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Ο αξιόπιστος και αποτελεσματικός συνεργάτης

στα δύσκολα φαίνεται.
Τα ειδικά οχήματα πολλαπλών χρήσεων UNIMOG της 
Mercedes-Benz είναι κατασκευασμένα για να προσφέρουν 
τις υπηρεσίες τους σε κάθε είδους έδαφος, χιόνι, νερό, 
φωτιά και λάσπη.
Από τους ειδικούς θεωρείται το πλέον κατάλληλο όχημα για 
δασοπυρόσβεση, χάρη στις δυνατότητες που έχει σε 
πρόσβαση και στα πιο δύσκολα εδάφη, όπως και στην 
καταστολή της φωτιάς, με τον ειδικό εξοπλισμό που φέρει.
Η αξιοπιστία και η αποτελεσματικότητά τους στις δύσκολες 
αποστολές, τα έχουν φέρει, για περισσότερα από 40 χρόνια, 
στην πρώτη θέση προτίμησης σε όλο τον κόσμο.

P R O f l Z f l O r
E.I. ΛΑΪΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Με τη χρήση πολλών διαφορετικών εξαρτήσεων εργασίας, 
είναι κατάλληλα στους τομείς εκχιονισμού, αγροτικών 
εφαρμογών, εργασιών σε εργοτάξια τεχνικών έργων και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχουν το “χάρισμα” της τεχνολογίας 
Mercedes-Benz, ικανότητα αναρρίχησης σε κλίση έως 100% 
και διέλευσης από νερό ύψους έως 1.20 μ.
Λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και των 
πολύπλευρων εφαρμογών τους, είναι μια επένδυση υψηλής 
απόδοσης.

Mercedes-Benz
Unimog

Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα των ειδικών οχημάτων Mercedes-Benz Unimog
•  16ο χλμ. Εθν. Οδού Αθηνών - Λαμίας,κόμβος Νέας Κηφισιάς, Τηλ.: 8075103, 8075002
•  Υποκατάστημα Θεσσαλονίκης: Μοναστηριού 293, Τ.Κ. 546 28, Τηλ.: (031) 515800-1
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Καλλιτεχνική επιμέλεια ■ 
Εκδοτικές εργασίες:

"ΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ" Α.Ε., Λεύκης 134, 
145 65, Κρυονέρι,

Τηλ.: 8161.301

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Υπαλλήλων Ελληνικής Αστυνομίας 

σε ενέργεια και αποστρατεία 
2.000 δρχ., Ιδιωτών 2.500 δρχ.

Τα κείμενα των συντακτών 
και συνεργατών, απηχονν 

τις δικές τους απόψεις και όχι 
απαραίτητα εκείνες 

του Υπουργείου Λημόσιας Τάξης.

482__________________
Τοπική κοινωνία και πρόληψη του 
εγκλήματος
Είναι σημαντικό κάθε πολίτης και φορέας 
που μπορεί, να επηρεάζει τις αιτίες και τις 
ευκαιρίες για τη διάπραξη αδικημάτων, 
να συμμετέχει στην πρόληψη της εγκλη
ματικότητας.

488
Μεταρρυθμίσεις στην πρόληψη 
της εγκληματικότητας
Μερικές φορές δεν είναι πολύ εύκολο να 
δώσουμε απάντηση στο ερώτημα πώς 
μπορούμε να μειώσουμε το ποσοστό της 
εγκληματικότητας, γιατί η πρόληψη του ε
γκλήματος σημαίνει μείωση της ποσότη
τας των εγκλημάτων μέσα από διάφορες 
πολιτικές.

494
Τοπική κοινωνία και έγκλημα
Μια από τις βασικές αρρώστιες της σύγ
χρονης μεγαλούπολης είναι το έγκλημα. 
Έτσι λοιπόν το έγκλημα έχει μια δίκιά του 
οικο-δημοκρατική προσέγγιση και η πόλη 
έχει τα δικά της “εγκληματογόνα " χαρα
κτηριστικά.

498
Ετήσια Εκθεση για το 
Οργανωμένο Εγκλημα
Η Έκθεση της Διεύθυνσης Δημόσιας Α
σφάλειας του Αρχηγείου της Ελληνικής 
Αστυνομίας δίνει μια όσο το δυνατόν πιο 
σαφή και αντικειμενική εικόνα για το Ορ
γανωμένο Έγκλημα στην Ελλάδα.

504
Εξερεύνηση χώρου εγκλήματος
Ο αστυνομικός πρέπει να γνωρίζει τον 
τρόπο για να πλησιάσει τη σκηνή του ε
γκλήματος, να την απομονώσει, να την 
προστατεύσει, να κάνει μία σωστή κατα
γραφή της σκηνής και να βοηθήσει στη 
συλλογή και διαφύλαξη των φυσικών α
ποδείξεων, αν του ζητηθεί.

512_____________________
Λανθάνοντα αποτυπώματα 
και εξιχνίαση εγκλημάτων
Τα λανθάνοντα αποτυπώματα αποτελούν 
ίσως τα συνηθέστερα, ευπαθέστερα αλλά 
και πλέον αποτελεσματικά ίχνη, επειδή 
φανερώνουν στον ερευνητή όχι μόνον την 
αντικειμενική αλλά και την υποκειμενική 
αμεσότητα της επαφής του δράστη με τη 
σκηνή του εγκλήματος, καθώς και τα επί 
μέρους πραγματικά περιστατικά και υλικά 
αντικείμενά της.

520
EUR0DAC
To Eurodac υιοθετήθηκε ως ένα ευρω
παϊκό σύστημα ανταλλαγής δακτυλικών 
αποτυπωμάτων των αιτούντων πολιτικό 
άσυλο σε ένα κράτος - μέλος της Ε.Ε.

524
Η αναδιάρθρωση της Γ.Α.Δ.Α.
Η Ελληνική Αστυνομία, ενώπιον των νέ
ων εξελίξεων και συνθηκών, είναι ανα
γκαίο να εκσυγχρονιστεί και να εγκατα
λείψει την έως τώρα μορφή οργάνωσης 
και διοίκησής της.

528
Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Κολέγιο
Οι εξελίξεις στη διεθνή αστυνομική συ
νεργασία στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, δεν θα μπορούσαν ν αφήσουν 
ανεπηρέαστο τον τομέα της αστυνομικής 
εκπαίδευσης. Οι διεργασίες για τη σύστα
ση Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Κολεγίου 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

532
Το αναφαίρετο δικαίωμα στη 
διαφορά
...Αυτόν τον “Αλλο”, τον “ διαφορετι
κό ” , ο ρατσισμός όχι απλώς δεν τον ανέ
χεται, αλλά τον δαιμονοποιεί. Και στην 
καλύτερη μεν και επιεικέστερη εκδοχή 
τον αποστρέφεται, τον περιφρονεί, τον υ
ποπτεύεται, είναι “κουμπωμένος” απέ
ναντι του και τον φοβάται, στη δε χειρό
τερη περίπτωση τον μισεί, τον απορρί
πτει, τον αποκλείει και τον διώκει.

534_____________________
Η Ύπατη Αρμοστεία του 0ΗΕ 
για τους Πρόσφυγες
50 χρόνια καθοδηγεί και συντονίζει τη 
διεθνή δράση για την προστασία των 
προσφύγων παγκοσμίως και την επίλυση 
των προβλημάτων τους.

538
Η κραυγή της Σμύρνης 
και το χρέος του Σήμερα
13 Σεπτεμβρίου 1922: Η Σμύρνή στις 
φλόγες αιμάσσει και κατασπαράζεται 
ενώ η Ευρώπη παρακολουθούσε από τα 
ναυλοχούντα στο λιμένα της καιομένης 
Σμύρνης πολεμικά της πλοία αδιάφορη, 
αδάκρυτη και ανάλγητη τον ανήκουστο 
σπαραγμό του σφαγιαζόμενου Ελληνι
σμού.
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ΣΜΥΡΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
βίοι ...διάδοχοι
Μήπως είναι τυχαίο που και στις δύο πό
λεις αποδίδεται η ιδιότητα της μάνας; Εί
τε ως φτωχομάνας, είτε ως προσφυγομά
νας, είτε ως μάνας των Ελλήνων της Ιω
νικής γης.

568_____________________
Δώστε πρωτοβουλίες 
στα παιδιά σας!..
Πρωτοβουλία σημαίνει αυτοβουλία, θέ
ση σκοπών, λήψη αποφάσεων και δράση 
ύστερα από ατομική κρίση και θέληση, 
χωρίς εξωτερική πίεση ή καταναγκασμό. 
Απόφαση και ενέργεια, που υιοθετείς μό
νος σου, ελεύθερα και αβίαστα και όχι 
σύμφωνα με υποδείξεις ή εντολές.

Μάθε να δίνεις τη σκυτάλη 
στα παιδιά σου
Πόσο όμορφο είναι να ζεις και να αφή
νεις τους άλλους να ζουν. Αυτή η σκέψη 
θα ήταν καλό να αναρτηθεί σε κάθε ελ
ληνικό σπίτι. Γιατί σ ’ αυτό το σημείο 
σκοντάφτουμε σχεδόν όλοι και δεν απο
λαμβάνουμε την ομορφιά να βλέπεις την 
κόρη σου ή το γιο σου να αφήνουν το πα
τρικό σπίτι για να χτίσουν το δικό τους.

574 _________________________
Αριστοτέλης, ο Ελληνας 
οικουμενικός φιλόσοφος
Σε παγκόσμια κλίμακα, εκδηλώνεται το 
ενδιαφέρον και ο θαυμασμός προς το μέ- 
γα φιλόσοφο. Καμία άλλη πνευματική 
προσωπικότητα δεν χάραξε και δεν ε
δραίωσε τόσο θεμελιακά και λεπτομε
ρειακά τη λειτουργία του ορθού λόγου, 
το μηχανισμό και την τεχνική της σκέψε- 
ως, ανοίγοντας ταυτόχρονα στον άνθρω
πο το δρόμο της επιστημονικής μεθόδου.

582_____________________
Επικαιρότητα

598______________
Η αλληλογραφία μας

600_______________
Για τις ελεύθερες ώρες

Για τους μικρούς μας φίλους

602__________________
Το αστυνομικά μας διήγημα

548_____________________
Η ευωδία της Παναγίας
Το Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά όλη η 
χώρα μας από την μυστική ευωδία της 
Θεοτόκου. Αμέτρητες εκκλησιές και μο
ναστήρια πανηγυρίζουνε γιορτή χαράς 
και θρίαμβο, γιατί αυτή που κοιμήθηκε 
είναι η Μητέρα της Ζωής.

550_____________________
15- 8- 1940:

0  τορπιλλισμός της Έλλης

552_____________________
Η δοκιμασία ενός πολιτισμού
Η τυφλή επιδίωξη της ανόδου του ατομι
κού ή εθνικού εισοδήματος οδηγεί, συνή
θως, σε έναν άνθρωπο χωρίς σοφία και 
ευθύνη, στερημένο από την παρηγοριά 
της τέχνης και την ανάσα του διπλανού, 
έρμαιο δυνάμεων που στηρίζουν την ε
ξουσία τους στην ισοπέδωση της δικής 
τους και της φύσεως.

ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ: χρονικό ενός 
προαναγγελθέντος θανάτου
Ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να αι
σθάνεται υπερήφανος για την αδιαμφι- 
βήτητη κυριαρχία του είδους του σε ολό
κληρο τον πλανήτη. Πόσο, όμως, μπορεί 
να απολαύσει τα προϊόντα των επιτευγ
μάτων του;

562_____________________
ΝΕΡΟ: το πολυτιμότερο αγαθά 
του 21ου αιώνα
Σε ολόκληρο τον πλανήτη τα αποθέματα 
νερού μειώνονται δραματικά χρόνο και 
οι επιστήμονες προβλέπουν ότι οι συρρά
ξεις του μέλλοντος θα γίνονται για την 
κυριότητα ποταμών και λιμνών.

Βιολογική γεωργία στην Ελλάδα
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται και 
στη χώρα μας μία στροφή όσον αφορά 
την προτίμηση των καταναλωτών στα 
βιολογικά προϊόντα. Πρόκειται για μια 
αγορά που σιγά-σιγά κερδίζει όλο και πε
ρισσότερο έδαφος.

Υπηρεσιακά Νέα

596
Συνέβησαν στον κόσμο
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Η εμπλοκή τ η ς .. .. ..
'C O V f Qτοπικής κοινωνίας

στην πρόληψη του εγκλήματος
Η διεθνής αλλά και η ελληνική εμπειρία αποδεικνύει ότι 
η Αστυνομία και το σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης δεν επαρκούν για 
την εξουδετέρωση του εγκλήματος. Είναι, επομένως, 
σημαντικό κάθε πολίτης και φορέας που μπορεί, να επηρεάζει 
τις αιτίες και τις ευκαιρίες για τη διάπραξη αδικημάτων, 
να συμμετέχει στην πρόληψη της εγκληματικότητας.

Από τις αρχές τη δεκαετίας του 
'80, στην Ελλάδα, όπως και 
σε πολλές άλλες δυτικοευρω
παϊκές χώρες, παρατηρείται 
μία αξιοσημείωτη αύξηση της 

εγκληματικότητας.
Η ερμηνεία για την αύξηση αυτή 

μπορεί να αναζητηθεί σε εκείνους 
τους παράγοντες που επηρέασαν το ε
πίπεδο και τον τρόπο ζωής μας, που ο
δήγησαν στην αύξηση της ανωνυμίας 
και στη μείωση του κοινωνικού ελέγ
χου, που άλλαξαν τα συστήματα κα
νόνων, όπως άλλαξαν το ρόλο της οι
κογένειας και του σχολείου.

Παρά την αύξηση του αριθμού των 
αδικημάτων, το επίπεδο της εγκλημα
τικότητας στην Ελλάδα παραμένει χα
μηλό σε σύγκριση με τις περισσότε
ρες δυτικοευρωπαϊκές χώρες. Το πλε
ονέκτημά μας αυτό οφείλεται αναμφι
σβήτητα στις πολιτικές που επιλέχθη- 
καν και εφαρμόστηκαν από τις ελλη
νικές κυβερνήσεις, πολιτικές οι οποίες 
αναχαίτισαν την πορεία σημαντικών 
τμημάτων του ελληνικού πληθυσμού 
προς τον κοινωνικό αποκλεισμό και 
την περιθωριοποίηση.

Ωστόσο, η εγκληματικότητα είναι 
και για μας ένα σημαντικό πρόβλημα. 
Μελετώντας κανείς τα στατιστικά δε
δομένα δεν μπορεί να μην πεισθεί για 
την ανάγκη να αναπτύξουμε περαιτέ
ρω μέτρα καταστολής και πρόληψης 
της εγκληματικότητας.

Μέχρι σήμερα, το ενδιαφέρον της 
αντεγκληματικής πολιτικής επικε
ντρώθηκε σε ζητήματα όπως ο αριθ
μός των αστυνομικών δυνάμεων και η 
διάρκεια φυλάκισης των παραβατών. 
Αυτοί οι παράγοντες αν και είναι ση

μαντικοί δεν παύουν να ασχολούνται 
με την αντιμετώπιση εγκλημάτων που 
έχουν ήδη συντελεστεί.

Η διεθνής αλλά και η ελληνική ε
μπειρία αποδεικνύει ότι η αστυνομία 
και το σύστημα Ποινικής Δικαιοσύ
νης δεν επαρκούν για την εξουδετέρω
ση του εγκλήματος. Είναι, επομένως, 
σημαντικό κάθε πολίτης και φορέας 
που μπορεί να επηρεάσει τις αιτίες και 
τις ευκαιρίες για τη διάπραξη αδικη
μάτων, να συμμετέχει στην πρόληψη 
της εγκληματικότητας.

Με πίστη στην ανάγκη της συμμε
τοχής, αρχίσαμε στο Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης να επεξεργαζόμαστε, σε 
στενή συνεργασία με επιστήμονες και 
ερευνητές που ειδικεύονται στην α- 
ντεγκληματική πολιτική, την παρου
σίαση και εφαρμογή μιας ολοκληρω
μένης εθνικής πολιτικής για την πρό
ληψη της εγκληματικότητας.

Για να πετύχουμε το εγχείρημά μας, 
εφαρμόζουμε μια διευρυμένη αντε- 
γκληματική πολιτική, όπου οι τοπικές 
κοινωνίες ενθαρρύνονται να αναλά
βουν προληπτικές δράσεις ενάντια 
στο έγκλημα και ειδικότερα δράσεις 
που εστιάζουν στη λεγάμενη παραδο
σιακή εγκληματικότητα (ληστείες, 
κλοπές, κατάχρηση τοξικών ουσιών, 
εγκλήματα βίας). Αυτές είναι οι κατη
γορίες αδικημάτων που κυριαρχούν 
στις στατιστικές και επηρεάζουν τους 
πολίτες στην καθημερινή ζωή τους.

Τρεις είναι οι κεντρικοί στόχοι της 
πολιτικής μας:

1. Να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία 
στον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνι
κές εξελίξεις αλλά και οι πολιτικές α
ποφάσεις που δεν σχετίζονται άμεσα

με την αντεγκληματική πολιτική, μπο
ρούν να επηρεάσουν την εγκληματι
κότητα. Η διάχυση τη ευθύνης για την 
καταπολέμηση του εγκλήματος δεν 
πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να περιο
ρίζεται στους πολιτικούς που λαμβά
νουν τις σχετικές αποφάσεις αλλά να 
επεκτείνεται και στον ιδιωτικό επιχει
ρηματικό τομέα.

2. Να βελτιώσουμε το νομοθετικό 
πλαίσιο αλλά και τη λειτουργία των 
δημόσιων υπηρεσιών που ασκούν α
ντεγκληματική πολιτική, ώστε να γί
νουν πιο αποτελεσματικές στον τομέα 
της πρόληψης. Επίσης, για το σκοπό 
αυτό, κρίνουμε απαραίτητο να λη- 
φθούν μέτρα πρόληψης της εγκλημα
τικότητας τόσο στα σχολεία όσο και 
στις δημόσιες κοινωνικές υπηρεσίες.

3. Να ενθαρρύνουμε την εμπλοκή 
των πολιτών στις προσπάθειες για την 
πρόληψη της εγκληματικότητας και 
να θέσουμε κοινώς αποδεκτούς όρους 
συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων 
αρχών και των πολιτών προς αυτή την 
κατεύθυνση. Τα Συμβούλια Πρόλη
ψης της Εγκληματικότητας, ένας θε
σμός που τυγχάνει ευρείας κοινωνικής 
αποδοχής, αυτόν ακριβώς το σκοπό ε- 
πιτελούν. Κάθε Σ.Π.Ε. αποτελεί ένα 
σημείο επαφής ατόμων, επιχειρήσε
ων, οργανώσεων και φορέων, που επι
θυμούν να συμβάλλουν στην πρόλη
ψη της εγκληματικότητας.

Ένα κεντρικό ερώτημα από την 
πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης εί
ναι: προς ποιες κατευθύνσεις πρέπει 
να εστιαστούν οι τοπικές προσπάθειες 
για την πρόληψη της εγκληματικότη
τας;

Κατ’ αρχήν, κεντρικό σημείο της 
πρόληψης σε τοπικό επίπεδο πρέπει 
να είναι η δημιουργία εκείνων των 
συνθηκών που θα μειώσουν τις ευκαι
ρίες για τη διάπραξη εγκλημάτων. Ό
σο πιο δύσκολη, επικίνδυνη και λιγό
τερο επικερδής γίνεται η διάπραξη 
του εγκλήματος, όσο πιο πολλά γνω
ρίζουμε σχετικά με το πότε και πού 
συντελούνται τα αδικήματα, όσο πιο
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καλά κατανοούμε τις συνθήκες που 
βοηθούν στη διάπραξή τους, τόσο πε
ρισσότερο θα μειώνουμε το “καθημε
ρινό έγκλημα”.

Μια δεύτερη βασική κατεύθυνση 
των προσπαθειών σε τοπικό επίπεδο 
πρέπει να είναι η μείωση της στρατο- 
λόγησης νέων ανθρώπων σε τρόπους 
ζωής που ενισχύουν εγκληματολογι- 
κές συμπεριφορές. Όλοι κατανοούμε 
πόσο σημαντικό είναι να προλάβουμε 
τα παιδιά και τους νέους πριν εισχω
ρήσουν στην παρανομία να παρέμ- 
βουμε στο “πρώιμο στάδιο” της ε
γκληματικής τους καριέρας. Όταν τα 
νεαρά άτομα διαπράττουν εγκληματι
κές ενέργειες η αντίδραση της τοπικής 
κοινωνίας πρέπει να είναι αστραπιαία, 
καθαρή, συγκεκριμένη και σταθερή. 
Και αναφέρομαι στις τοπικές κοινωνί
ες γιατί στις περιπτώσεις αυτές οι πα
ρεμβάσεις πρέπει να γίνονται από τις 
τοπικές κοινωνικές υπηρεσίες και κα
τά το δυνατό έξω από το πλαίσιο της 
ποινικής δικαιοσύνης.

