροπής 

ΕλλΑδας -  Β ο υα γα ρ Ιας -  Ρ ουιμανΙας

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα και 

η δεύτερη συνάντηση της Κοινής Επιτροπής για 
την ολοκλήρωση της επ εξεργασίας σχετικού 

πρωτοκόλλου για την ενίσχυση της Τριμερούς 
Σ υ ν ε ρ γ α σ ία ς  στην κα τα π ο λέμ η σ η  του ε 

γκλήματος και ιδ ια ίτερα του διασυνοριακού ε
γκλήματος. Η πρώτη συνάντηση των αρμοδίω ν 
Υπουργών ε ίχ ε  πραγματοποιηθεί στη Θ εσσα

λονίκη την περασμένη άνοιξη.

Ε θΡ Τ Α Σ Μ 0 Σ  ΤΗΣ Α γ ΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Μ ε ιδιαίτερη λαμπρότητα γιορτάστηκε και φ έ
τος στον ομώνυμο ναό των κατασκηνώσεων της 

Ελληνικής Αστυνομίας η μνήμη της οσιομάρτυ- 
ρος Αγίας Παρασκευής.

Στον εσπερινό παρέστησαν ο Β' Υηαρχηγός 
του Σώματος Αντιστράτηγος κ. Γεώργιος Πλά
κας, ο Διοικητής Τροχαίας Αττικής Ταξίαρχος κ. 
Παύλος Δουκιατζάκης, ο Διευθυντής Ανατολικής 
Αττικής Ταξίαρχος κ. Αλέξανδρος Αναστασίου, 
άλλοι ανώτεροι Αξιωματικοί και λοιποί συνάδελ
φοι, οι γονείς των παιδιών και πλήθος κόσμου.

Τ ε ΧΝΙΚΟΕΠΙΣΤΗΙΥΙΟΝΙΚΑ  ΜέΣΑ  

ΣΤΗΝ Α.Δ. Π ρέΒ ΕΖΑ Σ

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε πρόσφα

τα σε ξενοδοχείο της Πρέβεζας, προσφέρθηκε 
στο Τμήμα Τροχαίας Πρέβεζας, από την Επι
τροπή Έρευνας Πρόληψης και Ελέγχου Ατυχημά
των Αυτοκινήτων της Ένωσης Ασφαλιστικών Ε
τα ιρειώ ν Ελλάδας, ένα μηχάνημα προβολής 
φωτογραφικών διαφανειώ ν με θέματα κυκλο- 
φοριακής αγωγής για παιδιά ηλικίας 10 έως 14 ε

τών, ενώ στο Λ  Τ. Φιλιππιάδας προσφέρθηκε από 
την ασφαλιστική εταιρεία Interamerican ζημιών μία 
συσκευή αλκοολομέτρου τελευταίου τύπου.

Παραλαμβάνοντας τα νέα τεχνικοεπιστπμονι- 

κά μέσα ο Αστυν. Δ /ντής της Α.Δ. Πρέβεζας, Α- 
στυν. Υποδ/ντής κ. Λάμπρος Δήμος, ευχαρίστη

σε τους εκπροσώπους της Ένωσης Ασφαλιστι
κών Εταιρειών και επεσήμανε ότι τα μέσα αυτά θα 
αξιοποιηθούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης, ο Νομάρ
χης Πρέβεζας κ. Δημ. Τσουμάνης, ο Πρόεδρος της 
προαναφερθείσης Επιτροπής κ. Γεώργιος Σκούρ- 
της και ο γεν. Δ /ντής της ασφαλιστικής εταιρείας 
Interamerican ζημιών κ. Κων. Μηερτσιάς, ο L·/ τής 
του A. Τ. Φιλιππιάδας κ. Δημ. Παπανικολάου, άλ
λοι φ ορείς της πόλεως και πολλοί αστυνομικοί.

Από τον εορτασμό του Αγίου Παντελεήμονα 
στο ομώνυμο εκκλησάκι του Ομίλου Φίλων Α
στυνομίας Αθηνών, στην Εκάλη.
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Σ υινΑντηςη

Μ ετΑ Από Σ αρΑντα Χ ρ0 νια

Το Μάι'ο του 1998 με πρωτοβουλία και προ

σπάθεια του Υπαρχηγού ε.α κ. Β. Γάλλου συγκε

ντρώθηκαν οι δόκιμοι Υπαστυνόμοι της 1 1ης 
σειράς (1958) σε γνωστή κοσμική ταβέρνα της 

Παιανίας και μέσα σε μια φιλική, συναδελφική, 

ανθρώπινη και συγκινητική ατμόσφαιρα, γιόρτα
σαν τα σαράντα χρόνια από την έξοδό τους από 
τη Σχολή Υπαστυνόμων.

Στη χαρούμενη αυτή συνεστίαση ιδιαίτερη ε
ντύπωση έκανε η μεγάλη συμμετοχή των οικογε

νειών των συναδέλφων που με την ευχάριστη πα
ρουσία τους λάμπρυναν την εκδήλωσή μας και 

απάλυναν την δικαιολογημένη συγκίνηση των συ
ναδέλφων, τόσο για την μετά από τόσα χρόνια 

συνάντηση, όσο και για τους απόντες από το προ
σκλητήριο.

Η συγκινητική αυτή εκδήλωση έκλεισε με την α
παγγελία ενός ποιήματος από τον Επίτιμο Υπαρ- 
χηγό κ. Κω ν/νο Κουβέλη:

Μα πώς εηέρασαν σαράντα χρόνια 
και στα μαλλιά μας ήλθαν τα χιόνια...

Γρήγορα φαίνεται ο καιρός περνάει 
και όπως όλοι κι ο αστυνόμος γερνάει.

Μα εμείς όλοι θυμόμαστε εκείνη την ώρα, 
που ορκιστήκαμε κει στη Λεόντειο 
-σαν νόταν τώρα-,

Μ1 αγάπη κ' ελπίδα για το καλύτερο 
τον όρκο δώσαμε 

και την πατρίδα υπηρετήσαμε 
και δεν την ηροδώσαμε.
Μέσα στις πόλεις

και σ' όλα τα Τμήματα εσκορπιστήκαμε 
ενθουσιώδεις,

με πολύ πάθος για προσφορά καταπιαστήκαμε.
Μα δεν ζεχάσαμε κείνη την τάξη
την τόσο δεμένη,
γι' αυτό και μείναμε όλοι,
μα όλοι τόσο ενωμένοι.
Πρώτα ο πολίτης και η αγάπη του, 
έτσι μας δίδαξαν κει στη Σχολή 
κι εμείς αυτό δώσαμε στο πέρασμά μας 
με πάθος πολύ.

Είναι λεν νόμος για τη ζωή, ότι δ ίνεις παίρνεις, 
αγάπη προσφέρεις, αγάπη παίρνεις. 

Περνούσαν τα χρόνια και δεν το προσέξαμε 
και τ' αξιώματα και τις βαθμίδες τις διατρέξαμε, 

πως τόσο γρήγορα στα σαράντα χρόνια 
στρατηγοί όλοι γίναμε, 
μα όλοι απλοί, όπως τότε στην τάξη 
κ' απέριττοι μείναμε...
Και τώρα για όλους μας ήλθαν τα χιόνια 
σαν το νερό έτσι εηέρασαν σαράντα χρόνια". 
Ένα ποίημα έγραψε ειδικά για τη γιορτή αυτή η 

φ ιλόλογος θυγατέρα του κ. Βασιλική Κουβέλη, το 
οποίο περιέχει αξιοσημείωτα στοιχεία από τα 

βιώματα του επαγγέλματος στην οικογένειά μας: 
"...40 χρόνια απ' τη Σχολή.
Νεαρά παιδιά οι πιο πολλοί, 

φέρνουν μπροστά στη θύμησή τους 
όσα τους δίδαξε η ζωή τους:

δύσκολα χρόνια και φτωχά, 
με κρύο, με ζέστη στη σκοπιά, 
χωρίς ποτέ να δεκαστούν, 
να εκβιάσουν, να ντραπούν...
Κάτω απ' τη λάμπα μιας γωνιάς 
με κρύο, με ζέστη, με βροχή, 
φτωχής ή πλούσιας γειτονιάς φρουροί, 
που αφήσαν εποχή.

Αφύλαχτο δεν έμενε στενό, 
πλατεία, λεω φόρος

και ασφαλής παρέμενε κάθε δημόσιος χώρος.
Γνώριμος ήχος κάθε βράδυ

το ρυθμικό τους βήμα στο κράσπεδο χτυπά,
σαν μέσα στο πυκνό σκοτάδι
τον κόσμο να φυλά.

Κι είναι σαν το φαιά τους ντύμα 
την τάξη να εγγυάται

μεγάλη να'ναι σιγουριά στην πόλη που κοιμάται. 
Διοίκηση, ηθικές αρχές 
μες στη Σχολή μαθαίναν 
κι οι ατομικές τους αρετές 
με τον καιρό πληθαίναν.

Ήταν αξία άγια στο νέο αστυνόμο 

των πολιτών η ασφάλεια κι η υπακοή στο νόμο. 
Δεν ήταν οι απολαβές οι αυξήσεις και τα δώρα, 
μα κάτι ωραίο, αξιοπρεπές, που δεν υπάρχει τώρα. 
Απ' ό,τι διατρανώθηκε, απ' ό,τι με φλόγα εγίνη,

τίποτε δεν εσώθηκε κι ούτ' έχει ακέριο μείνει. 
Μελαγχολήσαν ξαφνικά.
"Τι έγινε" ρωτούν, "τελειώσαν όλα οριστικά" 
αμίλητοι στέκουν και σιωπιούν.
Ξυπνούν....

Μα δεν μπορεί, είν' όλοι εδώ (σχεδόν), 
έστω κι αν άλλοι γέρασαν 
τι κι αν μισέψαν άλλοι... 
δε νιώθουν πικραμένοι.

Μ' όσα πολλά κι αν πέρασαν 
δε σκύβουν το κεφάλι.

Υπάρχει έμψυχο υλικό που θέλει, 
που προσμένει.
Χαμογελούν...

Σ' αυτήν την όμορφη γιορτή 
δεν έχει θέση η λύπη.

Μόνο να, ας κρατήσουμε μαζί
αυτό που τώρα λείπει: ό,τι ωραίο και υψηλό.
Να πάρουμε απ' το παρελθόν την πειθαρχία, 
το σεβασμό γερά θεμέλια στο παρόν.
Το δ ίδαξαν σ' όλους εμάς

που είμαστε τώρα οι θεατές,
εκπρόσωποι της νέας γενιάς,
το όμορφο τους μήνυμα

κι αυτό ας μείνει απ' το "χτές":
πως όταν κάτι αγαπάς, το προασπίζεις, το τιμάς
όποιο και να είν' το τίμημα!"
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Σ εμινΑρ ιο  "Δ ημ οσίων  Σ χ £ςεων  

και Σ ϋ γχ ρ ο ν ο υ  ΜΑνατζμειντ"

Από τη Διεύθυνση Εκπαί δευσης του Υ A T . και με 
επιμέλεια και ευθύνη της Γενικής Αστυνομικής 

Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, διοργανώθηκε από 
22-6-1998 έως 26-6-1998, σε αίθουσα διαλέ
ξεων του Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγέλματος 

Κατάρτισης ΔΕΛΤΑ, σεμινάριο με θέμα "Δημό
σιες Σχέσεις - Σύγχρονο Μάνατζμεντ" το οποίο 

παρακολούθησαν είκοσι ανώτεροι Αξιωματικοί 
(17 Αστυνομικοί Υποδ/ντές και 3 Αστυνόμοι Α1) 

από τις Επιθεωρήσεις Αστυνομίας Ανατολικής 
Μ ακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής και Δυτικής 

Μακεδονίας, καθώς και της Θεσσαλίας.
Στην τελετή λήξης παρέστησαν ο Γενικός Αστυ

νομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης, Υποστράτη

γος κ. Κωνσταντίνος Οικονόμου, ο οποίος και 
απηύθηνε σύντομο χαιρετισμό, οι Διευθυντές 

Δ ιευθύνσεω ν της Γ.Α.Δ.Θ., ο Υποδιευθυντής 
Γ Α Δ .Θ ., οι διδάσκοντες καθηγητές, το σύνολο 
των εκπαιδευομένων Αξιωματικών και εκπρόσω

ποι των Μ.Μ.Ε.

ΠΡΩ ΤΑΘΛΗΜΑ ΙΣΤΙΟ Π ΛΟ ΪΑ Σ  

Εν0 πλων  ΔυνΑμεων  

και Σ ω μΑτων Ασφαλείας

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η Ιστιοπλοϊκή Ο μά
δα της Ελληνικής Αστυνομίας, αφού κατέκτησε 

το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό πρωτάθλημα Ι
στιοπλοΐας Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Α
σφαλείας, με σκάφη τύπου LASER, που διεξήχθη 

από 3 έως 6 Ιουλίου 1998 στην Πύλο.
Την ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας αποτε

λούσαν, ο Α νθ /μ ο ς  Κ ω ν/νος Αλεξανδρόπου- 

λος, ο οποίος είναι και ο προπονητής της ομά
δας, ο Αρχ/κας Δημ. Κοκκόρης και οι Αστ/κες Αντ. 
Καραγιάννης, Ιωάννης Κωστάλας, Ιωάννης Μου- 

ταφίδης και Γεώργιος Μάστορης.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ομάδα της Ελληνικής 

Αστυνομίας, δέχθηκε τα συγχαρητήρια και τα ευ
μενή σχόλια όλων των παρευρισκομένων, αφού 

κατάφερε να αποσπάσει το μετάλλιο από την Πο
λεμική Αεροπορία και το Λ ιμενικό Σώμα, που δ ιέ
θεταν αθλητές οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστι

κά με Ιστιοπλοΐα Ολυμπιακού Τριγώνου με σκά
φη LASER, ενώ οι δ ικοί μας αθλητές με Ιστιο
πλοΐα Ανοιχτής Θάλασσας και μία φορά το χρό
νο με σκάφη LASER. Αυτός είναι ίσως και ο λόγος 
που έκανε τον προπονητή της Εθνικής Ενόπλων κ. 

Νικ. Περάκη, να καλέσει στην Εθνική τρεις α
θλητές μας(Αλεξανδρόπουλο και δύο, των ο 

ποίων τα ονόματα δε γνω ρ ίζουμε ακόμη), για 
τους αγώνες στη Διεθνή Ιστιοπλοϊκή Εβδομά

δα Ιονίου.
Μ ε απόφαση του συμβουλίου του Α.Σ.Α.ΕΑ, 

βραβεύτηκε επίσης και οαθλητής και προπονητής 
της ομάδας, Κ. Αλεξανδρόπουλος, με ορειχάλ- 
κινο μετάλλιο με το θυρεό του Α .ΣΑ .ΕΑ , για την 
προσφορά του στην Ιστιολοΐα και τις επιτυχίες 

της ομάδας.

JP

Τα παιδιΑ των  ςυναδιιΛφ ω ν

ΠΡΩΤΕΫΟΥΝ

Την πρώτη θέση στον αγώνα δρό

μου των 1 .000 μέτρων ΠΠ-ΠΚ Α1 που 
διεξήχθη στην Κατερίνη στις 28-7- 
1998 κατέλαβε η Ειρήνη Πρέντζα, 
κόρη του Α ρχ ιφ ύλακα  Βασ ιλείου 
Πρέντζα που υπηρετεί στο Α.Τ. Αμφ ι

λοχίας.
Η Ειρήνη Πρέντζα γεννήθηκε το 

1983 στο Πολύδροσο Αρτας. Είναι 
αθλήτρια του Γυμναστικού Ο μίλου 
Αμφ ιλοχίας και ασχολείται με το στί

βο τα τελευταία τέσσερα χρόνια ερ
γαζόμενη σκληρά και σημειώνοντας 
σημαντικές επιτυχίες σε τοπικά και 
πανελλήνια πρωταθλήματα, με απο
κορύφω μα την πρόσφατη πανελ

λήνια πρωτιά της στην Κατερίνη.
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Β ο ή θ ε ια  σ τ η ν  Α λ β α ν Ια

Στα πλαίσια της ενίσχυσης της Αλβανικής Α

στυνομίας από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
της Ελλάδας, παραδόθηκε πρόσφατα στο στρα

τόπεδο Izber ish παρουσία του Υπουργού Εξωτε

ρικών κ. Θεοδώρου Πάγκαλου και του Υπουργού 
Δημόσιας Τάξης της ΑλΒανάις κ. Perikli Teta, σει

ρά υλικών (αλεξ ίσ φ α ιρα  γιλέκα, στολές επι
χειρήσεων κ.λπ.), τα οποία προορίζονται για τη 

δύναμη ταχείας επέμβασης της Αυλώνας, στο
χεύοντας να συμβάλλει στην ουσιαστική ενίσχυ

ση του έργου της, στην κάλυψη και προστασία του 

αλβανικού νότου αηό την εγκληματικότητα.

Η παροχή της παραπάνω βοήθειας, γίνεται υπό 

τον συντονισμό της ΜΑΡΕ (Multinational A d
visory Police Element - WEU).

To πρωτόκολλο παράδοσης από ελληνικής 
πλευράς υπέγραψαν ο Διοικητής της ΕΛΔΑΛ -2, 

Τ /χης Πεζικού Κωνσταντίνος Ροδόπουλος και ο 
Αστυνόμος Α' Χρήστος Λουκάς, ως εκπρόσω

πος του Ελληνικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

Στην πυρά ηαραδόθηκε η "σοδειά" ναρκωτικών 

ουσιών των τελευταίων μηνών της Υ ποδ/ νσης Διώ- 
ξεως Ναρκωτικών/ΔΑΑ και των Τμημάτων Ασφα
λείας της Αττικής. Η καταστροφή των ναρκωτικών 

έγινε στη ΧαλυΒουργική αηό την αρμόδια Επιτροπή 

που ορίζεται από τον Νόμο "Περί ναρκωτικών".
Καταστράφησαν 14,114 κιλά ηρωίνης, 17, 

862 κιλά κοκαΐνης, ένας τόνος και 42,985 κιλά α- 
κατ. κάνναβης, 17 φυτά ινδικής κάνναβης, 17 τσι
γαριλίκια, 2.302 δίσκια μεθαδόνης, 4 δισκία έκ
σταση και 1.918 δισκία διαφόρων ηρεμιστικών.

Ε κ π α ί δ ε υ σ η  σ ε  θέΜ Α ΤΑ  

π υ ρ α ς φ Αλ ε ια ς

Ενημερωτική διάλεξη με θέμα: "μέτρα Πυρο

προστασίας - Πυρασφάλειας του κτιρίου και επέμ
βασης σε κατάσβεση πυρκαϊάς επί αυτοκινήτων" 
πραγματοποιήθηκε από τον Πυραγό κ. Θωμά 
ΤΣΟΥΡΜΑ της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στο 
προσωπικό του Τμήματος Τροχαίας Γλυφάδας, ε

νώ στο τέλος ακολούθησε και επίδειξη κατάσβε
σης πυρκαϊάς επί υγρών καυσίμων, στην οποία 
συμμετείχε και το προσωπικό του Τ.Τ. Γλυφάδας.

Από τις εκδηλώσεις για την 54η Επέτειο της 
πολύνεκρης και νικηφόρας μάχης του λαού της 
Αθήνας εναντίον της επέκτασης της Βουλγα
ρικής κατοχής. Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
εκπροσώπησε ο Διοικητής της Σχολής Αξιωμα
τικών Ταξίαρχος κ. Δημήτριος Αλμηάνης.

Επιμέλεια: 
Ανθ/μος Κων/νος Κατσινονλας
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ι.Δροσοπούλου 125, Τηλ.8560132 & 8560077

c 3 r~ Χειριστών - Γραμματέων 

* * *  Λογιστών Μηχ/γράφων 

·»" Προγραμματιστών Η/Υ 

ι: * ~  Αναλυτών Συστημάτων 

Φροντιστηριακά ΑΕΙ-ΤΕΙ 

^  Δημοτικού - Γυμνασίου 

*»” Α,Β Λυκείου (νέου τύττου)

Κερδίστε στη γνώση. Εννοαωείτε τώοα
Ztouc AgtuvouikoOc έκπτωση 20%
Νέα τμήματα για όλες τις ειδικότητες

Επιλέγουμε
και

Διαφέρουμε

M d d c n

ΝΥΦΙΚΑ ■ ΒΑΠΉΣΉΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ · ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ

ΛΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρουπάλη
τηλ.9939732-9927 673

PET HOUSE
ERJNC
τροφές - αξεσουαρ - ττωλήσεις κατοικίδιων

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ 71 - ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΑΥΦΑΔΟΣ

(έ ναντι s. μ . ΠΑΠΑΐΐΩΡΓίοΥ) τηλ.: 96.49.524



ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ Χρήστο, Αν8υπαστυνόμο:
Λάβαμε τα ποιήματα που μας στείλατε από τα 

οποία επιλέγουμε και δημοσιεύουμε αυτό με τίτ

λο "χαλασμός".
Ο  λόγος της επιλογής είναι όχι γιατί είναι το 

πλουσιότερο συναισθηματικά, αλλά γιατί από τε
χνική άποψη είναι το αρτιότερο (ισοσσυλαβία - 

ομοιοκαταληξία). Επειδή έχετε κλίση στον παρα
δοσιακό στίχο, μελετήστε πολύ, ποίηση αυτού 

του είδους.
Το συγκεκριμένο ποίημα, τεχνοτροπικά, προσι

διάζει στον Αριστ. Βαλαωρίτη. Οπως συχνά επι

σημαίνουμε, αποφεύγετε τις κοινότυπες λέξεις 
και μην εκβιάζετε τη δημιουργία ρ ίμας (λ.χ. "το 

τελευταίο δειλινό").
Επιλέξτε τον χώρο που κι νεί σθε και εκφράζεστε 

μέσα σ' αυτόν, ακολουθώντας τους γενικούς κα
νόνες που τον αντιπροσωπεύουν.

ΧΑΛΑΣΜΟΣ

Ανοιξαν τα ουράνια 
και τα' άστρα τρέμουνε 
για δες τα σύννεφα 
δειλά πως φεύγουνε.
Πέφτουν τα φύλλα 

λυγίζουν τα κορμιά 
το χώμα προσκυνάνε 
με χείλη πια πικρά.
Πουλιά δεν τραγουδάνε 
ΒουΒάθηκαν κι αυτά 
τα φόβισε η θύελλα 

τους πήρε τη λαλιά.
Η θάλασσα παλεύει 
τα πλοία χάνονται 
ψυχές αποζητούνται 
στο κύμα θάβονται.
Πηγές που χθες ετρέχαν 
ξεψύχισαν κι αυτές 

νερό πια δεν υπάρχει 
οι βρύσες είν' κλειστές.
Ολοι κοιτάζουν, μα δειλά 
τη γλώσσα τους κρατάνε 
τη θεϊκιά Βοήθεια 
σκύβουν και καρτεράνε.

ΑΥΓΕΡΗ Γεώργιο, Αρχιφύλακα:
Λάβαμε τα ποιήματα που μας στείλατε και σας 

ευχαριστούμε. Παρά τονέκδηλο συναισθηματικό 
παλμό, δεν εκφεύγουν από το πρωταρχικό στά
διο έκφρασης και αναφέρονται σε ένα συγκεκρι

μένο χώρο της ιστορίας μας με θεματική που έ

χει σχεδόν εξαντληθεί.Αναζητείστε άλλους τρό
πους ποιητικής έκφρασης και τεχνοτροπίας, προ
σαρμόζοντας το ύφος σας και διευρύνοντας τη 

θεματική σας.

ΚΟΛΙΓΙΩΤΗ Αλεξάνδρα:
ΛάΒαμετα ποιήματα που μας στείλατε και ευχα

ριστούμε. Επιλέγουμε και δημοσιεύουμε αυτό με 

τίτλο "πάλιωσε" στο οποίο παρατηρούμε αξιόλο
γα στοιχεία, όπως η αλληγορία και ο συμβολι
σμός. Επίσης, έντονη είναι η σουρρεαλιστική πα

ρουσία στίχων: "το ποτάμι πάγωσε μαζί με τα 
μαύρα φτερά του".

Κατά τη γνώμη μας, είναι θεμιτή η παρουσία 
σουρρεαλισμού στην ποίηση εφόσον αυτός δεν 

είναι καταλυτικός του περιεχομένου. Επειδή βρί- 
σκεσθε στην αρχή της ποιητικής σας δραστηριό

τητας και διαμορφώνετε σιγά - σιγά την προσω
πική σας φωνή, μελετείστε πολύ ποίηση και κυ
ρίως εκπροσώπους του ελεύθερου στίχου που 
χρησιμοποιείτε και συνεχίστε να εκφράζεστε 

ποιητικά.

ΠΑΛΙΩΣΕ

Πάλιωσε.
Εκείνο το μπουκάλι γεμάτο από χίλια γράμματα 

χάθηκε.
Χρόνος.
Εκείνο το μπουκάλι με τα δάκρυα έσπασε.
Μόλυνε το ποτάμι.
Νεκρό τοπίο.

Ο  ήλιος έδυσε πίσω από τα κίτρινα σύννεφα.
Πίσω από μια μισοανθισμένη αμυγδαλιά που 

τα κλαδιά της
τα γκρέμισαν μικρά σπουργίτια.

Το ποτάμι πάγωσε μαζί με τα μαύρα φτερά του.
Ποτέ δε φόρεσε ξανά το άσπρο κουστούμι του.

Πάλιωσε.

Εκείνη η μπεζί μπλούζα που ενώθηκε με ένα αν
δρικό χαμόγελο.

Χρόνος.
Εκείνο το βράδυ ο ουρανός γέμ ισε με άστρα.
Έφερε άνεμο.
Ανάπαυση.

Ο ήλιος έδυσε για πάντα.

Τον ρούφηξαντα μαύρα - ατίθασα σύννεφα του 
κόσμου.

Παλιώσαμε...

ΜΑΓΚΑ Χρήστο, Ανθυπαστυνόμο:
Λάβαμε το ποίημά σας με τίτλο "πατέρα στο κα

λό", το οποίο φανταζόμαστε ότι αποτελεί ξεχεί- 

λισμα καρδιάς συγκλονισμένης από προσωπι

κές τραγικές εμπειρίες. Στην τεχνοτροπία σας έ
χουμε αναφερθεί στο παρελθόν. Σας προτρέ

πουμε να ασχολείσθε ενεργά με την ποίηση και 
όχι περιστασιακά, διευρύνοντας τη θεματική σας 

και εμβαθύνοντας σε έννοιες.

ΠΑΤΕΡΑ ΣΤΟ ΚΑΛΟ

Πληγώθηκες πολύ βαθιά 
πατέρα μου απ' τη μοίρα 

κι ακούμπησες σε μια γωνιά 
που άγγιζε η αρμύρα.

Να σ' απαλύνει τον καημό, 
η θάλασσα η γαλάζια, 

με κάθε κύμα της σπαστό 

με όλο αφρούς και νάζια.

Στο ποτηράκι σου πιστός 
την έβρισκες τη λύση, 

για να 'ναι ο πόνος πιο μικρός 
ώσπου να φτάσ' η δύση.

Πάντα ποθούσες το καλό 
δεν πίκρανες κανένα 

είχες το στέκι σου σταθμό 
και όλοι μιλούν για σένα.

Ήσουν γλεντζές και τολμηρός 
στο διάβα σου πατέρα, 

αλλά ο χρόνος ο σκληρός 
σου πήρε τον αέρα...

Και η γωνιά σου η λατρευτή 
έμεινε μοναχή της 
και όποιος διαβάτης τη διαβεί 
πονά κι αυτός μαζί της.

Τώρα πατέρα μου ακριβέ 
Δε σ' έχουμε κοντά μας, 
ν' ανοίξεις κάνα καφενέ 
να βρούμε τη χαρά μας.

Ο λος ο κόσμος με ρωτά:

"Αυτόν είχες πατέρα;
που είχε ταβέρνες στο ντουνιά

και βλέπαμε άσπρη μέρα;"

Λεβέντη πατέρα στο καλό 

σ' αυτό σου το ταξίδι...
Εγώ, Σα Βλέπω το γιαλό, 
σε νιώθω πάντα μου στολίδι!

Και ο πανάγαθος Θ εός 

που πάντα συγχωράει, 
καθώς του ήσουνα πιστός 
κοντά να σε κρατάει.

ίηιμελεια:
Αστυν. Α'Βασίλειος Τσαγκάρης
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Δημητσάνας 16, Αθήνα 115 22 
Τηλ.: 64.59.607 Fax: 64.59.606

Επειδή μερικές φ@ρές 
δεν βα υπάρζει
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απόκρυψης 
@πλισμ©υ

ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ
Y M O N R O E F
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ILYI5
Διαθέτουμε πλήρη σειρά αμορτισέρ 

για την άψογη συμπεριφορά του αυτοκινήτου σας

ΕΛΑΤΗΡΙΑ

m n u ij

για στάνταρ, χαμηλά και φορτίων αυτοκίνητα

ΣΕΤ ΑΜΠΡΑΓΙΑΖ - φΡΕΝΑ - ΤΑΚΑΚΙΑ 
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ - ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ - φίΛΤΡΑ

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
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ΤΗΛ.: 67.45.271,67.47.828 FAX.: 67.44.874
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ΣΧΟΛΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΟΡΟΥ  

ΤΗΣ Δ /Ν ΣΗ Σ ΑΣΤΥΝ.ΠΕΙΡΑΙΑ
Πανηγυρικό χαρακτήρα είχε η τελετή  λήξης 

του έτους 1997-1998 της Σχολής Παραδοσια

κού Χορού της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, 

που έγινε πρόσφατα στο κατάμεστο Δημοτικό 

Θέατρο Πειραιά μέσα σε κλίμα ευφορίας. Η τ ε 

λετή διανθίστηκε με θεατρική κωμωδία και πα

ραδοσιακούς χορούς όπου έλαβαν μέρος παιδιά 

αστυνομικών από 7-17 ετών.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά στην οποία 

ανήκε και η πρωτοβουλία των εορταστικών εκ

δηλώσεων, απέσπασε τα συγχαρητήρια όλου 

του κόσμου που παραβρέθηκε, καθώς και των 

τοπικών ΜΜΕ.

Την έναρξη των εκδηλώσεων πραγματοποίη

σε ο Τ αξίαρχος κ. Παύλος Ρουμπής, ο οποίος συ

νέχαρη τους μαθητές και τις  μαθήτριες για το 

ενδ ιαφέρον και την επ ιμέλεια που επέδειξαν 

στην εκμάθηση τω ν παραδοσιακών χορών. 

Εξήρε την αγάπη που εμφύσησαν οι γονείς προς 

τα παιδιά τους και την υποστήριξη για τη εκμά

θηση των παραδοσιακών χορών που έχ ε ι ως α

ποτέλεσμα την συνέχεια της πολιτιστικής μας 

κληρονομιάς. Και, τέλος συνεχάρη τους χορο

διδασκάλους Αστυφύλακες, Νίκο Κότσαλο και 

Ηλία Ολύμπιο, καθώς και την υπεύθυνη της 

Σχολής κ. Λίτσα Νιαρχάκου.

Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισε ο Α

στυνόμος Α' κ. Παπαχρήστος, ο οποίος αναφέρ

θηκε στους λόγους για τους οποίους τέθηκε σε 

λειτουργία η Σχολή Παραδοσιακών Χορών, τονί

ζοντας την απόλυτη επιτυχία των αρχικών στό

χων.