Τέλος, σημαντικό ρόλο μπορούν να 
διαδραματίσουν οι τοπικές πρωτοβου
λίες στη μείωση της εγκληματικής 
δραστηριότητας των λεγάμενων σε
σημασμένων παραβατών. Κάθε στρα
τηγική πρόληψης για την παρεμπόδι- 
ση μιας μακράς εγκληματικής καριέ
ρας σε τοπικό επίπεδο είναι καθορι
στικής σημασίας. Είναι σημαντικό να 
ληφθούν μέτρα που να παρεμποδίζουν 
την υποτροπή του ατόμου στο έγκλη
μα. Μέτρα όπως η εκπαίδευση, η ε
παγγελματική κατάρτιση, η θεραπεία 
από την κατάχρηση τοξικών ουσιών 
σε συνδυασμό με το έργο της Αστυνο
μίας που χαρτογραφεί, παρακολουθεί 
και επεμβαίνει για την εξάλειψη των 
πιο σημαντικών εγκληματικών δρα
στηριοτήτων σε τοπικό επίπεδο, μπο
ρούν να μειώσουν τα εγκλήματα για 
τα οποία τις περισσότερες φορές οι ί
διοι και οι ίδιοι άνθρωποι είναι υπεύ
θυνοι.

Για την οργανωτική υποστήριξη 
των τοπικών πρωτοβουλιών το Υ
πουργείο Δημόσιας Τάξης θεσμοθέτη
σε τον Απρίλιο του 1999 τα Συμβού
λια Πρόληψης της Εγκληματικότητας. 
Αρκετοί Δήμοι - κυρίως της Αττικής - 
έδειξαν από την πρώτη στιγμή έντονο 
ενδιαφέρον για το θεσμό και ορισμέ
νοι προχώρησαν στη σύστασή τους

μετά από επαφές που είχαν με την Ο
μάδα Συντονισμού και Διευκόλυνσης 
της Δράσης των Συμβουλίων Πρόλη
ψης, πρόεδρος του οποίου είναι ο Γε
νικός Γραμματέας του Υπουργείου 
μας. Καθήκον της Ομάδας Συντονι
σμού είναι η διευκόλυνση της Συνερ
γασίας μεταξύ των τοπικών φορέων

που επιθυμούν να συμμετέχουν σε 
προγράμματα πρόληψης της εγκλημα
τικότητας, καθώς επίσης η έγκριση 
και η παροχή κάθε υποστήριξης για 
την κατάλληλη οργάνωση των τοπι
κών προληπτικών προγραμμάτων.

Η κυβέρνηση έχει την πολιτική 
βούληση να υποστηρίξει με κάθε μέ-



σο τις τοπικές δράσεις πρόληψης της 
εγκληματικότητας. Στόχος μας είναι 
μέχρι το τέλος της τετραετίας να δη- 
μιουργηθούν Σ.ΓΊ.Ε. σε όλους τους 
Δήμους της χώρας. Για το σκοπό αυτό 
εξετάζεται η δυνατότητα διάθεσης 
των αναγκαίων οικονομικών πόρων α
πό τον κρατικό προϋπολογισμό προς 
τα Σ.Π.Ε. για να χρηματοδοτηθούν τα 
τοπικά προληπτικά προγράμματα. Ω
στόσο, η πολιτική βούληση τη Κυβέρ
νησης δεν αρκεί. Χρειάζεται να υπάρ
χει παράλληλα η επιθυμία της τοπικής 
κοινωνίας και ειδικότερα το ενδιαφέ
ρον της τοπικής αυτοδιοίκησης να 
συμβάλλει στην πρόληψη της εγκλη
ματικότητας.

Ελπίζουμε πως οι πρωτοβουλίες 
μας αυτές θα κεντρίσουν το ενδιαφέ
ρον των τοπικών αρχών και θα απα
ντήσουν στην επιθυμία της κοινής 
γνώμης να δουλέψουμε όλοι μαζί για 
τη μείωση της εγκληματικότητας και 
την προαγωγή της δημόσιας ασφά
λειας σε όλους τους Δήμους και τις 
Κοινότητες της χώρας.

Σ εμ ινά ρ ιο  ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ

Το παραπάνω κείμενο αποτελεί την 
ομιλία του Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη στο Σεμι
νάριο “Λαοκράτης”.

Το σεμινάριο διοργανώθηκε στην 
Αθήνα (5-7/7/2000), με πρωτοβουλία 
της Δ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας, σε 
συνεργασία με τη Δ/νση Διεθνούς Α
στυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγεί
ου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης με τη συγ- 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επι
τροπής στα πλαίσια του Προγράμμα
τος OISIN. Είχε θέμα ‘Έγκλημα και 
τοπική κοινωνία - Τοπικά Συμβούλια 
Πρόληψης Εγκληματικότητας - Συμ
μετοχική αντεγκληματική πολιτική”.

Στο Σεμινάριο “ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ” 
συμμετείχαν 20 εκπρόσωποι από Χώ
ρες - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Βέλγιο, Ισπανία, Ιταλία, Ηνωμένο 
Βασίλειο), από συνδεδεμένες Χώρες 
(Βουλγαρία, Ρουμανία, Τουρκία) και 
εκπρόσωποι της Κύπρου, της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας, της Αλβανίας και του 
Καναδά.

Συμμετείχαν επίσης 12 Αξιωματι
κοί της Ελληνικής Αστυνομίας από

0 φόβος για το έγκλημα 
είναι ανεξάρτητος από 
το ποσοστό της εγκλημα
τικότητας και αποτε
λεί στις μέρες μας το 

δεύτερο σημαντικότερο 
θέμα μετά την ανεργία.

Κεντρικές Δ/νσεις του Αρχηγείου και 
από επιχειρησιακές Υπηρεσίες της 
Γενικής Αστυνομικής Δ/νσης Αττι
κής, 20 Αξιωματικοί από τις Γενικές 
Αστυνομικές Δ/νσεις της χώρας, εκ
πρόσωποι της Πανεπιστημιακής Κοι
νότητας της χώρας και Χωρών του Ε
ξωτερικού, Δήμαρχοι-εκπρόσωποι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρό
σωποι συναρμόδιων Υπουργείων και 
κοινωνικών φορέων και μη κυβερνη
τικών Οργανισμών.

Στο σεμινάριο παρουσίασαν ειση
γήσεις Έλληνες και ξένοι καθηγητές 
Πανεπιστημίων, Δήμαρχοι - εκπρό
σωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Α
νώτατα στελέχη συναρμόδιων Υπουρ
γείων, εκπρόσωποι συναρμόδιων Υ
πουργείων και Κοινωνικών Φορέων 
και μη Κυβερνητικών Οργανισμών, 
Αξιωματικοί Αστυνομιών Χωρών 
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
Τρίτων Χωρών που συμμετείχαν στις 
εργασίες του σεμιναρίου καθώς και 
Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνο
μίας.

Οι στόχοι του σεμιναρίου
ή σαν οι εξής:

* Να καταστεί η πρόληψη της εγκλη
ματικότητας υπόθεση όλων και να πε
ράσει το μήνυμα αυτό στην κοινωνία.
* Η ευαισθητοποίηση των πολιτών 
της κοινωνίας στην ανάγκη καταπολέ
μησης της εγκληματικότητας, μέσα α
πό τη συμμετοχή τους στα Τοπικά 
Συμβούλια Πρόληψης της Εγκληματι
κότητας καθώς επίσης και η ενημέρω
ση του κοινού για την αξία της προ
σπάθειας καθιέρωσης και λειτουργίας 
του θεσμού των Συμβουλίων Πρόλη
ψης της Εγκληματικότητας στην Χώ
ρα μας.
* Η βελτίωση του υπάρχοντος νο
μοθετικού πλαισίου και της τεχνο
γνωσίας.

* Η συγκέντρωση των εμπειριών άλ
λων χωρών (ιδιαίτερα της Ε.Ε. και του 
Καναδά) σχετικά με τα Τοπικά Συμ
βούλια Πρόληψης της Εγκληματικό
τητας.
* Η εναρμόνιση των χρησιμοποιούμε
νων πρακτικών με στόχο την αποτελε
σματικότερη αντιμετώπιση της εγκλη
ματικότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
* Η επιμόρφωση μέσα από τη συλλο
γική πείρα και εμπειρία.
* Η σύσφιξη των σχέσεων και η βελ
τίωση Αστυνομικής Συνεργασίας.
* Η κατάθεση απόψεων προτάσεων 
και εμπειριών εκπροσώπων της Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης.

Τα συμπεράσματα του σεμιναρίου 
ή σαν τα ακόλουθα:

1.- Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαί
σιο της Χώρας μας για την θέσπιση 
των Συμβουλίων Πρόληψης της Ε
γκληματικότητας κινείται προς τη σω
στή κατεύθυνση.

Σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 
2713/1999:

“Σε κάθε Δήμο με πληθυσμό άνω 
των τριών χιλιάδων κατοίκων, συνι- 
στάται Συμβούλιο Πρόληψης της Ε
γκληματικότητας. Τα θέματα που α
φορούν τη συγκρότηση, οργάνωση 
και λειτουργία του εν λόγω Συμβουλί
ου καθορίζονται με απόφαση του Δη
μάρχου, ύστερα από πρόταση του οι
κείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Το ανωτέρω Συμβούλιο αποτελείται 
από επιστήμονες και λειτουργούς που 
διαμένουν στην περιφέρεια του Δή
μου και διαθέτουν ειδικές γνώσεις 
στον τομέα της εγκληματικότητας, ό
πως δικαστικούς λειτουργούς, εγκλη- 
ματολόγους, ψυχολόγους, κοινωνιο
λόγους, αστυνομικούς, κοινωνικούς 
λειτουργούς και ιατρούς, καθώς και α
πό εκπροσώπους παραγωγικών τάξε
ων και κοινωνικών φορέων. Τα μέλη 
του Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να εί
ναι λιγότερα των πέντε ή περισσότερα 
των έντεκα, ορίζονται για τρία χρόνια 
και η θέση τους είναι τιμητική και ά
μισθη.

Έργο του ως άνω Συμβουλίου είναι 
η κατάρτιση προγράμματος πρόληψης 
της εγκληματικότητας στη δημοτική 
περιφέρεια αρμοδιότητάς του, η δια
τύπωση γνώμης επί σχετικών ερωτη
μάτων του Δημάρχου ή των τοπικών
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κοινωνικών και επιστημονικών φορέ
ων , η συνεργασία με τα αντίστοιχα 
Συμβούλια όμορων Δήμων, η διοργά
νωση ημερίδων, σεμιναρίων και άλ
λων συναφών εκδηλώσεων για την 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, 
η συνεχής, μέσω των τοπικών μέσων 
μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωση των 
κατοίκων καθώς και η εκδήλωση κά
θε άλλης σχετικής δραστηριότητας”.

Με Υπουργική απόφαση, έχει συ- 
σταθεί ήδη στο Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης Ομάδα Συντονισμού και Διευ
κόλυνσης της δράσης των Συμβουλί
ων Πρόληψης Εγκληματικότητας, 
πρόεδρος της οποίας είναι ο κ. Γενι
κός Γραμματέας του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης και στην οποία συμμε
τέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων 
Δικαιοσύνης, Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, εκπρό
σωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
και Κοινοτήτων και διακεκριμένοι 
Καθηγητές Πανεπιστημίων.

Το έργο της Ομάδας αυτής είναι κυ
ρίως:
* Η συνεργασία με τα Σ.Π.Ε και η πα
ροχή προς αυτά οδηγιών, συμβουλών 
και κατευθύνσεων, καθώς και επιστη
μονικής τεκμηρίωσης για τη διευκό
λυνση του έργου τους.
* Η διευκόλυνση της μεταξύ των 
Σ.Π.Ε συνεργασίας, καθώς και της 
συνεργασίας αυτών με τις αρχές και 
άλλους φορείς και ιδίως επιστημονι
κούς.
* Η υποβοήθηση των Σ.Π.Ε στην υλο
ποίηση των προγραμμάτων τους.
* Η επεξεργασία και αξιολόγηση των 
μέτρων και των προγραμμάτων αντε- 
γκληματικής πολιτικής που προτείνο- 
νται από τα Σ.Π.Ε και η υποβολή ει
σηγήσεων στον Υπουργό για την υλο
ποίησή τους.

2. - Η πολιτική βούληση της Κυβέρ
νησης να υποστηρίξει με κάθε μέσο 
τις τοπικές δράσεις πρόληψης της ε
γκληματικότητας, με στόχο τη δη
μιουργία Συμβουλίων Πρόληψης της 
Εγκληματικότητας σε όλους τους Δή
μους της Χώρας.

3. - 0  φόβος για την εγκληματικότη
τα αυξάνεται παντού σε ολόκληρο τον 
κόσμο. Ο φόβος για το έγκλημα είναι 
ανεξάρτητος από το ποσοστό της ε
γκληματικότητας και αποτελεί στις 
μέρες μας το δεύτερο σημαντικότερο

θέμα μετά την ανεργία.
4. - Οι κυριότερες στρατηγικές για 

την μείωση του αριθμού των εγκλη
μάτων είναι:
* Η αστυνόμευση, η απονομή δικαιο
σύνης και το σωφρονιστικό σύστημα.
* Η κοινωνικοποίηση μέσα από το 
σχολείο και την οικογένεια.
* Η μείωση των ευκαιριών για την 
διάπραξη εγκλημάτων.
* Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόληψης 
της Εγκληματικότητας.
* Η κατά περίπτωση πρόληψη. Πρό
κειται για μια νέα στρατηγική σύμφω
να με την οποία όταν αλλάξουμε το 
πλαίσιο στην πόλη τότε αλλάζουν και 
πολλές από τις συνθήκες που ευνοούν 
την διάπραξη εγκλημάτων και μειώ
νεται ο φόβος για το έγκλημα.
* Η ανάπτυξη πολιτικών πρόνοιας για 
την ενσωμάτωση οικονομικών μετα
ναστών στην κοινωνία.
Η προστιθέμενη αξία των νέων στρα
τηγικών- πολιτικών είναι να συνδε
θούν μεταξύ τους.

5. - Η Αστυνομία της εγγύτητας που 
ασχολείται με τους πολίτες, με τα θύ
ματα και με τους θύτες, προβλήθηκε 
σαν ένα μοντέλο Αστυνόμευσης με 
βάση την εμπειρία της Ισπανίας, στα 
πλαίσια του Αστυνομικού Προγράμ
ματος 2000. Η υλοποίηση ενός τέ
τοιου Προγράμματος απαιτεί:
* Αλλαγές στις υπάρχουσες δομές της 
Αστυνομίας (Κεντρική δομή - Αποκε
ντρωμένη δομή).
* Μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο 
σχεδίασμά.
* Αύξηση της ευθύνης - υπευθυνότη
τας των Αστυνομικών.
* Πλησίασμα του πολίτη.
* Επένδυση σε τεχνολογικό εξοπλι
σμό, οχήματα, μοτοσικλέτες, στολές, 
στη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας 
Η/Υ για την χαρτογράφηση διαφορε
τικών περιοχών που μας ενδιαφέρουν.
* Επένδυση σε τηλεφωνικές γραμμές, 
για την διατύπωση παραπόνων εκ μέ
ρους των πολιτών.
* Οργάνωση διαφημιστικής εκστρα
τείας για την βελτίωση του αισθήμα
τος ασφάλειας των πολιτών και εκ
στρατεία πληροφόρησης για την αυ
τοπροστασία των πολιτών.
* Έκδοση μνημονίου ενεργειών για 
τους ίδιους τους Αστυνομικούς.
* Πιο έντονη παρουσία της Αστυνομί

ας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
* Βελτίωση του προφίλ της Αστυνο
μίας.
* Θέσπιση βραβείου για τον καλύτερο 
Αστυνομικό του μήνα.
* Βελτίωση αποδοχών των Αστυνομι
κών.
* Θεσμική αναγνώριση του έργου της 
Αστυνομίας.
* Παρουσία της Αστυνομίας σε ολό
κληρη την πόλη.
* Κατανομή της Αστυνομικής δύνα
μης, ανάλογα με τους τομείς των προ
βλημάτων (oriented policing).
* Εταιρικά σχήματα και Τοπικά Συμ
βούλια Πρόληψης της Εγκληματικό
τητας.
* Ενδυνάμωση της ευελιξίας, δη
μιουργικότητας και παραγωγικότητας 
της Αστυνομίας.
* Παράκαμψη των εμποδίων της γρα
φειοκρατίας.
* Παρότρυνση Αστυνομικών να δου
λεύουν σε ομάδες.
* Ενθάρρυνση ανάληψης πρωτοβου
λιών και διατύπωσης ιδεών από Αστυ
νομικούς.
* Ενημέρωση Αστυνομικών για τις 
πραγματικές διαστάσεις της παραβα- 
τικότητας.
* Ενημέρωση των κατοίκων για θέμα
τα ασφάλειας.
* Ιδιαίτερη ενασχόληση της Αστυνο
μίας με ομάδες του πληθυσμού που εί
ναι υψηλού κινδύνου όπως γυναίκες, 
ηλικιωμένους, νέους κλπ.
* Αξιολόγηση της απόδοσης όλων αυ
τών των ενεργειών.
* Δημιουργία στα τοπικά Αστυνομικά 
Τμήματα Γραφείου Παραπόνων Πολι
τών και Γραφείου Επειγόντων περι
στατικών.
* Εκπόνηση πιλοτικών προγραμμά
των για την μείωση της εγκληματικό
τητας.
* Ενημερωτικές συναντήσεις μεταξύ 
των Αστυνομικών. Εξήγηση από τον 
Αρχηγό της Ομάδας των στόχων της 
Ομάδας κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
στην αρχή και στο τέλος της κάθε η
μέρας.
* Ενημέρωση του θύματος για τις ε
νέργειες της Αστυνομίας.

6.- Βασική αιτία της μικρο-εγκλη- 
ματικότητας είναι η εικόνα της αταξί
ας, ή της έλλειψης ευταξίας και εγκα
τάλειψης που επικρατεί στις γειτονιές
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των διαφόρων πόλεων. Η έλλειψη α
νοχής στην πρωτογενή παραβατικότη- 
τα σημαίνει πρόληψη της μελλοντικής 
εγκληματικότητας.

7. - Έγινε αναφορά στην αξία του 
θεσμού της κοινοτικής διαμεσολάβη- 
σης, στα πλαίσια των Τοπικών Συμ
βουλίων Πρόληψης της Εγκληματικό
τητας και της Κοινοτικής Αστυνόμευ
σης.

8. - Η υιοθέτηση από την Αστυνομί
α και την Κοινωνία της φιλοσοφίας 
και του θεσμού της Κοινοτικής Αστυ
νόμευσης αποτελεί πρόκληση στις μέ- 
ρες μας.

9. - Η εμπέδωση του αισθήματος α
σφάλειας των πολιτών, η ενδυνάμωση 
των φυσικών και κοινωνικών δεσμών 
και η βελτίωση των θεσμών αποτε
λούν βασικές προτεραιότητες των 
σύγχρονων κοινωνιών μας.

10. - Η ευαισθητοποίηση της κοινω
νίας των πολιτών για την αξία της ε
νεργού συμμετοχής τους στην πρόλη
ψη του εγκλήματος, μέσα στα πλαίσια 
μίας δυναμικής αντεγκληματικής πο
λιτικής.

11. - Η αξία και η χρησιμότητα του 
θεσμού των Συμβουλίων Πρόληψης 
της Εγκληματικότητας, στον εντοπι
σμό και την καταγραφή των προβλη
μάτων σε τοπικό επίπεδο.

12. - Για να λειτουργήσει αποτελε
σματικά ο θεσμός των Συμβουλίων 
Πρόληψης της Εγκληματικότητας α
παιτείται η συγκρότησή τους από τους 
Δήμους, σε εφαρμογή των προβλεπό- 
μενων από τη σχετική νομοθεσία δια
τάξεων .

13. - Θα πρέπει να αποφευχθεί η α
ντιγραφή ξένων προτύπων και εφαρ
μογής τους στην Ελληνική πραγματι
κότητα και να εφαρμοσθούν σχεδια- 
σμοί και προγράμματα, που θα αντα- 
ποκρίνονται στις ιδιαίτερες συνθήκες 
και τα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο.

14. - Η κατάρτιση και η εφαρμογή 
πιλοτικών προγραμμάτων για την δια
παιδαγώγηση των εφήβων κατά τη 
διάρκεια της φοίτησής τους στο σχο
λείο, πάνω σε θέματα πρόληψης πα- 
ραβατικών συμπεριφορών .

15. - Η διαμόρφωση του πλαισίου 
συνεργασίας της Αστυνομίας με την 
Τοπική αυτοδιοίκηση. Η συνεργασία 
αυτή θα μπορούσε να υλοποιηθεί με 
την υπογραφή συμβάσεων ασφάλειας

Η κοινοτική Αστυνό
μευση απαιτεί αλλα
γή νοοτροπιών και συ
μπεριφορών τόσο από 

πλευράς Αστυνομίας 
όσο και από πλευράς 
πολιτών.

μεταξύ Κράτους και Τοπικής Αυτο
διοίκησης, αφού προηγουμένως ολο
κληρωθεί η συγκρότηση των Συμβου
λίων και αρχίσει η λειτουργία τους.

16. - Η σημασία της θέσπισης των 
Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκλημα
τικότητας έγκειται στην προβολή της 
ιδέας της αποκέντρωσης και της συ
νεργασίας, ως θεμελιώδους αρχής της 
συμμετοχικής αντεγκληματικής πολι
τικής

17. - Η ανάγκη ενδυνάμωσης του 
θεσμού των πεζών περιπολιών, στα 
πλαίσια της κοινοτικής Αστυνόμευ
σης και της αντεγκληματικής πολιτι
κής της εγγύτητας.

18. - Οι Αστυνομικοί, οι οποίοι θα 
κληθούν να στελεχώσουν τα Συμβού
λια Πρόληψης της εγκληματικότητας, 
θα πρέπει να συγκεντρώνουν προσό
ντα όπως:
* Επαγγελματική εμπειρία.
* Ενδιαφέρον συμμετοχής και πίστη 
στην αξία του θεσμού.
* Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον 
πολυκλαδικής συνεργασίας.
* Δυνατότητα ανάλυσης και προβο
λής του έργου της Αστυνομίας.

19. - Αναγνωρίσθηκε από όλους η α
νάγκη συνέχισης της προσπάθειας 
που ξεκίνησε με το σεμινάριο “ΛΑΟ
ΚΡΑΤΗΣ”, για την περαιτέρω προβο
λή του θεσμού και την ευαισθητοποί- 
ηση των Δημάρχων σε ολόκληρη την 
Χώρα, για την συγκρότηση των Συμ
βουλίων, είτε μέσω των Μ.Μ.Ε , είτε 
με την διοργάνωση ημερίδων και σε
μιναρίων

20. - Η ανάγκη για πολυκλαδική συ
νεργασία στον τομέα της πρόληψης 
σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό 
επίπεδο και η βελτίωση του επαγγελ
ματικού προφίλ του Αστυνομικού και 
ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου της 
Αστυνομίας.

21. - Προτάθηκε η επεξεργασία διε
θνούς Σύμβασης για την αντεγκλημα- 
τική πολιτική.

22. - Ο Οργανισμός Καταπολέμησης 
των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ) έχει σί
γουρα να παίξει σημαντικό ρόλο, συ- 
νεργαζόμενος με τα Τοπικά Συμβού
λια Πρόληψης της Εγκληματικότητας.

23. - Τα Τοπικά Συμβούλια Πρόλη
ψης της Εγκληματικότητας, στοχεύ
ουν κυρίως στην διαχείριση της μι- 
κρομεσαίας εγκληματικότητας.

24. - Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στον 
ρόλο που διαδραματίζουν η περιθω
ριοποίηση και ο κοινωνικός αποκλει
σμός στην αύξηση της Εγκληματικό
τητας.

25. - Έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην 
αξία της Κοινοτικής Αστυνόμευσης, 
στο επίπεδο του Αστυνομικού Τμήμα
τος και στην ανάγκη εκπαίδευσης των 
Αστυνομικών πάνω στην φιλοσοφία 
της και τον τρόπο λειτουργίας της. Η 
κοινοτική Αστυνόμευση απαιτεί αλ
λαγή νοοτροπιών και συμπεριφορών 
τόσο από πλευράς Αστυνομίας όσο 
και από πλευράς πολιτών.

26. - Ενδεικτικά αναφέρθηκαν διά
φορα θέματα με τα οποία θα μπορού
σαν να ασχοληθούν τα Συμβούλια 
Πρόληψης της Εγκληματικότητας ό
πως:
* Η κατάρτιση προγράμματος πρόλη
ψης της εγκληματικότητας στην εδα
φική τους περιφέρεια.
* Η εξωσχολική βία.
* Ο κοινωνικός αποκλεισμός.
* Η σεξουαλική εκμετάλλευση γυναι
κών και ανηλίκων.
* Τα ναρκωτικά.
* Η ενδο-οικογενειακή βία.
* Η διαμόρφωση στελεχών πρόληψης 
μέσα στην κοινωνία.
* Η ευάισθητοποίηση της κοινής γνώ
μης με την διοργάνωση σεμιναρίων, 
ημερίδων κλπ.
* Η σύσφιγξη των σχέσεων των δημο
τών και η αναβίωση της “γειτονιάς” 
ώστε να πάψει η αποξένωση μεταξύ 
των κατοίκων.
* Ο επαρκής φωτισμός σε πάρκα, 
πλατείες, σκοτεινούς δρόμους κλπ.
* Η εμπέδωση του αισθήματος ασφα
λείας των πολιτών.
* Οι χωροταξικές μελέτες σε σχέση με
την εγκληματικότητα κλπ. _
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και  δ υ ν α τ έ ς  
μ ε τ α ρ ρ υ θ μ ίσ ε ις  *

του

κ. Ernesto SAVONA
Καθηγητή Εγκληματολογίας
στο Πανεπιστήμιο του Trento της Ιταλίας

Δεν είναι καθόλου εύκολο 
αλλά πρέπει να διεισδύσουμε 

σε βάθος στο πρόβλημα. 
Μερικές φορές δεν είναι πολύ 

εύκολο να δώσουμε απάντηση στο 

ερώτημα πώς μπορούμε 
να μειώσουμε το ποσοστά 

της εγκληματικότητας, 
γιατί η πρόληψη 

του εγκλήματος 
σημαίνει μείωση 

της ποσότητας 
των εγκλημάτων μέσα 

από διάφορες πολιτικές. 
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 

την αστυνόμευση και 
τη δικαιοσύνη ή αποτρεπτικούς 

παράγοντες αλλά μπορείτε 
και να χρησιμοποιήσετε 

και προστατευτικές πολιτικές  

όπως την ψυχολογία, 
την κοινωνικοποίηση 

και άλλες τέτο ιες  π ολιτικές. 
Πρόκειται λοιπόν για ένα μίγ

μα πολιτικών οι οποίες 
θα μπορούσαν να είναι 

αποτελεσματικές.

Ε
ίναι ιδιαίτερα χρήσιμο να 
διαβάσει κανείς το άρθρο 
του νόμου που θεσπίστηκε 
πέρυσι στην Ελλάδα για τα 
Τοπικά Συμβούλια, γιατί α

κριβώς βρίσκεται στη σωστή κατεύ
θυνση. Πράγματι δηλαδή προσπαθεί 
να συγκεντρώσει την Αστυνομία, την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους Πολί- 
τες μερικές φορές και τους ειδικούς, 
τους εμπειρογνώμονες, ούτως ώστε ό
λοι μαζί να αντιμετωπίσουν το πρό
βλημα του εγκλήματος, της εγκλημα
τικότητας, το οποίο είναι ένα πολύ
πλευρο πρόβλημα.

Τουλάχιστον, αν θέλουμε να βρού
με τη σωστή λύση, πρέπει να κατανο
ήσουμε πολύ περισσότερα για την ε
γκληματικότητα και τα αίτια της ε
γκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο.

Αυτό το Συμβούλιο φαίνεται ότι εί
ναι πολλά υποσχόμενο σαν θεσμός. 
Όπως έχει δείξει η εμπειρία σε πολλές 
χώρες της Ευρώπης, τα πράγματα βα
δίζουν προς τη σωστή κατεύθυνση. 
Θα σας μιλήσω λοιπόν για την πρόλη
ψη του εγκλήματος.

Στην Ευρώπη, τα προβλήματα συ
χνά είναι κοινά με τα προβλήματα που 
έχουμε στην Ιταλία. Σίγουρα όμως τα 
προβλήματα είναι κοινά και σε πολλές 
άλλες χώρες και όχι μόνο στην Ευρώ
πη. Και θα σας εξηγήσω γιατί μπο
ρούμε να μιλήσουμε για την εγκλημα
τικότητα ως γενικό πρόβλημα. Γιατί 
τα προβλήματα που έχουμε στην Ιτα
λία είναι τα ίδια με αυτά που αντιμε
τωπίζει η Ελλάδα, η Ολλανδία και 
πολλές άλλες χώρες.

Είναι απόλυτα βέβαιο, ότι απαιτού
νται αποτελεσματικές στρατηγικές για 
την αντιμετώπιση του εγκλήματος. 
Γιατί όμως; Επειδή η εγκληματικότη
τα αυξάνεται; Είναι αυτό το κύριο θέ
μα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσου
με; Λυπάμαι που πρέπει να πω ότι 
κοιτώντας τις στατιστικές τα τελευ
ταία δέκα χρόνια διαπιστώνω πως 
στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολι
τείες, στον Δυτικό κόσμο με μια λέξη,

για να μην συμπεριλάβουμε την ανα
τολική πλευρά της Ευρώπης, η οποία 
είχε τόσες πολλές αλλαγές, ώστε δεν 
μπορεί να είναι αντιπροσωπευτική, σ’ 
αυτές λοιπόν τις στατιστικές, η εγκλη
ματικότητα παρουσιάζεται σταθερή.

Αυτό σημαίνει ότι μερικές φορές 
κάποια εγκλήματα αυξάνονται, κά
ποια άλλα μειώνονται, οι ληστείες κά
πως αυξάνονται, οι δολοφονίες κάπου 
έχουν μειωθεί. Αυτό βεβαίως σημαί
νει ότι στατιστικά η εγκληματικότητα 
στην Ευρώπη έχει αυτή τη μορφή. 
Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι 
το 1992 και στη συνέχεια λίγο προς τα 
κάτω. Εάν συγκρίνετε λοιπόν τη ση
μερινή κατάσταση με αυτήν των αρ
χών της δεκαετίας θα δείτε ότι υπάρ
χει σχεδόν μια σταθερότητα.

Τι γίνεται τώρα με τις Ηνωμένες 
Πολιτείες;

Στις Ηνωμένες Πολιτείες η εγκλη
ματικότητα έχει μειωθεί. Αυτό είναι 
αλήθεια. Και σε τοπικό επίπεδο και σε 
εθνικό επίπεδο. Οι εγκληματολόγοι, 
οι καθηγητές, οι ερευνητές, προσπα
θούν να εξηγήσουν γιατί έχει μειωθεί 
η εγκληματικότητα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες. Υπάρχουν πολλοί διαφορε
τικοί παράγοντες. Ένας από αυτούς 
τους παράγοντες ήταν αρκετά αποτε
λεσματικός. Μιλούν λοιπόν για την 
μηδενική ανοχή. Τι σημαίνει όμως αυ
τό; Ήταν πραγματικά αποτελεσματική 
ή όχι; Η νέα αστυνόμευση και η επί
δρασή της σε τοπικό επίπεδο ήταν 
μάλλον μια από τις αιτίες οι οποίες 
μείωσαν την εγκληματικότητα όχι ό
μως η μόνη αιτία.

Σήμερα λοιπόν στις Ηνωμένες Πο
λιτείες μπορούμε να εξηγήσουμε με 
πολλούς παράγοντες την μείωση της 
ανεργίας, του δημογραφικού προβλή
ματος, ιδιαίτερα για τους νέους και το 
πώς η Αστυνομία κατάφερε να μειώ
σει και τους δείκτες της Εγκληματικό
τητας.

Αυτή η τάση θα συνεχισθεί; Κανείς 
δεν ξέρει. Ίσως τα επόμενα δέκα-είκο- 
σι χρόνια η εγκληματικότητα να αυ
ξηθεί και πάλι. Αυτό μας οδηγεί σε έ
να σημαντικό συμπέρασμα. Ότι οι τά
σεις στην Εγκληματικότητα αυξάνο
νται και μειώνονται ανάλογα με πολ
λές μεταβλητές, οι οποίες μεταβλητές 
συχνά είναι πολύ δύσκολο να συζητη
θούν.
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Είναι πολύ δύσκολο να συζητήσου
με πως μπορούμε να προλάβουμε την 
εγκληματικότητα. Υπάρχει όμως και 
ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο αντιμε
τωπίζουμε σήμερα και στην Ελλάδα 
και στην Ιταλία και στην Ολλανδία 
και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα 
πρόβλημα που είναι διαφορετικό από 
την ποσότητα της εγκληματικότητας 
και αυτό αναφέρεται στο ενδιαφέρον 
των Πολιτών για την εγκληματικότη
τα.

Ο φόβος για την εγκληματικότητα ή 
η ανησυχία για την εγκληματικότητα 
αυξάνεται. Αυξάνεται παντού σε ολό
κληρο τον κόσμο. Ο φόβος λοιπόν για 
το έγκλημα είναι κατά κάποιο τρόπο 
ανεξάρτητος από το ποσοστό της ε
γκληματικότητας. Γιατί όμως είναι τό
σο σημαντικός ο φόβος για το έγκλη
μα;

Ας επανέλθω για λίγο σε ένα Ιταλι
κό παράδειγμα. Ο φόβος για το έγκλη
μα είναι το θέμα το οποίο θέτει τους 
Πολίτες στη θέση να απαιτούν περισ
σότερη πρόληψη.

Στις εφημερίδες κάθε μέρα, σε όλες 
τις Ευρωπαϊκές Χώρες και στις Ηνω
μένες Πολιτείες γίνεται λόγος για το 
έγκλημα, για την εγκληματικότητα.

Οι πολίτες απαιτούν λοιπόν περισ
σότερη προστασία. Σύμφωνα με την 
EUROSTAT ο φόβος για την εγκλη
ματικότητα είναι το δεύτερο σημαντι
κότερο θέμα σε όλο τον κόσμο και κυ
ρίως στην Ευρώπη. Το πρώτο είναι η 
ανεργία και το δεύτερο είναι ο φόβος 
για το έγκλημα και αυτό είναι κάπως 
σαφές. Ο φόβος για το έγκλημα δεν 
είναι σταθερός αντίθετα αυξάνεται.

Ας προσπαθήσω τώρα για ένα λε
πτό να κάνω τον διαχωρισμό μεταξύ 
της; εγκληματικότητας ως τάσης και 
του φόβου για το έγκλημα, ως μιας ξε
χωριστής τάσης. Πρέπει όμως να διευ
κρινίσω εξαρχής ότι εάν το έγκλημα 
παραμένει σταθερό, ο φόβος για το έ
γκλημα αυξάνεται παρόλα αυτά και 
πρέπει να διευκρινίσουμε ότι όλες οι 
πολιτικές τις οποίες συζητάμε σήμερα 
και θα συζητήσουμε αύριο και αυτές 
που συζητήσαμε χθες, σε πολιτικό ε
πίπεδο μερικές φορές αγγίζουν περισ
σότερο τον φόβο για το έγκλημα, για
τί σ’ αυτό το θέμα οι πολιτικοί είναι 
πολύ ευαίσθητοι, πολύ περισσότερο 
ευαίσθητοι σ’ αυτό παρά στην πρόλη

ψη του εγκλήματος.
Ας δώσω μερικές τυπικές απαντή

σεις που ισχύουν για την Ιταλία. Ίσως 
όμως να δείτε ότι είναι κοινές για όλα 
τα μέρη του κόσμου. Όταν κάποιος 
βγαίνει από την φυλακή και διαπράτ- 
τει μια ακόμη δολοφονία, οι άνθρωποι 
διαμαρτύρονται. Λένε, γιατί αποφυ- 
λακίσθηκε; Από την άλλη πλευρά ό
μως και εσείς και εμείς έχουμε μια νο
μοθεσία που επιτρέπει στους φυλακι
σμένους όταν δείχνουν καλή διαγωγή 
στη φυλακή να αποφυλακίζονται πριν 
από την λήξη της ποινής τους.

Η Αστυνομία λοιπόν στην Ιταλία 
διαμαρτύρεται ενάντια στους δικα
στές επειδή οι δικαστές δεν καταδικά
ζουν τους δράστες. Η Αστυνομία δη
λαδή τους συλλαμβάνει και συχνά οι 
δικαστές τους αθωώνουν, γιατί δεν εί
ναι αρκετά τα αποδεικτικά στοιχεία 
και η δικαιοσύνη λειτουργεί με αυτόν 
τον τρόπο. Ποια είναι λοιπόν η τυπική 
απάντηση που μπορούμε να δώσουμε 
ως προς τους πολιτικούς και τον τρό
πο με τον οποίο βλέπουν αυτόν τον 
φόβο για το έγκλημα;

Μια πιθανή απάντηση είναι η αύξη
ση των αστυνομικών κατά 1.000. Στις 
Ηνωμένες Πολιτείες επί τέσσερα χρό
νια δούλευα στην Κυβέρνηση των Η
νωμένων Πολιτειών και η τυπική α
πάντηση, η χαρακτηριστική απάντηση 
που έδωσε ο Πρόεδρος Clinton όταν 
πέρασε έναν αυστηρό νόμο για την ε
γκληματικότητα ήταν ότι 100.000 α
στυνομικοί θα έπρεπε να ασχοληθούν 
με αυτό το θέμα της εγκληματικότη
τας. Όταν τον ρώτησαν κατά πόσο πί
στευε ότι 100.000 περισσότεροι αστυ
νομικοί θα αύξαναν την αποτελεσμα- 
τικότητα του αστυνομικού έργου απά
ντησε. Δεν ξέρω, σίγουρα όμως θα 
μειώσουν τον φόβο για το έγκλημα α
πό πλευράς των Πολιτών. Γιατί οι Πο
λίτες θα νοιώθουν πιο ασφαλείς, πιο 
προστατευμένοι ακριβώς επειδή θα έ
χουν περισσότερους αστυνομικούς. 
Όμως οι αστυνομικοί θα δουλεύουν 
περισσότερο εάν είναι όλο και περισ
σότεροι στους δρόμους; Θα σας δώσω 
μερικές στρατηγικές για να πάρετε 
μια ιδέα του ποια είναι η απάντηση 
στην ζήτηση που υπάρχει για τον φό
βο του εγκλήματος.

Η Ιταλία, η δική μου Χώρα είναι το 
νούμερο 1 στην Ευρώπη ως προς το

ποσοστό του αριθμού αστυνομικών α- 
νά κάτοικο. 488 Αστυνομικοί ανά
1.000 κατοίκους. Να σας δώσω την α
ναλογία. Η πρώτη Χώρα είναι η Ιταλί
α, η δεύτερη η Ισπανία, η Τρίτη η 
Πορτογαλία, η τέταρτη Γαλλία, η Ελ
λάδα είναι η πέμπτη Χώρα σε αυτή τη 
σειρά, η Αυστρία είναι η έκτη, το 
Βέλγιο η έβδομη, η Γερμανία η όγδο
η, η Βρετανία η ένατη, η Ιρλανδία η 
δέκατη, η Σουηδία η ενδέκατη, η Ολ
λανδία η δωδέκατη, η Δανία η δέκατη 
τρίτη και τέλος η Φινλανδία, η οποία 
είναι η δέκατη πέμπτη.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αστυ
νομικοί είναι λιγότεροι απ’ ότι στην Ι
ταλία και συγκεκριμένα 321 Αστυνο
μικοί ανά 100.000 κατοίκους.

Ας πάμε όμως σε μια άλλη στατι
στική η οποία είναι σημαντική. Είναι 
η ιδιωτική Αστυνομία. Μιλήσαμε για 
την Αστυνομία, την κρατική Αστυνο
μία. Η Ιταλία σ’ αυτή την περίπτωση 
είναι στη δωδέκατη θέση. Έχουμε πο
λύ μεγάλο αριθμό κρατικής Αστυνο
μίας και πολύ μικρό αριθμό ιδιωτικής 
Αστυνομίας. Στις Ηνωμένες Πολιτείες 
είναι το αντίθετο. Υπάρχει μεγαλύτε
ρος αριθμός ιδιωτικών αστυνομικών 
απ’ ότι κρατικών αστυνομικών. Η ι
σορροπία είναι αντίθετη. Η Ελλάδα 
είναι η 15η Χώρα, η τελευταία δηλα
δή Χώρα ως προς τον αριθμό των ι
διωτικών αστυνομικών που υπάρχουν 
σ’ αυτήν ανά 100.000 κατοίκους. Εί
ναι πέμπτη λοιπόν η Ελλάδα στην σει
ρά ως προς τον αριθμό των κρατικών 
αστυνομικών ανά 100.000 κατοίκους 
και 15η ως προς τους ιδιωτικούς α
στυνομικούς.

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει 
είναι αν αυτό είναι αποτελεσματικό 
για τον φόβο ενάντια στο έγκλημα; Η 
απάντησή μου είναι ότι θα μπορούσε 
αλλά όχι όπως έχει γίνει μέχρι τώρα. 
Άρα κάτι πρέπει να αλλάξει στην νοο
τροπία μας και στον τρόπο με τον ο
ποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν από 
την μια την εγκληματικότητα και από 
την άλλη τον φόβο για το έγκλημα

Με άλλα λόγια πάντοτε θα υπάρ
χουν πολίτες οι οποίοι θα ανησυχούν 
και θα φοβούνται το έγκλημα και θα 
υπάρχουν πολιτικοί οι οποίοι θα εκμε
ταλλεύονται το θέμα της εγκληματι
κότητας, όχι για να επιλύσουν το πρό
βλημα αυτό καθ’ εαυτό, αλλά για να
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συζητούν μεταξύ τους τα πολιτικά 
Κόμματα ποιο είναι το καλύτερο στην 
αντιμετώπιση του εγκλήματος.

Ποια είναι τα σημαντικότερα ερω- 
τήματα-θέματα τα οποία πρέπει να α
ντιμετωπίσουμε. Δεν είναι καθόλου 
εύκολο αλλά πρέπει να διεισδύσουμε 
σε βάθος στο πρόβλημα. Μερικές φο
ρές δεν είναι πολύ εύκολο να δώσου
με απάντηση στο ερώτημα πώς μπο
ρούμε να μειώσουμε το ποσοστό της 
εγκληματικότητας, γιατί η πρόληψη 
του εγκλήματος σημαίνει μείωση της 
ποσότητας των εγκλημάτων μέσα από 
διάφορες πολιτικές.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 
αστυνόμευση και τη δικαιοσύνη ή α
ποτρεπτικούς παράγοντες αλλά μπο
ρείτε και να χρησιμοποιήσετε και 
προστατευτικές πολιτικές όπως την 
ψυχολογία, την κοινωνικοποίηση και 
άλλες τέτοιες πολιτικές. Πρόκειται 
λοιπόν για ένα μίγμα πολιτικών οι ο
ποίες θα μπορούσαν να είναι αποτελε
σματικές.