Η υπεύθυνη της Σχολής κ. Νιαρχάκου ανα

φέρθηκε στην μεγάλη προσπάθεια που κατέβα

λαν τα παιδιά δηλώνοντας κατευχαριστημένη με 

την απόδοσή τους και λάμποντας από χαρά έ 

δωσε το σύνθημα να ανοίξει η αυλαία.

Στο πρώτο μέρος των εκδηλώσεων οι θεα

τές  ξεκαρδίστηκαν με την μονόπρακτη κωμωδία 

του Γ. Σμυρνιωτάκη ’Τα ξεφτέρια", σε σκηνοθε

σία Γ. Βασιλείου, όπου τα παιδιά έδωσαν τον 

καλύτερο εαυτό τους, παίζοντας με απόλυτη 

φυσικότητα.

Στο δεύτερο  μέρος των εκδηλώσεων, αμέ

σως μετά την κωμωδία ακολούθησαν παραδο

σιακοί χοροί κατά τμήματα.

κροτήματα των παρευρισκομένων, οι οποίοι 

ευχήθηκαν ολόψυχα η Σχολή Χορού να συνεχί

σει με την ίδια επιτυχία τη λειτουργία της και η 

πανηγυρική βραδιά να επαναληφθεί και την επό

μενη χρονιά. □

Επιμέλεια: 
Αρχ/κας Κων/νος Κούρος

Πρώτο χόρεψ ε το τμήμα των αστυνομικών 

και στη συνέχεια οι έφηβοι και οι μικροί(7- 9,5 ε 

τών) που χόρεψαν με τέτο ια  χάρη ώστε δικαιω

ματικό απέσπασαν και τα περισσότερα χειρο

κροτήματα.

Η εκδήλωση έκλεισε με "Ικαριώτικο" από τους 

εφήβους και με ζεϊμπέκικο από τους μεγάλους. 

Η δουλειά που πραγματοποιήθηκε όλον τον χρό

νο στη Σχολή Χορού ήταν ολοφάνερο πως απέ

δωσε καρπούς σημαντικούς και το γεγονός αυ

τό  φάνηκε μέσα από τα αλλεπάλληλα χειρο-
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Η Θεσσαλονίκη, όπως και η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, 

από πολύ νωρίς αποτέλεσε ζωτικό μέρος του “Ανατολικού 

προβλήματος". Στο χώρο αυτό συγκρούονταν καίριας σημα

σίας διεθνή συμφέροντα, μπροστά στα οποία τα ελληνικά δίκαια αποτε

λούσαν ασήμαντες λεπτομέρειες. Η εξέλ ιξη  μάλιστα του Μακεδονικού 

προβλήματος αποτελεί ένα πρώτης τάξης παράδειγμα σωφρονισμού για 

όσους σε θέματα διεθνούς πολιτικής σκέπτονται με βάση συναισθήματα, 

ιδεολογικές, πολιτιστικές ή θρησκευτικές συγγένειες. Ιδεολογικοί σύμμα

χοι ή ομόδοξοι αδελφοί υπάρχουν μόνον στο νου των αφελών. Στο χώρο 

αυτό υπάρχουν συμφέροντα και μόνον συμφέροντα. Ήδη από την εποχή 

της Συνθήκης του Αγίου Στεφάνου με τη υποστήριξη της Ρωσίας και κάτω 

από το κλίμα του εξημμένου πανσλαυϊσμού δημιουργείτο η Μεγάλη Βουλ

γαρία, στην οποία περιερχόταν το μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής Μακε

δονίας.

Οι ελληνικές διαμαρτυρίες και οι δ ιεθνείς συγκυρίες δεν επέτρεψαν να 

ευοδωθούν οι ευσεβείς πόθοι των γειτόνων μας. Όμως το Μακεδονικό 

πρόβλημα, κυρίως μετά την ελληνική ήττα του 1897, αναζωπυρώθηκε στα 

τέλη του ΙΘ’ και στις αρχές του αιώνα που λήγει με τις  αιματηρές επιθέσεις 

Βουλγάρων κομι

τα τζή δ ω ν  ενα 

ντίον των ελληνι

κών πληθυσμών 

υπό τις  ευλογίες 

τη ς  δ ιεθ ν ο ύ ς  

κοινότητας και ι

διαίτερα της Ρω

σ ία ς  και Αυ- 

σ τρ ο υ γγα ρ ία ς , 

οι οποίες είχαν 

λάβει δ ιεθνή ε 

ντολή  για να α

ν τ ιμ ετω π ίσ ο υ ν  

την κατάσταση.

Α λυσ ίδα  ξένω ν 

σ υ μ φ ε ρ ό ν τω ν  

σ υ γ κρ ο ύ ο ντα ν  

στην περιοχή και 

η αναφορά αυτή 

δε θα είχε θέσει

στο παρόν άρθρο, αν δε συνάπτετο άμεσα με την Αστυνομία στη Θεσσα

λονίκη και την ευρύτερη περιοχή της. Τη ρωσική πολιτική υπαγόρευαν οι 

βλέψεις της Ρωσίας - μέσω της ενίσχυσης της Βουλγαρίας - για την Κων

σταντινούπολη και έξοδο στο Αιγαίο, την αυστριακή ο πόθος της Αυστρίας 

για διέξοδο στη Θεσσαλονίκη, την ιταλική οι επεκτατικές τάσεις της νεό

τευκτης Ιταλίας στην Αλβανία, κ,ο.κ. Ποια ήταν όμως η Μακεδονία της ε 

ποχής;

Σύμφωνα με έκδοση της Εταιρείας "Ο Ελληνισμός" η ελληνική Μακεδονία 

“ορίζεται προς ανατολάς υπό της Ροδόπης και του Νέστου, προς δυσμάς 
υπό των προς νότον αποφύσεων του Σκόρδου, της Κανδαούίας, του Τομά- 
ρου, του Γράμμου και τουΛάκμωνος, προς νότον υπό τουΛάκμωνος, ζυγού

της Πίνδου, των Καμβουνίων, του Ολύμπου και του Αιγαίου πέλαγους η βό

ρεια γραμμή η οριζουσα την ελληνικήν Μακεδονίαν διήκει από της Ροδόπης 
μέχρι της παρά την Λυχνιδόν Κανδαούίας, διερχομένη δια της Νευροκό- 

πης, της Στρωμνίτσης, των Σιδηρών Πυλών ΙΔεμίρ ΚαπούΙ, του Πριλάπου, 
του Κρουσσόβου μέχρι της Λυχνιδού"] Η περιοχή αυτή διαιρείτο διοικητι

κό σε δυο Γενικές Διοικήσεις (Βιλαέτια), της Θεσσαλονίκης και του Μονα

στηριού (ΜπιτωλίωνΙ και σε μια αυτοτελή Διοίκηση (Σαντζάκι) των Σερβίων 

και Κοζάνης. Η Γενική Δ ιοίκηση θ εσ α λον ίκης περιλάμβανε τρ ε ις  (3) 

Διοικήσεις (Σαντζάκια ή ΜουτεσαριφλίκιαΙ της Θεσσαλονίκης, της Δράμας 

και των Σερρών. Τέλος η Διοίκηση της Θεσσαλονίκης περιλάμβανε 13 Ε

παρχίες (ΚαζόδεςΙ: Θεσσαλονίκης, Κατερίνης (Αικατερίνης), Κασσαν- 

δρείας. Αγίου Όρους, Λαγκαδά, Εχεδώρου (Αβρέτ ΙσάρΙ, Δοϊράνης, Στρω

μνίτσης Βεροίας, Βοδενών, Γενιτζέ Βαρδάρ, Γευγελή και Τίκβες.2

Η Διεθνής Χωροφυλακή της Μακεδονίας

Μπροστά στις ω μότητες των Κομιτατζήδων η διεθνής κοινότητα όχι 

μόνον εκώ φευε αλλά, αντί να απευθύνει συστάσεις προς τη Βουλγαρία να

πάψει να τους 

υποστηρίζει, α

πέδιδε όλες τις 

ε υ θ ύ ν ε ς  για 

τη ν  επ ικρα 

τούσα αναρχία 

σ την  Ο θω μα

νική Α υτοκρα

τορία, ενώ για 

το υ ς  σ φ α ζο - 

μ έν ο υ ς  Έλλη

ν ε ς  ο ύ τε  καν 

γινόταν λόγος. 

Τέλος οι συνε

χ ε ίς  αμνη- 

σ τ ε ύ σ ε ις  των 

Βουλγάρων κα

κοποιώ ν επ ι

δ ε ίνω να ν  την 

όλη κα τά σ τα 

ση. Η Υψηλή

Πύλη ανησυχώντας για τις εξελ ίξε ις  αποφασίζει την εισαγωγή μεταρρυθ

μίσεων στους νομούς της Μακεδονίας και στέλνει Γενικό Διοικητή στη 

Θεσσαλονίκη το δραστήριο Χιλμή πασά (8 Δεκεμβρίου 1902).

Οι Μεγάλες όμως Δυνάμεις, κρίνοντας ανεπαρκείς τις μεταρρυθμίσεις 

αυτές, δια μέσω των εντολοδόχων τους κυβερνήσεων της Ρωσίας και Αυ- 

στρουγγαρίας υπέβαλαν δικό τους σχέδιο μεταρρυθμίσεων, το οποίο με

ταξύ άλλων περιλάμβανε την οργάνωση Αστυνομίας και Χωροφυλακής από 

ευρωπαίους αξιωματικούς και προέβλεπε την κατάταξη και χριστιανών 

στα σώματα αυτά.3 Το σχέδιο όμως αυτό, που υποβλήθηκε στο Σουλτάνο 

το Ψεβρουάριο του 1903, και έγινε αμέσως δεκτό αντί να ειρηνεύσει την 

κατάσταση οδήγησε το ματοκύλισμα της Μακεδονίας, στο κίνημα του Ηλι-

Είσοδος αποσπάσματος Κρητικής Χωροφυλακής στη Θεσσαλονίκη (19121
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ντέν και στην αιματηρή κατάπνιξή του από τους Τούρκους (20.7.1903) και 

βέβαια στην οργάνωση ένοπλης ελληνικής απάντησης, του θρυλικού "Μα

κεδονικού Αγώνα”.

Για τους ξένους πάντα φταίει η Τουρκία και έτσ ι οι εντολοδόχες χώρες, 

Ρωσία και Αυστρουγγαρία, οδηγούνται στο "Πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων 

του Morzsteg" (3.10.19031, της πόλης δηλαδή όπου συναντήθηκαν ο τσά

ρος Νικόλαος Β' και ο αυτοκρότορας Φραγκίσκος - Ιωσήφ (30.9.1903 ). 

Σύμφωνα με το  νέο πρόγραμμα, το οποίο είναι ευμενέσ τατο  για τους 

Βουλγάρους4, “Θεωρούμενης επειγούσης της διοργανώσεως της Αστυνο

μίας και της Χωροφυλακής ανατίθεται αύτη εις ευρωπαίον στρατηγόν και 
αξιωματικούς των Μεγάλων Δυνάμεων".

Το πρόγραμμα έγινε κατ' αρχός δεκτό από την Υψηλή Πύλη. Στην Κων

σταντινούπολη, όπου έφ τασ ε ο αρχηγός της Διεθνούς Χωροφυλακής, Ιτα

λός στρατηγός Di Giorgi, αποφασίστηκε σε σύσκεψη των εκπροσώπων 

τωνΔυνάμεων να αναλόβει κάθε αποστολή μια από τις πέντε περιοχές που 

διαιρέθηκαν τα Βιλαέτια της Θεσσαλονίκης, του Μοναστηριού και το Κόσο- 

βου. Υπό τον Di Giorgi και τους ευρωπαίους αξιωματικούς του θα υπηρε

τούσαν Τούρκοι αξιωματικοί και υπαξιωματικοί, ενώ οι χωροφύλακες θα 

ήσαν Τούρκοι, Χριστιανοί και Εβραίοι. Αποφασίστηκε μάλιστα και η ίδρυση 

Σχολής Χωροφυλακής φοίτησης 2 - 3 μηνών για τους νέους Χωροφύλα

κες.

Έτσι οι Ρώσοι ανέλαβαν τη Θεσσαλονίκη, οι Αυστριακοίτα Σκόπια, οι Γ άλ

λοι τις Σέρρες, οι Αγγλοι τη Δράμα, οι Ιταλοί το Μοναστήρι, ενώ ο Γερμανός 

V. Alten, με βοηθούς ένα Αγγλο και έναν Ιταλό αξιωματικούς ανέλαβε τη 

Σχολή Χωροφυλακής στη Θεσσαλονίκη (οι Γερμανοί θέλοντας να δια

τηρήσουν τις φ ιλικές τους σχέσεις με την Υψηλή Πύλη απέφυγαν να ανα

λάβουν κάποια περιοχή].

Οι ξένοι αξιωματικοί της Διεθνούς Χωροφυλακής λειτούργησαν με βά

ση τις οδηγίες - και φυσικά τα συμφέροντα - των κυβερνήσεών τους. Οι 

Ρώσοι όμως και οι Γάλλοι υπερέβησαν κάθε προηγούμενο και αποδείχθη

καν κατ' εξοχήν φιλοβούλγαροι, γεγονός που προκόλεσε κύμα διαμαρτυ

ριών του ελληνικού πληθυσμού, των μητροπολιτών του Οικουμενικού Θρό

νου και τέλος της ελληνικής κυβέρνησης. Οι ελληνικές όμως διαμαρτυρίες 

έπεφταν στο κενό και "το λόγο είχαν τα όπλα”. Και πράγματι το αίμα του ε 

θνομάρτυρα Παύλου Μελά και χιλιάδων άλλων αγωνιστών απέτρεψε τις 

ανθελληνικές βλέψεις. Η Διεθνής Χωροφυλακή, η οποία ουσία υπολειτούρ

γησε, δεν έφ ε ρ ε  τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τέλος η επανάσταση 

των Νεοτούρκων (19081 και η αλλαγή της αγγλικής πολιτικής στην περιοχή 

επέφεραν τη διάλυσή της. Στις 24.8.1908 αναχώρησε ο αρχηγός της ρω

σικής αποστολής και στη συνέχεια ακολούθησαν και οι υπόλοιποι ξένοι.

Η απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης

Το βράδυ της 26ης Οκτωβρίου 1912, πριν ακόμη υπογραφεί η συνθήκη 

παράδοσης της πόλης, ένα μικρό απόσπασμα Χωροφυλακής υπό τον υπο

μοίραρχο Κων/νο Μανωλκίδη, δύο έφιππους υπενωμοτάρχες και τρεις έ 

φιππους χωροφύλακες, που εκτελούσε στρατονομική υπηρεσία στην VII 

Μεραρχία, απετόλμησε είσοδο στη Θεσσαλονίκη, η οποία βρισκόταν ακό

μα στα χέρια των Τούρκων, και υπό τα έκπληκτα βλέμματα των νυκτερινών 

διαβατών στάθμευσε στο ξενοδοχείο Όλυμπος Παλάς".

Την επομένη, τμήμα έφιππης και πεζής Χωροφυλακής υπό τον αντισυ- 

νταγματάρχη Παύλο Ραζέλο, καθώς και τμήμα ευζώνων, εισήλθε επίσημα 

στην πόλη ως πρώτη ελληνική απελευθερωτική δύναμη. Κατελήφθησαν α

μέσως το Διοικητήριο και άλλα επίκαιρα κρατικά κτίρια και οργανώθηκαν μι

κτές περιπολίες, προκειμένου να προετοιμαστεί η πανηγυρική είσοδος του 

Διαδόχου Κωνσταντίνου στη Θεσσαλονίκη. Βέβαια σύμφωνα με τα άρθρα 

6 και 10 του από 26.10 1912 πρακτικού παράδοσης της Θεσσαλονίκης η 

τουρκική Χωροφυλακή και Αστυνομία έπρεπε να παραμείνουν στις θέσεις 

τους μέχρι νεωτέρας, όμως δεν μπορούσε να στηριχτεί η εμπέδωση της

Ο δολοφόνος του βασιλιά Γεωργίου Α'μεταξύ Κρητών Χωροφυλάκων (1913)

τάξης σε μια τέτο ια  πόλη με πολυεθνικό πληθυσμό στις δυνάμεις αυτές.5

Ο Ελευθέριος Βενιζέλος, γνωρίζοντας τη νευραλγική θέση της πόλης 

στη Βαλκανική και τις διεθνείς βλέψεις επ' αυτής, έσπευσε να εξασφαλί

σει την άψογη αστυνόμευσή της και για το σκοπό αυτό μ ετέφ ερε άμεσα - 

εντός 48 ωρών - δύναμη 150 ανδρών της Κρητικής Χωροφυλακής υπό τον 

αρχηγό της αντισυνταγματόρχη Ανδρέα Μομφερότο. Η επιλογή αυτή του 

Βενιζέλου, αν και κατηγορήθηκε από τους αντιπάλους του (ότι παρέκαμψε 

δηλαδή τη δικαιοδοσία του αρχιστρατήγου ΔιαδόχουΙ, εντούτοις αποδεί

χθηκε σωτήρια, γιατί το σώμα της Κρητικής Χωροφυλακής ήταν άψογα ορ

γανωμένο, με αυστηρή πειθαρχία και σύγχρονο οπλισμό6 Η δύναμη αυτή 

ενισχύθηκε αργότερα από άλλους όνδρες της Κρητικής και της Ελλαδικής
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Χωροφυλακής και επ ιτέλεσ ε ένα καθοριστικής σημασίας εθνικό έργο. 

Κέρδισε τη μάχη της τάξης, την οποία οι Βούλγαροι κομιτατζήδες είχαν 

διαταράξει για να εμφανίσουν την Ελλάδα ανίκανη να διοικήσει την πόλη. Επί 

πλέον, όταν τον Ιούνιο του 1913 κηρύχθηκε ο ελληνοβουλγαρικός πόλεμος, 

η Κρητική Χωροφυλακή έδ ε ιξ ε  απαράμιλλο ηρωισμό και εντός ελάχιστου 

χρόνου συνέβαλε αποφασιστικά στην εκκαθάριση της Θεσσαλονίκης και 

την εμπέδωση της ελληνικής κυριαρχίας σε αυτήν.

Η δύναμη της Ελλαδικής Χωροφυλακής υπό τον αντισυνταγματάρχη 

Παύλο Ραζέλο είχε στρατωνιστεί στα χρησιμοποιούμενα από την Τουρκική 

Αστυνομία ως Αστυνομικά Τμήματα οικήματα, ενώ η Κρητική Χωροφυλακή 

στρατωνίστηκε στο Διοικητήριο. Αφού η αστυνόμευση της Θεσσαλονίκης 

ανατέθηκε στην Κρητική Χωροφυλακή, η δύναμη της οποίας ονομάστηκε 

"Αρχηγείο Δημοσίας Ασφαλείας Θεσσαλονίκης" και υπήχθη απευθείας στη 

διοίκηση της Στρατιάς, στον Παύλο Ραζέλο ανατέθηκε η Ανωτέρα Διοίκηση 

Χωροφυλακής και Αστυνομίας Μακεδονίας με έδρα αρχικά τη Βέροια και 

αργότερα τη Θεσσαλονίκη.7 Το Αρχηγείο Δημοσίας Ασφαλείας στεγάστη

κε απέναντι από το Ελληνικό Φρουραρχείο στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας (Ε

θνικής Αμύνης] και η πόλη διαιρέθηκε - σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Κρη

τική Χωροφυλακή -σε 4 υηομοιραρχίες (Αγίας Τριάδας, Διοικητηρίου, Βαρ- 

δαρίου και ΑγοράςΙ, υπό τις  οποίες υπήχθησαν 6 Αστυνομικοί Σταθμοί.8

Στις 5 Μαρτίου 1913 δολοφονήθηκε στη Θεσσαλονίκη ο βασιλιάς Γεώρ- 

γιος Α' στη διασταύρωση των οδών Εξοχών (Βασιλίσσης Όλγας και Αγίας 

Τριάδας! από το  Σχοινά. Η καθ' όλα περίεργη εκείνη δολοφονία, πίσω από 

την οποία αναμφίβολα υπήρχε ο δάκτυλος των κεντρικών αυτοκρατοριών 

ΙΑυστρίας και Γερμανίας!, συγκλόνισε το πανελλήνιο και, όπως ήταν φυσικό, 

αποδόθηκαν ευθύνες στην Κρητική Χωροφυλακή για έλλειψη μέτρων α

σφαλείας, παρ' όλο που ο ίδιος ο βασιλιάς είχε αρνηθεί κάθε τέτο ιο  μέτρο 

και ενώ είχε απαγορευθεί στο Σώμα η εκτέλεση μυστικών αποστολών (α

σφάλεια επισήμων με πολιτική περιβολήΙ. Η κυβέρνηση, αν και κάλυψε την 

Κρητική Χωροφυλακή, εντούτοις αντικατέστησε το Μομφεράτο με το συ

νταγματάρχη Πυροβολικού Ανδρέα Μπάϊρα στη θέση του Αρχηγού Δημό

σιας Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Τον Ιούλιο του 1913 η δύναμη της Κρητικής Χωροφυλακής εντάχθηκε σε 

εκείνη της Ελλαδικής Χωροφυλακής, διατήρησε όμως μέχρι το 1918 την ι

διότυπη στολή της, ενώ εξαιτίας της διαδικασίας ένταξης (επετηρίδα, με

ταθέσεις, κ.λπ.) δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα που για χρόνια, σε 

συνδυασμό μάλιστα με τον εθνικό διχασμό, ταλάνισαν το Σώμα.9 Το Σε

πτέμβριο του ίδιου έτους η Χωροφυλακή υπήχθη απευθείας στο Αρχηγείο 

Χωροφυλακής μέσω της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής Μακεδο

νίας. Το Αρχηγείο Δημοσίας Ασφαλείας Θεσσαλονίκης καταργήθηκε και α- 

ντ' αυτού συνεστήθη η Αστυνομική Διεύθυνσις Θεσσαλονίκης με περιφέ

ρεια τις επαρχίες Ικαζάδες! Θεσσαλονίκης, Λαγκαδά, Αβρέτ - Ισάρ και Δοϊ

ράνης (στο τμήμα που ανήκε στην ελληνική κυριαρχία!. Ανώτερος Διοικητής 

Χωροφυλακής διορίσθηκε ο αντισυνταγματάρχης και μετέπειτα Αρχηγός 

του Σώματος Νικόλαος Τρουπάκης και Αστυνομικός Διευθυντής ο αντισυ- 

νταγματάρχης Εμμανουήλ Ζυμβρακάκης.10

Οι Έλληνες χωροφύλακες υπερέβαλαν εαυτούς στη Θεσσαλονίκη και 

στη Μακεδονία γενικότερα. Μ ε σεβασμό στα τοπικά έθιμα και λαμβάνο- 

ντας σε κάθε μέτρο τους υπόψη τις  θέσεις των τοπικών ή επαγγελματικών 

ομάδων κατόρθωσαν μέσα σε λίγο χρόνο να επιβάλουν ένα κλίμα τάξης και 

ασφαλείας, που ο Ελευθέριος Βενιζέλος σε περιοδεία του στην περιοχή 

την άνοιξη του 1914 χαρακτήρισε "Ελβετικό". Την πρωθυπουργική περιο

δεία ακολούθησε εκείνη του βασιλιά Κωνσταντίνου, που αμέσως μετά την 

επιστροφή του υπέγραψε Διάταγμα, με το οποίο εκφράστηκε η βασιλική 

ευαρέσκεια στον αντισυνταγματάρχη Νικόλαος Τρουπάκη "δια τας προ

σπάθειας, ας κατέβαλε προς εμπέδωσιν της δημοσίας τάξεως και ασφα- 

λείας"λ 1 Η κατάσταση όμως αυτή δεν έμελλε να συνεχιστεί. Στον ευρω

παϊκό ορίζοντα είχαν συγκεντρωθεί τα σύννεφα του Α' Παγκοσμίου Πολέ

μου, ενώ στην Ελλάδα ο Εθνικός Διχασμός καραδοκούσε...

1 Εταιρεία "Ο Ελληνισμός", Μακεδονία, ήτοι μελέτη οικονομική, γεωγραφική, ιστό-
9

ρική και εθνολογική της Μακεδονίας. Εν Πειραιεί 1896 ,134-135.
2

Μακεδονία, ό.π., 135, και Εμμανουήλ Γρηγορίου, Έλληνες και Βούλγαροι, Θεσσα

λονίκη 19542,126 -127.
3

Εμμανουήλ Γρηγορίου, ό.π., 186 επόμενες.
4

Κάλυπτε κυρίως τις περιοχές που διεκδικούσε η Βουλγαρία, προέβλεπε αποζη

μιώσεις των Βουλγάρων "προσφύγων", κ,λπ.

5 Κων/νου Δανούση, Ή συμβολή των αστυνομικών δυνάμεων στην απελευθέρωση της 

Θεσσαλονίκης", Αστυνομική Επιθεώρηση, 1993,591 - 594 (όπου και σχετική βιβλιογραφία!

° Κων/νου Αντωνίου, Ιστορία της Ελληνικής Βασιλικής Χωροφυλακής 1833 -1965, 

τόμος 2ος, Αθήναι 1965,916 επόμενες.

Ονομάστηκε έτσι, γιατί μετά την αστυνομική μεταβολή του 1906, η Χωροφυλακή 

ανέλαβε παράλληλα με την άσκηση των κυρίων καθηκόντων της και την άσκηση εκεί

νων της τοπικής αστυνομίας. Βλέπετε Κων/νου Δανούση, Ή  αστυνομική μεταβολή 

του 1906", Αστυνομική Επιθεώρηση, 1996,798-799, και 1997,48-49.
g

Γνωρίζουμε ότι ένας από τους Σταθμούς εκείνους ήταν Στην υπόλοιπη απελευ

θερωμένη Μακεδονία ιδρύθηκαν από τον Παύλο Ραζέλο, σύμφωνα με το ελλαδικό 

αστυνομικό καθεστώς. Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις στην Έδεσσα, στα Γιαννιτσό, 

στο Λαγκαδά, στη Χαλκιδική και στην Κατερίνη, υπό την Αστυνομική Διεύθυνση Βέ

ροιας. Ειδικότερα στο Λαγκαδά αποπειραθηκαν και οι Βούλγαροι να εγκαταστήσουν 

αστυνομική διοίκηση, γεγονός που ανάγκασε τον ανθυπομοίραρχο Φώτιο Ζήρο να υ

ποστηρίξει ενόπλως την ελληνική κυριαρχία.

9 Βλέπετε το ΝΔ της 10.7.1913 (ΦΕΚ 102/275.19131.

10 Βλέπετε το ΝΔ της 21.9.1913 (ΦΕΚ, 187/26.9.19131.

11 ΒΔτης 17.5.1914 (ΦΕΚ, Β', 114/205.19141.0  Τρουπάκης ανέφερε στο Αρχη

γείο Χωροφυλακής ότι το έργο αυτό ήταν αποτέλεσμα συλλογικής δράσης και έτσι 

με άλλο ΒΔ η βασιλική ευαρέσκεια απευθύνθηκε σε όλο το αστυνομικό προσωπικό 

της Μακεδονίας. Ο

(Συνεχίζεται) 

Υπαστ. Α ' Κων/νος Δανούσης

Σ ε π τ έ μ β ρ ι ο ς  1 9 9 8 - 5 8 9  - Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση



+  του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τιράνων, Δυρραχίου και πόσης Αλβανίας

κ.κ. Αναστασίου

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και οι μέχρι σήμερα συνέπειες της προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις 
στο χώρο των πολιτικών, των οικονομολόγων, των επιστημόνων και ιδιαίτερα των ηγετών εκείνων 

που έχουν το σπάνιο χάρισμα να είναι - και όχι να αυτοαποκαλούνται - πνευματικοί άνθρωποι.
Ενας απ' αυτούς είναι αναμφίβολα ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πόσης Αλβανίας κ. Αναστάσιος Γιαννου- 

λάτος, ομότιμος καθηγητής Θρησκειολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Ο Μακαριότατος στις 20.5 .1998, κατά την αναγόρευσή του σε Επίτιμο Διδάκτορα της Φιλοσοφικής Σχολής 

του Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε με θέμα "Παγκοσμιοποίηση και θρησκευτικά βίωμα".

Η προσέγγιση, γνωριμία και δημιουργική συνύπαρξη των ανθρώ- 

ιων και των λαών της οικουμένης ήταν κάποτε όραμα ελκυστι- 

;ό. Στον αιώνα μας έγινε συνειδητή επιδίωξη. Τελευταία κινδυ

νεύει να εξελ ιχθε ί σε ιδιότυπο εφιάλτη. Όμως, όπως και ανχαρακτηρισθεί, 

η διαδικασία αυτή επιταχύνεται καθημερινά.

Στη διαδικασία παγκοσμιοποίησης συνέβαλαν: Πρώτον, η ταχύτατη ανά

πτυξη της τεχνολογίας και κατ' εξοχήν η ηλεκτρονική επανάσταση που ε 

πέφεραν καταλυτικές αλλαγές στους τομείς παραγωγής, επικοινωνίας, εκ

παίδευσης, ψυχαγωγίας. Αλλαγές που διευκόλυναν κερδοσκοπικά ενδια

φέροντα και οικονομικές δραστηριότητες από τη φύση τους συγκεντρω

τικές, δ ιεθνείς και απρόσωπες.

Δεύτερον, η κατάρρευση ενός ολόκληρου κόσμου ιδεών, προσδοκιών, 

δομών στις χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού, με την εξάρθρωση των οι

κονομιών τους και την προβολή του καπιταλισμού ως της μόνης εναλλα

κτικής λύσης.

Τρίτον, οι ενέργειες και αποφάσεις μεγάλων κρατών και διεθνών οργα

νισμών, οι οποίες δείχνουν ότι η παγκοσμιοποίηση δεν είναι πλέον ένα αυ

τόνομο φαινόμενο, αλλά αποτελεί πολιτική ιδεολογία και σχεδίασμά των 

οικονομικώς ισχυρών.

Βασικούς ρόλους, με ποικίλης χροιάς θετικές ή αρνητικές επιδράσεις 

στη διαδικασία παγκοσμιοποίησης διαδραματίζουν: Πρώτον, μερικές εκα

τοντάδες πολυεθνικών εταιρειών που παίρνουν στην εξουσία τους την πα

γκόσμια παραγωγή, τη διακίνηση των αγαθών και την πληροφόρηση. Δ εύτε

ρον, συνεργασίες κρατών (όπως NAFTA - ASEAN], Τρίτον, μη κυβερνητικές 

οργανώσεις σε πλανητικό επίπεδο, ενώ, τέταρτον, τον συντονιστικό ρόλο 

επιδιώκουν να παίξουν παγκόσμιοι οικονομικοί θεσμοί, όπως το Δ ιεθνές 

Νομισματικό Ταμείο (International Monerary Fund, IMF] και η Παγκόσμια 

Τράπεζα (World Bank).

Οι γενικές αντιλήψεις σχετικά με την πρόοδο και ανάπτυξη διαμορφώ

νονται ιδίως στις μεγαλουπόλεις, σύμφωνα με δυτικά πρότυπα. Τα ποικίλα 

μέσα ενημέρωσης και κατ' εξοχήν η δορυφορική τηλεόραση αδιάκοπα 

τροφοδοτούν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο με πρότυπα ζωής που

κατασκευάζονται σε συγκεκριμένα κέντρα και εξυπηρετούν ιδ ιοτελείς  

στόχους.