Ας δώσω όμως απάντηση στο πρώ
το ερώτημα. Θέλουμε να μειώσουμε 
το ποσοστό της εγκληματικότητας ή 
θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό 
των εγκληματιών; Πρόκειται για δύο 
διαφορετικά θέματα. Θέλουμε να 
μειώσουμε το κόστος του εγκλήματος 
ή θέλουμε να μειώσουμε τον αριθμό 
των θυμάτων;

Να σας δώσω κάποια παραδείγματα 
για το πώς αλλάζουν τα πράγματα 
στην Ιταλία. Πρόσφατα είδαμε κά
ποιες στατιστικές για το ποσοστό των 
ληστειών σε Τράπεζες. Είδαμε λοιπόν 
στις στατιστικές αυτές ότι ο αριθμός 
των ληστειών σε Τράπεζες πήγαινε 
προς τα πάνω τα τελευταία δύο ή τρί
α χρόνια και αναρωτηθήκαμε γιατί υ
πήρχε αυτή η αύξηση. Σε μια σταθε
ρή λοιπόν εγκληματικότητα οι λη
στείες σε Τράπεζες αυξάνονταν.

Κάναμε λοιπόν μια έρευνα και δια
πιστώσαμε ότι όλα τα Τραπεζικά Ι
δρύματα δεν προσλάμβαναν ιδιωτι
κούς Αστυνομικούς και προτιμούσαν 
να πληρώνουν ασφάλεια. Αντί δηλαδή 
να έχουν ιδιωτικούς Αστυνομικούς έ
ξω από την Τράπεζα προτιμούσαν να 
πληρώνουν ασφάλιστρα. Έτσι όταν 
γίνονταν οι ληστείες το ποσό των ρευ
στών που υπήρχε μέσα στην Τράπεζα 
ήταν τόσο χαμηλό που γι’ αυτό έκα

ναν αυτή την επιλογή. Αυξήθηκε λοι
πόν ο αριθμός των ληστειών, ενώ πριν 
από την μείωση των μετρητών που υ
πήρχαν μέσα στη Τράπεζα, ο αριθμός 
των ληστειών στις Τράπεζες ήταν χα
μηλότερος. Ήταν πολύ πιο εύκολο πια 
να μπει ένας ληστής με ένα όπλο μέσα 
σε μια Τράπεζα για να πάρει τα μετρη
τά.

Έτσι ο αριθμός των ληστειών, ο α
ριθμός των θυμάτων αυξήθηκε πολύ 
αλλά το κόστος μειώθηκε. Έκλεβαν 
δηλαδή για να φθάσουν να έχουν τα ί
δια κέρδη. Θα σας δώσω λοιπόν ένα 
παράδειγμα για το πώς μπορεί να χει
ριστεί κανείς τους διάφορους παράγο
ντες πρόληψης για να δημιουργήσει 
αυξημένο αριθμό θυμάτων, το οποίο 
είναι ένα σχετικό θέμα και που βεβαί
ως σχετίζεται και με το κόστος του ε
γκλήματος.

Κάθε φορά λοιπόν που προγραμμα
τίζεται, που σχεδιάζεται μια πολιτική 
πρόληψης, πρέπει να γνωρίζετε ότι 
δεν μπορείτε να τα έχετε όλα, δεν 
μπορείτε να τα πετύχετε όλα. Υπάρχει 
κάτι που μετακινείται ανάμεσα στους 
διάφορους παράγοντες και στις διά
φορες μεταβλητές. Κάτι δηλαδή που 
τροποποιείται και πρέπει να είσαστε 
πάρα πολύ σαφείς κατά πόσον θέλετε 
δηλαδή να μειώσετε τον αριθμό των 
εγκλημάτων, τον αριθμό των εγκλη
ματιών ή το κόστος του εγκλήματος, 
το οποίο τις περισσότερες φορές είναι 
τελείως διαφορετικό.

Θα σας πω το εξής: Προσπαθούμε 
να μειώσουμε το έγκλημα όσο θέλου
με , και αυτό είναι το μέλλον στις συ
ζητήσεις που γίνονται στην Ευρώπη 
και ειδικότερα μεταξύ των 15 Χωρών 
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δη
λαδή το πως μπορούμε να μειώσουμε 
τον αριθμό των εγκλημάτων. Αυτή εί
ναι μια συζήτηση μεταξύ εγκληματο- 
λόγων και αυτών που καταστρώνουν 
τις πολιτικές για τις κυριότερες στρα
τηγικές, οι οποίες μπορούν να υιοθε
τηθούν και οι οποίες μπορούν να ακο
λουθηθούν, για να μειωθεί ο αριθμός 
των εγκλημάτων.

Πρώτον: Πρώτη στρατηγική είναι η 
αστυνόμευση, η επιβολή του νόμου, η 
δικαστική εξουσία σε μια περιοχή, σε 
έναν τομέα καθώς και οι φυλακές και 
οι αρχές που ασχολούνται με αυτό το 
θέμα.

Δεύτερον: Ο δεύτερος τομέας είναι 
η κοινωνικοποίηση μέσα από τα σχο
λεία και την οικογένεια.

Τρίτον: Ο τρίτος παράγοντας είναι 
η μείωση των ευκαιριών για το έγκλη
μα και

Τέταρτον: Η τέταρτη στρατηγική 
είναι οι τοπικές κοινότητες που προ
σπαθούν να θεσπιστούν από το νόμο, 
και η μεγαλύτερη συνοχή των τοπι
κών κοινοτήτων.

Μπορείτε να ρωτήσετε βέβαια ποια 
είναι η προστιθέμενη αξία αυτών των 
νέων πολιτικών. Η προστιθέμενη αξία 
λοιπόν αυτών των νέων πολιτικών εί
ναι ότι δεν πρόκειται για μια μοναδική 
στρατηγική η οποία λειτουργεί και η 
οποία κάνει την αστυνόμευση πιο α
ποτελεσματική ή την κοινωνικοποίη
ση πιο αποτελεσματική ή την κοινοτι
κή αστυνόμευση πιο αποτελεσματική.

Το θέμα είναι ακριβώς να συνδε
θούν αυτά μεταξύ τους γιατί το μεγά
λο πρόβλημα που έχουμε σήμερα εί
ναι ότι η κάθε μια στρατηγική δεν 
μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσμα
τικά εάν δεν υπάρχει διασύνδεση με 
τις άλλες στρατηγικές.

Η έρευνα λοιπόν απέδειξε ότι μπο
ρείτε να έχετε την καλύτερη δυνατή 
φυλάκιση ενός ατόμου αλλά αυτό να 
μην μειώσει τον αριθμό των εγκλημά
των εάν όταν αποφυλακισθεί αυτό το 
άτομο δεν επανενταχθεί σε ένα κοινω
νικό σύστημα, το οποίο να παρέχει 
μειωμένες ευκαιρίες γι’ αυτό το άτο
μο για να ξανακυλήσει στο έγκλημα. 
Έτσι λοιπόν μπορεί πραγματικά να 
σπαταλήσετε τα χρήματά σας για την 
φυλάκιση των ατόμων αν δεν υπάρχει 
σωστή κοινωνική πρόνοια μετά την α- 
ποφυλάκιση αυτών των ατόμων.

Η πραγματικότητα όμως είναι δια
φορετική.

Στην Ιταλία το σύστημα φυλακίζει 
τους ανθρώπους, αλλά όταν αποφυλα- 
κισθούν δεν υπάρχει σωστό σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας για την επανέ
νταξή τους.

Αυτό σημαίνει ότι το 38% των ατό
μων τα οποία αποφυλακίζονται τελικά 
μετά από δύο ή τρεις μήνες ή το πολύ 
ένα χρόνο επανέρχονται στο έγκλημα.

Δηλαδή και πάλι αρχίζουν τις λη
στείες, τα εγκλήματα αυξάνονται , ε
πομένως και οι εγκληματίες και αυξά
νονται και τα θύματα. Γιατί δεν μπο-
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ρέσαμε να ταιριάζουμε αυτές τις δύο 
πολιτικές.

Από την άλλη πλευρά ένα άλλο σύ
στημα το οποίο λειτουργεί είναι η κοι
νωνικοποίηση. Πάντοτε λέμε ότι η οι
κογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. 
Αυτό σημαίνει τα πάντα. Και το σχο
λείο όμως παίζει σημαντικό ρόλο. Τα 
αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν 
ότι η διδασκαλία για τους γονείς μερι
κές φορές μπορεί να είναι αποτελε
σματική.

Επίσης είναι αποτελεσματικό να δι
δάξει κανείς στο σχολείο πως μπορεί 
να κάποιος να επιτελέσει πιο σωστά 
το έργο του σαν γονέας. Συχνά όμως η 
οικογένεια δεν συνεργάζεται με το 
σχολείο.

Η εμπειρία στις Ηνωμένες Πολιτεί
ες και στις Ευρωπαϊκές Χώρες μας έ
χει δείξει ότι όταν είναι δυνατόν να 
πάει κανείς σε ένα σχολείο όπου τα 
παιδιά βρίσκονται σε ηλικία υψηλού 
κινδύνου να γίνουν εγκληματίες, δη
λαδή μετά την ηλικία των 15 και αν υ
πάρξει διασύνδεση, συσχετισμός με
ταξύ σχολείου και οικογένειας, ο κίν
δυνος για την κατεύθυνση αυτών των 
ατόμων προς την εγκληματικότητα 
μειώνεται.

Αυτή είναι ακριβώς η έννοια της 
συνεργασίας μεταξύ των Αρχών Επι
βολής του Νόμου, των φυλακών και 
της κοινωνικοποίησης.

Αυτά είναι πολύ πιο σαφή θέματα. 
Υπάρχει μεγάλη συζήτηση σήμερα 
στην Ιταλία για παράδειγμα για τις 
φυλακές, δηλαδή τι πρέπει να κάνου
με με όλους αυτούς τους μετανάστες, 
οι οποίοι είναι φυλακισμένοι και πα
ραμένουν στις φυλακές. Η έρευνα 
λοιπόν δείχνει κάτι πολύ σημαντικό. 
Ότι η φυλακή είναι αποτελεσματική 
όταν επιλέξει κανείς σωστά τη χρήση 
της κάθειρξης για ορισμένους ανθρώ
πους .

Για τους τυπικούς εγκληματίες που 
είναι υπότροποι στα εγκλήματα μπο
ρεί να είναι αποτελεσματική η φυλά
κιση αλλά πρέπει να κάνει κανείς πο
λύ έξυπνη επιλογή. Πρέπει δηλαδή να 
επιλέξει κατά πόσο θα υπάρξει μα
κρόχρονη κάθειρξη ή για λίγο καιρό. 
Δεν μπορεί να υπάρχουν ίδιες ποινές 
για τους σοβαρούς εγκληματίες και γι’ 
αυτούς που κάνουν μικρότερα παρα
πτώματα. Δυστυχώς στα περισσότερα

Ευρωπαϊκά συστήματα φυλάκισης 
δεν γίνεται διάκριση μέσα στις φυλα
κές μεταξύ των σοβαρών εγκλημα
τιών και αυτών που έχουν διαπράξει 
μικρότερα παραπτώματα. Πρέπει ό
μως ένα τέτοιο σύστημα επιλογής και 
διάκρισης να υπάρχει, για να αντιμε- 
τωπισθεί καλύτερα η εγκληματικότη
τα. Η διάπραξη εγκλημάτων πρέπει να 
είναι απολύτως σαφής για τους πολί
τες δηλ. ως προς το τι επιπτώσεις έχει. 
Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτρε
πτικό παράγοντα.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η 
αύξηση των ποινών. Μια τυπική πολι
τική απάντηση στην Ιταλία, και σε 
πολλές άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες και 
σε όλο τον κόσμο, είναι ότι όταν υ
πάρχει μεγαλύτερος αριθμός εγκλη
ματιών αυξάνονται και οι κυρώσεις.

Στη Ρώμη συχνά λένε οι κάτοικοι ό
τι πρέπει να αυξηθούν η διάρκεια της 
φυλάκισης, να αυξηθούν οι ποινές για 
τους εγκληματίες.

Η έρευνα έχει αποδείξει ότι εάν αυ

ξηθούν οι ποινές δεν δημιουργείται 
κανένα αποτέλεσμα εάν δεν μειωθεί η 
χρονική διάρκεια μεταξύ της σύλλη
ψης και της εκδίκασης της υπόθεσης. 
Η εμπειρία έχει δείξει ότι αυτή η χρο
νική διάρκεια είναι πάρα πολύ σημα
ντική.

Η εμπειρία στη Σουηδία απέδειξε 
πως μπορεί να είναι μικρότερος ο χρό
νος της φυλάκισης αλλά πρέπει η εκ
δίκαση και η καταδίκη να γίνουν αμέ
σως μετά τη σύλληψη του ατόμου. 
Αυτό είναι πολύ πιο αποτελεσματικό 
απ’ ό,τι όταν υπάρχει μακρόχρονη κά
θειρξη αλλά μετά από μεγάλο χρονικό 
διάστημα από τη σύλληψη.

Η μηδενική ανοχή τώρα για τα μι
κρότερα αδικήματα. Στις Ηνωμένες 
Πολιτείες οι έρευνες δείχνουν ότι αυ
τό λειτουργεί βραχυπρόθεσμα αλλά 
τελικά ο κύκλος των εγκλημάτων επα
νέρχεται και πάλι. Αυτό σημαίνει ότι 
είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποι
ηθεί αυτή η μηδενική ανοχή κατά εύ
λογο τρόπο.
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Έχει αποδείξει λοιπόν η έρευνα ότι 
δεν μπορεί να λειτουργήσει και δεν εί
ναι πολύ αποτελεσματική αυτή η πο
λιτική όταν δεν εφαρμόζεται σωστά.

Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλες 
αυτές οι παλαιές τυπικές πολιτικές, τις 
οποίες χρησιμοποιήσαμε στο παρελ
θόν και ακόμα χρησιμοποιούμε ενά
ντια στην εγκληματικότητα, μπορούν 
να είναι αποτελεσματικές σε κάποιες 
άλλες περιπτώσεις.

Είναι σημαντικό λοιπόν να προσπα
θούμε να κατανοήσουμε που μπορούν 
να λειτουργήσουν και που όχι. Να σας 
πω όμως ότι υπάρχει μια νέα στρατη
γική, η οποία δεν είναι απολύτως και
νούργια βέβαια, αλλά κατά κάποιο 
τρόπο χρειάστηκε η έρευνα κάποιων 
χρόνων για να αποδείξει και αυτή την 
αξία της. Πρόκειται για την κατά περί
πτωση πρόληψη. Αυτό σημαίνει ότι ό
ταν αλλάζει κανείς το περιεχόμενο, το 
πλαίσιο, την πόλη τότε πολλές συνθή
κες για την διάπραξη του εγκλήματος 
αλλάζουν και μπορεί να μειώσει κα
νείς τον αριθμό των εγκλημάτων αλλά 
και τον φόβο για το έγκλημα.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα και 
πρέπει να είναι νομίζω αρκετά σαφές 
ως προς την μείωση της εγκληματικό
τητας και τη μείωση του φόβου για το 
έγκλημα.

Έχει αποδειχθεί πως εάν μετακινή
σει κανείς την αγορά για την πορνεία 
και τα ναρκωτικά , εάν την μετακινή
σει αυτή την αγορά από την μια πόλη 
στην άλλη, εάν την μετακινήσετε σε 
ένα μέρος όπου δεν μπορούν να δη
μιουργήσουν φόβο για το έγκλημα, 
αυτό σημαίνει ότι πολλοί πολίτες αμέ
σως θα νοιώσουν ανησυχία για το έ
γκλημα λόγω του κοινωνικού πλαισί
ου. Όταν οι μητέρες δηλαδή κυκλοφο
ρούν με τα μωρά τους στο δρόμο και 
βλέπουν ναρκομανείς ή πόρνες στο 
δρόμο νοιώθουν μεγάλη ανασφάλεια.

Μπορεί λοιπόν σήμερα χρησιμο
ποιώντας αυτή τη μετάθεση του ε
γκλήματος να μειώσουμε την ποσότη
τα των εγκλημάτων αλλά και τον φό
βο για το έγκλημα, τόσο για την πορ
νεία όσο και για τα ναρκωτικά.

Αυτό που είναι δυνατόν όμως σήμε
ρα είναι επίσης να διαχειριστούμε 
πολλά θέματα ως προς την χωροταξί
α, για την πρόληψη του αριθμού των 
εγκλημάτων για παράδειγμα.

Πολλές έρευνες γίνονται αυτή τη 
στιγμή, οι οποίες υποστηρίζουν τις 
πολιτικές αποφάσεις για τις περιοχές 
υψηλού κινδύνου, για τις περιοχές με 
τα κόκκινα φανάρια.

Σύμφωνα με τις έρευνες έχει απο- 
δειχθεί ότι η δημιουργία αυτών των 
συγκεκριμένων περιοχών παρουσιάζει 
αυξημένη ποσότητα εγκλημάτων στις 
συγκεκριμένες αυτές περιοχές.

Οι έρευνες όμως έχουν επίσης απο
δείξει ότι εάν διασπάσετε αυτά τα σπί
τια και υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ 
πορνείας και ναρκωτικών σε διάφορες 
περιοχές της πόλης και διαχωριστούν 
τα μπαρ σ’ αυτή την περίπτωση μπο
ρεί να μειώσετε τον αριθμό της εγκλη
ματικότητας τον αριθμό των εγκλημά
των. Αυτό που έγινε από τον 
Giugliani. Αν θυμάστε υπήρχε μια συ
γκέντρωση όλων αυτών των μπαρ, τα 
οποία όμως μετακινήθηκαν από την 
Time Square προς τα προάστια της 
πόλης και μειώθηκε πάρα πολύ το πο
σοστό της εγκληματικότητας όταν α
ποκεντρώθηκαν από την Time Square 
προς τα προάστια της πόλης διασκορ
πισμένα.

Ετσι λοιπόν όταν δίνονται οι άδειες 
για κάποια μαγαζιά ή μπαρ μπορεί ε
πίσης να πετύχει κανείς καλύτερη μεί
ωση του εγκλήματος παρά με την α
στυνόμευση όλων αυτών των χώρων 
και με μικρότερο κόστος γιατί δεν 
χρειάζεται να προσλάβει έναν επιπλέ
ον αστυνομικό για να το κάνει αυτό.

Μπορείτε απλώς χρησιμοποιώντας 
το μυαλό σας να διαχωρίσετε, να δια- 
σπάσετε όλους αυτούς τους χώρους 
και να τους διασκορπίσετε σε διάφο
ρες περιοχές.

Υπάρχουν λοιπόν πολλά που μπορεί 
να γίνουν ως προς την κατά περίπτω
ση, πρόληψη. Ας σας πω όμως τι μπο
ρούμε να κάνουμε για να μειώσουμε 
τον φόβο ή την ανησυχία για το έ
γκλημα.

Ας σας εξηγήσω για λίγο ποιες είναι 
οι κυριότερες μεταβλητές οι οποίες 
δημιουργούν την αύξηση αυτή του 
φόβου για το έγκλημα.

Πρέπει να κάνουμε τον διαχωρισμό 
μεταξύ αυτού που ονομάζουμε προ
σωπικό ευάλωτο, αίσθημα ανασφά
λειας και η δεύτερη συνθήκη είναι οι 
παράγοντες σε κοινοτικό επίπεδο δη
λαδή ο φόβος για το έγκλημα είναι

κάτι που προέρχεται από την ανησυχί
α που έχει κανείς δηλαδή μπορεί να 
μην ξέρει ακριβώς για ποιο λόγο, άλ- 
λά να νοιώθει μια αγωνία, μια ανησυ
χία και από την άλλη υπάρχει η κατα
νόηση του κινδύνου. Προσπαθώ δη
λαδή να κάνω την μετάβαση από την 
αγωνία και την ανησυχία προς τον φό
βο, τον συγκεκριμένο φόβο.

Ένα συστατικό είναι ο φόβος της 
θυματοποίησης. Αυτό είναι ένα μόνο 
συστατικό όμως. Δεν είναι το πιο ση
μαντικό. Αυτό σημαίνει ότι το πλαίσιο 
όλων των παραγόντων όπως φυσική 
διαταραχή μπορεί να σχετίζεται με το 
γεγονός πως πολλές φορές η μια κοι
νότητα δεν είναι ομοιογενής, οι κάτοι
κοι δεν γνωρίζουν ο ένας τον άλλον, 
υπάρχει ανωνυμία, οι κοινωνικές συν
θήκες είναι τέτοιες που δημιουργείται 
μεγάλο ποσοστό ανησυχίας και αγω
νίας, το οποίο εκδηλώνεται στη συ
μπεριφορά τους με το να αποφεύγουν 
δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας, 
να κυκλοφορούν στο δρόμο ή να κά
νουν κάποιες δραστηριότητες λόγω 
του φόβου που νοιώθουν.

Πώς μπορούμε όμως να αντιμετω
πίσουμε αυτά τα δύο συστατικά, τα ο
ποία είναι το ψυχολογικό ευάλωτο α
πό τη μία πλευρά και από την άλλη οι 
παράγοντες των συνθηκών που επι
κρατούν σε μια περιοχή.

Το πρώτο στοιχείο είναι η προσωπι
κή γνώση που έχει κανείς για εγκλη
ματικές δραστηριότητες όταν κά
ποιος που βρίσκεται κοντά μας, κά
ποιος συγγενής ή κάποιος τον οποίο 
γνωρίζουμε έχει υπάρξει θύμα εγκλή
ματος. Αλλά τα Μέσα Μαζικής Ενη
μέρωσης παίζουν σημαντικό ρόλο σ’ 
αυτό το θέμα γιατί φέρνουν κοντά μας 
μέσα στο σπίτι μας την εμπειρία της 
θυματοποίησης.