Γεγονός είναι ότι η διαδικασία αυτή που ονομάζεται παγκοσμιοποίηση ε 

πιφέρει ρ ιζικές αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων. Τόσο θετικές, οι οποίες 

ευκολότερα ολισθαίνουν στα αυτονόητα, όσο και αρνητικές.

Είναι φανερό ότι η παγκοσμιοποίηση συνδέεται με την εισβολή ενός πο

λιτισμού, οι δημιουργοί του οποίου ισχυρίζονται ότι είναι ο καλύτερος. Η 

σύλληψη, τα κριτήρια και ο τρόπος λειτουργίας του όλου συστήματος έ 

χουν στηριχθεί στο δυτικό καπιταλισμό, στη λογική μιας ελεύθερης οικο

νομίας, της οποίας η δυναμική στηρίζεται στη συνεχή κερδοφορία. Η πα

γκοσμιοποίηση δεν είναι μια οικονομική διαδικασία. Πρόκειται για άμεση ή 

έμμεση επιβολή ενός συστήματος σκέψεω ς που αγνοεί ή και καταστρέφει 

τ ις  ιδ ια ιτερότητες των επί μέρους λαών και ανθρώπων και παραμερίζει ή 

και διαλύει αξίες όπως η φιλία, η εντιμότητα, η εγκράτεια, προβάλλοντας 

ένα καταναλωτικό πρότυπο με αδιάκοπη επιδίωξη κέρδους, κάτω από την 

επίδραση του οποίου συχνά συνθλίβονται οι ανθρώπινες σχέσεις.

Το όραμα μιας παγκόσμιας κοινωνίας υπήρξε πάντα χαρακτηριστικό των 

μεγάλων θρησκειών. Και αυτή την πνευματική, πολιτιστική παγκοσμιοποίη

ση προσπάθησαν να επιτύχουν με τη διάδοση της πίστης τους σε όλο και 

μεγαλύτερους γεωγραφικούς κύκλους. Αρχικά ο Βουδισμός, αργότερα ο 

Χριστιανισμός και μεταγενέστερα το Ισλάμ. Από αυτή τη δράση προήλθαν 

και οι γνωστές σφαίρες επιρροής των διαφόρων θρησκειών.

Η βασική διαφορά της θρησκευτικής προσπάθειας από τη σύγχρονη πα

γκοσμιοποίηση είναι ότι οι θρησκείες επιδιώκουν την καθολίκευση προτεί- 

νοντας τις δικές τους δογματικές αλήθειες και αρχές συμπεριφοράς. Ό

λες δε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τόνισαν την ανάγκη συμπάθειας, επιεί

κειας, φιλανθρωπίας, λιτότητας, δικαιοσύνης.

Στο ειδικότερο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης, με την τάση επιβολής 

ενός πολιτισμού από συγκεκριμένο κέντρο εξουσίας, οι θρησκευτικές κοι

νότητες προβλέπεται ότι θα αποτελόσουν κέντρα αντίστασης. Οι θρη

σκείες προσφέρονται ως φρούρια της ταυτότητας πολλών λαών για τη 

διατήρηση της φυσιογνωμίας τους.
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Στις διορθω τικές επεμβάσεις, που πρέπει να γίνουν για τη θεραπεία 

πολλών αρνητικών συνεπειών της παγκοσμιοποίησης, η συμβολή του υ

γιούς θρησκευτικού βιώματος είναι καθοριστική και αναντικατάστατη. Διότι η 

θρησκευτική πίστη επηρεάζει το βάθος της ανθρώπινης συνείδησης και 

βούλησης και διαμορφώνει τη σκέψη, το ήθος, το χαρακτήρα των ανθρώπων.

Την οικουμένη μπορούν να οδηγήσουν σε τραγικές περιπέτειες τα εγω

κεντρικά άτομα που συνήθως συγκροτούν διάφορα αλαζονικά σύνολα. Αυ

τό τον θανατηφόρο ιό του εγωισμού, μόνο το γνήσιο θρησκευτικό βίωμα 

είναι σε θέση να τον εξουδετερώ σει.

Η διάσταση της παγκοσμιότητας αποτελεί βασικό συστατικό της Ορθο

δοξίας. Μέσα στην ορθόδοξη παράδοση και συνείδηση, όλα κινούνται σε 

παγκόσμια προοπτική.

Για την καταγραφή του χριστιανικού μηνύματος, και την πρώτη φάση της 

διάδοσής του στον κόσμο, χρησιμοποιήθηκε η ελληνική γλώσσα και ο ελ

ληνικός πολιτισμός ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του οποίου υπήρξε 

η οικουμενικότητα. Αυτή διαπό

τ ισ ε  την ελληνική φ ιλοσοφ ία, 

την επιστήμη, την τέχνη και τη 

γλώ σσα που δ ιευ κό λυνε την 

πολύμορφη επικοινωνία ανάμε

σα στους ανθρώπους και τους 

λαούς. Η οικουμενική συνείδηση 

καλλιεργήθηκε με νέα δύναμη 

από τους μεγάλους Ιεράρχες 

και οικουμενικούς διδασκάλους 

του τετάρτου αι„ οι οποίοι πραγματοποίησαν τη σύνθεση αρχαιοελληνικής 

οικουμενικής σκέψης και χριστιανικής πίστης. Και αργότερα, στη συνά

ντησή της με τους λαούς της ΝΑ. Ευρώπης, "η βυζαντινή αυτοκρατορία θυ

σιάζει τον οικουμενισμό της ελληνικής γλώσσας για να διατηρήσει την πα

γκοσμιότητα του πολιτισμού ΙΔ. Ζακυθηνός, σ. 22).

Ολόκληρη η ορθόδοξη λατρευτική ζωή κινείται σ' αυτό το  παγκόσμιο 

δράμα. Στην κάθε Θεία λειτουργία που αποτελεί τη σύνοψη του μυστηρίου 

της σωτηρίας, οι δεήσεις αρχίζουν "υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κό

σμου" για να κορυφωθούν με την προσφορά των Τιμίων Δώρων που γίνεται 

"κατά πάντα και δια πάντα", "υπέρ της οικουμένης".

Η Ορθόδοξη Εκκλησία ασφαλώς δεν θα πρέπει να παρασυρθεί στην τα

κτική της Ρωμαιοκαθολικής να σπεύδει να αηοφαίνεται επί παντός αναφυομέ- 

νου θέματος καθορίζοντας λεπτομέρειες λύσεων. Αυτό είναι έργο της α

ναζήτησης των ειδικών ερευνητών στις πολιτικές και κοινωνικές επιστήμες.

Η Εκκλησία δεν μπορεί να ανήκει στη λέσχη των δυνατών και των πλου

σίων. Η δύναμη της Ορθοδοξίας δεν ταυτίστηκε ούτε στηρίχθηκε στην ά

σκηση της κοσμικής εξουσίας. Το περίφημο κείμενο του Ντοστογιέφσκι 

για το Μέγα Ιεροεξεταστή (από το βιβλίο του Αδελφοί Καραμαζόφ) προσ

διορίζει καθαρά το μεγάλο πειρασμό της κοσμικής εξουσίας που αντιμε

τώπισε η Δύση, αλλά που δεν υπήρξε άγνωστος και στην Ανατολή.

Η παρουσία της Εκκλησίας οφείλει να είναι αδιάκοπα προφητική και κρι

τική στα διάφορα φαινόμενα αναλγησίας απέναντι στην εξαθλίωση. Μ ε θυ- 

σιαστική άσκηση της διακονίας της. Μ ε πρόσκληση σε συνεχή και συνεπή 

μετάνοια, με διαρκή συμμετοχή σε προσπάθειες για δικαιοσύνη και ειρήνη. 

Μ ε ζωή λιτότητας, άσκησης και εγκράτειας. Μ ε την αίσθηση οικουμενικό- 

τητας που καλλιεργεί η Εκκλησία όχι μόνο συμβάλλει στην προσέγγιση των 

ανθρώπων αλλά και αναγγέλλει, συμβολικά και λειτουργικά την παγκόσμια 

κοινωνία αγάπης.

Η παγκοσμιοποίηση είναι πλέον μια διαδικασία σε εξέλ ιξη  και καμιά 

δύναμη δε φαίνεται ότι μπορεί να την αναστείλει. Ανοίγει για την ανθρωπό

τητα υπέροχες δυνατότητες και απροσδόκητες προοπτικές.

Από δ ιά φ ο ρες  πλευρές α- 

κούγονται δ ιαμαρτυρ ίες ότι η 

παγκοσμιοποίηση κινείται προς 

κ α τε υ θ ύ ν σ ε ις  που δ εν  ε ξ α 

σφαλίζουν τις  βασικές ανθρώ

πινες αξίες, τη δικαιοσύνη, τον 

σεβασμό της ταυτότητας των 

ανθρώπων, την πολυμορφία 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

Ότι η νέα παγκόσμια τάξη, που 

διευθύνεται από τις  πολυεθνικές είναι εργαλείο πιέσεων για νέες μορφές 

αποικιοκρατίας. Ο πιστός δεν αιφνιδιάζεται από αυτό το φαινόμενο. Η πα

γκοσμιότητα και οικουμενικότητα αποτελούν βασικό στοιχείο της πίστης 

και της προσδοκίας του.

Η οικουμενικότητα είναι μέσα στο αίμα των ορθοδόξων, το οποίο αδιά

κοπα καθαίρεται από το αίμα του Χριστού, του Λυτρωτή του κόσμου. Στη 

θέση της παγκοσμιοποίησης που μετατρέπει λαούς και ανθρώπους σε πολτό 

για τους οικονομικούς σκοπούς μιας ανώνυμης ολιγαρχίας το ορθόδοξο βίω

μα και όραμα προτείνει και καλεί σε προσπάθεια για κοινωνία αγάπης. Ουτοπία, 

ίσως να το χαρακτηρίσουν πολλοί. Αλλ' όμως αυτό είναι αυθεντικά χριστιανικό. 

Να πιστεύει, κανείς εκε ί όπου όλα φαίνονται χωρίς ελπίδα". □

* Το κείμενο αυτό αποτελεί απόσπασμα από την τόσο ενδιαφέρουσα ο
μιλία του του Μακαριωτάτου, όπως δημοσιευθηκε στον ημερόσιο τόπο 

των ημερών εκείνων IΕφημερίδα “ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ" της 24.5.981.

Η οικουμενικότητα είναι μέσα στο αίμα των ορθοδόξων, 
το οποίο αδιάκοπα καθαίρεται από το αίμα του Χριστού, 

του Λυτρω τή του κόσμου.
Στη θέση της παγκοσμιοποίησης, 

που μετατρέπει λαούς και ανθρώπους σε πολτό 
για τους οικονομικούς σκοπούς μιας ανώνυμης ολιγαρχίας, 

το ορθόδοξο βίωμα και όραμα προτείνει και καλεί 
σε προσπάθεια για κοινωνία αγάπης.
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Του κ. Δ. Δημητράκου 
Καθηγητή Πολιτικής Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

"Είναι ευτυχής εκείνος που μπορεί να γνωρίζει τις αιτίες των πραγμάτων", κατά τη γνωστή ρήση του Βιργιλίου. Είναι, 
άμως, ακόμη ευτυχέστερος εκείνοςπου μπορεί να δίνει εξηγήσεις πειστικές για τους πολλούς, 

χωρίς να μπει στον κόπο να βρει τις πραγματικές αιτίες των πραγμάτων.
Και γι' αυτά υπάρχει μια πασίγνωστη συνταγή που χρησιμοποιείται από πολλούς 
στην προσέγγιση δυσεπίλυτων προβλημάτων της ιστορίας και της κοινωνίας, 

η οποία συνίσταται στην ανακάλυψη δαιμόνων σε συνδυασμό με κάποια θεωρία συνωμοσίας.

Στην Ελλάδα, όπως όλοι διαπιστώνουμε, η μέθοδος αυτή ευδοκι

μεί. Πίσω από τα δεινό που συσσωρεύει ο τόπος αυτός υπάρχει 

σχεδόν πάντα κάποιος “ξένος δάκτυλος", κάποια “συμπαιγνία", 

κάποιο "κόλπο” από το οποίο έχουμε κρατηθεί δολίως απ' έξω. Ό,τι και αν 

συμβαίνει, για το οποίο θα μπορούσαν να αναζητηθούν οι α ιτίες και συγ

χρόνως οι ευθύνες στο εσωτερικό της χώρας, αποδίδεται σε "ξένα κέ

ντρα” και “σκοτεινές δυνάμεις" που επιβουλεύονται την Ελλάδα και απεργά

ζονται νυχθημερόν την καταστροφή της.

Η ίδια μέθοδος σκέψης χρησιμοποιείται για να εξηγήσει και τα εντός 

των τε ιχώ ν τεκτα ινόμενα και συχνά 

για να ηροβλέψει εξελ ίξε ις  που κυο

φορούνται, συνήθως με την προβολή 

διαφόρων "σεναρίων". Τα πάντα είναι, 

υποτίθεται, προκαθορισμένα, μελετη

μένα, επακριβώς προσχεδιασμένα α

πό τους ισχυρούς ενώ οι ανίσχυροι 

μπορούν μόνο να οσφραίνονται τ ις  

συνωμοσίες που εξυφαίνονται και να 

προσαρμόζονται στις ενδεχόμενες 

συνέπειές τους.

Δεν είναι προνόμιο της Ελλάδας αυτή η μέθοδος σκέψης. Πολύ πιο δια

δεδομένη είναι σε τριτοκοσμικές και πρώην κομμουνιστικές χώρες. Και 

παρά το γεγονός ότι σε προηγμένες δυτικές χώρες οι άνθρωποι είναι πολύ 

λιγότερο επιρρεπείς στο να δίνουν πίστη σε συνωμοσιολογικές προβλέ

ψ εις και εξηγήσεις γεγονότων, δε λείπουν ούτε και εκ ε ί οι ευφάνταστες 

υποθέσεις για τα γεγονότα, με συχνό μυθιστορηματική πλοκή, που υιοθε

τούνται από το πιο εύπιστο τμήμα του πληθυσμού των χωρών αυτών.

Το ότι αυτή η μορφή σκέψης είναι λανθασμένη το γνωρίζει κάθε σκα

πτόμενος άνθρωπος και δε χρειάζεται να μας απασχολήσει ιδιαίτερα. Εκεί

νο, όμως, που πρέπει να μας απασχολήσει είναι ο λόγος της αποδοχής και 

διάδοσής της. Μια πιθανή εξήγηση είναι κοινωνική. Υπάρχει, δηλαδή, σαφής 

σχέση ανάμεσα στην επικράτηση της δαιμονολογικής και συνωμοσιολο- 

γικής πλάνης και στην οικονομική και κοινωνική υπανάπτυξη και την απουσία 

ή ανεπάρκεια δημοκρατικών θεσμών. Ή, για να το πούμε απλούστερα, η

πλάνη αυτή είναι πιο διαδεδομένη εκε ί όπου δεν επικρατούν επαρκώς οι 

συνθήκες ανοιχτής κοινωνίας.

Οι δημοκρατικές κοινωνίες διακρίνονται από τις κλειστές και ολοκληρω

τικές κατά τούτο: ότι λειτουργούν ως ανοιχτά συστήματα που επιτρέπουν 

την ελεύθερη δράση των πολιτών μέσα σε ορισμένα όρια που προβλέπουν 

οι νόμοι. Η εξέλιξη της κοινωνίας εξαρτάται περισσότερο από το πλήθος 

των ατομικών αποφάσεων των μελών της και λιγότερο από τις  πολιτικές 

αποφάσεις. Οι τελευτα ίες επεμβαίνουν διορθωτικά όταν οι μη επιδιωκόμε- 

νες συνέπειες πολλών ατομικών αποφάσεων καταλήγουν σε ένα συνολικά

μη επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπό συν

θήκες πολιτικής και οικονομικής στα

θ ερ ό τη τα ς  αυτά αντιμ ετω π ίζοντα ι 

χωρίς σπασμωδικές ενέργειες, μέσα 

από μεταρρυθμίσεις θεσμών, αν διαπι

στω θεί ότι τα μη επιθυμητά αποτελέ

σματα ατομικών (κυρίως οικονομικών) 

π ράξεω ν ο φ ε ίλο ν τα ι σ ε θ εσ μ ικ ές  

δυσλειτουργίες. Αν όμως επικρατεί α

στάθεια  και αβεβαιότητα ή αν οι θ ε 

σμοί υπολειτουργούν, συχνά επικρα

τούν φήμες ότι η αγορά ή οι πολιτικές εξελ ίξε ις  καθοδηγούνται προς ένα 

συγκεκριμένο σκοπό, κατόπιν προδιαγεγραμμένου σχεδίου που εφαρμό

ζουν ορισμένοι αόρατοι ισχυροί οι οποίοι "κινούν τα νήματα".

Τέτοιες φήμες βασίζονται πάντα σε ένα κλίμα γενικευμένης αποδοχής 

της θεωρίας της συνωμοσίας. Και η θεωρία αυτή γίνεται πιστευτή ακριβώς 

όταν δεν συλλαμβάνεται ο απρόσωπος και απροόριστος χαρακτήρας της 

κοινωνίας η οποία είναι ανοιχτή και της αγοράς όταν αυτή λειτουργεί πράγ

ματι ως αγορά.

Τέτοιες θεω ρίες συνωμοσίας γεννιούνται σε κοινωνίες που έχουν εθι- 

σ θεί στον αυταρχισμό της εξουσίας και στην απουσία ή στην ανεπάρκεια 

σταθερών κανόνων συμπεριφορών. Αντίθετα, σε ώριμες κοινωνίες επι

κρατεί μια τάξη που θα μπορούσε να ονομαστεί "αφηρημένη” και που είναι 

εσωτερικά σχηματισμένη, όπως έγραφε ο ισπανός φιλόσοφος Ορτέγκα υ 

Γκασέτ, και όχι επιβεβλημένη απ' έξω. Είναι η τάξη που προκύπτει από την

Υπάρχει σαφής σχέση ανάμεσα στην επικράτηση 
της δαιμονολογικής και συνωμοσιολογικής πλάνης και 
στην οικονομική και κοινωνική υπανάπτυξη και την α
πουσία ή ανεπάρκεια δημοκρατικών θεσμών. Ή, για 
να το πούμε απλούστερα, η πλάνη αυτή είναι πιο δια
δεδομένη εκεί όπου δεν επικρατούν επαρκώς οι συν
θήκες ανοιχτής κοινωνίας.
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Παρά τη "διεθνή συνωμοσία” η Αθήνα εξελίχθηκε σε σύγχρονη πρωτεύουσα και σίγουρα τα προβλήματά της δεν 
οφείλονται σε κάποιες σκοτεινές διεθνείς μεθοδεύσεις.

εύρυθμη λειτουργία των θεσμών με όσο γίνεται λ ιγότερες παρεμβάσεις 

"επί τούτο" της πολιτικής εξουσίας. Ακόμη και σε σύγχρονες, ανεπτυγμέ

νες κοινωνίες, αν η εμπειρία αυταρχισμού και αδιαφάνειας στη λήψη πολι

τικών αποφάσεων στο παρελθόν αποτελεί βίωμα για τον πολύ κόσμο, οι 

θεω ρίες συνωμοσίας γίνονται π ιστευτές από τους φιλύποπτους πολίτες, 

ιδίως όταν παρουσιάζονται ως πληροφορίες προερχόμενες από έγκυρες 

πηγές". Στην περίπτωση αυτή η εμπειρία του κρατικού αυταρχισμού σε 

συνδυασμό με κάποια τάση καχυποψίας και μυθοπλασίας, που είναι εντο

νότερη σε ορισμένες πολιτιστικές παραδόσεις από ότι σε άλλες, τροφο

δοτούν τις θεω ρίες συνωμοσίας που αφορούν την κοινωνία, την ιστορία 

και την παγκόσμια πολιτική.

Υπάρχει, ωστόσο, μια βαθύτερη αιτία για την πίστη που δίδεται σε θεω

ρίες συνωμοσίας. Και αυτή εντοπίζεται στον εγγενή ανθρωπομορφισμό ή 

ανιμισμό που αποτελεί μακρινό κατάλοιπο μύθων και πρωτόγονων θρη

σκειών. Είναι η πίστη σε αόρατες και ανθρωπόμορφες δυνάμεις που κινούν 

τα ανθρώπινα. Και οι δυνάμεις αυτές έχουν επιδιώξεις και σχέδια, επιδίδονται 

ακόμη και σε δολοπλοκίες, όπως συνέβαινε με τους θεούς του Ολύμπου.

Η ανάπτυξη των φυσικών επιστημών απελευθέρωσε τον άνθρωπο από 

την αναζήτηση ανθρωπομορφικών εξηγήσεων όσον αφορά τα φυσικά αί

τια των πραγμάτων. Όσον αφορά όμως τα κοινωνικά πράγματα, εξακολου

θούμε να αναζητούμε κάποια κεντρική επιδίωξη πίσω από κάθε φαινόμενο 

θεωρώντας ότι κάποιος νους το σχεδίασε, ιδίως αν ανακαλύπτουμε σε αυ

τό μια "λογική" χωρίς να είναι προσχεδιασμένα από κάποιον, όπως λ,χ. ένα 

μονοπάτι ή μια γλώσσα. Η "λογική" αυτή ανταποκρίνεται σε μια αφηρημένη 

τάξη την οποία μπορεί, με λίγη προσπάθεια, να συλλάβει ο κοινός νους.

Μια τέτο ια  προσπάθεια απαιτεί, μεταξύ άλλων, κάποια διανοητική με

τριοφροσύνη. Η απαιτούμενη αυτή διανοητική μετριοφροσύνη είναι συνυ- 

φασμένη με την ίδια τη φύση της αφηρημένης τάξης την οποία επ ιχειρεί 

να συλλάβει, εφόσον μέσα από αφαιρέσεις προσπαθούμε να προσαρμο- 

σθούμε σε έναν κόσμο που γνωρίζουμε τόσο λίγο, έχοντας συνείδηση 

αυτής της άγνοιάς μας. Αντίθετα, η συνωμοσιολογική εξήγηση είναι υπερο

πτική, επικαλούμενη την αυθεντία της "αποκλειστικής" πληροφόρησης. Μια 

τέτο ια  υπεροψία φαντάζει ιδιαίτερα κωμική αν αναλογιστείκανείς το αφ ε

λές και ευφάνταστο των θεωριών συνωμοσίας που παραπέμπει σε νηπια- 

κές και υπανάπτυκτες νοοτροπίες και καταστάσεις. □

ΙΠρωτοδημοσιεύτηκε στην εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ της 7.6.19981

Οι διεθνείς συνωμοσίες δεν εμπόδισαν την ελληνική ναυτιλία να αναδειχτεί σε μία από τ ις ισχυρότερες του κόμου. Πάνω η Μεθώνη την εποχή του 'Οθωνα.
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"ΟΙΝΟΥ ΕΓΚΩΜΙΟΝ"
Να γενείβαρελοθήκη 

η χρυσή βιβλιοθήκη...

ΙΑΘαν. Χριστόπουλος 18111

Κανένα άλλο προϊόν της γης δεν υμνήθηκε τόσο και δίκαια από 

την αρχαία, τη μεσαιωνική και τη νεώτερη λογοτεχνία μας όσο 

το κρασί. Και κανένας Θεός δεν υπήρξε τόσο δημοφιλής όσο 

ο Διόνυσος. Και όχι απλό δημοφιλής αλλά και μόνιμος ανταγωνιστής του Α

πόλλωνα, αφού σημάδεψε την παγκόσμια λογοτεχνία με τη "γένεση της 

Τραγωδίας". Σύμφωνα με ένα Θηβαϊκό μύθο ο Διόνυσος ήτανε γιος του Δία 

και της Σεμέλης, κόρης του Κάδμου, θεμελιωτή των Θηβών. Όταν η Σεμέλη 

έμεινε έγκυος στο Διόνυσο, η Ήρα από ζήλια, την έπεισε να ζητήσει από 

τον εραστή της, σαν απόδειξη της αγάπης του, να της παρουσιαστεί μ' όλη 

του την αίγλη. Ο Δίας μάταια προσπαθούσε να την πείσει ότι αυτό θα την 

κατόστρεφε. Στο τέλος υποχώρησε, παρουσιάζεται μπροστά της μ' όλους 

τους κεραυνούς και τη λάμψη του και η ερωμένη του κεραυνοβολείται. Ο 

Δίας όμως πρόφτασε κι έβγαλε από τη μήτρα της το μικρό θεό, που επειδή 

δεν είχαν συμπληρωθεί οι μήνες της κύησής του, έσκισε το μηρό του και 

τον έραψ ε μέσα, απ' όπου τον έβγαλε όταν συμπληρώθηκαν οι κανονικοί 

μήνες. Ώσπου όμως να το ράψει εκεί, το έμβρυο, βγαλμένο από τη μάνα 

του, προφυλασσόταν κάτω από κλαδιά της γης. ΓΓ αυτό ο Διόνυσος ονομά

ζετα ι "Πυριγενής" και "Διθύραμβος", δηλαδή βγαλμένος στον κόσμο από 

δύο πόρτες, τη φυσική της μάνας του και το μηρό του Δία.

Σαν γεννήθηκε ο Διόνυσος, τον παράδωσε στις Νύμφες, που το βασί

λειό τους είχανε μέσα στα δόση. Έτσι, ο θεός μεγάλωσε μέσα σε μια σπη

λιό, έχοντας εύθυμη παρέα τα πνεύματα του δάσους: Σότυρους και Σειλη- 

νούς. Μια μέρα όμως, ο νεαρός τό τε  θεός, δοκίμασε έναν καρπό που κρε

μότανε από κλήμα πάνω από τη σπηλιό του, το σταφύλι. Ενθουσιασμένος 

από τη γεύση του χυμού του, κόλεσε και την ακολουθία του να τον γευτεί. 

Όλοι τους μεθύσανε κι αρχίσανε να τρέχουνε στις λαγκαδιές και στις πλα

γιές των βουνών.

"Για μια κούπα με πιάνει τέτοια μούρλιαι, 
π' ολωνών των Κυκλώπων τα θρεφτάρια 
τα δίνω, κι απ' το βράχο τουΛευκάτα 

γκρεμίζομαι στη θάλασσα - μονάχα 

μια φορά να μεθύσω και να ρίξω 
την κατσούφια. Γιατίόποιος δα να πίνει 

6ε φαίνεται, για δέσιμο αυτός είναι.

Και τι δεν κάνει το κρασί. Να τ ' ορθοστήνεις 

σου δίνει, και βυζί να χερακώνεις, 
λιβάδια ετοιμαστά να ψαχουλεύεις, 
τις πίκρες να ξεχνάς και να χορεύεις".

/"Κύκλωπας" Ευριπίδη, μετάφραση Π. ΛεκατσάΙ.

Στους τόπους όπου η συντροφιά εύρισκε καλή υποδοχή, ο Διόνυσος χά

ρ ιζε το μυστικό της καλλιέργειας του αμπελιού και του κρασιού. Όπου, ό

μως, δεν τους καλοδέχονταν, ο θεός τους εκδικιότανε σκληρό. Έτσι, για 

παράδειγμα, στο Αργος, που ήταν ιερή πόλη της Ήρας, ο θεός τιμώρησε 

τις  Προιτίδες, κόρες του βασιλιά Προίτου, γιατί ασέβησαν προς τη λατρεία 

του, προτιμώντας τον τοπικό ήρωα Περσέα. Από τότε, υπήρξε μια διχόνοια 

ανάμεσα στους ιερείς των δύο θεών.

Στο Βυζάντιο τα "Πτωχοηροδρομικά" ποιήματα αποτελούν μέσα από τη 

σάτιρά τους ύμνο στο θείο προϊόν της αμπέλου. Ο Δήμος στον Ιππόδρομο 

κραυγάζει στο "μέθυσο" αυτοκράτορα: "Πάλιν τον καύκον έπιες πόλιν τον 

νουν απώλεσας", ενώ ο Ιωάννης ο Λυδός τα υ τίζε ι το "μούστο" με το 

"μύστη": "Μούστον τον οίνον οι Ρωμαίοι έγνωσαν καλείν ωσανεί μύστην".

Αργότερα, λίγα χρόνια πριν την επανάσταση του 1821, στα 1811, ο Αθα

νάσιος Χριστόπουλος με ανακρεόντεια διάθεση θα καταραστεί τους ε 

χθρούς του να "πόνε αμέθυστοι":

“Κατάρα"

Να μη φθάσω, να μη ζήσω 
αν μια μέρα δε μεθύσω.

Κι αν πεθάνω, να πεθάνω 
στο ποτήρι μου απάνω.

Την αμέθυστη ζωή μου 
να την έχουν οι εχθροί μου.

Μόν’ εκείνοι όσο ζήσουν 
να μη φθάσουν να μεθύσουν.

On' ο Βάκχος δε σφυρίζει 

κι η ποτήρα δε γυρίζει 
η ζωή Υ  τη αλήθεια 

αιωνία τυραννία.
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"Βαρελοθήκη"

Έξω, έξω τα βιβλία 

Στη φωτιά η φλυαρία 
Λέξεις λόγοι, όλα κάτω 
τι του κάκου τα φυλάττω;

Το Απόλλωνά τους ρίξε 
και τες Μούσες όλες πνίξε.

Την πικρό τους δάφνη καύσε 
κι απ' τους κόπους πλέον παυσε.

Βάλε Βάκχον και Μαινάδες 

και βαρέλια μυριάδες 
να γενείβαρελοθόκη 

η χρυσό βιβλιοθήκη.

ΙΛυρικά, 1811).

Έντονα όμως διονυσιακές είναι και οι παρωδίες εκκλησιαστικών ύμνων 

που ψάλλουν οι μπεκρήδες όταν έλθουν στο κέφι, υμνώντας το κρασί και 

τ ις  γ ο η τευ τ ικ έ ς  του  γ ευ σ τ ικ ές  ιδ ιό τη τες , παρά σαν ένα  σύγχρονο 

διθύραμβο; Αλλά τα δείγματα που παρουσιάζουμε στη συνέχεια θα μας 

σείσουν περισσότερο γι' αυτό.

Εζύπνησεν ο μέθυσος
ΤΗχος α'Ι

"Εξύπνησεν ο μέθυσος, 
τρίβει τους οφθαλμούς του 

Να 'ταν η θάλασσα κρασί 

και τα καράβια κούπες, 
να πίνανε να χαίρονταν 

όλ' οι κρασοπατέρες".

Εκ νεότητάς μου
ΤΗχος 6Ί

"Εκ νεότητάς μου, 

κερνώ και πίν' ατός μου 
πολλά πολεμεί-με πάθη, 
με τον μπάρμπα μου τον Στάθη.

Αλλ' αυτός αντιλαβού, 
τρώγω και την πιλαβού, 

και σώσων Σωτόρ μου, 
εσώθη το κρασί μου".

Οίνος ο γλυκύς μου
ΤΗχος βΊ

"Οίνος ο γλυκύς μου ιατρός 
και θαυματουργότατος ρότωρ 

και ευγλωττότατος 

όλα μου τα τραύματα 
αυτός ιάτρευσεν.

Ρητορεύειν μ ' εδίδασκε 
και πλείστα να λέγω, 
καθώς τον γινώσκετε 

όσοι τον πίνετε.
Όταν ομιλήσω με τούτον 
όλην την σοφίαν μανθάνω 

και Αριστοτέλης ευθύς γίνομαι".

ΦΤΙΑΧΤΕ ΤΗΝ ΚΑΒΑ ΣΑΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ

Μ ια προσωπική κάβα, ένα παραδοσιακό κελάρι, είναι το όνειρο του 

κάθε μερακλή πότη. Από πρώτη όμως ματιά το όνειρο αυτό φαί

νεται πολύ, πολύ μακρινό. Είναι όμως έτσ ι τα πράγματα; Η λύση που θα σας 

προτείνουμε θα σας ενθουσιάσει! Εξάλλου προέρχεται από ε ιδ ικό ... πότη 

με υψηλές προδιαγραφές γευσιγνωσίας.

Το να αποκτήσουμε στο σπίτι μας μια κάβα που να περιέχει πενήντα α

κόμη και εκατό φιάλες είναι εύκολα πραγματοποιήσιμο. Για περισσότερες 

όμως φιάλες, καλύτερα να ετοιμαστούμε για ... μετακόμιση στην εξοχή. 

Στην προσωπική μας αυτή “κάβα" θα τακτοποιήσουμε ένα απόθεμα φιαλών 

που θα μας επιτρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας για κάθε περίπτωση το 

κρασί που θέλουμε, που έχουμε δ ιαλέξει με την ησυχία μας και αποθη- 

κεύσει για να το πιούμε στο απόγειο της ποιότητάς του.

Για να είναι όμως η κάβα μας αποτελεσματική και για να μην καταστρα

φούν τα κρασιά που της εμπιστευόμαστε είναι απαραίτητο να δώσουμε 

προσοχή σε ορισμένα σημεία.

Πρώτα από όλα το κρασί χρειάζετα ι ηρεμία, γι' αυτό καλύτερα να α

ποφύγουμε την εγκατάσταση της κάβας στα δωμάτια όπου “ζούμε". Αλλω

στε το να εγκαταλείψουμε το καθημερινό μας δωμάτιο για να εισέλθουμε 

στην "κάβα" αποτελεί στοιχείο του μυστηριώδους πρωτοκόλλου που περι

βάλλει το κρασί. Πρέπει να είναι σκοτεινή και να μην επηρεάζεται πολύ από 

τ ις  υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασ ίες ή την παγωνιά του  χειμώνα. 

Καλύτερα λοιπόν να αποφύγουμε σημεία που υπερθερμαίνονται από τους 

γειτονικούς σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης. Να αερίζεται χωρίς να ε ί

ναι εκτεθειμένη στους ανέμους. Δύο ανοίγματα, όχι όμως διαμετρικά αντί

θετα, επιτρέπουν τον αερισμό της χωρίς δημιουργία ρευμάτων. Να μη γει

τονεύει με το απόθεμα πετρελαίου της θέρμανσης και το μαζούτ ούτε με 

τα απορρυπαντικά και τα εντομοκτόνα. Να μην είναι κοντά σε δρόμο μεγά

λης κυκλοφορίας ή σε μοτέρ. Εάν είναι απαραίτητο μπορούμε να μειώσου

με τους κραδασμούς τοποθετώντας καουτσούκ ή πλαστικό κάτω από τα 

ράφια.

Και τώρα μπορούμε να τοποθετήσουμε τις  φ ιάλες μας. Προσοχή! Οι 

φ ιάλες του κρασιού πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες στα ράφια σε ο

ριζόντια θέση. Το πώμα πρέπει να είναι σε συνεχή επαφή με το κρασί, δια

φορετικά ο φελλός στεγνώνει και χάνει τη στεγανότητά του. Αυτό όμως 

δεν ισχύει για τα αλκοολούχα, που γενικά διατηρούνται σε όρθια θέση. Και 

οι ε τ ικ έτες  θα διατηρηθούν καλύτερα αν είναι γυρισμένες προς τα κάτω. 

Λοιπόν δεν έχ ετε  παρά να δοκιμάσετε. Ο μούστος β ρ ά ζε ι... □
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Γ ία Π ροσωπική  Χ ρ η ςη ...
Συνελήφθη από άνδρες της Υποδ/νσης Δ ίω

ξης Ναρκωτικών Θ εσσαλονίκης της Δ Α Θ . ο 

Γεώργιος Χάχαλος για παράβαση του Νόμου 
"Περί ναρκωτικών". Ύστερα από κατάλληλη αξιο

ποίηση πληροφοριών που ήθελαν τον Χάχαλο να 

καλλιεργεί δενδρύλλια ινδικής κάνναβης στην α

γροτική περιοχή της κοινότητας Γερακαρούς 
Θεσσαλονίκης, εντοπίσθηκε η φυτεία και τέθηκε 
υπό παρακολούθηση. Μετά από λ ίγες ημέρες έ

γ ινε αντιληπτός ο Χάχαλος ο οποίος προσήλθε 
στη φυτεία και άρχισε να φροντίζει τα δενδρύλ

λια. Αμέσως επενέβησαν οι άνδρες της Δίωξης 
και τον συνέλαβαν επ' αυτοφώρω. Παρουσία του 

Χάχαλου εκριζώ θηκαν και κατασχέθηκαν 19 
δενδρύλλια ινδικής κάνναβης ύψους δύο μέ

τρων, τα οποία, όπως ο ίδ ιος ομολόγησε, είχε 
φυτέψει τον μήνα Μ άιο και τη συγκομιδή την 
προόριζε για ίδια χρήση.

Ο  Ε μάς Εγιμε "λ αγό ς"...
Μετά από συγκεκριμένες έρευνες, άνδρες του 

Τμήματος Ασφάλειας Πρεβέζης εντόπισαν επι- 
μελώς κρυμμένα 41 τσουβάλια αποξηραμένης 

ινδικής κάνναβης σε δασώδη περιοχή της παρα
λίας Λούτσας Πρεβέζης. Από τη στιγμή του εντο
πισμού και μετά, το σημείο τέθηκε σε συνεχή, επί 
24ώρου βάσεως παρακολούθηση και για πολλές 
ημέρες. Μετά από δέκα ημέρες εμφανίσθηκε ο 
Ιωάννης Ευσταθιάδης με Ι.Χ.Φ. και άρχισε να 
φορτώνει τα ναρκωτικά. Σε ικανή απόσταση ανέ
μενε στη σειρά του ο Γρηγόριος Σιχίδης για να 
φορτώσει το υπόλοιπο μέρος των ναρκωτικών. 

Τη στιγμή αυτή επενέβησαν οι άνδρες της Ασφά
λειας συνέλαβαν τον Ευσταθιάδη, ενώ ο Σιχίδης 

εγκαταλείποντας το αυτοκίνητο κατόρθωσε να 
διαφύγει σε παρακείμενη δασώδη περιοχή. Από 
την εξονυχιστική έρευνα της περιοχής βρέθηκαν 
συνολικά 508 κιλά ινδικής κάνναβης, η οποία 
εισήχθη στη χώρα μας από αγνώστου ταυτότητας 
Αλβανούς, κατόπιν συμφωνίας με τους δύο δρά
στες, οι οποίοι είχαν συστήσει κύκλωμα εισα
γωγής και εμπορίας στη χώρα μας μεγάλων πο
σοτήτων ινδικής κάνναβης

Από τις έρευνες του Τ.Α. Πρεβέζης διαπιστώθη
κε ότι συμμέτοχοι στην εισαγωγή και διακίνηση 

τω ν508 κιλών αποξηραμένης κάνναβης είναι οι, 
Θ εόδω ρος Τεληγιαννίδης και Κωνσταντίνος 

Κωστίδης οι οποίοι εκινούντο με επιβατηγό αυ-

Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  Επι θεώρηση

τοκ ίνητο  του Τεληγ ιανν ίδη  και θα χρησ ιμο 

ποιούντο ως προπομποί για τη μεταφορά των 

ναρκωτικών. Και οι δύο συνελήφθησαν μετά το 

σχετικό ένταλμα που εξέδωσε ο Ανακριτής Πρε
βέζης.

Από τη συνεχιζόμενη προανάκριση προέκυψε 
ότι άλλη ποσότητα ινδικής κάνναβης Βάρους 305 

κιλών που κατασχέθηκε στις 19-7-'89 από το 

Σ.Δ.Ο.Ε. Ηγουμενίτσας, θα παραλαμβανόταν α
πό τους Ευσταθιάδη και Σιχίδη με σκοπό τη μετα
φορά της στην Αθήνα.

Ο ταμ Το " βαποράκι" Α ντιμετωπίζει 

Ο ικο νο μ ικά  Π ροβλήματα
Σε κατ' οίκον έρευνα που διενεργήθηκε στην οι

κία της Ανδρονίκης Κοτζαμάνη από άνδρες της 

Υηοδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών Δ /νσ ης Ασφ. 
Θ εσ /ν ίκη ς , βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία 

δέματα με ηρωίνη, συνολικού βάρους 4,685 κι

λών, τέσσερα μικροδέματα συνολικού Βάρους 
61 γραμμαρίων ηρωίνης, μία μηχανική ζυγαριά 

ακρίβειας και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. 
Εξεταζόμενη η Κοτζαμάνη ισχυρίσθηκε ότι την η

ρωίνη την εισήγαγε σιδηροδρομικώς από την 
Τουρκία, κατόπιν εντολής του Patric Odigie που 

διατηρεί εστιατόριο στην Ο μόνοια Αθηνών και 
θα την πήγαινε στην Ιταλία. Ό τα ν  όμως, έφθασε 

στη Θ εσ /ν ίκη , επειδή αντιμετώπιζε οικονομικά 
προβλήματα την κράτησε, με σκοπό να τη διαθέ
σει η ίδια. Το ίδ ιο  δρομολόγιο (Τουρκία - Ιταλία 

μέσω Ελλάδας) το είχε κάνει και πριν μερικούς 
μήνες παραδίδοντας στη Νάπολι, πέντε κιλά η

ρωίνης σε άγνωστο Νιγηριανό, από τον οποίο 
πληρώθηκε σε δολάρια Αμερικής. Δ είγμα της 

ναρκωτικής ουσίας στάλθηκε στην οικεία Χημική 
Υπηρεσία γ ια  εξέταση, ενώ η Κοτζαμάνη, ο 

δηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσσα
λονίκης.

Μ ανα Και Γ ιος  Σ τα "νταμαρια"
Τους αθίγγανους Ελπίδα Καραγιαννοπούλου, 

με τον γιό της Γεώργιο, συνέλαβαν οι άνδρες του 
Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδ/νσης 
Ασφάλειας Ρόδου για παράβαση του Νόμου "Πε
ρί ναρκωτικών".

Από καιρό υπήρχε η πληροφορία ότι γίνονται 
αγοραπωλησίες ναρκωτικών ουσιών από αθ ίγ

γανους στην περιοχή "νταμάρια" της κοινότητας 
Κόσκινού και αποφασίσθηκε η επιτήρηση κατά 
διαστήματα της περιοχής, προκειμένου να εντο- 
πισθούν ύποπτα άτομα που διακινούν ναρκωτικά.

Μετά από πολυήμερη επιτήρηση του χώρου ε
ντοπίσθηκαν οι ανωτέρω κατηγορούμενοι επι- 
βα ίνοντες σε Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο, να κι
νούνται σε αγροτικό δρόμο της περιοχής και να 
σταματούν μπροστά σε εγκατελειμμένο κτίριο. 

Από το αυτοκίνητο αποβιβάσθηκε η Καραγιαννο- 
πούλου κρατώντας στα χέρια της μια πλαστική 
τσάντα και εισήλθε στο κτίριο, ενώ ο γ ιός της ε- 

πόπτευε τον γύρω χώρο. Ο ι κινήσεις τους έγιναν 
αντιληπτές από τους ενεδρεύοντες αστυνομι
κούς, οι οποίοι τους συνέλαβαν σε μικρή απόστα

ση από το κτίριο ενώ η τσάντα που έφερε η κατη-
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γορουμένη βρέθηκε εντός του κτιρίου, επιμελώς 

κρυμμένη και διαπιστώθηκε ότι περιείχε ακατέρ

γαστη ινδική κάνναβη βάρους 1.845 γραμμα

ρίων. Τ ο αυτοκίνητο με το οποίο κινούντο οι δρά

στες, κατασχέθηκε και παραδόθηκε στο Τελω

νείο  Ρόδου για φύλαξη. Εξεταζόμενη η Καρα- 
γιαννοπούλου ισχυρίσθηκε ότι μετέβη στο εγκα- 

τελειμμένο κτίριο μαζί με το γιό της,για να εξα

φανίσει τα ναρκωτικά που βρήκε τυχαία πλησίον 
της σκηνής που διέμενε. Ο  γ ιός της ισχυρίσθηκε 

ότι μετέφερε τη μητέρα του στο σημείο αυτό για 

να ηετάξει μια τσάντα, χωρίς να γνω ρίζει το πε

ρ ιεχό μ ενό  της. Και ο ι δύο συλληφθέντες ο
δηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Ρόδου.

Ε ίχαν Αδυναμία Σ τις Κο ρυφ αδες
Από άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Έδεσ

σας συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω οι, Κωνστα
ντίνος Τρυγωνάκης και Χρήστος Μποζίνης να 

καλλιεργούν σε αγροτική περιοχή των Βρυττών 
Πέλλας, σε ειδ ικά διαμορφω μένο χώρο πλη
σίον λίμνης, διακόσια δενδρύλλια ινδικής κάν
ναβης.

Σε σωματική έρευνα που διενεργήθηκε επί των 
συλληφθέντων, στον Τρυγωνάκη βρέθηκαν και 

κατασχέθηκαν τρία κιλά κορυφάδων χλωρής ιν
δικής κάνναβης, ένα γεωργικό μαχαίρι και μια 

σπάτουλα. Στον Μηοζίνη βρέθηκε μικροποσότη- 
τα, επίσης χλωρής ινδικής κάνναβης. Σε μικρή 
απόσταση απάτη χασισοφυτεία οι δράστες είχαν 

κρύψει το αυτοκίνητό τους το οποίο κατασχέθηκε. 
Σε έρευνα που έγινε στις ο ικίες των "καλλιεργη

τών", στου Τρυγωνάκη βρέθηκε ποσότητα κορυ
φάδων χλωρής ινδικής κάνναβης περίπου ενός 

κιλού και στου Μηοζίνη μικροποσότητα κορυφά

δων. Τα δενδρύλλια ξεριζώθηκαν και κατασχέ
θηκαν, οι δε συλληφθέντες με την δ ικογραφία 
που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν 
στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Έδεσσας.

Ασχη μ η  η Ιταλική Ο δηγηςη
Σε άγρια καταδίωξη προέβησαν άνδρες του Α

στυνομικού Τμήματος Κρυσταλλοπηγής Φλώρι
νας, κατά του Ιταλού υπηκόου D 'A rcangelo  
Michele, ο οποίος σε υπόδειξη προς στάθμευση, 
από τελωνειακό υπάλληλο του Τελωνείου Κρυ

σταλλοπηγής για έλεγχο από ανιχνευτή σκύλο 
ναρκωτικών ουσιών, ετράπη σε φυγή, με προ
φανή σκοπό να αποφύγη τον έλεγχο. Το περιπο
λικό αυτοκίνητο του Α.Τ. Κρυσταλλοπηγής τέθηκε 

αμέσως σε καταδίωξη του Ιταλού, ακολουθούμε
νο από περιπολικά των Μεταβατικών Αποσπα
σμάτων Αγίου Γερμανού και Βατοχωρίου, καθώς 
και από όχημα του Τελωνείου Κρυσταλλοπηγής. 
Μετά αηό λίγη ώρα βρέθηκε το αυτοκίνητο του 
Ιταλού εγκατελειμμένο σε χαράδρα του όρους 
Βάρμπα και σε σχολαστική έρευνα που διενερ

γήθηκε βρέθηκε συσκευασμένη σε δέματα του 
μισού κιλού, ηρωίνη συνολικού βάρους εννέα κι
λών. Τα δεκατέσσερα ημίκιλα δέματα ήταν κρυμ

μένα στον εφεδρικό τροχό (ρεζέρβα) και τα υπό
λοιπα τέσσερα σε ειδική κρύπτη στο ταμπλώ του 
οχήματος.
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Τρ ε (ς Ρ ω υ μ Ανω ι λ Ιχ ω ς  Αλλο
Από άνδρες του ϊμήματος Εγκλημάτων Ιδιοκτη

σ ίας της Δ ιεύθυνσης Α σ φ άλειας Αττικής συ- 

νελήφθησαν οι Ρουμάνοι υπήκοοι, Sauleanu 
Marian, Anghel Constantin και Melinte Marcel 
γιατί ευρίσκοντο παράνομα στη χώρα μας. Από 

την προανάκριση που διενεργήθηκε,προέκυψε ό
τι οι ανωτέρω είχαν συστήσει σπείρα με σκοπό 
τη διάπραξη κλοπών σε Βάρος ιδιοκτητών κατα

στημάτων και οικιών. Στη κατοχή τους βρέθηκαν 
διαρρηκτικά εργαλεία, πρόσφορα για διάπραξη 

κλοπών.
Επί πλέον, οι ανωτέρω αλλοδαποί είναι ηροσε- 

σημασμένοι στο ανωτέρω Τμήμα της Δ Α Α . για 
κλοπές και άλλα συναφή αδικήματα, αιτία, για την 

οποία, είχαν συλληφθεί και στο παρελθόν και ε
ξέτισαν διάφορες ποινές.

Ο  πρώτος εξ' αυτών είναι δραπέτης των φυλα

κών Αγιός Κρήτης από 16-7-1997, όπου εξέτιε 
ποινή κάθειρξης οκτώ ετών και έξι μηνών για δια

κεκριμένες κλοπές. Στο Τμήμα Εγκλημάτων Ιδιο
κτησίας ήταν σεσημασμένος με διαφορετικό ο
νοματεπώνυμο.

Σε βάρος του Sauleanu εκκρεμούν καταδικαστι- 
κές αποφάσεις συνολικής ποινής φυλακίσεως 
τεσσάρων ετών και τριών μηνών για κλοπές. Επί 

πλέον, ενέχεται σε δέκα κλοπές διαμερισμάτων 
και καταστημάτων της περιοχής Αθηνών και σε 

δύο ακόμη κλοπές στις περιοχές Σερρών και 

Δράμας.
Ο  δεύτερος και τρίτος, ενέχονται σε δύο κλο

πές στην πόλη των Αθηνών.
Άπαντες, οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία 

που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν 
στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Αθηνών.

Δ ϋ ο  Έλληνες &  Δ ϋω  Α λ β λ ν ο Ι
Συνελήφθη από άνδρες του Τμήματος Δίωξης 

Εκβιαστών της ΔΑ.Α. ο Γεώργιος Αναγνωστό- 
πουλος και μαζί με τη δ ικογραφία που σχηματί

σθηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στο ν Εισαγγελέα 
Πλημ/κώνΑθηνών κατηγορούμενος για εκβία
ση κατ' εξακολούθηση και κατ' επάγγελμα, σύστα
ση και συμμορία και παράνομη κατοχή όπλου.

Συγκατηγορούμενοι στην ίδια υπόθεση είναι οι 
Ν ικόλαος Κοτρίδης και δύο Αλβανοί γνωστοί με 
τα ονόματα Ανδρέας και Γιάννης, οι οποίοι ανα- 
ζητούνται.

Από την προανάκριση που διενεργήθηκε προέ- 
κυψε ότι οι ανωτέρω, από αγνώστου χρόνου ,συ- 

νέπτυξαν σπείρα με σκοπό την παροχή προστα
σίας εκβιαστικά, αποσπώντας διάφορα χρηματι
κά ποσά εβδομαδιαίω ς από ιδιοκτήτες καταστη
μάτων της περιοχής Αθηνών και Πειραιώς.

Έτσι, προ διμήνου, οι μη συλληφθέντες δρά
στες, μετέΒησαν στην καφετέρια ιδιοκτησίας Δη- 
μητρίου Νικολόπουλου στην περιοχή Ιλισίων και 
απαίτησαν εκβιαστικά, εβδομαδιαίως, καταβολή 

χρηματικού ποσού 100.000 δραχμών για πα
ροχή προστασίας στο κατάστημά του. Μάλιστα, 
για να πετύχουν το σκοπό τους, κτύπησαν με τα 
χέρια τους τον αδελφό του ιδιοκτήτη της καφετέ- 
ρ ιας, Θ ω μά Νικολόπουλο, προξενώντας του

σωματικές βλάβες. Ο  παθών, φοβούμενος από 

το γεγονός, ενέδωσε στις απαιτήσεις των εκβια
στών και τους κατέβαλε το ποσόν των 100.000 

δραχμών, ενημερώ νοντας παράλληλα και το 

Τμήμα Δ ίωξης Εκβιαστών. Αμέσως προσημειώ
θηκαν χρήματα και μόλις ο Αναγνωστόπουλος 

π αρέλαβε τα π ροσημειω μένα  χρήματα  συ
νελήφθη. Στα χέρια του βρέθηκαντα προσημειω

μένα χαρτονομίσματα τα οποία αποδόθηκαν νο
μότυπα στον κάτοχό τους.

Ο  Αναγνωστόπουλος εξεταζόμενος οδήγησε 
τους αστυνομικούς στο σπίτι του και τους παρέ

δωσε ένα πιστόλι διαμετρήματος 9mm CZ, δύο 
γεμιστήρες, 125 φυσίγγια ιδίου διαμετρήματος 

και μια ορειχάλκινη γροθιά, τα οποία κατείχε πα
ράνομα. Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης ο 
συλληφθεί ς δράστης δεν αποκάλυψε τα στοιχεί a 

ταυτότητας των συνεργατών του.

"Εινιπόριο" Κο ςμ η μ Ατων
Από άνδρες του ϊμήματος Εγκλημάτων Ιδιοκτη

σίας της Δ.Α.Α. συνελήφθη ο Ρουμάνος υπήκοος 

Vasile Craioveanu, ως ευρισκόμενος παράνομα 
στη χώρα μας. Από την προανάκριση που διενερ

γήθηκε προέκυψε ότι, ο Craioveanu κατά τους τε
λευταίους μήνες αγόρασε επανειλημμένα από ο

μοεθνείς του, που μέχρι στιγμής διαφεύγουν τη 
σύλληψη, κοσμήματα, τα οποία προήρχοντο από 

κλοπές.
Τα κοσμήματα τα αγόραζε προς 1.200 δραχ

μές το γραμμάριο  και τα μεταπωλούσε προς 

1.500 δραχμές το γραμμάριο. Για τις παράνο
μες αυτές αγοραπωλησίες του, ε ίχε ηρομηθευ- 
θεί ζυγαριά ακρίβειας και μεγεθυντικό φακό, α
ντικείμενα τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή του 
και κατασχέθηκαν. Επίσης, στην κατοχή του βρέ

θηκε μικρή ποσότητα κοσμημάτων που είχε αγο
ράσει από άγνωστο ομοεθνή του.

Αλβαν Ια,

Π ϋ ρ γ ο ς , Ζ αχΑρ ω , Γ αςτωϋνη
Από άνδρες της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτι

κών της Δ.Α.Α. εξαρθρώθηκε σπείρα εμπόρων 
ναρκωτικών που διακινούσε σημαντικές ποσότη

τες ακατέργαστης ινδικής κάνναβης στις περιο
χές της Αττικής και της Ηλείας.

Συγκεκριμένα, προ διμήνου είχαν περιέλθει σε 
γνώση της ανωτέρω Υπηρεσίας πληροφορίες, 

που αφορούσαν σπείρα Ελλήνων που κατάγονται 
από διάφορα μέρη του νομού Ηλείας και στην ο 

ποία συμμετέχει και ένας Αλβανός, η οποία δια
κινεί χασ ίς αλβανικής προέλευσης στην Αττική 
και στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου.

'Υστερα από κατάλληλη αξιοποίηση των πληρο
φοριών και της δέουσες ενέργειες, άνδρας της 
Δ ίωξης κατόρθωσε να έλθει σε επαφή αρχικά με 
τον Σπύρο Δριλλιά και να παρουσιαστεί ως αγο

ραστής. Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις με 
τον Δριλλιά (Ζαχάρω), την Αικατερίνη Κυπρίζο- 
γλου (Ζαχάρω), τον Δημήτριο Κουρή (Πύργος) 
και τον Ανδρέα Φανό (Γαστούνη), συμφώνησε 
μαζί τους την αγορά 15 κιλών ακατέργαστης ιν
δικής κάνναβης αντί του χρηματικού ποσού των

7.000.000 δραχμών. Τελικά, κανονίσθηκε η α
γορά να γίνει στην Ανθούπολη Αττικής όπου και 

επιτεύχθηκε η σύλληψη και των τεσσάρων δρα

στών κατά τη στιγμή της αγοραπωλησίας και η κα
τάσχεση των ναρκωτικών.

Συγκατηγορούμενοι των ανωτέρω συλληφθέ- 
ντω ν που ο δ η γή θη κα ν  στον Ε ισ α γγελέα  

Πλημ/κών Αθηνών είναι και οι Παναγιώτης Κάλ
λιας, Μαρία Ντουζή και ο αγνώστων στοιχείων 

ταυτότητας Αλβανός οι οποίοι εκινούντο με αυ
τοκίνητα και κατάφεραν να διαφύγουν. Στην κα
τοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν 15 κιλά ιν

δ ική ς  κά νναβης, το χρ ημ α τικό  ποσόν των 
106.000 δραχμών, μία επιτραπέζια ζυγαριά και 

μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Εκτιμάται ότι 
οι εξαρθρωθείσα σπείρα διακίνησε σε μικρό 

χρονικό διάστημα σημαντικές ποσότητες ινδικής 
κάνναβης.

Κ Α Κ έΣ ΠΑΡέΕΣ ΜΕ ΑΓΝ0ΣΤΩ ΥΣ
Από άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Κου- 

φαλίων που εκτελούσαν μικτή εποχούμενη περι

πολία, συνελήφθηκαν οι Μιχαήλ Παπαδόπουλος 
και Thanas Napusi μετά από καταδίωξη και ο 
δηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ/κών Θεσσα
λονίκης κατηγορούμενοι για παράβαση του Ν ό

μου "Περί ναρκωτικών" . Ο ι δράστες που εκι- 
νούντο με μοτοσικλέτα, ετράπησαν σε φυγή α
ναπτύσσοντας ταχύτητα, μη υπακούοντας σε 
σήμα που τους έκαναν οι αστυνομικοί να σταθ
μεύσουν. Μετά από καταδίωξη η μοτοσικλέτα 
διέφυγε της πορείας της σε στροφή εντός του 

χωριού Χαλκηδόνα, με αποτέλεσμα να τραυματι- 
σθεί ελαφρά ο Napusi, ο οποίος μεταφέρθηκε 
στο νοσοκομείο Παπανικολάου της Θεσσαλονί
κης για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Επί της μοτοσικλέτας υπήρχε χάρτινο κιβώτιο 
που περιείχε οκτώ δέματα ημικατεργασμένης ιν

δικής κάνναβης, συνολικού βάρους 7.240 γραμ
μαρίων. Την ποσότητα ναρκωτικών οι συλληφθέ
ντες την είχαν παραλάβει από άγνωστο Αλβανό 
και θα την παρέδιδαν σε άγνωστο άτομο που θα 

τους ανέμενε στην είσοδο της Θεσσαλονίκης.

Και τω  ς ω ϊ βαςΙλ ε ιω ...
Μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφο

ριών, άνδρες της Ειδικής Αστυν. Υπηρεσίας Δ ίω
ξης Εγκλήματος της Α Λ . Χανίων κατάφεραν να 
συλλάβουν στις Βρύσες Αποκορώνου Χανίων 

τους Νικόλαο Προγουλάκη, Ιωσήφ Προγουλάκη 
και Νεκτάριο Προγουλάκη, οι οποίοι βρέθηκε να 
κατέχουν παράνομα τέσσερα πολεμικά τυφέκια 
τύπου καλάσνικοφ με ισάριθμους γεμιστήρες, 
τέσσερα εύχρηστα πιστόλια και 4.041 φυσίγγια 
διαφόρων διαμετρημάτων, με προφανή σκοπό 

την εμπορία. Και οι τρεις οδηγήθηκαν με τη δικο
γραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους στον 

Εισαγγελέα Πλημ/κών Χανίων. Π

Επιμέλεια: Α ρ χ /κα ς  Κων. Κούρος
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Υπηρεσιακά

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Μεδιάφορα Π.Δ. και αποφάσεις του 

Αρχηγού του Σώματος, τέθηκαν σε α

ποστρατεία:

-με το βαθμό του Αστυνόμου Β' ο 

ΚωνσταντίνοςΑναστόπουλος.
-μετοβαθμότουΥπαστυνόμου Β'οι: 

Παναγιώτης Φίτσιος, Νικόλαος 

Μαργέλος, Γεώργιος Πλεύρης, 
Γεώργιος Γκαλντεμής, Κωνσταντί
νος Νικολόπουλος, Κωνσταντίνος 

Δημητρακόηουλος, Δημήτριος Τζα- 
νέτος, Αντώνιος Μυτιληναίος, Ιωάν
νης Καπερνέκας, Παναγιώτης Παπα- 

σταθόπουλος, Αχιλλέας Παπαγιαν- 
νάκης και Κωνσταντίνος Μακρής.

- με το βαθμό του Ανθυηαστυνόμου 
οι: Εμμανουήλ Κανδυλάκης, Μιχαήλ 

Μπουραντός, Αθανάσιος Σιαφάκας, 
Γεώργιος Μπάχαρης, Φώτιος Φλώ

ρος, Δημήτριος Γεωργόπουλος, 
Ιωάννης Καλογεράκης, Φώτιος 
Σιανής, Βασίλειος Σαμαντόπουλος, 

Κωνσταντίνος ΠροΒίδας, Χρήστος 
Καντζίδης, Δημήτριος Παρασκευάς, 
Απόστολος Μπερδεμπές, Παναγιώ

της Θεοχαρόπουλος και Σωτήριος 
Νικολόπουλος.

- με το βαθμό του Αρχιφύλακα οι: 
Γεώργιος Γρηγοριόδης, Αργύριος 

Γεωργιακάκης και Χρήστος Σάκας.

Α Ν Α Κ Ο ΙΝ Ω Σ Η  ΤΟΥ 
Α ΡΧ Η ΓΟ Υ ΤΟΥ ΣΩ Μ Α ΤΟ Σ

Μετά τις επιθέσεις που δέχθηκε 
προσωπικά ο Αρχηγός από συνδικα
λιστικούς φορείς, γιατην αντιμετώπι

ση αντιπειθαρχικής συμπεριφοράς, 
μεταξύ άλλων δήλωσε ότι:

“Αρκετές φορές, στις ομολογουμέ- 
νωςλιγοστέςδηλώσειςμουαπότηνη- 
μέρα που ανέλαβα την ηγεσία της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, έχω αναφερθεί 
στο ιδια ίτερα σοβαρό θέμα της συ

μπεριφοράς του αστυνομικού προ
σωπικού. Όπως έχω τονίσει και σε 
σχετικές διαταγές, παρατηρείται 
αύξηση της αντιπειθαρχικής συμπερι

φοράς και της διάπραξης παραπτω

μάτων, που μαρτυρούν διαφθορά χα
ρακτήρα. Τα περιστατικά αυτά, αμαυ

ρώνουν την εικόνα της αστυνομίας 

και έχουν ανησυχήσει έντονα τον α

πλό πολίτη. Τα συνεχώς αυξανόμενα 
κρούσματα διαφθοράς, οδήγησαν 

την πολιτική ηγεσίατου ΥΔΤ, σεσυνερ- 

γασία με τη φυσική ηγεσία της Ελλη

νικής Αστυνομίας, στηλήψηουσιαστι- 

κών μέτρων για τον εντοπισμό των ε
πίορκων αστυνομικών και την άμεση 

παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Τα 

συγκεκριμένα αυτά μέτρα τα γνωρί
ζουν πολύ καλά οι συνδικαλιστές της 

Ελλη νικήςΑστυνομί ας".