Πριν από πολλά χρόνια αλλά και 
σήμερα αυτή η μεταβλητή είναι η ε
ξής:

Ανοίγουμε σήμερα μια εφημερίδα ή 
ανοίγουμε την τηλεόραση και βλέ
πουμε τι έγινε στις Ηνωμένες πολιτεί
ες. Αμέσως δηλαδή αυτά τα γεγονότα 
έρχονται κοντά μας επομένως αυξάνε
ται και η δική μας αγωνία και ανησυ
χία, αυξάνεται το άγχος μας. Σε πολ
λές δημοκρατικές χώρες γίνεται συζή
τηση για τη σχέση μεταξύ εγκληματι
κότητας και Μέσων Μαζικής Ενημέ-
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ρωσης γιατί υπάρχει ένα τέτοιο θέμα.
Οι Πολιτικοί πολλές φορές ανταπο

κρίνομαι στην εγκληματικότητα μό
νο και μόνο γιατί επιβάλλεται αυτό α
πό τα μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. 
Πρέπει λοιπόν να διαφοροποιηθεί αυ
τό το σχήμα για να είμαστε πιο αποτε
λεσματικοί στην αντίδρασή μας.

Συχνά όμως δεν μπορούμε να τρο
ποποιήσουμε κάποιους από τους πα
ράγοντες που μας δημιουργούν αυτή 
την ψυχολογική αίσθηση του ευάλω
του αλλά και τους παράγοντες του πε
ριβάλλοντος που μας δημιουργούν 
αυτό το άγχος.

Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιούμε 
την πρόληψη κατά περίπτωση όπως 
σας είπα, το οποίο είναι ένα νέο θέμα 
μια νέα στρατηγική η οποία σήμερα 
είναι δυνατή στις σύγχρονες πόλεις.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δηλαδή 
ως πολύ σημαντική στρατηγική για να 
αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο 
δημιουργούνται τα εγκλήματα και να 
μειώσουμε το φόβο για το έγκλημα.

Και να κλείσω λέγοντάς σας ότι και 
τα δύο θέματα, η εγκληματικότητα 
και ο φόβος για το έγκλημα είναι πο
λύ σημαντικά και συχνά σκέφτομαι ό
τι οι πολιτικοί που λαμβάνουν τις απο
φάσεις για την πρόληψη του εγκλήμα
τος ή για τις μεταρρυθμίσεις θα πρέπει 
να έχουν κατά νου την προαναφερό- 
μενη στρατηγική.

Το κύριο θέμα δύο Φόρουμ που 
διοργανώθηκαν από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το ένα τον Νοέμβριο του 
1999 στη Χάγη και το δεύτερο στην 
Λισσαβόνα πριν από ένα μήνα, και 
στα οποία συμμετείχα ήταν πως μπο
ρούμε να προλάβουμε το έγκλημα, αν 
όλοι οι διαφορετικοί θεσμοί κάνουν 
σωστά τη δουλειά τους. Δηλαδή όχι 
να υποκρινόμαστε ότι η Αστυνομία 
μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά 
της, εάν η νομοθεσία δεν λειτουργεί 
σωστά ή εάν η τοπική αυτοδιοίκηση 
δεν λειτουργεί σωστά, ή εάν η νομο
θεσία δεν προσπαθεί να μειώσει τους 
παράγοντες που οδηγούν στο έγκλη

μα, ή εάν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν 
κάνουν σωστά τη δουλειά τους, ή εάν 
οι Τράπεζες προτιμούν να αυξήσουν 
τον αριθμό των θυμάτων παρά να 
μειώσουν τον αριθμό των εγκλημά
των.

Αυτό που προσπάθησα να σας εξη
γήσω λοιπόν είναι ότι εάν μειώσετε 
τον φόβο για το έγκλημα μπορείτε να 
μειώσετε και τον αριθμό των εγκλη
ματικών ενεργειών.

Και όλοι αυτοί οι θεσμοί πρέπει να 
βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και 
διάλογο για να μπορέσουν να είναι α
ποτελεσματικοί.

* Το κείμενο αυτό αποτελεί την εισή
γηση του Καθηγητού Savona στο Σεμι
νάριο “ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ”, που έγινε στην 
Αθήνα (5-7/7/2000) υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου δημόσιας Τάξης στα πλαί
σια της Κοινής Ευρωπαϊκής δράσης 
OISIN, με θέμα “Έγκλημα και Τοπική 
Κοινωνία - Τοπικά Συμβούλια πρόλη
ψης της εγκληματικότητας - Συμμετο
χική Αντεγκληματική Π ολιτική”. ■

ΜΟΝΑΰΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
£ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Ba s e  F o rt

BASEFON ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΠΟ: 9 .00  - 8 .00

ERICSSON Τ 1 Οι + 12 ΜΗΝΕΣ
1 0 0 0  δρχ. + ΠΑΓΙΟ 3 .000  = 0Q P 0 = PANAFON A LA CARTE

ALCATEL ONE TOUCH POCKET

Ειδικά σε κατόχουι VISA ■ DINERS ■ MASTERCARD
ισχύει & η παρακάτω μεγάλη προσφορά: ___

ERICSSON Τ 2 8 ι + 12 ΜΗΝΕΣ + ΠΑΓΙΟ 3 .000  = Τιμή μόνο 1 .000 δρχ.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΤΑ ΔΞΕΣΟΥΑΡ Ρανα
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ το Π α ν  ΣΤΜΝ Ε π ικ ο ιν ω ν ία
BASE O F  Ηλιουπόλεως 99, ΔΑΦΝΗ (Δίπλα στη Πυμναστική Ακαδημία)
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΤΗΑ. ΚΕΝΤΡΟ 97.65.548, fax; 97.61.133
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κοινωνία

0 κυρίαρχος ρόλος των πόλεων 
στην ποιότητα της σημερινής ζω
ής είναι δεδομένος.

Μια από τις βασικές αρρώστιες 
της σύγχρονης μεγαλούπολης εί
ναι το έγκλημα. Έτσι λοιπόν το 

έγκλημα έχει μια δίκιά του οικο- 
δημοκρατική προσέγγιση και η 
πόλη έχει τα δικά της 

“εγκληματογόνα” χαρακτηριστι
κά. Η κάθε πόλη, για να 

μην πούμε ο κάθε Δήμος, 
ή η κάθε γειτονιά, 
το μέγεθος,η πυκνότητα, 
η ετερογένεια, ο κοινωνικός 
ιστός, ο κοινωνικός έλεγχος, 
καθορίζουν το είδος και 
το ύψος της εγκληματικότητας.

I

I
■Συμμετοχική Αντεγκληματι- 
Ική Πολιτική είναι ένα ζήτημα 
Ιπου στην Ευρώπη πολλά χρό- 
Ινια έχει λειτουργήσει με τα 
ιθετικά και τα αρνητικά του 

και στην Ελλάδα πρόσφατα, πριν ένα 
χρόνο σχεδόν, έχει θεσμοθετηθεί.

Θα ήθελα να καταθέσω ορισμένες 
προεισαγωγικές σκέψεις σχετικά με 
τη μορφή και την πηγή του εγκλήμα
τος σήμερα.

Ούτε η Ευρώπη φρούριο ούτε η Ελ
λάδα ανάχωμα είναι τόσο καλά περι
χαρακωμένοι χώροι ασφάλειας και δι
καιοσύνης και τούτο διότι το έγκλημα 
άλλοτε γεννιέται στα ίδια τα κοινωνι- 
κο-πολιτισμικά συστήματα και άλλο
τε εισάγεται από τις παγκόσμιες ή πα- 
γκοσμιοποιημένες μητροπόλεις του 
λευκού(βλέπε ναρκωτικά), μαύ- 
ρου(βλέπε όπλα και πόλεμο) ή κόκκι- 
νου(βλέπε πορνεία) θανάτου.

Η ανασφάλεια των πολιτών αποτε
λεί πολύ κακό σύμβουλο, που μπορεί 
να οδηγήσει άτομα, ομάδες και κοινω
νίες σε ολισθηρά μονοπάτια πολιτικής
εκτροπής. Γι’ αυτό, το αίσθημα ασφά
λειας συνιστά μεγίστη προτεραιότητα.

Ασφαλείς στην πόλη, ασφαλείς στη 
Χώρα, ασφαλείς στην Ευρώπη, ασφα
λείς από την εγκληματικότητα, ασφα
λείς όμως και από τις υπερβάσεις των 
δυνάμεων της τάξης στη διαχείριση 
της εγκληματικότητας.

Η γενικευμένη καχυποψία, εγκλη- 
ματοποίηση ή θυματοποίηση του άλ
λου, η Europol, ο Eurojust, το Schen
gen, ως σύστημα πληροφοριών, πρέ
πει να εξισορροπούνται με θεσμούς 
προστασίας του πολίτη από τα πολλα
πλά αυτά δίκτυα της εθνικής ή ευρω
παϊκής προστασίας.

Ίσως ένα Εθνικό Συμβούλιο Αστυ
νομίας και Αστυνόμευσης, στο οποίο 
εκτός των άλλων (Κόμματα, φορείς, Ι
δρύματα, ειδικοί), θα συμμετέχει και 
η Ένωση Συνταγματολόγων ή και ο 
Συνήγορος του Πολίτη, θα μπορούσε 
να αποτελεί μια εγγύηση για την απο
τελεσματική λειτουργία της Αστυνο

μίας.
Τα όποια μέτρα θεσμικής θωράκι- 

σης απέναντι στο έγκλημα δεν πρό
κειται να αποδώσουν αν δεν συνοδεύ
ονται από τη διεύρυνση της κοινωνι
κής πολιτικής, την εμπιστοσύνη των 
πολιτών απέναντι στην Πολιτεία, την 
ευαισθητοποίηση, κινητοποίηση των 
τοπικών κοινωνιών, τη δημιουργία 
και υποστήριξη θεσμών και φορέων 
πρόληψης και κοινωνικής επανέντα
ξης·

Η αυστηροποίηση των ποινών ως 
εύκολη και πρόχειρη λύση και οι αυ
τοδικίες ή οι σωματοφύλακες θα απο- 
δεικνύονται στο διηνεκές μέτρα ανα
ποτελεσματικά, καθώς τα μεν υπόγεια 
κυκλώματα της υπερεθνικής εγκλη
ματικότητας θα τροφοδοτούν συνεχώς 
την αγορά με νέα προϊόντα(Το έγκλη
μα ως επένδυση), η δε εγκληματικό
τητα επιβίωσης ή απόγνωσης θα λει
τουργεί ως συγκοινωνούν δοχείο με 
τον αποκλεισμό, τη φτώχεια, την πε
ριθωριοποίηση.

Αυτή είναι μια άμεση συνέπεια της 
παγκοσμιοποίησης του εγκλήματος 
που κινείται ακριβώς στην ίδια λογική 
με τα ίδια πολιτικά και τεχνολογικά 
μέσα, ίσως και σε συνεργασία με την 
διαφθορά και τη διαπλοκή των αν
θρώπων της εξουσίας, με την άλλη 
παγκοσμιοποίηση, αυτή της οικονομί
ας.

Αν η παγκοσμιοποιημένη αγορά εί
ναι μονόδρομος, τότε όσοι ισχυρίζο
νται κάτι τέτοιο πρέπει να συνειδητο
ποιήσουν ότι και η παγκοσμιοποίηση 
των εγκληματικών μορφωμάτων (μα
φίες, καρτέλ κλπ.) συνιστούν συνο
δευτικές υπηρεσίες αυτής της παγκο
σμιοποίησης.

Ακόμα και αν μια εθνική κοινωνία 
μπορεί να αντιδράσει θετικά και συνε
κτικά απέναντι στην εγχώρια εγκλη
ματικότητα ελέγχοντάς την ή μειώνο- 
ντάς την, η αυτοκρατορία του εγκλή
ματος μπορεί εύκολα να σπάσει την ι
σορροπία μετατοπίζοντας τα δικά της 
γεωγραφικά κέντρα δράσης.

Υφιστάμεθα τις διακυμάνσεις της 
διεθνούς, διεθνικής, πολυεθνικής, υ
περεθνικής εγκληματικότητας κατά 
τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο 
πληρώνουμε τα σπασμένα της διε
θνούς οικονομίας.
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Ο αποσταθεροποιητικός ρόλος του 
διεθνώς Οργανωμένου Εγκλήματος 
στην κοινωνική συνοχή, στον κοινω
νικό έλεγχο, στην εθνική οικονομία 
και στην ίδια την Δημοκρατία είναι 
δεδομένος.

Οι ισχυροί της γης δεν επιβάλλουν 
την άποψή τους μόνο με τον πόλεμο ή 
τα χρηματιστήρια. Το έγκλημα παρα
μένει ένα εξίσου ισχυρό όπλο στα χέ
ρια τους.

Αν έτσι έχουν τα πράγματα αναρω
τιέμαι γιατί δεν κοιτάμε να κλείσουμε 
τις παγκόσμιες στρόφιγγες των πηγών 
του εγκλήματος αλλά ρίχνουμε αλάτι 
και ανάθεμα στις πληγές.

Η κοινωνία μας ανυποψίαστη, α
πληροφόρητη και συχνά αποπροσα
νατολισμένη ζητάει κεφαλές επί πίνα- 
κι, συγχέει εκδίκηση και δικαιοσύνη, 
έχει λησμονήσει τι σημαίνει επιείκεια, 
κατανόηση, συγχώρηση και στην ου
σία ανακυκλώνει το πρόβλημα.

Η εγκληματολογία, μια επιστήμη 
που μπορεί να λειτουργήσει μόνο μέ
σα σε συνθήκες ελευθερίας, να αντι- 
σταθεί σε εσωτερικούς εχθρούς και α
ποδιοπομπαίους τράγους, να αντικα
ταστήσει τη φυσική βία της καταστο
λής με το διάλογο και να ενδυναμώσει 
τους κοινωνικούς δεσμούς και τους 
κοινοτικούς θεσμούς, καλείται να 
συμβάλει στη διαχείριση αυτής της 
νέας τάξης πραγμάτων.

Οι κοινωνικοί δεσμοί ατόμου και 
κοινότητας αναπτύσσονται ή κατοχυ
ρώνονται και μέσω θεσμών. Αυτή η 
κοινωνική εγγύηση συνιστά την βάση 
πάνω στην οποία στηρίζεται η αφοσί
ωση στους συν-κοινωνούς μας, στη 
δέσμευση σε κοινούς κανόνες, στη 
συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριό
τητες αντεγκληματικού χαρακτήρα 
και βέβαια στην πίστη σε ένα σύστη
μα αξιών.

Καθώς η ανθρωπότητα εισέρχεται 
στον 21ο αιώνα, η εγκληματολογία α
ποχαιρετά τα μεγάλα αφηγήματα των 
προηγούμενων καιρών, άλλοτε ηττο- 
παθώς αφού απέτυχε να λύσει τα προ
βλήματα και άλλοτε μοναχικά, αφού 
και η ίδια αναζητεί την εικόνα της ή 
κατ’ άλλους το Βασίλειό της μέσα α
πό πληροφορίες που παίρνει από τα 
ΜΜΕ. Μόνο που δεν πρέπει να παρα- 
σύρεται από την αριθμολαγνεία. Το

ποιος ξέρει Εγκληματολογία και το 
ποιος χειρίζεται το εγκληματολογικό 
κομπιούτερ δεν είναι το ίδιο πράγμα.

Έτσι ανάμεσα στον σκληρό ντετερ
μινισμό των θετικιστών και στην από
λυτη ελευθερία βούλησης των κλασ
σικών στέκει σήμερα ένας soft deter
minism. Ένας θεωρητικός πραγματι
σμός που δεν τον ενδιαφέρει η αλή
θεια αλλά η επίλυση του προβλήμα
τος.

Οι left realist Εγκληματολόγοι ως 
πραγματιστές αλλά και οι liberal pes
simists ως μη παρεμβαίνοντες άφησαν 
το μέλλον της εγκληματολογίας στην 
τύχη του.

Πρέπει να πάρουμε σοβαρά το έ
γκλημα και αυτό σημαίνει συγκεκρι
μένο σχεδίασμά και αντεγκληματική 
πολιτική και όχι συνεχή αναθεώρηση 
των θεωριών μας.

Με τις προκαταρκτικές αυτές σκέ
ψεις θα μου επιτρέψετε να πω δύο τρί
α πράγματα για τα δημοτικά ή κοινο
τικά Συμβούλια Πρόληψης ως αποκε
ντρωμένα δημοτικά όργανα αντε- 
γκληματικής πολιτικής, που δεν συμ
βάλουν μόνο στο σχεδίασμά, συντονι
σμό, εφαρμογή πρωτοβουλιών αλλά 
μειώνουν και/ή εξαλείφουν το αίσθη
μα ανασφάλειας και δυσπιστίας των 
πολιτών ως προς την ικανότητα του 
Κράτους, προωθούν τη συμμετοχικό- 
τητα και κυρίως την κοινή δράση κρα
τικών θεσμών, κοινωνικών επιστημο
νικών φορέων και Τοπικής Αυτοδιοί
κησης όπου ο πολίτης ξαναπαίρνει 
στα χέρια του τουλάχιστον ένα κομ
μάτι της μοίρας του.

Αν το ζητούμενο και σε μεγάλο 
βαθμό η αντίσταση σε μια παγκοσμιο- 
ποιημένη ανωνυμία είναι οι τοπικές 
κοινωνίες και οι αυτορυθμιζόμενες 
γειτονιές και κοινότητες, τότε η σχέση 
μέσα στην τοπική κοινωνία συμβάλ
λει αποφασιστικά στην πρόληψη του 
εγκλήματος, μια δημόσια δηλαδή και 
συλλογική αντίδραση και όχι μια ι
διωτική και ατομική.

Ξέρουμε ότι ο κυρίαρχος ρόλος των 
πόλεων στην ποιότητα της σημερινής 
ζωής είναι δεδομένος. Μια από τις βα
σικές αρρώστιες της σύγχρονης μεγα
λούπολης είναι το έγκλημα. Έτσι λοι
πόν το έγκλημα έχει μια δίκιά του οι- 
κο-δημοκρατική προσέγγιση και η πό

λη έχει τα δικά της “εγκληματογόνα” 
χαρακτηριστικά. Η κάθε πόλη, για να 
μην πούμε ο κάθε Δήμος, ή η κάθε 
γειτονιά, το μέγεθος, η πυκνότητα, η 
ετερογένεια, ο κοινωνικός ιστός, ο 
κοινωνικός έλεγχος, καθορίζουν το εί
δος και το ύψος της εγκληματικότη
τας.

Οι κεντρικοί δρόμοι της πόλης, τα 
μέσα μαζικής μεταφοράς, οι περιφε
ρειακές λεωφόροι, οι σταθμοί τρένων, 
μετρό, λεωφορείων μεταβάλλονται 
σταδιακά σε κατ’ εξοχήν χώρους ή σε 
δυνάμει χώρους βίαιων εκδηλώσεων. 
Οι νέοι, οι μειονότητες, οι τοξικομα
νείς, οι γυναίκες, οι υπερήλικες συνι- 
στούν ομάδες υψηλού κινδύνου.

Αυτή η άναρχη ανάπτυξη των πόλε
ων οδήγησε αρχικά σε περιθωριοποί
ηση των λιγότερο προνομιούχων 
στρωμάτων και δευτερογενώς σε μια 
εγκληματικότητα επιβίωσης, χωρίς 
καν να δημιουργηθούν αυτοάμυνες ή 
αντιστάσεις. Η ατροφία της πόλης πε
ριθωριοποιεί, η δυστροφία της πόλης 
σκοτώνει. Δεν μας μένει λοιπόν παρά 
μια παιδαγωγική της πρόληψης. Κάτι 
όμως το οποίο φαίνεται τόσο αυτονό
ητο δεν είναι εύκολο στην πράξη.

Κατ’ αρχήν πρέπει να συντονίσου
με δύο τριάδες:
α. Δημόσια - Ιδιωτική - Κοινοτική 
Πολιτική και,
β. Εθνικό - Περιφερειακό -Τοπικό επί
πεδο,
και ταυτόχρονα, αφού πεισθούμε για 
την ανάγκη ευαισθητοποίησης και κι
νητοποίησης, που σημαίνει συνεργα
σία, συσχεδίαση, συμμετοχή και συν- 
διαχείριση, πρέπει να αντιμετωπίσου
με τις δύο βασικές ενστάσεις που θε
ωρητικά, ίσως και στην πράξη, έχουν 
προκύψει από τη σύλληψη και εφαρ
μογή αυτού του νέου θεσμού.

Η πρώτη ένσταση ή ο πρώτος κίν
δυνος είναι να κατηγορηθούν τα δη
μοτικά ή τοπικά συμβούλια ότι υιοθε
τούν μια πολιτική του μερικού σε βά
ρος του γενικού συμφέροντος και η 
δεύτερη να αποκτήσουν εξουσία και 
ρόλο πανοπτικού.

Ως προς το πρώτο θέμα το γενικό ή 
το μερικό είναι καθαρά οργανωτικό 
κατά τη γνώμη μου ζήτημα, δηλαδή 
το πως ο Εθνικός Οργανισμός Πρόλη
ψης ή το Ινστιτούτο Αντεγκληματικής
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Πολιτικής θα μεταφέρει οδηγίες, κα
τευθύνσεις, θα κάνει έρευνες και με
τρήσεις και θα νομοθετεί και θα συ
ντονίζει τα δημοτικά συμβούλια που 
θα αξιολογούν, θα διαχειρίζονται και 
θα εξειδικεύουν τις δράσεις τους, άρα 
το τοπικό συμφέρον θα εντάσσεται 
στο γενικό συμφέρον και δεν θα αυτο- 
νομείται. Ο αγώνας είναι κοινός.