Στη συνέχεια, οΑρχηγόςδιατύπωσε 
τη θλιβερή εκτίμηση ότι επί δύο χρό

νια, ουδεμία καταγγελία διαφθοράς 

υπεβλήθη εκ μέρους των διοικητών υ

πηρεσίας ή συνδικαλιστικών φορέων 
καισυνέχισε:

"Σε διαταγή μου της 23ης Οκτω

βρίου 1996, είχα τονίσει μεταξύ άλ
λων πως οι διοικούντες, οι προϊστά
μενοι των Υπηρεσιών και γενικά οι α

ξιωματικοί δενείναιάμοιροιευθυνών 
για τη συμπεριφορά του αστυνομικού 

προσωπικού. Έχουν υποχρέωση να ε
μπνέουν με το παράδειγμά τους, να 
καθοδηγούν μ ε  τις κατευθύνσεις και 

τις οδηγίες τους το προσωπικό και να 

λαμβάνουν αυστηρά πειθαρχικά μ έ
τρα σε βάρος των παρανομούντων 

και ιδ ια ί τέρα εκεί νωνηου ταπαραπτώ- 

ματα αφορούν διαφθορά και ανεντι
μότητα. Περιμένω έστω και τώρα να 
δείξουν με έργα ότι ενδιαφέρονται 

πραγματικά να αποκατασταθεί το 

κύρος της Ελληνικής Αστυνομίας".

ΑΔΕΙΕΣ Δ Η Μ .Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  
ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑ 

ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Ενόψει της διενέργειας των δημοτι- 
κώνκαι κοινοτικών εκλογών και τωνε- 
κλογώντης νομαρχιακής αυτοδιοίκη
σης της 11 ης Οκτωβρίου 1998 γνω- 
ρίζεταιότι:

1. Ο ι διατάξεις του Δημοτικού και 
Κοινοτικού Κώδικα (Π.Δ. 410 /95 , 
(ΦΕΚ 231 Α'), καθώς επίσης και του 
Π.Δ.30/9ό(ΦΕΚ21 Α')πουαναφέρο- 
νται στη διαδικασία διεξαγωγής των 

δημοτικών και κοινοτικών εκλογών 
και τωνεκλογώντης νομαρχιακής αυ
τοδιοίκησης αντίστοιχα, δεν απαγο
ρεύουν τη χορήγηση κανονικών α

δειών στους δημόσιους υπαλλήλους, 
στρατιωτικούς κ.λπ. αλλά ούτε και ορ ί
ζουν ότι οι σχετικές απαγορευτικές 

διατάξεις γιατοθέμααυτότουάρθρου 
96 της Νομοθεσίας για την εκλογή 
βουλευτών (Π.Δ. 92 /1994 ) έχουν α
νάλογη εφαρμογή στις εκλογές αυ
τές.

2. Στο άρθρο 44 του Δημοτικού και 

Κοινοτικού Κώδικα ορίζεται ότι στους 
δικαστικούς, στους δημοσίους πολι

τικούς υπαλλήλους, στους στρατιωτι

κούς που υπηρετούν με οποιαδήποτε 

σχέση στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στην 

Ελληνική Αστυνομία ή στο Λιμενικό 
Σώμα, καθώς και στους υπαλλήλους 

των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκη
σης, νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, τραπεζών και δημοσίων ορ- 

γανισμώνκαι επιχειρήσεων κοινής ω
φέλειας, που την ημέρα της ψηφοφο

ρίας δε διαμένουν στο Δήμο ή στην 

Κοινότητα όπου ασκούν το εκλογικό 
τους δικαίωμα, χορηγείται, εφόσον 

δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουρ- 
γίατων υπηρεσιών, άδεια για να μετα
βούν στο Δήμο ή την Κοινότητα όπου 

δικαιούνται να ψηφίσουν.

Ο  ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ Δ ΙΚ Α ΙΩ Ν ΕΙ 
ΤΟΥΣ ΑΝΔΡΕΣ  

ΤΟΥ Α.Τ. ΣΤΥΛΙΔΟ Σ

Ολοκληρώθηκε από τον Εισαγγε

λέα Πρωτοδικών Λαμίας η Ενορκη 
Διοικητική Εξέταση που αφορούσετην 

κακοποίηση δύο νεαρών Αλβανών 
στο Α.Τ. Στυλίδας. Η διενέργεια Ε.Δ.Ε. 

ζητήθηκε από τον Υπουργό Δημοσίας 

Τάξεωςκ. Γεώργιο Ρωμαίο, λόγω της 
σοβαρότητας της καταγγελίας ηου είχε 
γίνειαπότονΠρόξενοτηςΑλβανίας.

Ο ι δύο Αλβανοί συνελήφθησαν κα
τόπιν καταγγελίας για κλοπή την 1 1 η 

Ιουλίου, έτυχαν αποδεδειγμένα της 
ηεριθάλψεως από τους άνδρες του 
Α.Τ. Στυλίδας και μέχρι την 13η Ιου
λίου που παραπέμφθηκααν στον Ει
σαγγελέα Λαμίας όπου εκδικάσθηκε 
η υπόθεσή τους και αμέσως μετά ηου 
οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλ
λού, κανένας εκ των Αλβανών δεν πα- 
ραπονέθηκε για οποιαδήποτε κακο
ποίηση. Η καταγγελία για κακοποίηση 
έγινε την 17η Ιουλίου από τον Πρόξε
νο της Αλβανίας στην Ελλάδα με σχε

τικό δημοσίευμα στις εφημερίδες την 
ίδιαημέρα.

Το πόρισμα του Εισαγγελέα, όμως, 
που επιλήφθηκε αυτεπάγγελτα της υ- 
ποθέσεως αμέσως μετά την καταγγε
λία και τις έρευνες που ακολούθησαν 
καταλήγει στο γεγονός ότι οι δύο Αλ

βανοί κρατούμενοι, από την σύλληψή 

τους μέχρι την προσαγωγή τους στον 

ΕισαγγελέαΛαμίας "δεν κακοποιήθη

καν από τους αστυνομικούς του Α.Τ. 

Στυλίδας. Αντίθετα, έτυχαν άψογης υ
πηρεσιακής συμπεριφοράς εκ μ έ 
ρους όλων των αστυνομικών που ε- 

πιλήφθηκαν, με οποιονδήποτε τρόπο, 
τηνυπόθεσηαυτή".

Βεβαίως,την21 η Ιουλίουηουεξετά- 
σθηκαν οι Αλβανοί κρατούμενοι από 

τον ιατροδικαστή Πειραιώς κ. Ηλία 

Μπαγιόκα, στη φυλακή του Κορυδαλ

λού, εκτός από τα εγκαύματα που έφε

ρε ο ένας, διαπιστώθηκαν και ελάχι
στες μικροκακώσεις. Γ Γ αυτές, όμως, 

η έρευνα δε διαπίστωσε την αιτία και 
την προέλευσή τους αφού, οι μόνοι 

ηου γνωρίζουν την αλήθεια είναι οι ί

διοι οι κρατούμενοι, οι οποίοι προς το 
παρόνεπιθυμούν να ψεύδονται.

Τέλος, στο πόρισμα του κ. Εισαγγε

λέα επισημαίνεταιη εμφάνιση των κα
ταγγελιών στα ΜΜΕ, ως αποδεδειγ

μένα γεγονότα, κάτι ηουέχει ως συνέ
πεια νατρωθεί το ηθικό και ενεργητική 

διάθεση των αστυνομικών του Α.Τ. 
Στυλίδας, που είναι το πλέον δρα

στήριο και αποτελεσματικό Τμήμα της 
περιοχής, ιδιαίτερα στο δύσκολο έρ- 
γοτηςαντιμετώπισηςτων αλλοδαπών 

κακοποιών που λυμαίνονται την πε
ριοχή.

Α ΙΤΗ Μ Α  Σ.Δ .Ο .Ε .
ΓΙΑ Α Ν ΤΛΗ ΣΗ  ΣΤΟ ΙΧ Ε ΙΩ Ν  

Α Π Ο  ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ Α ΡΧΕΙΑ

Από τον συνδυασμό διατάξεωντου

Ν. 2343/1995  και του ΠΔ. 
154 /1997 προκύπτειότιοιυπάλληλοι 
του Σ.Δ.Ο.Ε., κατά την άσκηση των κα
θηκόντων τους, έχουν πρόσβαση σε 
κάθεπληροφορίαήστοιχείοπουαφο- 
ρά ή είναι χρήσιμο για την άσκηση του 
έργου καιτης αποστολής τους, μη υπο

κείμενο ιστούς περιορισμούς της νο

μοθεσίας, περί φορολογικού, τραπε
ζικού, χρηματιστηριακούκαιεπιχειρη- 
ματικού απορρήτου, υποχρεούμενοι 
όμως στην τήρηση των διατάξεων πε

ρί εχεμύθειας του άρθρου 72 του Υ
παλληλικού Κώδικα. Το ΣΑΟ.Ε. συ

νεργάζεται και ανταλλάσσει πληρο
φορίες και στοιχεία, σχετικά με το α-

Ρ Α Δ ΙΟ Φ Ω Ν ΙΚ Η  ΕΚ Π Ο Μ Π Η  ΤΗΣ ΤΡΟ ΧΑ ΙΑ Σ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

Από τον Οκτώβριο 1997 ο Υπαστυν. Α' Γεώργιος Πανταζόπουλος, παρουσιά
ζει μαζί με τη δημοσιογράφο κ. Μαρία Καράλη δεκαπεντάλεπτη εκπομπή της 

Τροχαίας, στο Δημοτικό ραδιοφωνικό κανάλι 1 του Πειραιά στη συχνότητα 

90,6.ΗεκπομπήμεταδίδεταικάθεΠαρασκευήστις 1 1:00'καιηεριέχειοδηγίες, 
συμβουλές, κυκλοφοριακά μηνύματα, τόσο προς τους οδηγούς όσο και προς 
τυς γονείς και διδασκάλους για σωστή οδική συμπεριφορά και κυκλοφοριακή 
αγωγή.
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ντικείμενοτης αποστολής του, με άλ

λες υπηρεσίες του εσωτερικού και του 
εξωτερικού. Ό λ ες  οι δημόσιες, δη

μοτικές, κοινοτικές, αστυνομικές και 
λοιπές αρχές, ως και κάθε αρμόδιο 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπο- 

χρεούνται να παρέχουν τις ζητούμε

νες ως άνω πληροφορίες ή στοιχεία. 
Η αμέλεια δε ή η άρνηση χορήγησης 

των παραπάνω ζητούμενων πληρο

φοριών ή στοιχείων καθώς και η σκό

πιμη απόκρυψη στοιχείωνή πληροφο
ριών, και ηχορήγησηανακριβώνστοι- 

χεί ων εν γνώσει του χορηγούντος ως 
τοιούτων και γενικό η παρακώλυση ή η 
παραπλάνησπ του έργου των υπαλ

λήλων επισύρει, πέραν των τυχόν υ- 
παρχουσών ποινικών ευθυνών και 
πειθαρχικές κυρώσεις.

Από την ερμηνεία των ανωτέρω δια

τάξεων προκύπτει ότι η "πρόσβαση" 

των ανωτέρω υπαλλήλων σε κάθε αι- 
τούμενη πληροφορία ή στοιχείο συνί- 
σταται, όχι στην αυτοπρόσωπη έρευνα 

των αρχείωντων προαναφερόμενων 
αρχών, αλλά στην υποχρέωση πα
ροχής εκ μέρους τους των πληρο
φοριώ ν αυτών και στοιχείων, οι ο 
ποίες όμως αρχές για να ανταπο- 

κριθούνν στην υποχρέωση αυτή πρέ
πει ασφαλώς το υποβαλλόμενο α ί
τημα να μηνείναι γενικό και αόριστο

αλλά ειδ ικό και συγκεκριμένο, προ- 
κειμένουεπίπλέονναεξετασθείκαιη 

περίπτωση συνδρομής απορρήτου 

που προβλέπεται από άλλες διατά
ξεις.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΟ ΡΙΑΚΗΣ  
Φ Υ Λ Α Ξ Η Σ

Σύμφωνα με το Ν. 2622/1998  που 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 138, συνι- 

στώνται Κεντρική και περιφερειακές 

Αστυνομικές Υπηρεσίες Συνοριακής 
Φύλαξης με αποκλειστική αποστολή 
την αποτροπή παράνομης εισόδου αλ- 

λοδαπώνστηχώρα,τονεντοπισμόκαι 
τη σύλληψή τους και την παραπομπή 

τους στηδικαιοσύνηήτηνεπαναηροώ- 
θησή τους, καθώς και τον εντοπισμό 
και τη σύλληψη προσώπων που διευ
κολύνουν την παράνομη είσοδο αλο- 

δαπών στη χώρα και την παραπομπή 
τους στηδικαιοσύνη.

ΟιΥπηρεσίεςΣυνοριακήςΦύλαξης 
στελεχώνονται, η μέν κεντρική από α- 

στυνομικόκαιηολιτικόπροσωπικότου 
ΥΔΤ, οι δεπεριφερειακές αηόαστυνο- 
μικό προσωπικό και Συνοριακούς 
Φύλακες, χωρίς αύξηση των οργανι
κών θέσεων του αστυνομικού και πο
λιτικού προσωπικού. Ο ι Συνοριακοί 
Φύλακες αποτελούν ιδιαίτερη κατη

γορία προσωπικού του ΥΔΤ, το οποίο 

προσλαμβάνεται με σχέση δημοσίου 

δικαίου επί όετήθητεία, που μπορεί να 

ανανεώνεται μέχρι τη συμπλήρωση 
35ετούς υπηρεσίας και σε κάθε περί

πτωση μέχριτησυμπλήρωσητουόόου 
έτους της ηλικίας τους. Συνιστώνται δε, 

στο ΥΔΤ 1 .ΟΟΟοργανικέςεπίθητείαθέ- 
σεις Συνοριακών Φυλάκων και ο αριθ- 

μόςτουςδύναταινααυξάνεταιμεΠΔ.
Για την εκπλήρωση της αποστολής 

των Συνοριακών Φυλάκων απαι

τούνται ιδιαίτερα φυσικά και σωματι
κά προσόντα και η πρόσληψή τους γ ί
νεται με το σύστημα των μορίων, σε 

ποσοστό 90% ανδρών που έχουν εκ
πληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία 

και δεν έχουν υπερβεί το 32ο έτος της 

ηλικίαςκαισεποσοστόΐ 0% γυναικών 
πουδενέχουνυπερβείτο26οέτοςτης 
ηλικίαςτους.

Ο ι υποψήφιοι απαιτείται να κατοι
κούν την τελευταία διετία ή να κατοι
κούσαν από της γεννήσεώς τους και 
μέχρι τη συμπλήρωση του 1 8ουέτους 
της ηλικίας τους σε παραμεθόριους 
νομούς, όπου λειτουργούν ή πρόκει
ται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συ
νοριακής Φύλαξης και κατά προτίμη
ση σε περιοχές των νομών αυτών που 
περιλαμβάνονται στην τοπική αρμο- 

διότητατωνεν λόγω υπηρεσιών.

Οι Συνοριακοί Φύλακες υφίστανται 

κατάλληλη βασική εκπαίδευση για 

διάστηματουλόχιστοντεσσάρων μη

νών και καθ' όλη την διάρκεια της υπη

ρεσίας τους υπηρετούν σε περιφε
ρειακές Υπηρεσίες Συνοριακής 

Φύλαξης και δενεφαρμόζονται γι'αυ- 
τούς οι διατάξεις περί εντοπιότητας 
των αστυνομικών. Μετάταξή τους σε 

άλλη κατηγορία προσωπικού ή από

σπασή τους σεάλλη υπηρεσία, απαγο
ρεύεται.

Ο ι Συνορικοί Φύλακες υπόκεινται 
στις πειθαρχικές διατάξεις που διέ- 
πουντους αστυφύλακες μετηδιαφο- 

ροποίηση ότι αντί των ποινών της αρ
γ ίας με απόλυση ή απόταξης, που επι

βάλλονται στους αστυφύλακες, 
στους Συνοριακούς Φύλακες επιβάλ
λεται η ποινήτης απόλυσης.

ΧΡΗΜ ΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ  
Α Π Ο  ΤΗΝ Δ /Ν Σ Η  

Δ Η Μ Ο Σ ΙΩ Ν  ΣΧΕΣΕΩ Ν

- Αποφασίσθπκε η διάθεση του συμ
βολικού ποσού των 50.000 δραχμών 

για τη βοήθειατων ανάπηρων παιδιών 
της Αφρικής, μετά από οχετικόαίτημα 
του Προξενείου της Ακτής Ελεφαντο
στού. Για τη βοήθεια των αναπήρων 
παιδιών της Αφρικής πρόκειται να

ΌΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΑΠΕΡΙΟΙ

ΛΕΝ ΟΙ 18 ■ ΑΘΗΝΑ 104 36, τηΑ. 52 27 556 · 52 22 204 fax. 52 48 571 
1ΕΣΟΓΠΩΝ 389AT. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ. 65.16.703, 65.16.768

Α ν θέλετε κάθε τύπο μοτοσυκλέτας μ ε αληθινή εγγύηση*
το μόνο που έχουμε να συζητήσουμε, 

είναι ο τροπος πληρωμής, που εσ είς  θα μας π ροτείνετε!

ΕΙΔΙΚΕΣ (1

ΕΧΕΙ

ΜΑΣ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ
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πραγματοποιηθεί ειδική εκδήλωση 
την8-9-1998 από το Προξενείοτης Α

κτής Ελεφαντοστούν σε συνεργασία 

με το σύλλογο "Ο ι φ ίλοι του παιδιού 
της Αφρικής". Το ανωτέρω χρηματικό 

ποσόνθαεκταμιευθείαπότολογαρια- 

σμό "έσοδα από διάφορες εκδόσεις" 
(ατζέντα) της Διεύθυνσης Δημοσίων 

Σχέσεων.

- Εγκρίθηκε οικονομική συνεισφο

ρά στο πολιτιστικό - μορφωτικό Πρό

γραμμα του Ε.Κ.Π. για τις Γυναικείες 

Φυλακές Κορυδαλλού ποσού 50.000 
δραχμών η οποία Βαρύνει το ενεργη

τικό υπόλοιπο του λογαριασμού "έσο
δα από διάφορες εκδόσεις" (ατζέντα) 
τηςΔιεύθυνσηςΔημοσίων Σχέσεων.

10ο Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ  

Π Ρ Ω ΤΑ Θ Λ Η Μ Α  Α Τ Ο Μ Ω Ν  

ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Από9-1 2 Ιουνίου διεζήχθη στο στά

διο Καραϊσκάκη το 10ο Πανελλήνιο 
ΠρωτάθλημαΑτόμωνμεΕιδικέςΑνά- 
γκεςτοοποίοδιοργάνωσεηπροσφά- 

τωςσυσταθείσα Εθνική Επιτροπή Ειδι

κού Αθλητισμού υπό την αιγίδα της Γε

νικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στο 
πρωτάθλημα έλαβαν μέρος 600 α

θλητές από 29 σωματεία όλων των ι
διαιτεροτήτων και όλων των κατηγο
ριών. Την έναρξη κύρυξε ο Υφυπουρ

γός Αθλητισμού κ. Ανδρέας Φούρας 
και παρευρέθησαν πολλοί εκπρόσω

ποι φορέων, φίλοι και συγγε- 
νείς.Στην κορυφαία αυτή αθλητική εκ
δήλωση η Ελληνική Αστυνομία ήταν 

παρούσα μεαντιπροσωπείαδύοαστυ- 
νομικών αθλητών μεειδικές ανάγκες. 

Οτετραπληγικός Υ / ΑΆγγελος Γ ραμ
μένος του Πανελλήνιου Συλλόγου Κι
νητικά Αναπήρων και ο με μεταμο- 
σχευμένο νεφρό Ανθ/μος Νίκος Κα- 
ραντάκος του ΣυλλόγουΑθλουμένων 

Νεφροπαθών.
Ο Υ/Α 'Γραμμένος κατέλαΒετην 3 η 

θέση και κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο 
στη σκοποβολή και τη 2 η θέση και το α

σημένιο μετάλλιο στη σφαιροβολία.
Ο Α νθ /μος Καραντάκος κατέλαβε 

την 1 η θέση και κέρδισε το χρυσό με
τάλλιο στο δρόμο των 100μ., την 1 η 

θέση και το χρυσό μετάλλιο στο άλμα 
εις ύψος, την 3η θέση και το χάλκινο 
μετάλλιο στη σφαίρα και την 3η θέση 

και το χάλκινο μετάλλιο στην επιτρα
πέζια αντισφαίριση.

Εν όψει των πρόσφατων αυτών α
θλητικών επιτυχιών και φυσικά του γε
γονότος ότι η Ελλην. Αστυνομία έχει 
τα περισσότερα θύματα κατάτηνάσκη- 

ση του καθήκοντος σε σχέση με άλ
λους εργαζόμενους και πολλούς α

στυνομικούς με βαριές αναπηρίες έ

γιναν ορισμένες προτάσεις προς την 
Αθλητική 'Ενωση Αστυνομικών Ελλά

δος που αποσκοπούν ύστερα από την 
ορθολογική μελέτη τους στην κατα

γραφή όλων των αστυνομικών που 

συγκαταλέγονται στηνκατηγορίατων 

ατόμων με ειδικές ανάγκες και ίδρυ
ση ανάλογου γραφείου στο ΥΔΤ. Θα 

ήταν πολύ θετική, επίσης, η κατοχύρω

ση του Ειδικού Αθλητισμού στην Ελ
λην. Αστυνομία και ίδρυση ανάλογου 

τμήματος στην ΥΦΑΑ με την ένταξη 

στην υπηρεσία αυτή και αθλητών μεει- 
δικές ανάγκες που να τηρούν τις ίδ ιες 

προϋποθέσεις με τους άλλους αθλη

τές. Επί πλέον βρίσκεται υπό μελέτη, 

εισήγηση στην USPE για ίδρυση ευρω
παϊκού φορέα αστυνομικών αθλητών 

ως ατόμων με ειδικές ανάγκες και 

πλήρης και φυσικά, ισότιμη αναγνώ
ριση του Ειδικού Αθλητισμού στην Ελ
λην. Αστυνομία μεανάλογη βαθμολο

γική και μισθολογική εξέλιξη στις δια

κρίσεις.

ΕΝΩ ΣΗ Α Ξ ΙΩ Μ Α Τ ΙΚ Ω Ν  
Ε Λ ΛΗ Ν ΙΚ Η Σ Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ Μ Α Κ Ε Δ Ο Ν ΙΑ Σ

Πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα οι 
αρχαιρεσίες γιατηνανάδειξητουΔ,Σ. 

και των μελών της Εξελεγκτικής Επι
τροπής της Ένωσης Αξιωματικών Ελ

ληνικής Αστυνομίας Κεντρικής Μακε
δονίας. Η σύνθεση του Δ.Σ. έχεις ως 

εξής: Πρόεδρος ο Αστυν. Υποδ/ντής 
Ευστράτιος Κυριακάκης, A1 Αντιπρόε
δρος ο Αστυν. Β' Κωνσταντίνος Ανα
γνώστου, ΒΆντιπρόεδρος ο Αστυν. Α' 
Γεώργιος Λιθοξόπουλος, Γ. Γραμμα
τέας ο Αστυν. Υ ποδ/ ντης Αθανάσιος 
Κατσάρας, Ταμίας ο Υπαστυν.Α1 Κων
σταντίνος Γαϊδαρτζής και μέλη οι: Α
στυν. Α1 Ιωάννης Πασσαλής, Αστυν. Β' 
Γεώργιος Θάνογλου, Αστυν. Α1 
Σταύρος Γαϊτανίδης, Αστυν. Α1 
Σταύρος Βαλλίδης, Αστυν. Υ- 
ποδ/ντής Αργυρόπουλος Αργυρό- 

πουλος και ο Υπαστυν. Α  Δημήτριος 
Μπουραζάνας.

Γ ιό την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέ- 
γησαν οι: Αστυν. Α' Γεώργιος Σακονί- 

δης, Υπαστυν.Α'Χαρίλαος Μπαζάκας 
καιοΥπαστυν.Α'ΠαύλοςΓεωργιάδης.

ΕΝΩ ΣΗ Α ΣΤ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  
Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων 
Καστοριάς μεαπόφασητουΔ.Σ., θεω
ρώντας ότι οι αστυνομικοί αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα του παραγωγι
κού ιστού της κοινωνίας και εγγυώ-

νται με το έργο τους τη δημόσια τάξη 

και ασφάλεια και θέλοντας να επι

χειρήσει παρέμβαση σε θέματα κοι

νωνικής αιχμής που απασχολούν 

πρώτιστα τη νεολαία, αποφάσισε τη 
συμμετοχή της στην23 ηΔιεθνή'Εκθε- 

ση Γούνας που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα. Η παρουσία της Ένωσης 

σε δικό της χώρο και η διανομή ε

ντύπου που περιείχε διακήρυξη αρ
χών της Ένωσης και το έργο των αν- 

δρών της Α.Δ. Καστοριάς, τις επιτυ
χίες, κοινωνικά μηνύματα γιαθέματα 

ναρκωτικών και οδηγίες για την πρό
ληψη καθώς και χρήσιμα μηνύματα ο

δικών ατυχημάτων, απέσπασε τα ευ
μενή σχόλια της πολιτικής και φυ

σικής ηγεσίας του ΥΔΤ, καθώς και 

πλήθους κόσμου που επισκέφθηκε το 
χώροτου περιπτέρου.

Κατά την τελετή εγαινίων της έκθε
σης, το προεδρείο της Ένωσης, επέ
δωσε υπόμνημα στον Υφυπουργό Ο ι

κονομικών κ. Δρυ, ο οποίος επισκέ- 
φθηκετοπερίπτεροτης'Ενωσης μαζί με 

τον Υπουργό Μακεδονίας - Θράκης κ. 
Πετσόλνικο,μετατοπικάεργασιακά, θε

σμικά και οικονομικά αιτήματα. Το περί

πτερο επισκέφθηκαν βουλευτές του νο
μού και δημοτικοί άρχοντες.

ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ Π ΥΡΑΣΦ ΑΛΕΙΑΣ

Ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Γεώργιος Ρωμαίος, έδωσε εντολή 
στον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνο

μίας Αντιστράτηγο Αθανάσιο Βασιλό

πουλο, να εκδώσει διαταγή στην ο
ποία μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι ό

λες οι Αστυνομικές Διευθύνσεις θα 
πρέπει να διαθέσουν κατάλληλο σε α
ριθμό αστυνομικό προσωπικό, πουθα 

ηεριπολεί μεπεζές ή εποχούμενες πε
ριπολίες στις περιοχές σεδασικές πε
ριοχές που πρόσφατα κάηκαν για την 
αποτροηήοικοπεδοποίησης - καταπά

τησης των εκτάσεων αυτών και την α
νέγερση κατοικιώνήτηνοποιαδήποτε 

εμετάλευση των καμένωνεκτάσεων.
Παράλληλα, όλοι ανεξαιρέτως οι α

στυνομικοί στα πλαίσια των καθηκό
ντων τους, μόλις αντιληφθούν περι
πτώσεις περίφραξης ή καταπάτησης 

καμένων περιοχών ή χώρων, να εξα
κριβώνουν άμεσα, σε συνεργασία με 
τις αρμόδιες δασικές, νομαρχιακές, 
πολεοδομικές Αρχές και τους οι

κείους Οργανισμούς Τοπικής Αυτο
διοίκησης -όπου απαιτείται-την ύπαρ
ξη ποινικής παράβασης και σε θετική 

περίπτωση να εφαρμόζουν απαρέ
γκλιτα και χω ρίς καμία εξαίρεση 
την αυτόφωρη διαδικασία (σύλλη

ψη δραστών - σχηματισμό δικογρα

φ ίας - αποστολή των δραστών στην 

κατά τόπο αρμόδια Εισαγγελική Αρ

χή), ενημερώνοντας ταυτόχρονα τις 

κατάόπουςσυναρμόδιεςυπηρεσίες.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ Δ ΙΕ Υ Κ Ο Λ Υ Ν 
ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Όπωςείναι γνωστό, το68% τουενε- 

νεργείαΑστυνομικούΠροσωπικούεί- 
ναι ασφαλισμένο στο Μετοχικό Τα

μείο Στρατού του οποίου ένα σημαντι

κό περουσιακό στοιχείο είναι η Γ ενική 
Τράπεζα Ελλάδος,της οποίας κατέχει 

το 68,5% των μετοχών. Η Τράπεζα, 
στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών 

και διευκολύνσεων προσφέρει για το 

σύνολο του Αστυνομικού Προσωπι

κού ειδικά μειωμένα επιτόκια, στεγα- 
στικά δάνεια και πιστωτική κάρτα Visa, 
τα οποία σήμερα έχουν ωςεξής:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ - ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ 

ΔΑΝΕΙΑ, ΕΠΙΤΟΚΙΟ 16,30%
-Μέχρι του ποσού του 1 εκατομμυρίου 

δραχμώνχωρίςδικαιολογητικάαγορών.

-Από 1 -8 εκατομμύρια δραχμές για 
αγορά ειδών διάρκειας, έναντι δι- 

καιολογητικών (χρηματοδότηση μέ
χρι τοό5%της αξίας των αγοραζομέ- 
νωνειδών).

2. ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
-α) Σταθερό επιτόκιο γιατρία χρόνια

10,30%
-β)Κυμαινόμενοεηιτόκιο 1 1,80%
3. ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ, ΕΠΙΤΟΚΙΟ

19,30%

Χορήγηση της κάρτας τον πρώτο 
χρόνο χωρίς καταβολή της συν
δρομής.

Στα παραπάνω επιτόκια δεν περι

λαμβάνεται η εισφορά του Ν. 
128/75,1,20%.

Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Αρχ/κας (Π.Σ.) Ευγένιος Περδι- 
κάρηςπου υπηρετεί στην Α.Δ. Κεφαλ
ληνίας επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της Γ.Α.Δ. Ατ

τικής. Τηλ. 0671-714341 και 
9349265.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ο ΙΚ Ο Π ΕΔ Ο

Πωλείται οικόπεδο 500τ.μ. από ο ι

κοδομικό συνεταιρισμό πρώην Α.Π. 
στα Καμμένα Βούρλα (Άγιος Σερα- 
φείμ). Πληροφορίες Αρχ/κας Διον. 
Ντανάσης, τηλ. 6548874,6928510 

εσ.326. Ο

Επιμέλεια: 

Α ρ χ /κ α ς  Κω ν /ν ο ς  Κούρος
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Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο

Κ Α Λ Ε Ι Δ Ο Σ Κ Ο Π Ι Ο

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1908

* Μια διεθνής διάσκεψη στηΛουκέρνη (Ελβετία), που συγκλήθηκε με θέ

μα την προστασία των εργαζομένων, απαγόρευσε την απασχόληση παι

διών κάτω των 14 σε νυχτερινή εργασία στα εργοστάσια.

* Συγκροτήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο πρώτος πολιτικός σύλλογος 

των Ελλήνων.

* Το κακουργιοδικείο της Σάμου καταδίκασε το Θ. Σοφούλη και 18 από 

τους οπαδούς του σε θάνατο.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1918

* 01ΗΠΑ αναγνωρίζουν την Τσεχοσλοβακία ως έθνος.

* Οι Έλληνες δημοσιογράφοι διαμαρτύρονται προς όλο τον πολιτισμένο 

κόσμο για τις ανήκουστες φρικαλεότητες, που διέπραξαν οι Βούλγαροι σε 

βάρος του ελληνικού στοιχείου της Ανατολικής Μακεδονίας.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1928

‘ Απαγωγή δέκα μαθητών γυμνασίου από ληστές, έξω  από τη Λάρισα. Γ ια 

την απέλευθέρωσή τους ζητούν λύτρα 500 χιλ. σε λίρες ή δολάρια.

* Καταρτίστηκε στην Ελλάδα σχέδιο νόμου για την ίδρυση Συμβουλίου Ε

πικράτειας. Ο Ρακτιβάν θα αναλάβει την Προεδρία.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1938

* Καθελκύεται το “Κουίν Ελϊζαμπεθ" για το παρθενικό του ταξίδι.

* Για την ανάπτυξη του ελληνικού Τουρισμού ιδρύεται Ελληνικό Τουριστι

κό Γραφείο στο Λονδίνο.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1948

* Αεροπειρατεία σε αεροσκάφος της ΤΑΕ, που εκτελούσε τη γραμμή 

Αθήνας - Θεσσαλονίκης. Έξι αεροπειρατές ανάγκασαν τον πιλότο να ο

δηγήσει το αεροσκάφος στη Γιουγκοσλαβία, όπου αποβιβάστηκαν. Έπειτα 

το αεροσκάφος επ έστρεψ ε στη Θεσσαλονίκη.

* Αντάρτες, χρησιμοποιώντας εκρηκτικές ύλες κατέστρεψαν το σιδη

ροδρομικό σταθμό Αργους.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1958

* Σύσσωμος ο ελληνικός λαός μετέχει σε βωβή διαμαρτυρία από τις 

11.00' μέχρι τ ις  11.30' για την Κύπρο.

* Αρχισε η εφαρμογή των μέτρων κατά των τεντιμηόυς. Κούρεμα με 

ψιλή μηχανή και παρέλαση με πινακίδα, που γράφει: "Είμαι τεντιμπόυς και 

πέταξα γιαούρτι σε γυναίκα".

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1968

* Σύμφωνα με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, το αποτέλεσμα του εμφύλιου 

πόλεμου στη Νιγηρία είναι να πεθαίνουν από την πείνα και τις  κακουχίες, κα

θημερινά, οκτώ με δέκα χιλιάδες άτομα στα προσφυγικά σρατόπεδα της 

Μπιάφρα.

* Μ ε την περισυλλογή στον Ινδικό Ωκεανό του σοβιετικού σταθμού "Ζο- 

ντ 5" τελειώ νει μια νέα επιχείρηση κατάκτησης του Διαστήματος.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1978

* Μ ε νομοσχέδιο νομιμοποιήθηκαν οι αμβλώσεις μέχρι τον 5ο μήνα.

* Δύο Σοβιετικοί αστροναύτες επιτυγχάνουν ρεκόρ παραμονής στο διά

στημα διάρκειας 96 ημερών.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1988

* Εκτροχιασμός αμαξοστοιχίας, στην περιοχή της Κινέττας, με 6 νε

κρούς και 30 τραυματίες.

* Στο Περού ανακαλύπτεται ο μεγαλύτερος μέχρι σήμερα θησαυρός α

πό χρυσό και πολύτιμους λίθους. □
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/ Ι—Ιν. Κατηγορ ίες για διατάραξη 
'  της τάξης αντιμετωπίζει η 

πενταμελής δημοσ ιογραφ ική  ο 
μάδα μ ιας τηλεοπτικής εκπομπής, 
που έβαλε στην εφ ημερ ίδα  μικρή 
αγγελ ία  ζητώντας ...δολοφόνο. Η 
ομάδα της εκπομπής "Ταφ" ενός 
ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου, ε
το ίμ α ζ ε  έρ ευ να  γ ια  τ ις  "α βύσ 
σους της κο ινω νίας μας" και δη
μοσίευσε μικρή αγγελία  όπου έ 
γραφ ε ότι ζητείται "θαραλλέο ά
τομο γ ια  σύντομη υπόθεση με α
μοιβή 25 .000  μάρκα". Ο ταν ένας 
5 9 χ ρ ο ν ο ς  ε η ιχ ε ιη μ α τ ία ς , που 
θεώ ρησε την αγγελ ία  ύποπτη, τη
λ εφ ώ νη σ ε, ο ι δ η μ ο σ ιο γ ρ ά φ ο ι 
του είπαν ότι έπρεπε να σκοτώσει 
κάποιον. Στη συνάντηση, όμω ς, 
που κανονίστηκε, αντί του επιχει
ρηματία  πήγε η ασ τυνομ ία  που 
σ υ ν έλ α Β ε  το υ ς  δ η μ ο σ ιο γ ρ ά 
φους. Εκείνοι υποστήριξαν ότι α
πλά ήθελαν να αποδείξουν πόσο 
εύκολο-είνα ι να "βγάλεις ιστορία 
με έγκλημα έναντι 25 .000  μάρ
κων". Ο  διευθυντής της Αστυνο
μ ίας του Μ ονάχου χαρακτήρισε 
το περιστατικό "κακόγουστο" και 
πρόσθεσε ότι "προφανώς τα ριά- 
λιτι σόου δεν γνω ρίζουν όρια".

Θ Φ ρα γμ ο ί στις επεμβάσεις 
και σ τις  ια τρ ικ ές  π ράξεις 

γενικά, που αποσκοπούν στην επι
λογή του φύλου του παιδιού και 
στην τροποποίηση του ανθρώπι
νου γονιδ ιώ ματος, Βάζει η σύμ
βαση γ ια  την προστασία των αν
θρωπίνων δικαιωμάτων, που υπέ
γραψαν τα κράτη-μέλη του Συμ
βουλίου της Ευρώπης και φυσικά 
η Ελλάδα. Η σύμβαση επιτρέπει ε
πίσης την αφαίρεση οργάνω ν α
πό ζώ ντα πρόσωπα για μεταμό
σχευση μόνο αν δεν υπάρχει κα
μιά άλλη εναλλακτική μέθοδος.

Ο ι υπουργοί Εσωτερικών 
και Δ ικα ιοσύνης της Ευ

ρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποίη
σαν για πρώτη φορά τον όρο Ισ-

λαμική Τρομοκρατία κατά τη δ ιάρ 
κεια των εργασ ιώ ν του Συμβου
λίου στις Βρυξέλλες. Ο ι υπουργοί 
αναφέρθηκαν στην επιτυχία των 
αστυνομικώ ν σωμάτων των χω 
ρών της Ένωσης, ύστερα από τη 
συγκέντρω ση π ληροφ οριώ ν να 
δράσουν ταυτόχρονα και να συλ- 
λάβουν δεκάδες υπόπτους που πι
θανόν να διέπρατταν τρομοκρατι
κές εν έ ρ γ ε ιες  κατά τη δ ιάρκεια  
του Μ ουντιάλ της Γαλλίας. Ήταν η 
πρώτη φορά που οι υπουργοί δε 
μ ίλησαν για Αλγερινούς, Α ραβες 
ή Ιρ α νο ύ ς  τρ ο μ ο κ ρ ά τε ς , αλλά 
χρησιμοποίησαν τον όρο  "Ισλα- 
μική Τρομοκρατία".

Π ολ ιτική  σ υ μ φ ω ν ία  επί 
του κειμένου της σύμβα

σης γ ια  την έκπτωση από το δ ι
καίωμα της οδήγησης, σύμφωνα 
με την οποία οι οδηγο ί που εκπί
πτουν από το δ ικα ίω μα οδήγησης 
σε άλλο κράτος-μέλος της Ένω
σης από εκ ε ίν ο  της κα νον ικής  
δ ιαμονής τους, δε θα πρέπει να 
δ ιαφεύγουν τα αποτελέσματα αυ
τού του μέτρου όταν βρίσκονται 
σε άλλο κράτος-μέλος από εκε ί
νο της παράβασης. Η σύμβαση 
αυτή ηροβλέπεται να υπογράφει 
στο πλαίσιο του Συμβουλίου Πε
ρ ιβά λλοντος . Ό λ ε ς  ο ι αντιπρο
σ ω π είες  α να φ έρ θ η κα ν  η κάθε 
μ ία  αναλυτικά στο φ α ινόμενο  του 
οργανω μένου  εγκλήματος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στις πρω
τοβ ο υλ ίες  που έχουν αναπτύξει 
σε εθνικό επίπεδο, υποβάλλοντας 
συγχρόνω ς ηροτάσεις-κατευθύν- 
σ ε ις  γ ια  αποτελεσματικότερη α
ντιμετώπιση συγκεκριμένω ν μορ
φώ ν οργανω μένου εγκλήματος, 
όπως το ο ικονομ ικό έγκλημα, το 
ο ικο λο γ ικό , τα ναρκω τικά και η 
λαθρομετανάστευση. Ό λ ες  σχε
δόν οι αντιπροσω πείες, μεταξύ 
των οποίων και η ελληνκή, τόν ι
σαν το υψηλό επίπεδο της αστυ
νομ ικής σ υνεργασ ίας στο πλαί
σιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε 

ντοπίζοντας συγχρόνω ς τις αδυ
να μ ίες  της δ ικαστικής συνεργα
σίας. Για το λόγο  αυτό, ζήτησαν 
την ανάπτυξη της, προκειμένου να 
φθάσει στα επίπεδα της αστυνο
μικής, προτείνοντας σαν πρώτο 
μέτρο την εναρμόνιση των ποινι
κών νομοθεσ ιώ ν των κρατών-με- 
λών. Κατά τη δ ιάρκεια  του Συμ
βουλίου τον ίσ τηκε ακόμη ο ρό
λ ο ς  που θα  δ ια δ ρ α μ α τ ίσ ε ι η 
EUROPOL στην αντιμετώπιση του 
οργανω μένου εγκλήματος.

Ο ι υπουργοί Γεω ργίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ύστε

ρα από διαπραγματεύσεις μηνών, 
συμφώ νησαν τελικώ ς στο νόμο 
που αφ ορά  στην αναγραφή της 
σύστασης των γενετικώ ς τροπο
ποιημένων τροφ ίμω ν. Σύμφωνα 
με τη νέα νομοθεσ ία , η οποία θα 
τεθεί σε ισχύ αυτό το καλοκαίρι, 
ο ι Β ιομηχαν ίες συσκευασμένων 
τροφ ίμω ν θα υποχρεούνται να α
ναγράφουν στις συσκευασίες ότι 
το προϊόν περιέχει γενετικώ ς τρο
ποποιημένο καλαμπόκι ή σόγια. 
Ο  νόμος αναμένεται να δημιουρ
γ ή σ ε ι α ρκετά  π ροβλήματα , κυ
ρ ίω ς στις  μ ικρές  β ιομηχαν ικές  
μονάδες, ο ι οποίες θα επιβαρυν
θούν με τα έξοδα  δ ιαχω ρισμού 
των φυσικώ ν από τους γενετικά 
τροποποιημένους σπόρους. Πά
ντως, πολλοί υπουργοί δεν είνα ι 
ικανοποιημένοι με τη νέα νομοθε
σία επειδή οι νέες μέθοδοι επε
ξ ε ρ γ α σ ία ς  εν δ έ χ ε τα ι να κατα 
στήσουν αδύνατο τον έλεγχο  για 
την παρουσία γενετικώ ς μεταλ
λαγμένω ν δημητριακών.

Η Ελλάδα και η Πορτογαλία 
έχουν τους πλέον επικίνδυ

νους δρόμους της Ευρωπαϊκής Έ
νωσης, με κριτήριο τα θανατηφόρα 
τροχαία ατυχήματα που σημειώνο
νται στην επικράτεια τους, σύμφω
να με σχετική έρευνα της στατι
στικής υπηρεσίας της Κοινότητας 
EUROSTAT. Ειδικότερα, οι δρόμοι 
της χώρας μας παρουσιάζουν την 
εικόνα "νεκροταφείου", δεδομένου 
ότι ο ι θ ά να το ι από τρ ο χ α ία  α
τυχήματα σημείω σαν αύξηση της 
τάξης του 20%, σε μια περίοδο που 
η τάση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση ήταν ακριβώ ς η αντίθετη. 
Στον αντίποδα της Ελλάδας και της 
Πορτογαλίας, βρίσκονται η Βρετα
νία και η Σουηδία που, σύμ.φωνα με 
την EUROSTAT, έχουν τους πιο α
σ φ αλε ίς  δρόμους στην Κοινότη
τα. Ο  αρ ιθμός πάντως των θανα

τηφ όρω ν ατυχημάτων στην Κο ι
νότητα σημειώ νει μείωση της τά
ξης του 14% τα τελευταία χρόνια, 
εφ ' όσον ο μέσος όρος θανάτων 
έχει περιορισθεί στους 119 από 

148 που ήταν το 1989.

Η προπαρασκευαστική συ
νάντηση γ ια  τη δημιουργία  

της Κ υκλαδ ικής Α κ α δ η μ ία ς  γ ια  
την Ευρώπη π ραγματοπ οιήθηκε 
πρόσφατα στην Τήνο, με πρωτο
βουλία του ομώνυμου σω ματείου 
κα ι τη σ υ μ μ ε το χ ή  π ροσ ω π ι
κοτήτων από την Ελλάδα και άλ
λες  χώ ρες της Ευρωπαϊκής Ένω
σ ης. Η α κ α δ η μ ία  απ ευθύνετα ι 
στους νέους και καθιερω μένους 
επ ιστήμονες της Ένωσης, ο ι ο 
ποίοι επ ιθυμούν να συμβάλουν 
στη χ ά ρ α ξη  μ ια ς  ν έ α ς  ευ ρ ω 
παϊκής πορείας με έμφαση στην 
κοινωνική καιι πολιτισμική διάστα
ση της ολοκλήρω σης και σεβα
σμό της πολυφωνίας. Στην προ
παρασκευαστική συνάντηση συμ
μετείχαν προσωπικότητες από το 
ευρωπαϊκό δίκτυο TEPSA, ECSA, 
JEAN Μ Ο Ν Ν Ε Τ και ευρω παϊκά 
πολιτιστικά ιδρύματα, ενώ τις ερ 
γα σ ίες  συντόνισαν οι καθηγητές 
κ. Ν. Σκανδάμης, Κ. Στεφάνου και 

ο ζω γράφ ος κ. Κ.Τσόκλης.

Ο  Μ ε θέμα τα περιφερειακά 
π ρ ο β λ ή μ α τα  τη ς  Ευρω 

παϊκής Ένωσης, την Ο ικονομική 
και Νομισματική Ένωση, την περι
φερειακή συνεργασία και την πα
γκο σ μ ιο π ο ίη σ η , καθώ ς και τ ις  
σ χ έσ ε ις  Ε.Ε-ΗΠΑ, ολοκληρώ θη
καν οι εργασ ίες  του "Συμποσίου 
της Σύμης" που διοργανώ νουν το 
Ίδρυμα "Α νδρ έα ς Παπανδρέου" 
σ ε σ υ ν ε ρ γ α σ ία  μ ε  το  ίδ ρ υ μ α  
"OLAF PALME" στη Σύμη. Εκπρό
σωποι του ακαδημαϊκού και ο ικο 
νομ ικού  κόσμου από 20  χώ ρες 
της Ευρώπης και τις ΗΠΑ, πήραν 
μέρος στις εργασ ίες  του Συμπο
σίου, τις οποίες συντόνιζε ο ανα
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών 
κ. Γ. Παπανδρέου. Ο ι συμμετέχο- 
ντες ε ίχαν  την ευκαιρ ία να ανταλ
λάξουν απόψεις σχετικά με τα ση
μαντικά θέματα που απασχολούν 
την Ευρώπη, ενώ  παρακολούθη
σαν επίσης τις εναρκτήριες εκδη

λώ σ εις  του Φ εστιβάλ Σύμης. Π

Επιμέλεια:
Π.Υ. Α φ ρ ο δ ίτη  Κ οκκ ίνου
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Χα ρ ά ς  ευ α γ γ έλ ια  γ ια  τους 
Τούρκους που παρέλαβαν α

πό την αρμόδια αξιωματούχο της 
βρετανικής κυβέρνησης τα γλυπτά 
του "Κάστω ρ". Ο  Τούρκος πρέ
σβης στη Βρετανία έδειχνε ενθου
σιασμένος όταν παραλάμβανε α
πό την υπεύθυνη της βρετανικής υ
πηρεσ ίας ανάσυρσης ναυαγίω ν 
Βερονίκ Ρόμπινσον τα επτά γλυπτά 
της ρω μα ϊκής περιόδου. Μ εταξύ 
αυτών ε ίνα ι ο ι προτομές της Α 
φροδ ίτης και του Μάρκου Αυρη- 
λίου. Ο ι παράνομες ανασκαφές" 
είπε οΤούρκος πρέσβης, "μας στέ
ρησαν τη γνώση του περελθόντος". 
Η παράδοση των γλυπτών συνιστά 
για τον Τούρκο πρέσβη "προειδο
ποίηση στους λαθρέμπορους και 
όσ ους κάνουν παράνομες ανα
σκαφές ότι όλοι οι υπεύθυνοι άν
θρωποι ανά τον κόσμο εργάζονται 
ε ν α ν τ ίο ν  το υ ς ". Τά μ α ρ μ α ρ α  
βρήκαν και έφεραν στην επιφάνεια 
Βρετανοί δύτες και ο ι α ρμόδ ιες 
αρχές ανακοίνωσαν ότι οι Τούρκοι 
α π έδ ε ιξα ν  ό τ ι τα γλυπτά τους 
ανήκουν. Σε ένα σύντομο σχόλιό 
της, η "Ιντιπέντεντ" -που τάσσεται 
κατά της επιστροφής αρχαιολογι
κών θησαυρώ ν- με αφορμή την 
παράδοση των γλυπτών του "Κά
στωρ" σημειώνει: "Ποιο θα είναι το 
επόμενο βήμα: Έτσι που πάει η κυ
βέρνηση, σε λ ίγο  η Α γγλία  δε θα 
έχει κανένα θησαυρό. Δεν πειράζει 
όμω ς, τουλάχιστον θα μας μ ε ί

νουν για πάντα τα Ελγίνεια".

Χαϊ-Τεκ" έγ ινε  η αμερικανική 
Αστυνομία, ξεκινώ ντας από 

την Πολιτεία της Λουιζιάνας. Τα πε
ριπολικά εφοδιάστηκαν με τελευ
τα ίου τύπου φ ορητούς υπολογι
στές, οι οποίοι είναι συνδεδεμένοι 
στο κετρ ικό  δ ίκτυο  της Αστυνο
μ ίας. Εκεί βρ ίσκοντα ι πληροφο
ρ ίε ς  γ ια  όλω ν των κατηγορ ιώ ν 
τους καταζητούμενους και τους υ
πόπτους, με φω τογραφ ίες, δακτυ
λικά αποτυπώματα, αρχείο  με τα 
κλεμ μ ένα  ατοκίνητα, εντάλματα

συλλήψεων και πολλά άλλα στοι
χεία, ανά πάσα στιγμή διαθέσιμα 
στους αστυνομικούς.

Την περίπτωση του 25χρονου 
Κινέζου με τρία μάτια αποκά

λυψε ο δρ. Ζένγκ Γιζόνγκ από το 
νοσοκομείο  Πουτιάν της επαρχίας 
Φουζιάν. Το τρ ίτο μάτι, που βρ ί
σκεται στον αριστερό κρόταφο ε ί
ναι τέλεια  σχηματισμένο, δυστυ
χώ ς όμω ς ο νεαρός Κ ινέζος δεν 
βλέπει καθόλου ούτε με το τρίτο, 
ούτε με το αριστερό μάτι Η κινέζικη 
εφημερ ίδα που δημοσίευσε την ε ί
δηση ανέφερε ότι στα παγκόσμια 
χρονικά είναι γνωστές μόνο τρεις 
περιπτώσεις ανθρώπων με τρ ία 
μάτια.

Χρειάζονται μόλις μισή ώρα 
γ ια  να κάνουν το Ιντερνετ... 

σμπαράλια. Δώστε τους λ ίγο  χρό
νο παραπάνω και όχι μόνο το δο 
ρυφ ορ ικό  σύστημα τηλεπικοινω
νιών αλλά ούτε οι απόρρητοι υπο
λογ ισ τές του Λευκού Ο ίκου  δεν 
τους γλιτώνουν. Ο ι χάκερ δεν α
σ τε ιεύ ο ν τα ι. Κα ι όπω ς ε ξ ο μ ο 
λογήθηκαν οι ίδ ιο ι στην αμερικα
νική Βουλή τρομοκρατώντας τους 
πολιτικούς, τα κυβερνητικά και τα ε
μπορικά υπολογιστικά και τηλεπι
κοινωνιακά δίκτυα γίνονται εύκολα 
παιχνιδάκι στα χέρια τους. Έτσι ο 
πρόεδρος Κλίντον ανακοίνωσε τη 
σύσταση δύο κυβερνητικών οργα
νισμών για την αντιμετώπιση των 
τρομοκρατών του κυβερνοχώρου. 
Κάτι που μόνο χαμόγελα  έφ ερ ε 
στα πρόσωπα των χάκερ, μια που 
τα θύματα τους είναι ήδη πολλά και 
δύσκολα θα β ρεθε ί κάποιος να 
σταματήσει τη δράση τους. Πιο 
πρόσφατο παράδειγμα, το αμερι
κανικό Πεντάγωνο- για πολλοστή 
φορά- και ο Έλτον Τζων. Το χτύπη
μα των χάκερ σε δεκάδες στρα
τιωτικά δίκτυα των ΗΠΑ, μέσω I- 
ντερνέτ, στην Αεροπορία, το Ναυ
τικό και το Πεντάγωνο, μπορούσε 
να οδηγήσει και σε Τρίτο Παγκό

σμιο Πόλεμο. Ενώ το αντίστοιχο 
στον Βρετανό, τον ρεζίλεψ ε δημο
σ ίω ς, φανερώ νοντας τους προ
σωπικούς του λογαριασμούς τρα
πεζών, πιστωτικών καρτών και τα 
περιεχόμενα της τηλεφωνικής του 
ατζέντας σε όλο τον κόσμο. Στην 
περίπτω ση του Έ λτον Τζω ν, ο 
34χρονος Μηέντζαμιν Πελ, χρησι
μοποίησε λιγότερο "χαϊ-τεκ" μεθό
δους, αφού έψαξε στα σκουπίδια 
του θύματος για να βρει τηλέφωνα 
και κωδικούς. Μ ε αυτά, εισχώρησε 
στον υπολογιστή του τραγουδιστή, 
κλέβοντας τις πολύτιμες πληροφο
ρίες. "Κάτι ηού ήταν ευκολότερο από 
το να βρω τα σκουπίδια του", είπε ο 
Πελ στους αστυνομικούς.

Σ τη Γαλλία τρώνε κρέας αλό
γου, και στην Κορέα τρελαί

νονται για κρέας σκύλου. Στην ε
παρχία Ζαπατέκας του Μ εξικού, 
μια φτωχή και υποβαθμισμένη ε
παρχία στα Βόρεια της χώρας, η α
γαπημένη σπεσιαλιτέ των ντόπιων 
είναι οι αρουραίοι. Αποτελεί μάλι
στα τόσο δημοφ ιλές "πιάτο" που 
μ ερ ικ ά  ε ίδ η  α ρ ο υ ρ α ίω ν  απει
λούνται με εξαφάνιση. Δεν είναι 
μόνο η μεγάλη φτώχεια και η έλ
λ ε ιψ η  τρ ο φ ίμ ω ν  που ο δ ή γησ ε 
τους κατο ίκους να τρώ νε αρου- 
ραίους. Το κρέας τους θεωρείται 
τόσο νόστιμο και δημοφ ιλές που 
έχ ο υν  δ η μ ιο υ ρ γ η θ ε ί δ ιά φ ο ρ ο ι 
μύθοι και δοξασ ίες για τις "ευερ
γετικές" ιδιότητες των αρουραίων. 
Α ρουρα ίος ψητός είνα ι ιδανικός 
γ ια  κάποιον που αναρρώνει από 
εγχείρηση βοηθάει, λένε, να κλεί
σει η πληγή πιο γρήγορα. Α ισθάνε
στε μήπως ατονία ή νιώθετε κατα
πονημένος... Ένα μπολ σούπας α- 
ρουραίου θα σας αναζωογονήσει! 
"Τα παιδιά τρελαίνονται για αυτό το 
φαγητό. Είναι καλύτερο από μπρι
ζόλα. Ο ι αρουραίοι τρέφονται με 
ρ ίζες  κάκτων και το κρέας τους ε ί
να ι πολύ καθαρό. Γιατί να προ
τιμήσουμε κρέας αγελάδας που 
μπορεί να περιέχει ορμόνες" δη
λώνει ο Σάμιουελ Χερνάντες, άρι- 
στος κυνηγός αρουραίων. Το ε
μπόριο κρέατος αρουραίων είναι 
απαγορευμένο στο Μ εξικό, όμως 
πολλοί κυνηγοί όπως ο Χερνάντες 
το πουλούν παράνομα περίπου ένα 
δολάριο το κομμάτι.

“ ■ εχάστε τα κλισέ για την κα- 
■ ■ τά κ τη σ η  των "προπυργίων 

των ανδροκατούμενω ν επαγγελ
μάτων" και δείτε το όλο θέμα πε
ρισσότερο υπολογιστικά, τουλάχι

στον, ύστερα από αυτό που συνέβη 
στη Βικτωρία της Αυστραλίας. Το 
Α σ τυ νο μ ικό  Τμήμα του Μπέρν- 
στάϊλ υποχρεώθηκε να αποζημιώ
σει την αστυνομικίνα Ναρέλ Μακέ- 
να με το εντυπωσιακό ηοσόν των 
25  εκ α το μ μ υ ρ ίω ν  δ ρ α χμ ώ ν  ε
πειδή την π αρενοχλούσ αν σε
ξουαλικά οι συνάδελφοι της. Ση
μειώνεται ότι πρόκειται για αποζη- 
μίωση-ρεκόρ που δίνεται από το 
αστυνομικό σώμα της Αυστραλίας 
γ ια  σεξουαλική παρενόχληση. Η 
30χρονη Ναρέλ Μακένα, η οποία 
εξακολουθεί να εργάζεται στο α
στυνομικό σώμα, προσέφυγε στο 
Δικαστήριο κατά των Δ ιακρίσεων 
και υποστήριζε ότι άνδρες αστυνο
μικοί της έκαναν άσεμνες προτά
σεις και την άγγιζαν παρά τη θέ
λησή της. Το δικαστήριο αποδέ
χθηκε πως η αστυνομικίνα υπέφε
ρε επί τρία χρόνια δίπλα στους άν
δρες συναδέλφους στο Τμήμα του 
Μ πέρνστάϊλ και ενέκρ ινε να της 
δοθεί αποζημίωση ύψους 125 χι
λιάδων δολαρίω ν Αυστραλίας.

Ο πειρασμός ήταν μεγάλος 
και το Βατικανό υπέκυψε ... 

ευχαρίστως. Για πρώτη φορά στην 
ιστορία της Α γ ίας Έδρας, αλλά και 
του καλλιτεχνικού στερεώματος, έ
νας Πάπας θα είνα ι πρωταγωνι
στής σε μουσ ικό β ιντεοκλίπ . Ο  
Ιωάννης Παύλος Β' θα εορτάσει 
την εικοσ αετία  του Ποντιφικάτου 
του μέσα από ένα τραγούδι του Α- 
μεντέο Μ ίνγκι, που θα φέρει τον 
τίτλο 'Ένας άνδρας που ήρθε από 
μακρυά" και θα κάνει το δισκογρα- 
φ ικό  του ντεμπούτο στις 24 του 
προσεχούς Σεπτεμβρίου. Το β ι
ν τεο κλ ίπ  του τρ α γ ο υ δ ιο ύ , που 
πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία 
με τον τηλεοπτικό σταθμό της Α
γ ίας ?Εδρας, θα περιέχει σκηνές 
από τη ζωή του Πάπα Βοϋτίλα, από 
την εφηβεία  του έω ς την απόπειρα 
δολοφ ον ίας εναντίον του και τις 
ευαγγελ ικές αποστολές του ανά 
τον κόσμο. Ω ς γνωστό, οι φωτο
γρ α φ ίες  και το τηλεοπτικό υλικό με 
την εικόνα του Ιωάννη Παύλου Β' 
δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
χω ρίς την ειδική άδεια της Αγίας 
Έδρας. Στην περίπτωση του Αμε- 
ντέο Μίνγκι, όμως, όλα εξελίχθηκαν 
καλά και το τραγούδι καθώς και το 
βιντεοκλίπ έχουν δεχθεί τις ... ευλο

γ ίες του Πάπα. □

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΔΙΗΓΗΜΑ

Η φ ω ν ή  τ η ς  Ν

Το επεισόδιο τελείω σε - ο φόνος και η σύλληψη δηλαδή - πριν καλό κα

ταλάβω ότι βρέθηκα μάρτυρας σε μια καταπληκτική συγκυρία γεγονότων. 

Ή ίσως να μην ήταν ούτε συγκυρία. Μπορεί να ήταν όλα προκαθορισμένα 

πάνω από μισό αιώνα πριν, με μια βάπτιση, χωρίς να ξέρουν τίποτα οι γο

νείς. Ή ακόμα μπορεί να ήταν απλώς μια δική μου εντύπωση που προκάλε- 

σε το ποιητικό μυαλό μου, που με οδήγησε να κάνω τον παραλληλισμό ανά

μεσα στην υπόθεση αυτή και σε μια γνωστή ιστορία της λογοτεχνίας.

Ποιος είμαι; Λέγομαι Τζιμ Μακ Κρίντελ και είμαι ο αρχιφύλακας ντετέκτιβ  

που κάλεσαν όταν κάποιος έσπρωξε τον Μάρκους Κασαμπλάνκα στο κενό 

του ασανσέρ, στα Στούντιο ηχογραφήσεων Ντέιζυ.

Τον έσπρωξαν ή έπεσε μόνος του; Λογική ερώτηση, γιατί αν έπεσε μό

νος του δεν υπήρχε έγκλημα κι εγώ θα μπορούσα να πάω σπίτι μου ν' απο

λαύσω μερικές παγωμένες μπίρες και ένα καλό γεύμα (μου αρέσει πάντα 

να πίνω μπίρα με το φαγητό μου). Αλλά η ομόφωνη γνώμη ήταν ότι τον είχαν 

σπρώξει.

Ο Μάρκους Κασαμπλάνκα ήταν πρόστυχος, κακός, απαίσιος, απατεώ

νας, βλάσφημος. Από εκείνους που δεν πεθαίνουν από ατύχημα. Όλοι μας 

έχουμε γεννηθεί για να πεθάνουμε, ο Μάρκους όμως γεννήθηκε για να δο

λοφονηθεί.

Όλα αυτά τ' ακόυσα απ' όλους όσους ανέκρινα, μαζί με αρκετή δόση χα

ράς για την ξαφνική αλλά οριστική έξοδό του απ' την κυκλοφορία.