Ως προς το δεύτερο μέρος, ιδίως με 
τα ζητήματα των ευαίσθητων προσω
πικών δεδομένων που ανοίχθηκαν στη 
Χώρα μας τελευταία είναι αλήθεια ότι 
θα μπορούσε κανείς να φαντασθεί ένα 
τοπικό Συμβούλιο Εγκληματικότητας, 
που αντί να προστατεύει τους δημότες 
από το έγκλημα προλαμβάνοντας βέ
βαια, όχι κατασταλτικά, στην ουσία 
θα δίνει στοιχεία της ζωής των δημο
τών, ένα σύστημα ποινικής δικαιοσύ
νης που θα αποτρέπει την οποιαδήπο
τε δυνατότητα επανένταξης και ενδε
χόμενα θα διακρίνει τους πολίτες δα- 
χτυλοδείχνοντάς τους κιόλας, αφού 
στη γειτονιά και στην πόλη τα πράγ
ματα είναι πιο προσωποποιημένα, σε 
δυνάμει παραβάτες ή σε επανεντασ- 
σόμενους ή σε ευρισκόμενους σε ηθι
κό κίνδυνο ή οτιδήποτε άλλο.

Δεν θα μπω σε διάφορες πρωτοβου
λίες που σε όλη την Ευρώπη και στην 
Αμερική στο επίπεδο αυτό έχουν γί
νει. Είμαι βέβαιος ότι θα συζητηθούν 
και θα περιγραφούν από τους άλλους 
συναδέλφους. Πάντως κοινός παρο
νομαστής όλων είναι μια προσπάθεια 
της Αστυνομίας, της τομεακής Αστυ
νομίας, του Αστυνόμου της γωνιάς 
του δρόμου, των κοινωνικών Υπηρε
σιών, των Σχολείων, να προλάβουν 
και να διαχειριστούν την μικρομεσαί- 
α εγκληματικότητα, αφού την μετρή

σουν.
Τούτο σημαίνει ότι ακόμα και η πα

ρέμβαση σε ένα δρόμο με ένα φωτι
σμό ή σε μια πλατεία με μια αλλαγή 
ροής ή μια μασκότ, ή ένα σλόγκαν ή 
πρωτοβουλίες όπως συμβαίνει στη 
Γαλλία με ομάδες του δρόμου, ή ομά
δες φιλίας, ή στο Βέλγιο με τους συ
νοδούς που μπαίνουν μέσα στα μέσα 
μαζικής μεταφοράς ή στις παρέες των 
νέων για να ξαναζωντανέψουν για να 
ξανασυνδέσουν τις σχέσεις τους με 
τον άλλον με την τοπική κοινωνία 
κλπ. είναι σημαντικά μέτρα.

Το ίδιο συμβαίνει όταν έχουμε Τρά- 
πεζες ιδεών όπως είναι στην Ιταλία ή 
άλλες πρωτοβουλίες, ώστε να νοιώθει 
ο νέος ότι αφενός δεν ζει σε έναν κό
σμο κατειλημμένο από ενήλικες και 
αφετέρου ότι ακούγεται και η δίκιά 
του η γνώμη στη διαχείριση αυτής της 
εγκληματικότητας.

Επαναλαμβάνω και η Τομεακή Α
στυνόμευση παίζει το δικό της ρόλο 
και οι ενώσεις πολιτών, το δικό τους 
ρόλο τις περισσότερες φορές στην βο
ήθεια του θύματος, σε κακοποιήσεις 
κλπ.

Κεντρικό στοιχείο και κεντρική 
στρατηγική είναι ότι στην εγκληματι
κότητα δεν αρκεί να ορθώσουμε την 
πρόληψη και την καταστολή. Ανα
γκαία καθίσταται και η αλληλεγγύη, 
πολλώ μάλλον που οι κοινωνίες μας 
μοιάζει ένα κομμάτι τους να το περι
θωριοποιούν.

Θα διατυπώσω δύο-τρεις σκέψεις 
ακόμα για το έγκλημα το οργανωμένο 
χωρίς σύνορα, που προηγήθηκε της 
Ευρώπης χωρίς σύνορα.

Το αίσθημα και το κλίμα φόβου από 
τη συνύπαρξη διαφορετικών εθνικών

ομάδων (ο ξένος, το στερεότυπο, ο 
κοινωνικός ρατσισμός, νέες μισαλλο
δοξίες και παλιές προκαταλήψεις) που 
έχουν δώσει στην εγκληματικότητα 
Ευρωπαϊκών προδιαγραφών χαρακτη
ριστικά άλλοτε criminal satanic con
spiracy (μιας συνωμοσίας του σατα
νά) άλλοτε business risk (οι κίνδυνοι 
του επαγγέλματος) και άλλοτε hate 
crimes (εγκλήματα μίσους) κατά μειο
νοτήτων ή κατά παρεκκλινόντων ατό
μων.

Από την άλλη μεριά η προβολή των 
εγκλημάτων βίας καθιστά πιεστικό το 
αίτημα του κοινού για περισσότερη α
σφάλεια και μοιάζει σήμερα ο κόσμος 
να φοβάται περισσότερο το έγκλημα 
του δρόμου παρά τη σύγχρονη εγκλη
ματικότητα, την οικονομική που εμπε
ριέχει και στοιχεία κοινωνικής αποδό- 
μησης ή πολιτικής διαφθοράς. Παρά 
την παγκοσμιότητα των εγκληματο- 
λογικών επιστημών νομίζω ότι οι θεω
ρητικές αναλύσεις επηρεάζονται πολύ 
από το εθνικό ποινικό δίκαιο και τις 
κοινωνικο-πολιτιστικές αντιλήψεις.

Έτσι είναι πολύ δύσκολη η σύγκλι
ση αν δεν μιλάμε για σώρευση αριθ
μητική δυνάμεων καταστολής στην α- 
ντεγκληματική πολιτική. Δεν πιστεύει 
κανένας βέβαια ότι ο Βέλγος Ηρακλής 
Πουαρό θα συναντηθεί με τον Άγγλο 
Σέρλοκ Χόλμς και με τον Γάλλο επι
θεωρητή Μεγκρέ για να εξηγήσουν α
πό κοινού το μυστήριο του εγκλήμα
τος της οδού Μόργκαν.

Επειδή η αντεγκληματική πολιτική, 
με την ευρεία του όρου έννοια, περι
λαμβάνει εκπαίδευση, θεραπεία, με
ταχείριση, καταστολή αλλά και πειθώ 
φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ δύσκο
λο, όταν ο πολιτισμός και οι θεσμοί 
μιας χώρας αδυνατούν να πείσουν 
τους δικούς τους πολίτες για τον τρό
πο διαχείρισης του εγκλήματος, να έ
χουμε εύκολη διαδικασία σε Ευρωπα
ϊκή κλίμακα, όπου θα συνυπάρχει η α
νομία, η καχυποψία, η σύγκρουση κα
νόνων, η συμπεριφορά κλπ.

Οι απαντήσεις δεν είναι εύκολες. Το 
ερώτημα παραμένει όμως. Σε ποιο επί
πεδο θα γίνει η συμφωνία μιας Ευρω
παϊκής ή διεθνούς αντεγκληματικής 
πολιτικής; Θα είναι ένα νέο κοινωνικό 
συμβόλαιο (contrat social) ή θα είναι 
μια κυβερνητική συμφωνία; Αυτό εί-
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ναι και to βασικό ερώτημα κατά τη 
γνώμη μου στα ζητήματα της τοπικής 
διαχείρισης. Θα συμφωνήσουμε από 
κάτω ή θα πιεσθούμε από πάνω;

Αν αναζητεί κανείς μια μορφή Ευ
ρωπαϊκής ταυτότητας, στο χώρο της 
αντεγκληματικής πολιτικής, ψάχνο
ντας τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου και κυρίως την έννοια 
της Δημοκρατικής κοινωνίας και του 
σεβασμού των δικαιωμάτων του αν
θρώπου, θα μπορούσαμε να βάλουμε 
τρεις-τέσσερις αρχές:
Πρώτον: Δημοκρατία με ταυτόχρονη 
ενίσχυση των Ευρωπαϊκών δεσμών. 
Δεύτερον: Εσωτερικό δίκαιο όπου α
ναγνωρίζονται οι Ευρωπαϊκές αξίες, 
χωρίς να χάνεται η Ιστορία και ο πολι
τισμός της χώρας.
Τρίτον: Έλεγχος από όργανα στα ο
ποία το Δημοκρατικό έλλειμμα θα κα
λύπτεται από τη δομή και την παρου
σία εκπροσώπων, φορέων και 
Τέταρτον αλλά βασικότερο: Τα δι

καιώματα του ανθρώπου ως πηγή θε
σμικής έμπνευσης, δικαστικών εγγυή
σεων, ερμηνευτικής αφετηρίας.

Είμαι βέβαιος ότι για το Forum των 
Ευρωπαϊκών τοπικών Κοινοτήτων, 
αυτή την έμπνευση του Gilbert Bon- 
nemaison, θα μιλήσουν οι άλλοι συ
νάδελφοι. Το ενδιαφέρον είναι όμως 
ότι οι πόλεις, οι επαρχίες, οι περιφέ
ρειες της Ευρώπης συναντιόνται, συ
σκέπτονται, καταστρώνουν κοινά 
προγράμματα, συνεργάζονται. Ίσως 
θα έπρεπε αυτό το Forum να θεσμοθε
τηθεί ως Ευρωπαϊκό Όργανο, διαπι
στευμένο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβού
λιο.

Νομίζω ότι το πέρασμα από την ε
θνική αυταρέσκεια ή εσωστρέφεια 
στην Ευρωπαϊκή πρόκληση θα έχει σί
γουρα κλυδωνισμούς. Ακόμα και στο 
πεδίο χάραξης αντεγκληματικής πολι
τικής. Ανομία ελλοχεύει ακόμα και μέ
σα στην οποιαδήποτε τεχνητή ομογε- 
νοποίηση. Καταστολή παραμονεύει α

κόμα και μέσα στην οποιαδήποτε κα
λοπροαίρετη πρόληψη. Ανασφάλεια α
ποπνέει και οποιοσδήποτε Robocop ή 
Eurocop. Θέλω όμως να πιστεύω ότι οι 
δικαιικοί θεσμοί και η κινητοποίηση 
των κοινοτήτων και των Πολιτών θα 
διαμορφώσουν μια νέα Ευρωπαϊκή συ
νείδηση, στο χώρο της πρόληψης του 
Εγκλήματος.Αρα το αύριο της Εγκλη
ματολογίας θα είναι αυτό που οι Ευρω
παίοι Εγκληματολόγοι της επιφυλάσ
σουν, σε μια Ευρώπη των λαών και 
των δημοκρατιών, με κέντρο τον Ευ
ρωπαίο πολίτη, που δεν ξεχνάει τον πο
λιτισμό και την Ιστορία του.

* Το κείμενο αυτό αποτελεί την εισή
γηση του Καθηγητού Πανοϋση στο Σεμι
νάριο “ΛΑΟΚΡΑΤΗΣ”, που έγινε στην Α
θήνα (5-7/7/2000) υπό την αιγίδα του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης στα πλαίσια 
της Κοινής Ευρωπαϊκής δράσης OISIN, 
με θέμα “Έγκλημα και Τοπική Κοινωνία 
- Τοπικά Συμβούλια πρόληψης της ε
γκληματικότητας - Συμμετοχική Αντε- 
γκληματική Πολιτική”. ■

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ERICSSON 5

K o m m u n ik a t io n s ^ rs y s te m  Hellas

Ελευθερώτριας 45 Κηφισι
01 8 0 .8 5 .1 1 0 , fa x . 8 0 .8 5 .1 1 4 , 0 9 4 4 -3 0 5 .8 1 0 , 0 9 4 4 -3 1 7 .2 0 0

c m c o i w I
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ERICSSON Τ18 S
Τ ιμ ή  1.000 δρχ.

ERICSSON T10S
Τ ιμ ή  1.000 δρχ.
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ΙίΙΙϋ 1

Η χρονιά αυτή σηματοδοτήθηκε από 
τη δημιουργία τόυ Εθνικού Δικτύου 
Αξιωματικών
Συνδέσμών για την Ανάλυση του Ορ
γανωμένου Εγκλήματος και τη σΐενή· 
συνεργασία ·/
που ανοπΐϋχΒΤΤττ2^ΒΧξ^ς Αρίές. 
(Εφαρμογής του Ν ό μ ο ιΚ π |ς ^ ρ ^ *κ Μ  
μ£ ΐην Πανεπιστημιακή Κοινότη™ )  
Ο^προσπαθειες των Ελληνικών Αρ
χών Εφαρμογής του Νομού, εστιάσθη
καν όχι μόνο στην 
καταπολέμηση του 
Οργίνίικιένου Εγκλήματος, 
αλ·λα^κέΐΗστην πρόληψή του 
μέσα αττοΛια σειρά ενεργειών, ρε
τρών και σχεδιασμών.

Τ Η συνεχιζόμενη κρίσιμη
οικονομική, κοινωνική αλλά
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A. Κατασταση στον τόμε 
του Οργανωμένου Εγκλήματ

r y s —ν  πως και κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 
' f~''' ετών, έτσι και κατά τη διάρκεια του 1999 δεν 

έλειψαν οι εκδηλώσεις της Οργανωμένης Ε-
_ j γκληματικότητας στις διάφορες εκφάνσεις

V __J  της, με προεξάρχουσες την διακίνηση ναρκω
τικών, τη σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών, την διακί
νηση λαθρομεταναστών, την κλοπή και διακίνηση κλεμ
μένων οχημάτων και γενικά τα οικονομικά εγκλήματα.

Εκτός από τις Ελληνικές, οι εθνικές εγκληματικές ομά
δες που αποτέλεσαν ιδιαίτερη απειλή για την Χώρα μας 
στον τομέα του Οργανωμένου Εγκλήματος κατά τη διάρ
κεια του έτους 1999 ήσαν οι Αλβανικές, οι Ρωσικές, οι 
Βουλγαρικές, οι Ρουμανικές, οι Τουρκικές, και οι Ιρακι- 
νές και σε ορισμένες περιπτώσεις οι Πακιστανικές και ο
μάδες υπηκόων Μπαγκλαντές, ιδιαίτερα στους τομείς της 
λαθρομετανάστευσης, της απάτης και της πλαστογραφί
ας.

Οι ομάδες αυτές αποτελούνταν κατά βάση από 3-10 το 
πολύ άτομα, τα οποία είχαν ενωθεί για την από κοινού 
διάπραξη εγκλημάτων, με κατανεμημένα καθήκοντα και 
επιδίωξη κέρδους. Πρόκειται μάλλον για περιστασιακές 
συμμορίες παρά για Οργανωμένες εγκληματικές οργανώ
σεις τύπου μαφίας, με σταθερές και συμπαγείς οργανωτι
κές και επιχειρησιακές δομές.

Διασύνδεση των Οργανωμένων Εγκληματικών Ομά
δων παρατηρήθηκε στις περιπτώσεις κλοπής και παράνο
μης διακίνησης οχημάτων, όπου ορισμένοι εκ των δρα
στών (κυρίως κλέπτες αυτ/των) μετέχουν σε διαφορετικές 
Ομάδες, ενώ άλλα μέλη των αναλαμβάνουν την εξαγωγή 
των κλεμμένων αυτ/των στο εξωτερικό ή τη διάθεσή τους 
στην ημεδαπή.

Από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες, στα πλαίσια εξιχνία- 
σης διαφόρων εγκλημάτων που περιλαμβάνονται στο Ν. 
περί Ξεπλύματος Χρήματος, εφαρμόσθηκε ο σχετικός 
Νόμος σε 16 περιπτώσεις. Κατά τη διάρκεια του 1999 ε
ξάλλου, αναφέρθηκαν στην Επιτροπή του άρθρου 7 του 
Ν. 2331/1995 373 υποθέσεις ύποπτων για ξέπλυμα χρή
ματος συναλλαγών, από τις οποίες 23 παραπέμφθηκαν 
στον Εισαγγελέα και αφορούσαν 7 υποθέσεις Ναρκωτι
κών, 4 εμπορία και διακίνηση όπλων και οι λοιπές άλλες 
εγκληματικές ενέργειες που υπάγονται στο Ν. 2331/1995.

Τοποι και π ερ ιοχές δραστηριότητ

Το μεγαλύτερο μέρος της Οργανωμένης Εγκληματικής 
δραστηριότητας εντοπίσθηκε στην περιοχή των δύο με
γαλύτερων πόλεων της Χώρας δηλ. της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης. Εκδηλώσεις Οργανωμένης Εγκληματικής 
δραστηριότητας παρατηρήθηκαν επίσης σε άλλες περιο
χές της Ελλάδας όπως στη Θράκη, στη Δυτική Ελλάδα 
και στην Κρήτη.

lu iu irq !Λ

Ιϊυμωιιιπιαίς Ιϊνωυικ, uuiqi

την ολέθρια απειληί|όυ Οργανωμένου 
Εγκλήματος.
Η Εκθεση auvTafamrapfnp τη,Διευ- 
θυνοη Δημοσίας Α σφ^ιαςητου Αρ
χηγείου τής Ελληνικής Αστυνομίας. 
Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί 

^ΒίβλίΤΙοοαπαθεια συμπύκνωσης των
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Οι Οργανωμένες Εγκληματικές Οργανώσεις που εξαρ
θρώθηκαν χρησιμοποίησαν τα κέρδη τους που προέρχο
νταν από τις παράνομες εγκληματικές τους δραστηριότη
τες (όπως για παράδειγμα διακίνηση ναρκωτικών, διά- 
πραξη ληστειών, κλοπών και διαρρήξεων, σεξουαλική 
εκμετάλλευση γυναικών, είσπραξη χρημάτων από εκβιά
σεις κλπ.), καταθέτοντάς τα σε τραπεζικούς λογαρια
σμούς, για την αγορά πολυτελών αυτοκινήτων, ακινήτων, 
για την εξασφάλιση πολυτελούς διαβίωσης κλπ. Σε ορι
σμένες περιπτώσεις παρατηρήθηκε προσπάθεια ξεπλύμα- 
τος χρήματος μέσω των Τραπεζικών Ιδρυμάτων της Χώ
ρας. Τα παράνομα αποκτηθέντα κέρδη από διακίνηση 
ναρκωτικών επενδύθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις στην 
αγορά ακινήτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ιρακινές εγκληματικές ομάδες τέλος αποτέλεσαν κάποια 
απειλή για την Χώρα μας, δραστηριοποιούμενες κυρίως 
στη διακίνηση λαθρομεταναστών δια θαλάσσης και την 
παραγωγή πλαστών εγγράφων αποδεικτικών της ταυτότη
τας.

Κατά τη διάρκεια του έτους 1999 όπως αναφέρθηκε πα
ραπάνω διαπιστώθηκε δραστηριοποίηση μελών Ιταλικών 
μαφιόζικων οργανώσεων στην Δυτική Ελλάδα, στο πεδίο 
του λαθρεμπορίου τσιγάρων. Φαίνεται ότι η κατάσταση 
στην πρώην Γιουγκοσλαβία και την Αλβανία καθώς και σε 
άλλες χώρες της περιοχής, αποτελεί ελκυστικό πεδίο για 
την εξάπλωση των δραστηριοτήτων των μαφιόζικων Ιταλι
κών οργανώσεων και συνεργασίας τους με τις τοπικές μα
φίες της περιοχής, ιδιαίτερα με την Αλβανική.

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός της σύλληψης δύο μελών 
Ιταλικής μαφιόζικης οργάνωσης, μέσα από τη συνεργασία 
μεταξύ των Ιταλικών και Ελληνικών Διωκτικών Αρχών.

Κατά τη διάρκεια του 1999 σημειώθηκαν σε ορισμένες 
περιοχές της Χώρας (όπως Αττική, Κρήτη) εκρήξεις σε 
κέντρα διασκέδασης και άλλα ομοειδή καταστήματα, πα- 
γιδεύσεις-ανατινάξεις αυτ/των αλλά και ανθρωποκτονίες 
οι οποίες φέρουν χαρακτηριστικά με βάση τα οποία μπο
ρούν να ενταχθούν σε δραστηριότητα Οργανωμένων Ε
γκληματικών Οργανώσεων. Χρήση βίας παρατηρήθηκε 
ακόμη στα πλαίσια διακίνησης λαθρομεταναστών, σε
ξουαλικής εκμετάλλευσης γυναικών και ξεκαθαρίσματος 
λογαριασμών μεταξύ Ελληνικών και Αλβανικών εγκλη
ματικών ομάδων.

Νομιμοποίηση εσόδων απο παράνομες δραστηριότητες 
(ξέπλυμα βρώμικου χρήματος)

Οι εγκληματικές ομάδες και τα άτομα που τις συγκρο
τούν, για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα παράνομα 
κέρδη τους, συστήνουν νόμιμες επιχειρήσεις, πολλές φο
ρές ανώνυμες εταιρείες, τις οποίες χρησιμοποιούν ως 
προκάλυμμα και διοχετεύουν μέσω αυτών τα παρανόμως 
αποκτηθέντα χρήματα ή ακόμη επενδύουν τα χρήματά 
τους στην αγορά πολυτελών κατοικιών, γης και ξενοδο
χειακών επιχειρήσεων.