Πρώτα μίλησα με τον Μαξ Ακτον, τον ιδιοκτήτη των Στούντιο Ντέιζυ, 

που με πήγε αμέσως στη σκηνή του εγκλήματος.

"Φόνος", είπε. 'Όχι ατύχημα. Το ασανσέρ χάλασε και έμεινε στον έβδομο 

όροφο από το πρωί. Ακόμα περιμένουμε το συνεργείο να 'ρθει να το φτιά

ξει. Ευτυχώς που είμαστε στον τρ ίτο  όροφο και οι πελάτες δε δυσκο

λεύτηκαν και πολύ ν' ανέβουν από τις  σκάλες".

Ήταν ένα ασανσέρ παλιού τύπου, με διάφανο κλουβί. Ανοιγόκλεισα την 

εξωτερική καφασωτή πόρτα σέρνοντάς τη δεξιά κι αριστερά, αδιαφορώ

ντας για τ ' αποτυπώματα. Εκείνη την ώρα θα είχε πια ένα σωρό άλλα. "Δε 

θα 'πρεπε να μην ανοίγει η πόρτα όταν ο θάλαμος δεν είναι από πίσω;" ρώ

τησα.

“Γι' αυτό βάλαμε την πινακίδα Δεν λειτουργεί', είπε ο Ακτον δείχνοντάς 

την. Ήταν ένας κοντόχοντρος άντρας με ροδοκόκκινα μάγουλα και σγουρά 

μαλλιά. Όταν μιλούσε χειρονομούσε ζωηρά, έτσ ι που θα 'ταν φρόνιμο να 

κρατάς λίγη απόσταση για να μη σε χτυπήσει με τα χέρια που τα κούναγε 

σαν τροχονόμος. "Εξ άλλου", συνέχισε "ο Μάρκους ανέβηκε σήμερα από 

τις σκάλες, όπως όλος ο κόσμος μέσα στη ζέστη. Αποκλείεται να ξέχασε 

ότι το ασανσέρ δε λειτουργεί.

Ο ιδιοκτήτης των στούντιο είχε δίκιο για τη ζέστη. Ήταν ένα από αυτά τ ' 

αποπνικτικά θερμά απογεύματα του Ιουλίου που η άσφαλτος του δρόμου 

βράζει, τα κλαδιά των δένδρων κρέμονται προς τα κάτω στεγνά και ακόμα 

και τα πουλιά ιδρώνουν. Μια πολύ κατάλληλη μέρα για το σβήσιμο ενός λά

θος της κοινωνίας.

Μ αζί με τον Ακτον μελετήσαμε το γύρω χώρο. Για να φτάσει στις σκά

λες, ο Κασαμπλάνκα έπρεπε να περάσει από ένα στενό διάδρομο όπου βρί

σκονταν η πόρτα του ασανσέρ. Ο δολοφόνος θα άνοιξε την πόρτα και θα 

κρύφτηκε στη σκάλα, μερικά σκαλοπάτια πιο πάνω. Όταν ο ανυποψίαστος

τ ό ρ η ν  Γ κ ρ έ υ
Του Γουίλιαμ Μηανκίρ

Κασαμπλάνκα πέρασε από κει, ο άγνωστος θα έ τρ εξε  γρήγορα και μ' ένα 

δυνατό σπρώξιμο θα τον έρ ιξε στο κενό, όπου τον βρήκε ο θάνατος τρεις 

ορόφους πιο κάτω. "Είναι απλό", συμπέρανα. Έτσι πρέπει να έγινε. Η ερώτηση 

όμως είναι: Ποιος το 'κάνε" Γύρισα στον Ακτον που στεκόταν μ' ένα ύφος γε

μάτο αυτοπεποίθηση και τον ρώτησα απερίφραστα. "Εσείς το κάνατε;"

"Θα μπορούσα, αλλά δεν ήμουν. Πολλές φορές είχα ευχηθεί το θάνατό 

του, δεν το αρνιέμαι. Σήμερα είναι γιορτή για τα Στούντιο Ντέιζυ".

"Γιατί, ε ίχατε παράπονα απ' αυτόν;"

Ο Ακτον γέλασε κι έδω σε μια ψεύτικη γροθιά στον τοίχο. "Χα! Θ έλετε ν' 

ακούτε μια βδομάδα; Καλά, θα σας πω το πιο πρόσφατο. Ο Κασαμπλάνκα 

ήταν ο υπεύθυνος του ραδιοφωνικού τομέα στις Διαφημίσεις Β και R. Την 

περασμένη βδομάδα ηχογραφήσαμε μια σειρά από διαφημιστικά για έναν 

καινούργιο παραγωγό του τομέα του. Την άλλη μέρα χτυπάει το τηλέφωνο 

και να ο Κασαμπλάνκα που μου λέει:

'Τι μου έκανες, Μαξ; Η ηχογράφηση είναι απαίσια! Ψέματα, φυσικά, γιατί 

η ηχογράφηση ήταν άψογη. Ή θελε απλώς να κάνει δύσκολη τη ζωή του πα

ραγωγού και να του δείξε ι πως αυτός ήταν πιο σπουδαίος. Τι να έκανα; Η Β 

και R μας δίνει πολλή δουλειά και αν έφερνα αντίρρηση ο Μάρκους θα μπο

ρούσε να διακόψει τη συνεργασία την ίδια μέρα. Αναγκάστηκα λοιπόν να 

ξανακάνω την ηχογράφηση με δικά μου έξοδα".

'Τότε είχατε ένα κίνητρο", είπα κοιτώντας τον στα μάτια. "Είχατε και την 

ευκαιρία;".

"Βέβαια. Γυρίζω συνέχεια, εδώ μέσα. Όλοι τριγυρνάνε πάνω - κάτω και 

κανένας δεν ξέρει που βρίσκεται ο άλλος κάθε στιγμή". Ο Ακτον χειρονο

μούσε ακόμα σαν τροχονόμος σε ώρα αιχμής. "Αν μου ζητήσετε άλλοθι, 

δεν έχω να παρουσιάσω κανένα. Και όποιος εδώ μέσα πει ότι έχει άλλοθι 

λέει ψέματα".

Κανένας όμως δεν ισχυρίστηκε ότι ε ίχε άλλοθι. Καθώς ανέκρινα όσους 

βρίσκονταν στα στούντιο όταν ο Κασαμπλάνκα άφησε αυτόν τον κόσμο, α- 

ντιλήφθηκα πως είχα να κάνω με μια μοναδική περίπτωση. Κανένας δεν 

προσπάθησε να διώξει από πάνω του τις υποψίες μου, λες και ήθελαν όλοι 

να βρίσκονται στη θέση του δολοφόνου.

Ύστερα μίλησα με την Ντόρην Γκρέυ, τη ρεσεψιονίστ. Ήταν μια ηλικιω

μένη κοντή γυναίκα γύρω στα πενήντα εφ τά . Ο Ακτον μου ε ίχ ε  πει ότι 

δούλευε κοντά του από ανέκαθεν κι ότι ήταν διακριτική, ψύχραιμη και πιστή. 

Ήταν η μόνη που δε νευρίαζε με τον Κασαμπλάνκα και τους όμοιούς του 

που ταλαιπωρούσαν συνέχεια το προσωπικό των στούντιο. Η απαλή φωνή 

της ήταν τόσο υποβλητική, που όταν αντιμετώπιζαν δύσκολες διπλωματι

κές καταστάσεις στο γραφείο, την έβαζαν αυτή να μιλήσει.

Συμφώνησα με την περιγραφή του Ακτον μόλις την είδα. “Δεσποινίς 

Γκρέυ, δε θα σας απασχολήσω πολύ. Θα ήθελα να σας κάνω μερικές ε 

ρωτήσεις γι' αυτή τη θλιβερή υπόθεση".

"Ναι, δεν ήταν ατυχία; Ακόυσα την κραυγή του ξέρετε".

Είχε νεανική φωνή, με τέλεια  διαμόρφωση, κοντρόλτο θα έλεγα.

Ήταν για μένα ένα ξάφνιασμα, μια εξηντάρα σχεδόν να έχει φωνή εικο

σάχρονης.

"Μήπως έχ ετε  τίποτε άλλο να μου πείτε;".

Όχι. Μόνο ότι βιαζόταν να γυρίσει στο γραφείο του γκρίνιαζε, όπως
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συνήθ ιζε πάντα. Αυτή τη φορά ότι τον καθυστέρησε ο "ανίκανος η

χολήπτης". Εννοούσε τον Κάσεϋ Κάρπεντερ. Μ ετά έφυγε".

"Μάλιστα. Έχετε καμιά ιδέα ποιος μπορεί να τον σκότωσε;".

"Ο καθένας θα μπορούσε. Τον μισούσαμε όλοι μας.

"Ακόμα και σεις, δεσποινίς ΓκρέυΛ

"Ακόμα και 'γω“.

Βρήκα τον Κάσεϋ Κάρπεντερ στο θάλαμο ελέγχου, μπροστά σε μια κον

σόλα δώδεκα καναλιών γεμάτη διακόπτες, βύσματα, φωτάκια και μετρη

τές. Γύρω του, ένα σωρό όρθια μαγνητόφωνα με τεράστια καρούλια. Πίσω 

από το τζάμι, μέσα στο στούντιο, ένας νέος άντρας με μεγάλα μαύρα γυα

λιά και παντελόνι τζην αλλά με γυμνό το στήθος, μιλούσε με τέσσερ ις νεα

ρούς που κρατούσαν ηλεκτρικές κιθάρες.

Ο Κάρπεντερ ήταν μέτριος στο ανάστημα, μάλλον αδύνατος και χωρίς 

ούτε ένα γραμμάριο περιττό λίπος. Το βλέμμα του έμοιαζε με του Κλιντ 

Ήστγουντ όταν του έλεγαν πως δεν πρόκειται να πληρωθεί. Δεν απόρησα 

όταν έμαθα ότι ε ίχε υπηρετήσει στους αλεξιπτωτιστές.

Ό λοι μου λένε ότι θα ήθελαν να σκοτώσουν τον Κασαμπλάνκα", του ε ί

πα. "Εσείς τι λόγους είχατε, Κάσεϋ;".

'Τον σπουδαιότερο". Έσκυψε προς το μέρος μου κι έδ ε ιξε  το αυτί του. 

"Ο Κασαμπλάνκα μου έλεγε συνέχεια και το 'λεγε σ' όλους ότι είναι τεν ε 

κεδένιο. Ξ έρετε τι είναι να βγαίνει βρώμα για έναν ηχολήπτη ότι δεν έχει 

μουσικό αυτί;".

"Ποιος τον σκότωσε, Κάρπεντερ; Εσείς; Ο Ακτον; Η δεσποινίς Γκρέϋ; Ή 

μήπως αυτός ο νεαρός εκ ε ί μέσα;".

"Γιατί όχι όλοι μαζί σε μια ομαδική προσπάθεια;".

"Γιατί κάποιος πρέπει να πληρώσει".

Ο Κάρπεντερ δεν ε ίχε άλλοθι, όπως κι οι υπόλοιποι. Θα μπορούσε εύκο

λα, σε μια σύντομη διακοπή μιας ηχογράφησης, να λείψει λίγο, να πεταχτεί 

ως το διάδρομο της σκάλας και να δώσει μία μικρή σπρωξιά στον αντιπα

θητικό Μάρκους. Είχε δει τον Κασαμπλάνκα να φεύγει απ' το στούντιο και

σαν ηχολήπτης ήταν έμπειρος στο να υπολογίζει το χρόνο.

Μπήκα στο στούντιο για να μιλήσω στο τύπο με τα μαύρα γυαλιά. Λεγό

ταν Χόλμαν Τάνση και ήταν παραγωγός δίσκων μοντέρνας μουσικής.

"Αυτοί είναι εντάξει", απάντησε στην πρώτη μου ερώτηση δείχνοντας 

τους νεαρούς με τις κιθάρες, που τους είχε απομακρύνει για να μείνουμε 

μόνοι. 'Ήρθαν μετά το μεγάλο πήδημα. Εγώ όμως ήμουν εδώ από νωρίς. 

Πρέπει να με βάλετε στους υπόπτους".

"Μπορεί να τον έχ ετε  σκοτώσει κι εσείς;".

"Και βέβαια. Βγήκα απ' το στούντιο πολλές φορές για να πάω στην τουα

λέτα όλο το απόγευμα. Φαίνεται πως με πείραξε κάτι, χ τες  το βράδυ, όπως 

με βλάπτει ο Μπετόβεν".

Η τουαλέτα ήταν δίπλα στη σκάλα! "Ώστε ομολογείτε;".

Όχι. Το μόνο που λέω είναι ότι είχα την ευκαιρία".

"Και το κίνητρο; Είχατε κίνητρο;".

Όπως ο Γκέρσουιν το ρυθμό! Ο Κασαμπλάνκα χρειαζόταν μουσική για 

τις διαφημίσεις των πελατών του. Είχε λοιπόν ένα δικό του σύστημα: Κα- 

λούσε τρεις  παραγωγούς και τους έβαζε να κάνουν από ένα δοκιμαστικό 

για μια συγκεκριμένη διαφήμιση".

"Δοκιμαστικό;".

"Μια απλουστευμένη ηχογράφηση της μουσικής που θα συνόδευε τη 

διαφήμιση, μόνο με φωνή και πιάνο, που έδ ινε μια ιδέα του τελικού εφέ. Έ

παιζε αυτά τα δοκιμαστικά στον πελάτη και διάλεγαν μαζί ένα, που τελικά 

παράγγελναν στον παραγωγό του να το συμπληρώσει".

"Λοιπόν;".

"Μ' έκανε να του υποβάλω έντεκα δοκιμαστικά. Και δε διάλεξε ούτε ένα. 

Μου έπαιξε ένα άσχημο παιχνίδι που το απολάμβανε. Το έδειχναν τα μάτια 

του που λάμπανε σαν φωτοηλεκτρικά κύτταρα. Εγώ όμως έπρεπε να υπο

βάλλω συνέχεια δοκιμαστικά. Τι απαίσιο ρήμα το υποβάλλω. Τώρα όμως το 

τέρας μας άφησε χρόνους και ησυχάσαμε. Μεγάλη η χαρά μου".

"Μ' αρέσει το κίνητρό σας καλύτερα απ' όλα".
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'Τότε συλλάβετέ με, μαέστρο. Θα γίνω ήρωας σ' αυτή την πόλη".

Πριν γυρίσω στο γραφείο του Ακτον, ρώτησα τον Τάνση αν είχε ακούσει 

τίποτε άλλο που θα μπορούσε να με βοηθήσει.

"Ακόυσα δύο πράγματα την ώρα που ήμουν στην τουαλέτα. Το ένα ήταν 

η κραυγή του Μάρκους", είπε.

"Τι κραύγασε;".

"Κάτι ανάμεσα στο φα δίεση και το σολ".

Έκλεισα τα μάτια μου και είπα: "Και το άλλο;".

'Ένας ήχος σαν αυτόν που βγάζουν οι γλάροι όταν δεν βρίσκουν τροφή. 

Καθόλου ανθρώπινος. Όταν βγήκα από την τουαλέτα, ρώτησα τον Κάρπε- 

ντερ αν είχε ηχογραφήσει ηχητικά εφ έ. Μου είπε πως όχι".

Κάποτε επί τέλους βγήκα από το στούντιο και ο Ακτον μ' ακολούθησε 

λέγοντας: "Είμαι εξουθενωμένος. Δεν μπορώ να δουλέψω άλλο σήμερα".

Δεν είχα φάει τα μεσημέρι, ήταν όμως πια αργά για φαγητό. Μπήκα λοιπόν σε 

μια καφετέρια για ένα σάντουιτς και καφέ. ΟΑκτον παράγγειλε μια λεμονάδα.

"Τυχερός ε ίσ τε που μπορείτε να φ εύγετε όποτε θέλετε. Όταν λείπετε 

όμως ποιος μένει στη θέση σας,·", τον ρώτησα.

"Η Ντορήν. Αλλωστε αυτή επιμένει να κλειδώνει ακόμα κι όταν είμαι εκεί. 

Της αρέσει να μένει τελευταία στα στούντιο. Κάποτε μου είπε ότι αισθά

νεται υπέροχα όταν έχουν φύγει όλοι και είναι μόνη της εκ ε ί μέσα. Της δίνει 

ένα αίσθημα ιδιοκτησίας. Δεν έχει τίποτε άλλο, ούτε οικογένεια. Ζει μόνη 

της".

Η σύγχυση που είχα πόθει θα πρέπει να φαινόταν στο πρόσωπό μου, για

τ ί ο Ακτον μου είπε: "Αρχιφύλακα, δε σας ζηλεύω για το γρίφο που έχ ετε  

να λύσετε. Η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε όλοι σε κατάσταση μάχης όταν 

έμπαινε στο στούντιο ο Κασαμπλάνκα. Το μόνο που μπορώ να σας πω για 

να σας βοηθήσω, είναι να βγάλετε την Ντορήν απ' τους υπόπτους. Όσο 

σκληροί είμαστε όλοι οι άλλοι, τόσο καλή και ήσυχη είναι αυτή. Την ακούσα

τε  να μιλάει".

Ίσως να ήταν αυτή ακριβώς η παρατήρηση του Ακτον που μ' έκανε να πά

ρω την απόφαση ν' ασχοληθώ με την Ντορήν Γκρέυ. Ίσως να ήταν και κά

ποιο προαίσθημα που μου έλεγε πως ήταν πολύ καλή για να είναι αληθινή. 

Όπως και να ήταν, στήθηκα έξω  από το κτίριο και παρακολουθούσα τους 

ανθρώπους που έφευγαν. Ο Τάνση και οι μουσικοί του βγήκαν όλοι μαζί 

κρατώντας φθαρμένες θήκες με τα όργανά τους. Λίγο αργότερα βγήκε και 

ο Κάσεϋ Κάρπεντερ και κατηφόρισε το δρόμο. Πολύ αργότερα εμφανίστη

κε ο Ντορήν Γκρέυ, η μικρόσωμη ηλικιωμένη γυναίκα με τα μαλλιά της δε

μένα με μια μαντίλα, που μόνο με την παρουσία της έκανε το δρόμο πιο ε ι

ρηνικό. Τα βήματά της ήταν ήρεμα αλλά αποφασιστικά. Κρατούσε στα χέρια 

της ένα μεγάλο στρογγυλό μεταλλικό κουτί.

Μ ε έκπληξη είδα πως δεν απομακρύνθηκε πολύ από την περιοχή των 

στούντιο, αλλά ανέβηκε στο δεύτερο όροφο ενός κτιρίου στην ίδια πε

ριοχή. Της άφησα λίγα λεπτά για να τακτοποιηθεί και μετά πλησίασα στην 

πόρτα της. Από κάποια απόσταση, ακουγόταν πνιχτός ο ήχος που κάνουν οι 

γλάροι όταν ψάχνουν για τροφή και δε βρίσκουν. Μ ε το χτύπημά μου στην 

πόρτα, ο ήχος σταμάτησε.

Η Ντορήν Γκρέυ μου άνοιξε. Μ ε προσκάλεσε μέσα, μου πρόσφερε τσάι 

και κάθισε μ' ένα φλιτζάνι κι αυτή, έτοιμη να με βοηθήσει στις έρευνές μου. 

Καθώς μιλούσαμε, κοίταζα γύρω μου το δωμάτιο, έναν τυπικό χώρο μιας 

ηλικιωμένης γυναίκας που ζε ι μόνη. Στη γωνία ήταν ένα είδος ντουλάπι με

γάλων διαστάσεων σκεπασμένο μ' ένα όμορφο κεντητό κάλυμμα, που ό

μως άφηνε να φαίνεται ένα μεταλλικό μέρος από κάτω. Μάλλον αταίρια

στο για το σπίτι μιας ηλικιωμένης γυναίκας. Μισοκρυμμένο από ένα μαξιλά

ρι, είδα σε μια καρέκλα το στρογγυλό κουτί που ε ίχ ε  φ έρ ε ι μαζί της η 

Ντορήν, ανοιχτό και άδειο.

"Ωραίο εργόχειρο", είπα δείχνοντας το κάλυμμα. "Εσείς το φτιάξατε;".

"Ναι. Παλιά κεντούσα διάφορα πράγματα". Η φωνή της ήταν τόσο γλυκιά 

που σου αρκούσε να την ακούς μόνο, χωρίς να χρειάζεται να καταλαβαί

νεις τι έλεγε. Πίεσα τον εαυτό μου να συγκεντρωθώ στο έργο μου.

"Συγνώμη για την περιέργεια: Τι είναι από κάτω;".

Για ένα δευτερόλεπτο δίστασε. "Είναι ένα μαγνητόφωνο".

Η δεσποινίς Γκρέυ σηκώθηκε και τράβηξε το κάλυμμα, αποκαλύπτοντας 

μια μεγάλη μεταλλική συσκευή με δύο τεράστια καρούλια. Ένα μαγνητόφω

νο μπομπίνας, επαγγελματικό αλλά παλιό μοντέλο. "Ο κύριος Ακτον μου το 

πούλησε σχεδόν τζάμπα όταν ανανέωσε τον εξοπλισμό των στούντιο. Δεν 

κάνει εγγραφή, μόνο αναπαραγωγή".

“Τ ι ακούτε συνήθως;"

"Κλασική μουσική. Μόνο κλασική. Φυσικά το παίζω σε χαμηλή ένταση για 

να μην ενοχλούνται οι γείτονες".

"Θα μου βάλετε κάτι ν' ακούσω,·”.

"Λυπάμαι. Θα ήθελα, αλλά έχω τρομερό πονοκέφαλο, μετά τα όσα έγ ι

ναν σήμερα".

Το είπε ευγενικά και την πίστεψα. Όμως, την επόμενη μέρα μπήκα στο 

διαμέρισμά της χρησιμοποιώντας τα ειδικά μου κλειδιά την ώρα που εκείνη 

ήταν στη δουλειά. Ή ξερα τι έπρεπε να κάνω. Πήγα κατευθείαν στο μαγνη

τόφωνο και το έβαλα να παίξει. Και να, αμέσως, χωρίς άλλη καθυστέρηση 

η υπόθεση λύθηκε. Η αποκάλυψη αντήχησε γύρω μου σαν ήχος σάλπιγγας.

Η φωνή που έβγαινε από την ταινία ήταν σκληρή, άγρια και διεφθαρμένη. 

Μια φωνή κτηνώδης που σε ορισμένα σημεία γινόταν ακατάληπτη και τό τε  

έμοιαζε με την κραυγή που βγάζουν οι πεινασμένοι γλάροι όταν ψάχνουν 

άδικα για τροφή. "Θα σκοτώσω τα  βρομερά, σιχαμένα, αηδιαστικά γου

ρούνια! Θα κόψω τα φρικτά κεφάλια τους και θα τα ρίξω στον υπόνομο!...".

Γύρισα για να βρω την Π | ο  πρόσφατη ηχογράφηση: Έπρεπε να πεθάνει, 

η σιχαμερή ύαινα! Χαίρομαι που τον έσπρωξα στο κενό του ασανσέρ και θα 

το ξανάκανα! Κι αν μπορούσα, θα κατέβαζα το θάλαμο κάτω, να του λιώσει 

το άσχημο, προσβλητικό του πρόσωπο, θα  'θελα..."

Έκλεισα το μαγνητόφωνο, ταραγμένος στην ησυχία που ακολούθησε 

την τόση υστερία. Η ήρεμη φωνή της, που ερχόταν από την πόρτα μ' έκανε 

να κάνω απότομα μεταβολή.

’Το περίμενα ότι θα το κάνατε αυτό, αρχιφύλακα Μακ Κρίντελ. Και χαί

ρομαι που τελείωσαν όλα, μετά από τόσα χρόνια". Φαινόταν τόσο ευγενική 

και η φωνή της ακουγόταν τόσο απαλή, που έπρεπε να κάνω την ερώτηση.

"Εσείς ε ίσ τε στην ταινία, δεσποινίς Γρέυ;".

"Ναι. Χρόνια τώρα αντιμετώπιζα κάθε μέρα παλιανθρώπους, αγροίκους, 

απαίσιους, σαδιστές!".

Μιλούσε με απαλούς μελωδικούς τόνους. "Οι γονείς μου μ' έμαθαν να 

μη σηκώνω ποτέ τη φωνή μου. Δεν μπορούσα ν' ανταποδίδω σ' όλους αυ

τούς τους ανθρώπους αυτά που μου έλεγαν.Έτσι άρχισα να μένω αργά στα 

στούντιο και να ξεσπάω, λέγοντας ό,τι ήθελα μέσα στην ησυχία του μονω

μένου θαλάμου. Μ ετά άρχισα να τα μαγνητοφωνώ για να μπορώ να τα α

κούω στο σπίτι, για ικανοποίηση, για ευχαρίστηση. Το έκανα αυτό γ ιατί αλ

λιώς θα τρελαινόμουν". Χαμογέλασε, αλλά ήταν έτοιμη να κλάψει. "Φοβάμαι 

όμως ότι δεν πέτυχα τίποτα".

Να λοιπόν η συγκυρία που ανέφερα στην αρχή. Όταν οι γονείς της την 

βάφτισαν Ντορήν πάνω από μισό αιώνα πριν, δεν μπορούσαν να προβλέ- 

ψουν τι κακό θα της έκανε η ζωή και τι θα έκανε αυτή για ν' αμυνθεί. Χρόνια 

ολόκληρα αντιμετώπιζε τον κόσμο με την απαλή, δροσερή φωνή μιας ευ

τυχισμένης νέας γυναίκας. Μια αξιοθαύμαστη φωνή, ευχάριστη για τον κα

θένα. Παράλληλα μια ταινία μαγνητοφώνου κρατούσε την άλλη, τη σκληρή, 

άσχημη πλευρά της, την πλευρά που δεν ήθελε ν' ακούσουν οι άλλοι. Και 

μου ήρθε στο μυαλό ο Ντόριαν Γκρέυ, ο φανταστικός αντι-ήρωας του Ό

σκαρ Ουάιλντ, ο άνθρωπος που παρέμεινε νέος και όμορφος για πολλά α

κόλαστα χρόνια, ενώ το πορτραίτο του, κλειδωμένο σ' ένα δωμάτιο, γερ

νούσε σιγά - σιγά, δείχνοντας την πραγματική του κτηνώδη υπόσταση.

Σ' αυτή την υπόθεση υπήρχε μια θλιβερή αναλογία. Θα έστελνα στο δι

καστήριο μια ευγενική κυρία, κατηγορούμενη για φόνο εκ προμελέτης. Και 

για να υποστηρίξω την κατηγορία, θα παρουσίαζα σαν απόδειξη στο δικα

στήριο όχι το πορτραίτο, αλλά τη φωνή της Ντορήν Γκρέυ.
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Διακόσια χρόνια συμπληρώνονται φέτος  
από τη γέννηση του Ευγένιου Ντελακρουά (1798-1863), 

του ζωγράφου που ακολουθούσε με μανία 
τη φαντασία και το πάθος, 

επιβάλλοντας παράλληλα την εξουσία της λογικής 
στα συναισθήματα και στην τέχνη του, 

στοιχεία απαραίτητα για ένα μεγάλο καλλιτέχνη 
σαν και αυτόν.

Κορυφαίος της ρομαντικής σχολής αλλά και πρόδρομος του ιμπρεσιο

νισμού, επηρεάστηκε βαθιά από τον δάσκαλό του Γκερέν, στο εργαστήρι 

του οποίου γνώρισε τον Τεντόρ Ζερικό. Γοητεύτηκε από τα έργα και των 

δύο, ακολουθώντας όμως το δρόμο των Βενετσιόνων ζωγράφων και των 

Αγγλων τοπιογράφων. Στο πλατύ κοινό επιβλήθηκε με τους πίνακες του "Ο 

Δάντης και ο Βιργίλος" (1822) και "Οι σφαγές της Χίου" (1824).

Στην Ελλάδα έγινε ιδαίτερα δημοφιλής, καθώς ήταν από τους πρώτους 

καλλιτέχνες που ενδιαφέρθηκαν για την ελληνική επανάσταση του 1821. Α

φ ιέρω σε σ' αυτήν μερικό από τα ωραιότερα έργα του, όπως Ή  Ελλάδα που 

ξεψυχά στα ερείπια του Μεσολογγίου" και "Ο Μηότσαρης αιφνιδιάζει το 

στρατόπεδο των Τούρκων", συμβάλλοντας έτσ ι στην ανάπτυξη του φ ιλελ

ληνισμού. Γενικά οι πίνακές του με θέμα τη μεγάλη ελληνική επανάσταση 

μαρτυρούν τα βαθιά ίχνη που άφησε ο Αγώνας του 1821 στην ευρωπαϊκή 

ευαισθησία της εποχής.

Ανθρωπος με δραστήριο πνεύμα και πολύπλευρη προσωπικότητα συμ

μετείχε ενεργά στα δρώμενα των καιρών του. Απέκτησε φήμη από πολύ 

νωρίς, τραβώντας την προσοχή με αρνητικά και θετικά σχόλια. Η επαφή με 

τα πιο λαμπρά πνεύματα της εποχής του - Σταντάλ, Μεριμέ, Μυσέ, Σάνδη 

και Σοπέν - έπαιξε σημαντικό ρόλο στην πνευματική και καλλιτεχνική του ο

λοκλήρωση.

Κατά τον Μποντλέρ ο Ντελακρουά ήταν "παθιασμένος με το πάθος, αλ

λά ψυχρός στην απόδοσή του". Ως καλλιτέχνης χαρακτηρίζεται από εξα ι

ρετική φαντασία και ευαισθησία, πάθος για το  χρώμα και έμφαση στην κί

νηση. Τα ταξίδια που έκανε (Αγγλία, Ισπανία, Μαρόκο, Αλγερία) προσδιόρι

σαν την καλλιτεχνική του κατεύθυνση. Ήταν από τους πρώτους Ευρω

παίους καλλιτέχνες που "ανακάλυψαν" τον Ελ Γκρέκο, και ενώ, επηρεάστη

κε καθοριστικά από την αγγλική ζωγραφική και λογοτεχνία - ιδαίτερα τον 

Μπάιρον - γοητεύτηκε από τα τοπία και τη ζωή των χωρών της Μέσης Α

νατολής, που αποτέλεσαν το θέμα πλήθους έργων του.

Το πάθος που τον διέκρινε σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του χαρα

κτήριζε και τη σχέση του με τη λογοτεχνία και τη μουσική. Λάτρευε τον 

Μότσαρτ, εύρισκε ευχαρίστηση διαβάζοντας έργα αρχαίων Ελλήνων και 

Λατίνων συγγραφέων, στον Σαιξπηρ και στον Γουόλτερ Σκοτ, στον Ρακίνα 

και στον Γκαίτε.

Η Γαλλία γ ιορτάζει την επ έτειο  με μία σειρά εκθέσεω ν που ρίχνουν 

φως σε δ ιαφορετικές πλευρές της καλλιτεχνικής του δημιουργίας. Στο 

Παρίσι, στο Grand Palais, παρουσιάστηκε η έκθεση "Ντελακρουά, τα τ ε 

λευταία χρόνια", ενώ στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας φιλοξενήθηκε η 

έκθεση με τίτλο "Ντελακρουά, ρομαντικά θέματα". Στο Εθνικό Μουσείο Ευ

γένιου Ντελακρουά παρουσιάστηκε η έκθεση "Ντελακρουά και Βιγιό, το μυ

θιστόρημα μιας φιλίας", ενώ στο Μουσείο Καλών Τεχνών της Ρουόν πα

ρουσιάστηκε η έκθεση "Ντελακρουά και η γέννηση ενός νέου ρομαντι

σμού". Τέλος στον πύργο του Σαντιγί "Έργα του Ντελακρουά στις συλλογές 
του Μουσείου Κοντέ".

Το ταλέντο του Ντελακρουά να αντιλαμβάνεται και να εκτιμά και άλλες 

μορφές τέχνης, εκτός της ζωγραφικής εξυμνεί η Γεωργία Σάνδη: “Ο Ντε

λακρουά είναι ένας πλήρης καλλιτέχνης. Γεύεται τη μουσική με έναν εξα ι

ρετικό τρόπο, σε σημείο που θα μπορούσε να είχε γίνει μεγάλος μουσικός 

αν δεν ε ίχ ε  αποφασίσει να γίνει μεγάλος ζωγράφος". Ωστόσο δεν σκά

φτηκε ποτέ να αναμείξει την τεχνική και την αισθητική των διαφορετικών 

τεχνών. Η έννοια του συγκρητισμού των τεχνών ερχόταν σε αντίθεση με 

τις  κλασικές προτιμήσεις και την εντιμότητά του.

Εκτός από ζωγράφος ο Ντελακρουά υπήρξε και συγγραφέας και κριτι

κός. Πολύ ενδιαφέρον κείμενο για το ρομαντισμό θεωρείται το "Ημερολό

γιό" του, που θα μπορούσε να αποτελεί συλλογή αποφθεγμάτων: "Η τέχνη 

είναι μια τακτοποιημένη μέθη", "Κάθε έργο όπου δεν συμμετέχει η φαντα

σία μου είναι αφόρητο", "Είναι απαραίτητη μια αναγέννηση ηθών για να υ

πάρξει αναγέννηση της τέχνης", 'Το μυστικό της ευτυχίας δεν είναι να κα

τέχε ι κανείς πράγματα αλλά να ξέρει να τα απολαμβάνει" και "Ολη η ζωή 

στην υπηρεσία της γνώσης: σε όλη μου τη ζωή με διακατείχε το πάθος της 

γνώσης". ΤΓο 1824 ο Ντελακρουά σημείωνε στο ημερολόγιό του: 'Τι είναι η 

ζωή των ανθρώπων που εξυψούνται πάνω από τη χυδαιότητα; Μια συ

νεχής μάχη".

Μια τέτο ια  μάχη ήταν και η ζωή του ίδιου του καλλιτέχνη, που η ρομα

ντική του ευαισθησία τον τοποθέτησε στην κορυφή των Γάλλων ζωγρά

φων του 19ου αιώνα. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μηρακούλια
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Για tis ελεύδερεε
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Η επιστήμη τ η ς .... γλώσσας

2. Ψυχαγωγεί... Ιταλούς - Ρωτάει για τον τρόπο - Δίψηφο φωνήεν

3. Απειρα, αδίδαχτα - Ποτάμι της Ελβετίας

4. Τα έχουν τ α .... λίπη - Ταμπέλα σ ε .... πόρτα μαγαζιού

5. Αξέχαστη υψίφωνος - Είδος καφέ

6. Οργανισμός ανέλκυσης ναυαγίων - Φ αγητό... μάγκα

7. Αρέσουν κυρίως σ τ ις ... γυναίκες (ουδ.).

8. Ακόλουθος και αγγελιοφόρος των Ολύμπιων θεώ ν Ιαρχ.Ι.

9. Μια πρόθεση - Ποίημα του Κίπλινγκ

10. Α ρχή... παραμυθιού

11. Κάμαρα, δωμάτιο (ξ.λ.1,

12. Κι έτσ ι το φίδι δεντρογαλιό.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Έλλειψη εθνικής αξιοπρέπειας

2. Τα φώ τα της φ ω τίζουν ηθοποιούς - Χαρακτηρισμός εδρώ ν της 

Βουλής

3. Προορισμός των Αργοναυτών -Λεγόταν ο ηθοποιός Ντε Φινές - Ποιη

τικό ... άλογο

4. Καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της γης - Πόλη του Βελγίου

5. Φρούτο κι αυτή - Στέλνει πυραύλους στο Διάστημα

6. Γράμματα από την Ωραία Πύλη - Κατάληξη αρσενικών ονομάτων

7. Στην Αγγλία έχει τη ν ... ώρα του

8. Δε βγάζει ο σιωπηλός

9. Διαιτητές τις δείχνουν

10. Ομόηχα φωνήεντα - Διπλό... ξεπουλάει.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Εκείνη την ημέρα ο αρχιφύλακας Μπάρροου με τους φίλους είχαν πάει 

βόλτα στο μικρό λιμάνι της περιοχής όταν από μακριά είδαν κόσμο μαζε

μένο στην άκρη της θάλασσας. Λίγο πιο πέρα ήταν σταματημένο ένα αυτο

κίνητο της αστυνομίας. Από περιέργεια κατευθύνθηκαν προς τα εκεί. Ακόυ

σαν από έναν περαστικό ότι ένα σκάφος της ακτοφυλακής είχε βγάλει μι- 

σοπνιγμένο και σε άθλια κατάσταση ένα ναυαγό.

Πλησίασαν και πράγματι είδαν έναν άντρα με σκισμένα ρούχα, ηλιοκαμ- 

μένο αλλά ψύχραιμο. Ήταν ψηλός με γεροδεμένο σώμα, όμορφο και κα- 

λοξυρισμένο πρόσωπο, ξανθά μαλλιά και γαλανά μάτια. Ο ναυαγός διηγό- 

ταν στους άνδρες της τοπικής αστυνομίας την περιπέτειά του:

- Ναυάγησα πριν τρεις  μέρες όταν όπως θυμόσαστε ξέσπασαν ξαφνικά 

άνεμοι 8 μποφόρ. Είμαι όμως καλός κολυμβητής και δεν έχασα την ψυχραι

μία μου. Κάτι μου έλεγε ότι θα τα καταφέρω παρόλο που είναι πολύ δυσά

ρεστη εμπειρία να βρίσκεσαι τρεις  μέρες έρμαιο των κυμάτων. Ευτυχώς 

είχα μαζί μου το παγούρι με το νερό κι έτσ ι κρατήθηκα στη ζωή. Μπορώ να 

φύγω τώρα;

-  Καταλαβαίνουμε την κατάστασή σας, αλλά πρέπει να κάνετε υπομονή. 

Σε πέντε λεπτά φθάνει από τα κεντρικά ο επιθεωρητής Γκράθ. Συνέβη ένα 

γεγονός αυτές τις μέρες που περιπλέκει και σας. Χθες κάποιος προσπά

θησε να σκοτώσει τον Γρηγόρη Ράγκο. Κάποιοι υποστήριξαν ότι ο μόνος 

που είχε λόγους να κάνει κάτι τέτο ιο  είσαστε εσείς. Ο Ράγκος είναι τραυ

ματισμένος και δεν μπορεί να δώσει κατάθεση. Εξάλλου μπορεί να μην 

γνωρίζει καν τον παραλίγο δολοφόνο του. Ο επιθεωρητής θέλει να του 

δώ σετε κάποιες πληροφορίες για τη σχέση σας με το Ράγκο.

- Λυπάμαι γ ί  αυτό που συνέβη στο Ράγκο, αλλά όπως βλέπετε δεν θα 

ήταν δυνατόν να έχω εγώ κάποια σχέση. Ήμουν και γω άτυχος. Βρίσκομαι 

στη θάλασσα τέσσερ ις μέρες τώρα και τις τρεις προσπαθώ να βγω στην 

ξηρά. Αν δεν ερχόντουσαν πριν από λίγο να με μαζέψουν οιι άντρες της 

ακτοφυλακής ίσως να ήμουν νεκρός τώρα. Αφήστε με σας παρακαλώ να 

πάω να ξεκουραστώ...

Τότε ο αρχιφύλακας Μπάρρου που τόση ώρα άκουγε προσεκτικά και πα

ρατηρούσε ακόμα πιο προσεκτικά φώναξε:

- Μην τον αφήσετε. Λ έει ψέματα!

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΟΥΙΖ

Οι δύο πρώτοι συνάδελφοι που θα μας γνωρίσουν ποιος είναι ο ποιητής 

του σονέτου που ακολουθεί θα κερδίσουν το "Φονικό στην εκκλησιά" του 

Τ. S. Eliot σε μετάφραση Γιώργου Σεφέρη.

ΛΗΘΗ

Καλότυχοι οι νεκροί που λησμονάνε 
Την πικρία της ζωής.
Όντας βυθήση
Ο ήλιος και το σούρουπο ακλουθήση,
Μην τους κλαις, ο καϋμός σου όσος και νάναι.
Τέτοιαν ώρα οι ψυχές διψούν και πάνε 
Στης λησμονιάς την κρουσταλένια βρύση.
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Μα βούρκος το νεράκι θα μαυρίση 
Α στάζη γι' αυτές δάκρυ όθε αγαπάνε.
Κι αν πιουν θολό νερό ξαναθυμούνται,
Διαβαίνοντας λιβάδια από ασφοδόλι,
Πόνους παλιούς που μέσα τους κοιμούνται.
Α δε μπορής παρά να κλαις το δείλι,
Τους ζωντανούς τα μάτια σου ας θρηνήσουν:
Θέλουν, μα δε βολείνα λησμονήσουν.

(Μάης 1898)

ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Μ ια λαμπρή Α

φ ρ ο δ ίτη , πιο 

αδύνατος ο Αρης 

και αμυδρότερος ο 

Regulus σχηματί

ζουν ένα μικρό τρί

γωνο στα ανατολι

κά το υ  ο ρ ίζο ν τα  

τις  αυγές, τις πρώ

τες  μέρες του Σε

π τεμβρ ίου . Προς 

το τέλος του μήνα, 

μ ε τά  το  δ ε ιλ ιν ό , 

κ ο ιτώ ντα ς  Ν-ΝΔ, 

βλέπουμε το  φ εγ

γάρι να πορεύεται 

δ ιαρκώ ς γ ε μ ίζ ο 

ντας πάνω από τον 

α σ τερ ισ μ ό  το υ  

Σκορπιού.

D u s k , S e p te m b e r  2 6  -  2 7

10

Moon . .
Sept 27 J

Moon
Sept 26 J

Antares

S C O R P I U S

S v · '  I  I I  I I

ΛΥΤΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ: 1.ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ, 2.ΡΑΙ-ΠΟΣ-ΑΙ, 3.ΑΜΑΘΑ-ΑΑΡ,4.ΙΠ-ΑΝΟΙΧΓΟ,5.ΚΑΛΛΔΣ-ΝΕΣ, 

6. CAN - ΜΑΣΑ 7.ΛΟΥΣΑ 8. ΙΡΙΣ 9. ΣΕ - ΑΝ, 10. Μ Α  11. ΟΝΤΑΣ, 12. ΣΑΪΤΑ.

ΚΑΘΕΤΑ 1. ΓΡΑΙΚΥΛΙΣΜΟΣ, 2. ΡΑΛΛΠΑ - ΟΡΕΙΝΑ 3. Α Α  - ΛΟΥΙ - ΑΤΙ, 4. ΘΑΛΑΣΣΑ - AT, 5. ΜΠΑΝΑΝΑ 

- ΝΑΣΑ 6. AQ - ΟΣ, 7. ΤΣΑΙ, 8. ΑΧΝΑ 9. ΚΑΡΤΕΣ, 10. HI - ΟΣΑ

2η Πανελλήνια Έκθεση 
Εικαστικών Τεχνών και Φωτογραφίας

Μετά την επιτυ
χ ία  της πρώτης 
Πανελλήνιας Έκ
θεσης Εικαστικών 
Τεχνών και Φωτο
γραφίας που έγιν* 
πέρυσι στην α ί
θουσα του Φιλολο- 
γικού Συλλόγου 
"Παρνασσός"από 
16 έω ς 22 Φε- 
βρουαρίου 1 9 9 8 ,η 
"Αστυνομική Επι
θεώ ρηση" προ
γρ α μ μ α τίζε ι να 
διοργανώ σει τον 
προσεχή χειμώνα 

τη δεύτερη Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών Τεχνών (ζω 
γραφικής, αγιογραφίας, ξυλογλυπτικής) και φωτογρα- 
φίαςτου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Λ επ το μ έρ ειες  θα δημοσιεύσουμε σε προσεχή μας 
τεύχη . Π ερ ισ σ ό τερ ες  π ληροφορίες στα τηλέφ ω να  
21.37.362 & 21.37.361

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Αν φέρουμε στο νου μας ότι το αυτοκίνητο ήταν με κλειστά παράθυρα 

όταν το είδε ο επιθεωρητής και το συνδυάσουμε με την υπερβολική ζέστη 

που έκανε στις δύο η ώρα το μεσημέρι, εύκολα καταλαβαίνουμε ότι ο κ. 

Παπαδόπουλος έλεγε ψέματα.

ΚΟΥΙΖ

αΙ 6 X 6 - 6 = 30, 33 + 3 = 30,33 - 3 = 30

βΙ Εάν νομ ίζετε ότι το μικρό γρανάζι θα περιστραφεί 3 φορές κάνετε 

λάθος. Γιατί θα περιστραφεί4 φορές. Για να καταλάβετε πως συμβαίνει αυ

τό πάρτε ένα κομμάτι χαρτί, βάλτε επάνω 2 νομίσματα κολλητά το ένα με 

το άλλο. Κατόπιν κρατώντας ακίνητο το ένα κολλητά με το άλλο νόμισμα 

γύρω από την περιφέρεια αυτού. Μάλλον θα εκπλαγείτε βλέποντας ότι ό

ταν το περιστρεφόμενο νόμισμα φθάσει στο εκ διαμέτρου αντίθετο ση

μείο από εκείνο που ξεκινήσαμε θα έχει κάνει μία ολόκληρη περιστροφή 

γύρω από τον εαυτό του. Όταν θα έχει συμπληρώσει ένα ολόκληρο κύκλο 

γύρω από το ακίνητο νόμισμα, θα έχει συμπληρώσει δύο ολόκληρες περι

στροφές γύρω από τον ευατό του.

Γ ενικά μιλώντας, όταν ένα σώμα περιστρέφεται γύρω από ένα κύκλο πά

ντα κάνει μία περιστροφή περισσότερη από όσες μπορεί κανείς να με

τρήσει. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Μαρία Μπρακούλια
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ΓΙΑ ΤΗΝ

ΑΧΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΠΙβΚΑΡΗΣΗ

Η αλληλογραφία μας

Κ Ι  Η Προϊστάμενη του Μουσείου Βυζαντινού πολιτισμού Θεσσαλονίκης 
κα Ε. Κουρτίδου - Νικολαϊδου, με τη λήξη της έκθεσης των Θησαυρών 
του Αγίου Όρους στο ανωτέρω Μουσείο, εκφράζει τις θερμές της ευ
χαριστίες προς όλο το προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης Θεσ/νίκης, για τη 
συμβολή του στην ασφάλεια των κειμηλίων που φιλοξενήθηκαν επίΙΟμη- 
νο στις αίθουσες του Μουσείου χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα.

Ε Εκ μέρους της Διοίκησης της HELEXPO-ΔΕΘ ΑΕ Κομοτηνής, εκφ ράζο
νται θερμές ευχαρ ιστίες προς όλο το προσωπικό της Αστυν. Δ/νσης 
Κομοτηνής, για τη βοήθειά που πρόσφερε στον τομέα αρμοδιότητάς 
του τόσο κατά το  στάδιο προετοιμασίας όσο και λειτουργίας της έκ
θεσης που έγινε πρόσφατα στην Κομοτηνή.

Ε Ο κ. Βασίλειος Χατζηλεωνίδας κάτοικος Λέσβου, εκφ ράζει τις  θερ 
μές του ευχαρ ιστίες προς τους: Αστυν. Δ /ντή Λέσβου κ. Κουφέλλο 
Μιχάλη, Αστυν. Α ' κ. Δεσποτέλη Χρήστο, Αστυν. Α ' κ. Χατζέλλη Πανα
γιώτη, το Διοικητή του Α.Τ. Αγιάσου Αστυν. Α ' κ. Βαζούρα Ηλία, καθώς 
επίσης και προς όλους τους άλλους αστυνομικούς του Α.Τ. Αγιάσου οι 
οποίοι, μετά από πολύωρες και καλά συντονισμένες αναζητήσεις, κα- 
τάφεραν να εντοπίσουν σε ορεινή περιοχή της Αγιάσου Λέσβου την 
86χρονη μητέρα του, Α ικατερίνη, που πάσχει από γεροντική άνοια.

Η  Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Π ερ ιφ έ
ρειας Δυτ. Ελλάδας κ. Αριστείδης Ανδρικόπουλος, σε συγχαρητήρια 
επιστολή του που απευθύνει προς την πολιτική και φυσική ηγεσία του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, αναφέρει: "Με αφορμή την πρόσφατη 
κοινοποίηση των ετήσιων μεταθέσεων των αξιωματικών της Ελλη
νικής Αστυνομίας, η Ενωσή μας εκφράζει την ικανοποίησή της γιατί 
κινήθηκαν προς τη σωστή κατεύθυνση, γεγονός που εξασφαλίζει και 
προστατεύει την οικογενειακή και κοινωνική ηρεμία των αξιωματικών 
και προς τούτο εκφράζει θερμά συγχαρητήρια στον Υπουργό Δημό
σιας τάξης κ. Γ. Ρωμαίο, το Γεν. Γοαμματέα ΥΑ Τάξης κ. I. Παπαδογιαν- 
νάκη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ.Αθ. Βασιλόπουλο

Ε Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Ανδρέα Παπανδρέου εκφρά
ζ ε ι τ ις  ολόθερμες ευχαρ ιστίες του προς όλο το αστυνομικό προσω
πικό της Τροχαίας Α ττικής, για τη σημαντική βοήθεια που πρόσφερε 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί με ιδ ιαίτερα μεγάλη επιτυχία τοΔ ιε- 
θνές Συνέδριο Κοινωνικού και Πολιτικού Προβληματισμού, για την επί
δραση των Μ.Μ.Ε. 7οΓυνε<5ρ/ο"-επισημαίνεται στην ευχαριστήρια ε 
πιστολή- "στο οποίο παρέστησαν ως ομιλητές, 100 προσωπικότητες 
του χώρου της Επικοινωνίας, από τις πλέον γνωστές διεθνώς, στέ- 
φθηκε με μεγάλη επιτυχία και τα πορίσματά του, θα αποτελέσουν 
σταθμό και αφετηρία για περαιτέρω προβληματισμό και έρευνα".

Ε  Ο Ανθ/μος κ. Δημήτριος Καραγκούνης που υπηρετεί στο ΙΒ’ Α.Τ. Θεσ
σαλονίκης , εκφ ράζει τ ις  θερμές του ευχαρ ιστίες προς όλους τους 
συναδέλφους της Αστυν. Δ/νσης Θεσ/νίκης για την αμέριστη συμπα
ράστασή που του πρόσφεραν στον πρόσφατο θάνατο του πατέρα του.

Κ Ι  Ο Κ εντρ ικός Λ ιμενάρχης του Κεντρ ικού Λ ιμεναρχείου  Κέρκυρας 
Πλοίαρχος Λ.Σ. κ. Γ. Παπανικολάου εκφ ράζει τ ις  θερμές του ευχαρι
σ τ ίες  προς την Ελληνική Αστυνομία και ιδ ια ίτερα προς τους κυβερ
νήτες Αξιωματικούς της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Α
στυνομίας κ.κ. Χαράλαμπο Συρογιάννη και Πίνδαρο Μ αναρά, για την 
συνδρομή τους στις αναζητήσεις και τον εντοπισμό ταχύπλοων σκα
φών Αλβανών κακοποιών, οι οποίοι ασκούν παράνομα δραστηριότητες 
στην θαλάσσια περιοχή της Κέρκυρας και της ευρύτερης περιοχής. 
Συγκεκριμένα οι ανωτέρω κυβερνήτες των ελικοπτέρων εντόπισαν 
και φωτογράφισαν, πριν από μήνες, κατά τη διάρκεια της αναρχίας στο

γειτονικό κράτος, στο Βουθρωτό Αλβανίας, το κλεμμένο από κακο
ποιούς αλβανούς, ταχύπλοο σκάφος του Λιμεναρχείου Πρέβεζας.

Κ Ι  Ο Πρόεδρος και το  Κοινοτικό Συμβούλιο της Κοινότητας Μεγαλοχω- 
ρίουΛέσβου, συγχαίρουν και ευχαριστούντους:Δ ιοικητή του Α.Τ. Πλω- 
μαρίου κ.Δημήτριο Μάϊστρέλη, αρχ/κες κ.κ. Χαράλαμπο Ηρακλέους και 
Ρήγα Κουτσιγιάννη και αστυφύλακες κ.κ. Κων/νο Ανδριώτη, Ηρακλή 
Καλονιάτη και Λεωνίδα Σανίδα, οι οποίοι με αυταπάρνηση και ύψιστο 
θάρρος έδωσαν μάχη με την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κοινότητά 
τους, στις 27/8/98 και η οποία κατασβέστηκε έγκαιρα.

Κ Ο Δ /ντής του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών κ. Χαρ. Κίτσος ευχα
ρ ισ τε ί θερμά το Διοικητή του Α.Τ. Λουτρακίου Αστυν. Α 'κ. Στ.Αναστό- 
πουλο και τον υπεύθυνο του Τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Αν- 
θ/μο κ. Δημάκη, για την αμέριστη και διακριτική υποστήριξή τους κατά 
τη δ ιάρκεια του Συνεδρίου του Συνδέσμου Βιομηχάνων μελών της 
UNICE ΓΕνωση Εργοδοτών Βιομηχανιών Ευρώπης), που έγ ινε πρόσφα
τα στο Λουτράκι Ν. Κορινθίας.

Ε Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου "Φανάρι Ποτί- 
δαιας" συγχαίρουν τον Αρχιφύλακα κ. Κων/νο Μπαβέλη που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Νέας Ποτίδαιας, για τη σύλληψη τριών αλλοδαπών κλεφτών, 
οι οποίοι είχαν γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων του συνοικι
σμού στον οποίο διαμένουν.

Ε  ΗΑναπλ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πα
νεπιστήμιο Αθηνών κ. Ελένη Πετρίδου εκφ ράζει τ ις  ευχαρ ιστίες της 
προς το Διοικητή της Τροχαίας Ν. Ιωνίας και ιδ ιαίτερα προς τους Α
στυφύλακες της ιδίας υπηρεσίας κ.κ. Δ. Αντωνόπουλο, Ε.Αποστολάκη, 
Φ. Σκατσά και το δόκιμο αστυφύλακα κ. Π. Γαληνό, για την προθυμία και 
τη συνέπεια με την οποία ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του ΚΕΠΠΑ (Κέ
ντρου Έρευνας και πρόληψης Παιδικών Ατυχημάτων) για συνεργασία, 
προκειμένου να αποτυπωθεί η συχνότητα της χρήσης παθητικών μέ
σων συγκρότησης.

Ε Ο Επιτετραμμένος της Πρεσβείας των Η.Π. Α. στην Αθήνα κ. Terry R. 
Snell ευχαρ ισ τεί θερμά τον Αστυν. Δ /ντή Ν. Λακωνίας κ. Παναγιωτό- 
πουλο και ιδ ιαίτερα τους αστυφύλακες κ.κ. Παναγιώτη Παπτσίκα και 
Τηλέμαχο Βαρούνη, για τον άψογο τρόπο με τον οποίο ανταποκρίθηκαν 
στα καθήκοντά τους κατά το χρόνο παραμονής του στηνΜονεμβασία.

Ε Ο Πρώην Δήμαρχος Περάματος κ. Νίκος Νικολάίδης σε ευχαριστήρια 
επιστολή του που απευθύνει προς τη Δ/νση Τ ροχαίας Αττικής μεταξύ 
άλλων αναφέρει: "Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα διότι η 
Τροχαία Περάματος και γενικότερα η Αστυνομία έδειξαν άριστη ετοι
μότητα και άμεση ανταπόκριση κατά την ημέρα του ατυχούς συμβά
ντος της πυρκαγιάς στην περιοχή των αυθαιρέτων. Η ταχύτητα προ
σέλευσής τους σε όλη τη διαδρομή μέχρι τα μέτωπα των πυρκαγιών 
διευκόλυνε την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στους ομο- 
λογουμένως στενούς και δύσβατους δρόμους της περιοχής".

Ε Ο Γ ενικός Γ ραμματέας της Βουλγαρικής Αθλητικής Ένωση Αστυνομι
κών, Ταγματάρχης κ. Lussien Velchev, σε ευχαριστήρια επιστολή του 
που απευθύνει προς τηΔ/νσηΔημοσίω νΣχέσεωντουΥΔ.Τ. αναφέρει: 
“Εκ μέρους της Βουλγαρικής Αθλητικής Ενωσης Αστυνομικών, θα θέ
λαμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την άψογη διοργάνωση του 
3ου Βαλκανικού Πρωταθλήματος Σκοποβολής Αστυνομικών που πραγ
ματοποιήθηκε πρόσφατα στην Αθήνα. Θα θέλαμε επίσης να ευχαρι
στήσουμε εγκάρδια όλους τους συνεργάτες και μέλη της οργανω
τικής επιτροπής που συνεισέφεραν σε αυτό το γεγονός για τη θερμή 
τους φιλοξενία και τη μεγάλη βοήθεια". Για τη θερμή υποδοχή και την 
υπέροχη φιλοξενία των Γιουγκοσλάβων αθλητών στη χώρα μας ευχα
ρ ισ τε ί επίσης θερμά και ο Γ ενικός Γ ραμματέας της Αθλητικής Ένωσης 
Αστυνομικών Γιουγκοσλαβίας Συνταγματάρχης κ. Ζοναπ Milic.

Ε Αλληλογραφία: Ευχαριστούμε τον Γέροντα Στέφανο (Δάφνη Αγίου 
Όρους) για τη συνεργασία του. Επίσης ευχαριστούμε τον κ. Διονύσιο 
Πανούτσο (Αγιο Ιωάννη Ηλείας) για τις  υποδείξεις του.

Ε Επανόρθωση: Στο τεύχος μηνός Ιουλίου 1998, σελ.427, από λάθος 
μας καταχωρήθηκε εσφαλμένα το  επώνυμο τηςΔοκίμου Αστυφύλακα 
Ολυμπίας Μουσιάδου. Ζητούμε συγνώμη από τη νεαρή συνάδελφο και 

της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. □

Επιμέλεια: Π.Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΜΑΣ

Για την καταχώριση διαφημίσεων διατίθενται τα εσώφυλλα του εξώφυλλου, εσωτερικε'ς τετράχρωμες και ασπρόμαυρες 
σελίδες. Ο ωφέλιμος χώρος κάθε σελίδας είναι: 25,6 X 18 cm. Οι τιμές των διαφημίσεων έχουν καθορισθεί ως εξής:
Ιο  εσώφυλλο εξώφυλλου: 200.000 δρχ., 2ο εσώφυλλο εξώφυλλου: 180.000 δρχ.
Ολοσέλιδη τετράχρωμη: 150.000 δρχ., ασπρόμαυρη: 100.000 δρχ.
1 /2  σελίδας τετράχρωμης: 80.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 50.000 δρχ.
1 /4  σελίδας τετράχρωμης: 50.000 δρχ., ασπρόμαυρης: 30.000 δρχ.
Για όσους παραγγείλουν τρεις συνεχείς καταχωρίσεις μιας διαφήμισής γίνεται έκπτωση 10%, έξι συνεχείς καταχωρίσεις 15% 

και για δώδεκα συνεχείς καταχωρίσεις 25%. Οι τιμές διαφημίσεων, μετά τον υπολογισμό των τυχόν εκπτώσεων, επιβαρύνονται 
με αγγελιόσημο 20% και ΦΠΑ 18%, ο οποίος υπολογίζεται επί της τιμής προσαυξημένης κατά το ποσοστό του αγγελιοσήμου. 
Οι διαφημιζόμενοι θα πρέπει να μας παραδίδουν τις αναπαραγωγές (φιλμς) ή τις μακέτες των διαφημίσεών τους. Στην 

τελευταία περίπτωση οι διαχωρισμοί - αναπαραγωγές βαρύνουν το διαφημιζόμενο.
Οι υπό καταχώριση διαφημίσεις προεγκρίνονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του περιοδικού. Μετά την προέγκριση καταρ

τίζεται συμφωνητικό (έντυπο καταχώρισης διαφήμισης) με το διαφημιζόμενο, στο οποίο καθορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες, 
ο αριθμός των καταχωρίσεων, η θέση, η διάσταση, το χρώμα και το κόστος της διαφήμισης.
Η αξία κάθε καταχώρισης εξοφλείται τοις μετρητοίς εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κυκλοφορία κάθε τεύχους, γεγονός 

που πιστοποιείται από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου. Σε περίπτωση μη έγκαιρης εξόφλησης της αξίας της διαφήμισης 
διακόπτεται η συνεργασία με το διαφημιζόμενο.
Οι ενδιαφερόμενοι για καταχώριση διαφημίσεων ή για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία μπορούν να απευθύνονται στη 

Γραμματείατου περιοδικού (τηλ. 213 7 3 6 4 ).

Η "Αστυνομική Επιθεώρηση" δέχεται για δημοσίευση άρθρα, μελέτες και επισημάνσεις που είναι πρωτότυπες, προέρχονται 
από μετάφραση ή αποτελούν διασκευή πάνω σε θέματα που απασχολούν ιδιαίτερα σήμερα την Αστυνομία και την Κοινωνία 
μας γενικότερα. Οι υποβαλλόμενες συνεργασίες, που δεν πρέπει να ξεπερνούν τις οκτώ δακτυλογραφημένες σελίδες, 
συνοδεύονται από ανάλογο φωτογραφικό υλικό και υπογράφονται από το συγγραφέα, ο οποίος έχει και την ευθύνη για το 
περιεχόμενο. Επισημαίνεται ότι -εφόσον υπάρχει δυνατότητα- προτιμάται η αποστολή κειμένων γραμένων σε δισκέτα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Για τη δημοσίευση της ύλης, αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή του Περιοδικού, ύστερα από εισήγηση του Αρχισυντάκτη. Σε 

κάθε περίπτωση, τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών του περιοδικού, απηχούν τις δικές τους απόψεις και δεν εκφράζουν 
απαραίτητα τις επίσημες θέσεις του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Κείμενα, που δημοσιεύονται ή όχι, δεν επιστρέφονται.

! ΔΕΛΤΊΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ

I Επιθυμώ να με εγγράψετε συνδρομητή στο μηνιαίο Περιοδικό "Αστυνομική Επιθεώρηση" (Ήρας 2Α, 111 47, Γαλάτσι), I 
ι για ένα χρόνο (12 τεύχη). ι
ι Εστειλα ή εσωκλείω την υπ’ αριθμόν............................... ταχυδρομική επιταγή. ι

ι ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ: 2.200δραχμές (οι συνδρομές εξωτερικού επιβαρύνονται με τα ταχυδρομικά τέλη).
ι Η αποστολή του Περιοδικού επιθυμώ να αρχίσει από το τεύχος..........................................

• ΟΝ ΟΜΑΤΕΠΩΝ ΥΜΟ: ............................................................................................................................................................
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: 
Ε1 ΙΑ ΠΕΛΜΑ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
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