α.· Εκτίμηση του κινδύνου
Η διακίνηση ναρκωτικών, η σεξουαλική εκμετάλλευση 

γυναικών, και η λαθρομετανάστευση αποτελούν μείζονα 
προβλήματα για τη Χώρα μας και εκτιμούμε ότι η κατά
σταση θα επιδεινωθεί μελλοντικά.

Εκτός από τις Ελληνικές, οι εθνικές εγκληματικές ομά
δες που αποτέλεσαν ιδιαίτερη απειλή για την Χώρα μας, σε 
σχέση με την βαριά εγκληματικότητα και το Οργανωμένο 
Έγκλημα κατά τη διάρκεια του 1999, ήσαν οι Αλβανικές, 
οι Ρωσικές και οι Τούρκικες ομάδες, λόγω της διεθνούς 
τους δράσης, των διασυνδέσεών τους σε διεθνές επίπεδο, 
της εκπαίδευσής τους, του είδους της εγκληματικής δρα
στηριότητας που αναπτύσσουν, της ιδιαίτερης σκληρότη
τας που τις χαρακτηρίζει και της γεωγραφικής εγγύτητας 
με την Χώρα μας.
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/}.- Πρόγνωση
Η απειλή που τίθεται για το μέλλον σε ότι αφορά τη Χώ

ρα μας από το Οργανωμένο Έγκλημα είναι αξιοπρόσεκτη 
και εστιάζεται στα ακόλουθα σημεία:
* Την άμεση γειτνίαση της Ελλάδας με πρώην ανατολικές 
Χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν εξαιρετικά διαρθρωτικά, 
οργανωτικά, οικονομικά και πολιτικά προβλήματα.
* Την χρησιμοποίηση της Ελλάδας σαν Χώρας transit, για 
την μεταφορά ναρκωτικών και λαθρομεταναστών σε Χώ
ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
* Την καλλιέργεια ναρκωτικών στην γειτονική Αλβανία 
και τους δεσμούς που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Αλβανι
κής, Ιταλικής Μαφίας, Οργανωμένων Εγκληματικών Ορ
γανώσεων της Λατινικής Αμερικής αλλά και Ελληνικών ε
γκληματικών ομάδων. Η συνεργασία αυτή επεκτείνεται πέ
ρα από τα ναρκωτικά και στη διακίνηση όπλων και τσιγά
ρων. Το εμπόριο των τσιγάρων γίνεται με ταχύπλοα σκά
φη, τα οποία καλύπτουν την νότια Ιταλία, την Δυτική Ελ
λάδα και τις ακτές της Αλβανίας και του Μαυροβούνιου.
* Την εκμετάλλευση από μέλη της Ρωσικής Μαφίας του 
καθεστώτος των Ελληνοποιήσεων υπηκόων της πρώην Σο
βιετικής Ένωσης, Ελληνικής καταγωγής και τον εφοδια
σμό τους με Ελληνικά έγγραφα ταυτότητας, τα οποία τους 
δίνουν την δυνατότητα να μετακινούνται με σχετική άνεση 
σε Χώρες της Ε.Ε, να αναπτύσσουν σε ορισμένες περιπτώ
σεις εγκληματική δραστηριότητα και να ζητούν σε αρκετές 
περιπτώσεις ακόμη και την εγκατάστασή τους σ’ αυτές, ως 
υπήκοοι Κράτους Μέλους της Ε.Ε.

Σε σχέση με το συγκεκριμένο πρόβλημα τα μέτρα που ε- 
λήφθησαν από τις αρμόδιες Αρχές της Χώρας μας, ήδη 
βελτίωσαν την κατάσταση και συνέτειναν αποφασιστικά 
στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπισή του.

Η .  Λ ηφ θέντα  μέτρα
__________ κατά του Οργανωμένου Εγκλήματος

1.- Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης μέσα από ένα πλέγ
μα σχεδιασμών και λήψης συντονισμένων μέτρων παρέμ
βασης, έθεσε στόχους για την αποτελεσματική καταπολέ
μηση του Οργανωμένου Εγκλήματος, τους οποίους επεδί-



ωξε με επιμονή, συνέπεια και σταθερότητα και κατάφερε 
τελικά να τους επιτύχει σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρ
κεια του 1999, με αποτέλεσμα να σημειωθεί σημαντική 
κάμψη των δεικτών συγκεκριμένων μορφών εγκληματι
κής δραστηριότητας.

2. - Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή των 
Ελλήνων και έχει ψηφισθεί ήδη, ιδρύθηκαν Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας και Περιφερειακές Υπηρεσίες με 
αποφασιστικές αρμοδιότητες (Γενικές Αστυνομικές Διευ
θύνσεις Περιφέρειας). Επίσης προβλέπεται η σύσταση 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Συμβουλίου Συντονι
σμού και Στρατηγικής Δημόσιας Τάξης και η σύσταση 
στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας Συμβουλίου Ε
πιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων (ήδη το 
Σχέδιο Νόμου ψηφίσθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και κα
τέστη Νόμος του Κράτους, Ν. 2800/2000).

3. - Από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης προωθείται 
Σχέδιο Νόμου, για την Σύσταση Ινστιτούτου Αντεγκλη- 
ματικής Πολιτικής.

4. - Για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του φαι
νομένου της διαφθοράς των αστυνομικών και τη θωράκι- 
ση της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και την πιο ενδελε
χή διερεύνηση και εξιχνίαση των εγκλημάτων που δια- 
πράττουν Αστυνομικοί και τη δίωξη των υπαιτίων, με το 
Ν. 2713/1999, προβλέφθηκε η συγκρότηση της "Υπηρε
σίας Εσωτερικών Υποθέσεων", που λειτουργεί σύμφωνα 
με τα διεθνή πρότυπα, με αυξημένες επιχειρησιακές δυ
νατότητες. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του εν λόγω νόμου 
συνεστήθη στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αυτοτελής ει
δική Αστυνομική Υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία ονομάζεται 
"Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων" και έχει έδρα τον 
Νομό Αττικής. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων έχει 
ως αποστολή τη διερεύνηση, εξιχνίαση και δίωξη σε όλη 
την επικράτεια των εγκλημάτων που διαπράττουν ή συμ
μετέχουν σ’ αυτά αστυνομικοί όλων των βαθμών και προ- 
βλέπονται από τις διατάξεις του Ποινικού Κώδικα και άλ
λων Ειδικών Ποινικών Νόμων.

5. - Για την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης 
και της διασυνοριακής εγκληματικότητας γενικότερα ε- 
λήφθησαν τα ακόλουθα μέτρα:
* Ίδρυση και λειτουργία τριάντα Τμημάτων Συνοριακής 
Φύλαξης, συνολικής δύναμης 2.480 Αστυνομικών και 
Συνοριοφυλάκων, τα οποία δραστηριοποιούνται κατά μή
κος όλων των χερσαίων συνόρων της Χώρας.
* Συγκρότηση και λειτουργία ειδικών συνεργείων ελέγ
χου προσώπων και οχημάτων (ΜΠΛΟΚΑ), σε όλες τις 
παραμεθόριες Αστυνομικές Διευθύνσεις και συγκρότηση 
και λειτουργία ανάλογων συνεργείων στις λοιπές Αστυ
νομικές Διευθύνσεις.
* Πραγματοποίηση για τον ως άνω σκοπό τακτικών ή έ
κτακτων επιχειρήσεων σε περιφερειακό επίπεδο.
* Υπογραφή Συμφωνιών επανεισδοχής με την Ιταλία, 
Γαλλία και Λιθουανία.

6. - Συμμετοχή σε Επιχείρηση που διοργανώθηκε από 
τα Γερμανικά Τελωνεία με την ονομασία "MONEY

PENNY" για τον έλεγχο της διακίνησης κεφαλαίων και 
άλλων αξιών στα εσωτερικά και εξωτερικά σύνορα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, από 1.9.1999 έως 29.2.2000, στα 
πλαίσια του προγράμματος FALCONE, για την καταπο
λέμηση του Οργανωμένου Εγκλήματος.

7. - Από τον Απρίλιο του 1999 μέχρι τον Οκτώβριο του 
ιδίου έτους, διεξήχθησαν προγραμματισμένες επιχειρή
σεις εντοπισμού (τόσο από στεριά όσο και από αέρος με 
ελικόπτερα) και εκρίζωσης παράνομα καλλιεργούμενων 
ή αυτοφυών φυτών κάνναβης, από τις Αστυνομικές Αρ
χές της Χώρας μας. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω έτους, 
εντοπίσθηκαν και εκριζώθηκαν 46.198 παράνομα καλ- 
λιεργηθέντα φυτά κάνναβης, τα οποία καταστράφηκαν 
νομότυπα.

8. - Για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην 
ύπαιθρο και την τόνωση του αισθήματος ασφαλείας των 
πολιτών συστάθηκαν ομάδες πρόληψης και καταστολής 
της εγκληματικότητας, σε όλες τις Αστυνομικές Δ/νσεις 
της Χώρας, οι οποίες ανέπτυξαν ιδιαίτερη δραστηριότη
τα, κινούμενες σε ακαθόριστες ώρες του 24ώρου, σε όλα 
τα σημεία της περιφέρειάς τους.

9. - Με τροπολογία που κατατέθηκε στο Ελληνικό Κοι
νοβούλιο από τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης της Ελλάδας 
την 18-3-1999, θεσπίστηκαν τα Τοπικά Συμβούλια Πρό
ληψης της Εγκληματικότητας (άρθρο 16 του Ν. 
2713/1999). Με Υπουργική απόφαση έχει συσταθεί ήδη 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, Ομάδα Συντονισμού και 
Διευκόλυνσης της δράσης των Συμβουλίων Πρόληψης Ε
γκληματικότητας. Κύρια αποστολή αυτού του νεοεισα- 
χθέντος στην Χώρα μας θεσμού είναι η καταγραφή και 
μελέτη της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο, καθώς 
και η σχεδίαση, η οργάνωση και ο συντονισμός και η ε
φαρμογή από τους κοινοτικούς φορείς πρωτοβουλιών, 
κατάλληλων να προλάβουν ή να περιορίσουν ορισμένες 
μορφές εγκληματικότητας.

10. - Στενή συνεργασία με την Πανεπιστημιακή Κοινό
τητα μέσα από τη:
* Συμμετοχή Καθηγητών Εγκληματολογίας, στη σύνταξη 
της Ετήσιας Έκθεσης για την κατάσταση του Οργανωμέ
νου Εγκλήματος στη Χώρα μας. Η συνεργασία αυτή ση
ματοδότησε ένα ακόμη βήμα, στην προσπάθεια ανοίγμα
τος στην κοινωνία, που καταβάλλει το Υπουργείο μας.
* Συμμετοχή Καθηγητών Πανεπιστημίου, σε Ομάδα Ερ
γασίας με Αξιωματικούς της Αστυνομίας, για την ποιοτι
κή αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των 
Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας.

11. - Συμμετοχή της Χώρας μας στην πρωτοβουλία 
SECI (Southeast European Cooperative Initiative), για 
την καταπολέμηση του Διασυνοριακού Εγκλήματος στην 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στα πλαίσια της 
συμμετοχής της στην προσπάθεια αυτή η Χώρα μας έχει 
αποσπάσει ήδη Αστυνομικό Αξιωματικό Σύνδεσμο στο 
Βουκουρέστι, όπου βρίσκεται η έδρα της εν λόγω πρωτο
βουλίας. Η Συμφωνία συνεργασίας έχει υπογραφεί από 
την Χώρα μας και αναμένεται σύντομα η επικύρωσή της 
από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

12. - Διοργάνωση στη διάρκεια του 1999 μιας σειράς
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σεμιναρίων, συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Commission), στα πλαίσια των προγραμμάτων 
OISIN, FALCONE, και ODYSSEUS.

13. - Με τον Ν. 2734/1999 συστάθηκε ειδική κατηγορί
α προσωπικού οι "Ειδικοί Φρουροί", με αποκλειστική α
ποστολή τη φύλαξη ευπαθών στόχων αστυνομικού ενδια
φέροντος, κτιρίων και εγκαταστάσεων δημοσίων υπηρε
σιών, δικαστικών αρχών, οργανισμών κοινής ωφέλειας 
κλπ.

14. - Συστάθηκε σε συνεργασία με το Υπουργείο Δι
καιοσύνης "Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστη
μάτων Κράτησης", με σκοπό την εξωτερική φρούρηση 
των καταστημάτων κράτησης, την φρούρηση των νοση
λευόμενων καταδίκων και υποδίκων και τη συνοδεία αυ
τών προς ανάκριση, εμφάνιση σε δικαστήριο, ιατρική ε
ξέταση κλπ. Η ανωτέρω Υπηρεσία πρόκειται να αναλάβει 
τις σχετικές αρμοδιότητες, οι οποίες τώρα ασκούνται από 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας (άρ
θρο 48 Ν. 2721/1999).

15. - Με την υπ’ αριθμ. 3002/10/73-ξδ από 13-12-1999 
Απόφαση κ. Υπουργού Δημόσιας Τάξης αποφασίστηκε η 
Δημιουργία στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης Κεντρικής 
Βάσης Δεδομένων και η Δημιουργία του Εθνικού Συστή
ματος Εγκληματολογικών Πληροφοριών, στο οποίο θα 
καταχωρούνται, αρχικά από τις Δ/νσεις Ασφάλειας και Α
στυνομικές Δ/νσεις Νομών, στοιχεία και πληροφορίες 
που έχουν σχέση με εγκληματικές πράξεις και δράστες. 
Στο Σύστημα αυτό θα έχουν πρόσβαση όλες οι Αστυνομι
κές Υπηρεσίες, προκειμένου όχι μόνο να λαμβάνουν στα
τιστικά στοιχεία, αλλά κυρίως να επεξεργάζονται τα κα- 
ταχωρημένα σ ' αυτό στοιχεία και να προβαίνουν σε στρα
τηγική και επιχειρησιακή ανάλυση και αξιοποίησή τους. 
Στα πλαίσια της Απόφασης αυτής προβλέπονται η αγορά 
σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού Πληροφορικής και 
ο εφοδιασμός των Κεντρικών και Περιφερειακών Δ/νσε- 
ων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με τον εν λόγω εξο
πλισμό, η εκπαίδευση του προσωπικού στην Ανάλυση του 
Εγκλήματος και η δημιουργία Γραφείων Ανάλυσης του 
Εγκλήματος τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό ε
πίπεδο.

16. - Ίδρυση στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώμα
τος της Δ/νσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

17. - Στα πλαίσια της συνεργασίας και της αμοιβαίας 
διοικητικής συνδρομής μεταξύ των Τελωνειακών Διοική
σεων, η Χώρα μας για την πάταξη του Οργανωμένου Ε
γκλήματος έχει συνάψει τις πιο κάτω διμερείς συμφωνίες:
* Με την Βουλγαρία (Ν. 2766/1999, ΦΕΚ 269/1999)
* Με την Γιουγκοσλαβία (Ν. 1547/85, ΦΕΚ 94/1984). Η 
συμφωνία με την Γιουγκοσλαβία ισχύει με την Ομοσπον
διακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας, δηλαδή με την 
Σερβία και το Μαυροβούνιο. Ακόμη ισχύει με την Σλοβε
νία και την Κροατία. Δεν ισχύει με το FYROM.
* Αλβανία (Ν. 2180/1997, ΦΕΚ 8/94).
* Πολωνία (Ν. 292/1978, ΦΕΚ 140/79).
* Τσεχοσλοβακία (Ν. 2191/1994, ΦΕΚ 32/1994). Τέθηκε 
σε ισχύ μόνον όσον αφορά την Τσεχία, από 1-12-1995, 
σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 14 αυτής και ως

προς την Σλοβακία παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα.
* Γεωργία (Ν. 2650/98, ΦΕΚ 247/98).
* Ρωσική Ομοσπονδία (Ν. 2529/1997, ΦΕΚ 217/1997).
* Η.Π.Α. (Ν. 2066/1992, ΦΕΚ 117/ 92).

Σε εφαρμογή του άρθρου 15 της Σύμβασης της Βιέννης 
του 1998, καθώς και του ψηφίσματος της 20ης Ιουλίου 
του οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνω
μένων Εθνών, η Γενική Δ/νση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ απο
φάσισε την σύναψη μνημονίων συμφωνίας ως μέσου 
συλλογής πληροφοριών για την καταπολέμηση της παρά
νομης διακίνησης ναρκωτικών. Τα μνημόνια αυτά έχουν 
στόχο την ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ Τελωνεί
ων και εμπορίου προκειμένου να συμβάλλουν από κοινού 
στην πάταξη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών και 
ψυχοτρόπων ουσιών, προς όφελος των δύο μερών και του 
κοινωνικού συνόλου. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα μνη
μονίων στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1997 με την υπογραφή 
σχετικού μνημονίου με το Διεθνές Ναυτιλιακό Συμβούλιο 
Βαλτικής (BIMCO). Το δεύτερο μνημόνιο υπεγράφη το 
1998 με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών 
και έχει σκοπό την παρεμπόδιση της εκτροπής προδρό
μων ουσιών στην Παρασκευή ναρκωτικών. Το τρίτο μνη
μόνιο υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 1999 με την εταιρεία 
ταχυμεταφοράς DHL.

18.- Η Επιτροπή του άρθρου 7 του Ν. 2331/1995 υπέ
γραψε την 8-10-1999 memorandum of understanding με 
την Βελγική Μονάδα Οικονομικών Πληροφοριών 
(CTIF/CFI), για την διευκόλυνση της αμοιβαίας συνεργα
σίας στην διερεύνηση υποθέσεων ξεπλύματος χρήματος. 
Επίσης αν και δεν έχουν υπογραφεί ακόμη σχετικές συμ
φωνίες υπάρχει πολύ προωθημένη συνεργασία και με τις 
αντίστοιχες Μονάδες Οικονομικών Πληροφοριών της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ιταλίας, των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής και της Γερμανίας.

_____________θ . Μεθοδολογικό παράρτημα____________

Την ευθύνη και τον συντονισμό για την σύνταξη της 
παρούσας έκθεσης είχε και πάλι η Δ/νση Δημόσιας Α
σφάλειας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Για την σύνταξη της έκθεσης και την διατύπωση του 
τελικού κειμένου εκλήθησαν και συνεισέφεραν όλες οι 
Αρχές Εφαρμογής του Νόμου της Χώρα μας (Ελληνική 
Αστυνομία, Τελωνεία, Λιμενικό Σώμα, Σώμα Δίωξης Οι
κονομικού Εγκλήματος / ΣΔΟΕ, Επιτροπή του Άρθρου 7 
του Ν. 2331/1995 για το Ξέπλυμα του Χρήματος, Συντο
νιστικό Όργανο Δίωξης Ναρκωτικών, Πυροσβεστικό Σώ
μα), στα πλαίσια ενός πολυτομεακού σχεδιασμού, με στό
χο να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν καλύτερα η κατάσταση 
του Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ως μηχανισμός αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε και πά
λι το έγγραφο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ENFOPOL 35, REV. 2. Η κατάταξη των εγκληματικών 
συμπεριφορών στην κατηγορία του Οργανωμένου Ε
γκλήματος, έγινε με βάση τα έντεκα κριτήρια, που έχουν 
συμφωνηθεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. _
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APETA1QY

TACTICAL: Δημητσάνας 16, 115 22 Αθήνα. Τηλ.:. 6448527 
ΑΙΙϋΚ: Βυτίνης 4, 115 23 Αθήνα. Τηλ.:. 6923095, Φαξ: 6918673
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που μας π ροατα τεύουν.
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TACTICAL
Από το 1975 κοντά σας, με τη μεγαλύτερη ποικιλία 

αστυνομικού εξοπλισμού στην Ελλάδα...



\ Μ  W% Ο αστυνομικός πρέπει να γνωρίζει τον τρόπο για να
I  W* I  I  Υ  πλησιάσει τη σκηνή του εγκλήματος, να την απομονώσει, 

# %  λ  L· I \ β  I να την προστατεύσει, να κάνει μία σωστή καταγρα
φή της σκηνής και να βοηθήσει στη 
συλλογή και διαφύλαξη των φυσικών 
αποδείξεων, αν του ζητηθεί.

Ηεγκληματολογική έρευνα θε
μελιώνεται μέσα στον χώρο 
του εγκλήματος. Για να έρθει 
σε πέρας μία επιτυχημένη ε- 
γκληματολογική έρευνα, 

χρειάζονται καλά αποδεικτικά στοιχεία 
και ένα καλό εργαστήριο. Γι αυτό το λό
γο οι ειδικοί υπάλληλοι των Εγκληματο
λογιών Υπηρεσιών, οι Ανακριτικοί Υ
πάλληλοι και οι Δικαστικοί Λειτουργοί 
πρέπει να ενωθούν για να παράγουν μια 
σειρά από γεγονότα έτσι ώστε να είναι 
παράλογο οποιοδήποτε άλλο συμπέρα
σμα εκτός από εκείνο το οποίο αποδει- 
κνύεται από τα γεγονότα.

Η εγκληματολογική εξερεύνηση πρέ
πει να γίνει με επιστημονικό τρόπο. Το 
επιστημονικό μυαλό κάνει παρατηρή
σεις, επαναλαμβάνει ή παρασκευάζει 
παρατηρήσεις, χρησιμοποιεί ποικίλες 
μεθόδους, σχηματίζει μία υπόθεση για 
το τι συνέβη, ελέγχει και επαληθεύει τις

υποθέσεις χρησιμοποιώντας διάφορες 
τεχνικές και καταλήγει σε συμπεράσμα
τα τα οποία μπορούν να υποστηριχθούν 
από τα αποδεικτικά στοιχεία. Για να 
πραγματοποιηθεί αυτή η εργασία πρέπει 
να αναζητηθούν ποιοτικά και να συλλε- 
χθούν ποσοτικά κάποια ελάχιστα ίχνη 
και πειστήρια προτού ζητηθεί η συνδρο
μή των εγκληματολογικών εργαστηρί
ων.

Αυτό το άρθρο ασχολείται κυρίως με 
το προσωπικό που εμπλέκεται στην ε
γκληματολογική έρευνα και την απο
στολή του, όμως θα δοθεί έμφαση και 
στο γεγονός ότι η συνεργασία με τον α
στυνομικό που πρώτος προσεγγίζει τη 
σκηνή του εγκλήματος είναι απαραίτη
τη, προκειμένου να βεβαιωθεί η ακρί
βεια και η πληρότητα της ανάκρισης. 
Στην πραγματικότητα όλες οι δραστη
ριότητες και οι προσπάθειες είναι άνευ 
αξίας χωρίς τη συνεργασία του αστυνο
μικού που πρώτος φθάνει στην σκηνή 
του εγκλήματος. Ο αστυνομικός πρέπει 
να γνωρίζει τον τρόπο για να πλησιάσει 
τη σκηνή του εγκλήματος, να την απο
μονώσει, να την προστατεύσει, να κάνει 
μία σωστή καταγραφή της σκηνής και 
να βοηθήσει στη συλλογή και διαφύλα
ξη των φυσικών αποδείξεων, αν του ζη
τηθεί. Γι’ αυτό πρέπει να έχει μια γενική 
ιδέα για τις τεχνικές προστασίας της 
σκηνής του εγκλήματος και τις βασικές 
έννοιες που σχετίζονται με τη συλλογή 
και την προστασία των φυσικών αποδεί
ξεων.

Η ΣΚΗΝΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜ ΑΤΟ Σ
I - Η εξερεύνηση 

της σκηνής του εγκλήματος
Είναι μια εξειδικευμένη δραστηριό

τητα η οποία σε μερικές χώρες μπορεί 
να διενεργηθεί ακόμα και από ένα απλό 
αστυνομικό και σε άλλες μόνον από έ
ναν ειδικευμένο. Ακόμα και σε εκείνες 
τις χώρες που ο απλός αστυνομικός δεν 
αναμένεται ή δεν επιτρέπετοι να κάνη 
μία έρευνα, η γνώση των σωστών διαδι
κασιών θα μπορούσε να αποδειχθεί ι
διαίτερα σημαντική, γιατί θα μπορέσει

να χρησιμοποιήσει καλύτερα την κρίση 
του στο να απομονώσει και να προστα
τεύσει τη σκηνή του εγκλήματος.

Πρέπει πάντως να γίνει κατανοητό ό
τι η σκηνή του εγκλήματος πρέπει να 
προσεγγίζεται αυστηρά και μόνον από 
τους αστυνομικούς του αρμόδιου Τμή
ματος της Ασφάλειας και της Διεύθυν
σης Εγκληματολογικών Ερευνών. Η πα
ρουσία αναρμόδιων αστυνομικών θα 
προκαλέσει περισσότερη ζημιά στη 
σκηνή, παρά θα βοηθήσει. Η εξερεύνη
ση της σκηνής του εγκλήματος θα πρέ
πει να γίνεται από τους Ειδικούς και μό
νο από αυτούς.

I I  - Ορολογία 
α. Σκηνή τον εγκλήματος

Η σκηνή του εγκλήματος είναι η το
ποθεσία όπου έγινε ένα αδίκημα. Η σκη
νή του εγκλήματος συχνά περιλαμβάνει 
τους χώρους πρόσβασης τις εφαπτόμε- 
νες περιοχές και τις οδούς διαφυγής, 
β. Φυσικά ίχνη

Είναι κάθε απτό ίχνος που αποδεικνύ- 
ει την ύπαρξη ή την ανυπαρξία ενός γε
γονότος. Οι φυσικές αποδείξεις μπο
ρούν να οδηγήσουν στην αναγνώριση ε
νός εγκληματία ή να τον συνδέσουν με 
την σκηνή του εγκλήματος. Ίσως απαι
τηθεί να προσκομίσουμε τα φυσικά ίχνη 
στα εργαστήρια.

Τα φυσικά ίχνη έχουν μεγάλη δυνατό
τητα στο να επιβεβαιώνουν ότι έχει δια- 
πραχθεί ένα αδίκημα, στο να αναγνωρί
ζουν το άτομο ή τα άτομα που διέπρα- 
ξαν το αδίκημα, και στο να αποδεικνύ- 
ουν την αθωότητα άλλων ατόμων που ί
σως θεωρούνται ύποπτοι.

Τα ίχνη κατατάσσονται κυρίως σε δύ
ο κατηγορίες:
α. Ίχνη με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα 
οποία προέρχονται από μία ειδική πηγή 
ή ένα άτομο και

T0U Υπαστυνόμου Α'
Νικόλαου ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

του Τμήματος Εξερευνήσεων της 
Διεύθυν. Εγκληματολογικών Ερευνών
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β. Ίχνη με ταξικά χαρακτηριστικά μόνο, 
που σημαίνει ότι ξέρουμε τι είναι αλλά 
δεν ξέρουμε από πού ειδικά προέρχο
νται.
γ. Έρευνα της σκηνής 
του εγκλήματος

Είναι η συστηματική και οργανωμένη 
έρευνα της σκηνής που έλαβε χώρα μία 
εγκληματική πράξη, με σκοπό να εντο
πίσουμε, να αναγνωρίσουμε να διαφυ
λάξουμε και να συλλέξουμε κάθε αντι
κείμενο που πιθανόν να αποτελεί φυσι
κή απόδειξη, 
δ. Μόλυνση της σκηνής 
του εγκλήματος

Είναι κάθε ενέργεια ή δραστηριότητα 
από την αστυνομία, τους πολίτες, το πε
ριβάλλον που έχει την τάση να μεταβά- 
λει ή να καταστρέφει την αρχική σκηνή 
του εγκλήματος πριν οι αρμόδιες αρχές 
επεξεργασθούν τη σκηνή. Κάθε τέτοια 
ενέργεια θα δυσχεράνει τις προσπάθειες 
των ανακριτικών υπαλλήλων να ξανα- 
φτιάξουν την σκηνή στην πρωτότυπή 
της μορφή. Οι προσπάθειες πρέπει να 
κατευθυνθούν ώστε να διασφαλισθεί ότι 
η σκηνή του εγκλήματος δεν θα μολυν- 
θεί με κανένα τρόπο.

III. Η διαδικασία της 
εγκληματολογικής έρευνας

Παρά το γεγονός ότι κάθε έγκλημα εί
ναι μοναδικό και πρέπει να ερευνάται 
μεμονωμένα, όλες οι έρευνες της σκη
νής του εγκλήματος έχουν κάποιες βασι
κές διαδικασίες προσέγγισης.
1. Το αδίκημα ανακαλύπτεται από κά
ποιο αστυνομικό ή από κάποιον που ε
νημερώνει την αστυνομία και ο Πρώτος 
αστυνομικός φθάνει στη σκηνή.
2. Ο αστυνομικός επιβεβαιώνει τη διά- 
πραξη του αδικήματος και προστατεύει 
την σκηνή του εγκλήματος.
3. Ο αστυνομικός που Πρώτος έφθασε 
στον τόπο διενεργεί μία προκαταρκτική 
έρευνα ως προς το τι έχει συμβεί, χωρίς 
να εισέρχεται μέσα στη σκηνή, να ψά
χνει, να αγγίζει και να μετακινεί τίποτε.
4. Οι αστυνομικοί των Ειδικών Υπηρε
σιών ενημερώνονται προκειμένου να 
προσεγγίσουν την σκηνή μαζί με τους 
Ανακριτικούς υπαλλήλους.
5. Η σκηνή ερευνάται για πειστήρια.
6. Αρχίζει η ανάκριση, εντοπίζονται και 
εξετάζονται οι μάρτυρες, εξετάζονται τα 
πειστήρια και η ανάκριση παραδίνεται 
στις δικαστικές αρχές για άσκηση της 
ποινικής δίωξης.

0 οόλοε του ootuvouikou 
nou πεοιπολεί - Η πρώτη' 

ονταπόκριση των αρμόδιων αρχών
Η σκηνή κάθε εγκλήματος είναι από 

μόνη της πειστήριο, και οι παρατηρή
σεις του αστυνομικού για τα ευρήματα 
σε μία άθικτη σκηνή εγκλήματος έχουν 
ζωτική σημασία. Ο Πρώτος αστυνομι
κός που θα φθάσει στη σκηνή χρεώνεται 
αυτόματα με τη σοβαρή και αυστηρή υ
ποχρέωση να διασφαλίσει τη σκηνή από 
μη εξουσιοδοτημένους και απρόσκλη
τους επισκέπτες. Επιπροσθέτως πρέπει:
1. Να σημειώσει την ώρα που έλαβε την 
κλήση, τον τρόπο με τον οποίο έλαβε 
την κλήση (π.χ. από τον ασύρματο, από 
το τηλέφωνο κλπ.) και από ποιόν έλαβε 
την κλήση.
2. Να σημειώσει την ώρα που έφθασε 
στη σκηνή και τις επικρατούσες καιρι
κές συνθήκες και να ζητήσει άμεση βο
ήθεια αν το κρίνει αναγκαίο.
3. Αν το θύμα είναι στον τόπο, να προσ
διορίσει αν απαιτείται επείγουσα ιατρι
κή βοήθεια ή αν είναι απαραίτητες οι 
Πρώτες Βοήθειες και να εκτελέσει τις ε
νέργειες που απαιτούνται.
4. Να συλλάβει το δράστη αν βρίσκεται 
ακόμα στην πλησίον του εγκλήματος 
περιοχή.
5. Να απομονώσει και να προστατεύσει 
τη σκηνή από τους θεατές, τους μάρτυ
ρες, τους δημοσιογράφους κλπ., μέχρις 
ότου ολοκληρωθεί η αναγκαία έρευνα 
του χώρου για την περισυλλογή των α
ποδεικτικών στοιχείων.
6. Αν είναι απαραίτητο να εισέλθει στη 
σκηνή για να ενδιαφερθεί για το θύμα, 
για να κλείσει το αέριο, να σβήσει φω
τιές κλπ, να το κάνει προσεκτικά και με 
τέτοιο τρόπο ώστε να αποφύγει να κατα
στρέφει ή να τροποποιήσει τα ίχνη και 
τα πειστήρια που υπάρχουν στο χώρο. 
Εάν το προσωπικό των Πρώτων Βοη
θειών ή κάποιοι αστυνομικοί πρέπει να 
εισέλθουν στη σκηνή, να τους κατευθύ
νει ακολουθώντας το ίδιο μονοπάτι που 
ο Πρώτος αστυνομικός ακολούθησε.
7. Να αποκλείσει με σχοινί ή ταινία την 
σκηνή του εγκλήματος. Πάντοτε να δια
σφαλίζει μια περιοχή μεγαλύτερη από 
την άμεση περιοχή του εγκλήματος. Να 
συμπεριλαμβάνει τα πιθανά σημεία ει
σόδου και τις πιθανές οδούς διαφυγής 
του δράστη.
8. Να ζητήσει βοήθεια και να τοποθετή
σει ένα φύλακα στην είσοδο που να ε
λέγχει την πρόσβαση στην σκηνή από 
το μη αναγκαίο προσωπικό. Ο αστυνο
μικός που τοποθετείται στην είσοδο

πρέπει να συντάξει ένα κατάλογο με τα 
ονόματα όλων των ατόμων που εισέρχο
νται ή εξέρχονται στη σκηνή. Αυτός ο 
κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τα ο
νόματα όλων ανεξαιρέτως των προσώ
πων (αστυνομικών ή ιδιωτών), ημερο
μηνία και χρόνο που εισήλθαν ή εξήλ
θαν και τον λόγο παρουσίας τους στη 
σκηνή του εγκλήματος. Εάν κάποιο 
πρόσωπο δεν έχει βάσιμο λόγο να βρί
σκεται στη σκηνή δεν πρέπει να είναι ε
κεί.
9. Να κρατά σημειώσεις για κάθε δρα
στηριότητα που λαμβάνει χώρα στη 
σκηνή. Με αυτό τον τρόπο κάθε ασυμ
φωνία μπορεί να διευκρινιστεί στο ανα- 
κριτικό προσωπικό που αργότερα θα 
διερευνήσει την σκηνή.
10. Να καταγράψει τα ονόματα και ζω
τικές πληροφορίες για όσους βρίσκονται 
στη σκηνή αμέσως μόλις φθάσει εκεί, έ
τσι ώστε το ανακριτικό προσωπικό μπο
ρεί να εξακριβώσει εάν αυτά τα πρόσω
πα έχουν κάποιες πληροφορίες.
11. Να καταγράψει τους αριθμούς κυ
κλοφορίας όλων των οχημάτων κοντά 
στη σκηνή κατά την άφιξη του και να 
παραδώσει αυτή τη λίστα στο ανακριτι- 
κό προσωπικό.
12. Να μην αγγίζει ή μετακινεί, όπλα ή 
άλλα αντικείμενα που πιθανόν αποτε
λούν πειστήρια, αντικείμενα ή επιφά
νειες, εκτός αν υπάρχει άμεση ανάγκη 
να τα προστατέψει. Τέτοιες περιπτώσεις 
είναι όταν υπάρχει πλήθος ατόμων και 
ένα όπλο βρίσκεται στο έδαφος. Εάν ο 
αστυνομικός δεν μπορεί να ελέγξει το 
πλήθος επιτρέπετε να διασφαλίσει το ό
πλο ή το ιχνοφόρο αντικείμενο.
13. Να καλύπτει περιοχές της σκηνής οι 
οποίες μπορεί διαφορετικά να κατα
στραφούν ή να μολυνθούν από φυσικά 
φαινόμενα όπως ο καπνός, η βροχή, ο α
έρας ή άλλες φυσικές καταστάσεις.
14. Να εμποδίζει την μετακίνηση ή με
ταφορά ιχνοφόρων αντικειμένων από 
μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
15. Να μην μετακινεί το θύμα αν είναι 
νεκρό. Εάν ο αστυνομικός πρέπει να με
τακινήσει το θύμα για να του προσφέρει 
τις Πρώτες Βοήθειες ή για να προσδιο
ρίσει αν είναι νεκρός, να σημειώσει και 
να καταγράψει την αρχική του θέση.
16. Να σημειώσει τις επιθανάτιες δηλώ
σεις του θύματος.
17. Να κάνει τις κατάλληλες αναγγελίες 
στους προϊσταμένους του, στο ανακριτι- 
κό προσωπικό κλπ.
18. Να συνεργασθεί με το Ανακριτικό 
προσωπικό, το Επιστημονικό προσωπι-
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κό και τους εκπροσώπους της Δικαστι
κής Αρχής.
19. Απαγορεύεται να τρώει, να πίνει, να 
καπνίζει μέσα στη σκηνή του εγκλήμα
τος καθώς επίσης να χρησιμοποιεί την 
τουαλέτα. Το τσιγάρο του αστυνομικού, 
τα αποφάγια, οι χαρτοπετσέτες το χαρτί 
της τουαλέτας μπορεί να αποτελέσουν 
μέρος των πειστηρίων. Με λίγα λόγια, 
μην προσθέτετε τίποτα στην σκηνή του 
εγκλήματος π.χ. τσιγάρα, σπίρτα, χαρτιά 
κλπ.
20. Πριν εισέλθει στη σκηνή του εγκλή
ματος να καλύπτει τα χέρια του με ελα
στικά γάντια και τα παπούτσια του με 
ειδικά πλαστικά καλύμματα.

ΣΗΜΑΣΙΑ
ΚΑΙ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ .  Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α ?  

ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩ?
Η προστασία της σκηνής του εγκλή

ματος πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Έχει 
ιδιαίτερη σημασία η επιτυχία αυτού του 
σκοπού γιατί έτσι εμποδίζεται η απώ
λεια και η καταστροφή των πειστηρίων. 
Ο Πρώτος αστυνομικός που θα φθάσει 
στη σκηνή του εγκλήματος πρέπει να 
την προστατέψει από εκείνους που δεν 
έχουν άμεση σχέση με την εξερεύνηση 
της σκηνής.

Υπάρχουν δύο σκηνές: κλειστού χώ
ρου και ανοικτού χώρου: 
α) Μία σκηνή κλειστού χώρου προ
στατεύεται κλειδώνοντας την πόρτα ή 
τοποθετώντας ένα σκοπό. Ειδικές οδηγί
ες πρέπει να δίνονται ώστε να μην ανοί
γουν τα παράθυρα ή οι πόρτες, να μη 
χρησιμοποιείται η τουαλέτα, να μην πε- 
τιούνται αντικείμενα ούτε να αγγίζουμε 
ή να αναστατώνουμε τη σκηνή του ε
γκλήματος μέχρι αυτή να εξερευνηθεί ε
ντελώς από το αρμόδιο προσωπικό.
β) Η σκηνή ανοικτού χώρου είναι δύ
σκολο να προστατευθεί. Ο καλύτερος 
τρόπος να προστατέψουμε μια σκηνή α
νοικτού χώρου είναι να την ασφαλίσου
με με σχοινί ή με ταινία. Αν δεν υπάρχει 
τίποτα για να στηρίξουμε το σχοινί ή την 
ταινία, τότε το τοποθετούμε στο έδαφος. 
Πάντοτε είναι καλύτερα να ασφαλίζου
με μία περιοχή μεγαλύτερη από τη σκη
νή του εγκλήματος, παρά μικρότερη. Ο 
αστυνομικός μπορεί πάντοτε να μικρύ
νει το μέγεθος της ασφαλισμένης σκη
νής σε μεταγενέστερο χρόνο, εν τούτοις 
είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώσει το μέ
γεθος της ασφαλισμένης σκηνής.

Η επιτυχία ή αποτυχία της ανάκρισης 
συχνά καθορίζεται από τις αρχικές ενέρ
γειες στον τόπο του εγκλήματος και γι’

αυτό το λόγο είναι σημαντικό αυτές οι 
ενέργειες να γίνουν με τον κατάλληλο 
τρόπο. Ο ιδανικός τρόπος είναι, όταν οι 
αξιωματικοί της Ασφάλειας και των Ε
γκληματολογιών Ερευνών φθάσουν 
στην σκηνή του εγκλήματος οι Ένστο
λοι αστυνομικοί να είναι ήδη εκεί και η 
σκηνή να προστατεύεται και να παραμέ
νει ανέπαφη. Εν τούτοις, ο καλός αστυ
νομικός πρέπει πάντοτε να επαγρυπνεί 
για την πιθανότητα μόλυνσης της σκη
νής πριν την άφιξή του.

0 ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ ΜΙΑ Σ

Οι φυσικές αποδείξεις μπορεί να χρη
σιμεύσουν στο να συνδέσουμε το δρά
στη, τη σκηνή και το θύμα. Μερικές φο
ρές οι φυσικές αποδείξεις είναι προφα
νείς. Ένα όπλο που βρίσκεται στο πάτω
μα σε μία σκηνή όπου προηγήθηκαν πυ
ροβολισμοί θα τραβήξει αμέσως την 
προσοχή μας. Εν τούτοις πολλές αποδεί
ξεις δεν είναι αρκετά προφανείς. Μία 
συστηματική έρευνα είναι απαραίτητη 
ώστε να αποφύγουμε να αγνοήσουμε 
σημαντικές αποδείξεις.

Μια από τις βασικές θεωρίες της ε
γκληματολογίας είναι η καλούμενη “θε
ωρία της ανταλλαγής”. Σύμφωνα με αυ
τή τη θεωρία, ένα άτομο το οποίο επι
σκέπτεται ένα συγκεκριμένο περιβάλ
λον θα αφήσει ίχνη της παρουσίας του 
σ’ αυτό το περιβάλλον, καθώς επίσης θα 
μεταφέρει επάνω του ίχνη, έξω από το 
συγκεκριμένο περιβάλλον.

Το Επιστημονικό προσωπικό κανονι
κά θα φθάσει μετά τους ένστολους α
στυνομικούς και κάτω από ιδανικές συν
θήκες θα βρει τη σκηνή του εγκλήματος

προστατευμένη και φυλασσόμενη. Φυ
σικά, οι εξειδικευμένες δραστηριότητες 
της Επιστημονικής Αστυνομίας θα δια
φέρουν ανάλογα με το είδος του εγκλή
ματος. Εν τούτοις υπάρχουν συγκεκρι
μένοι γενικοί τύποι ενεργειών που ακο
λουθούνται σε όλες τις περιπτώσεις. 
Αυτές είναι οι παρακάτω:
1. Ανάλυση της σκηνής του εγκλήματος 
και αναγνώριση των πειστηρίων.
2. Καταγραφή της σκηνής, που γίνεται 
με τους εξής τρόπους: Φωτογράφηση, 
Σημειώσεις, Μετρήσεις, Σχεδίαση, 
Προφορική περιγραφή.
3. Περισυλλογή και αναγνώριση των 
πειστηρίων.
4. Περισυλλογή δειγμάτων για σύγκρι
ση και παραβολή.
5. Συσκευασία των πειστηρίων και με
ταφορά τους στα εργαστήρια
6. Επεξεργασία των πειστηρίων στο κα
τάλληλο εργαστήριο.
7. Σύνταξη αναφορών και πορισμάτων 
για να υποβληθούν στη Δικαιοσύνη.
α. Αρχική προσέγγιση - 
Ανάλυση σκηνής εγκλήματος 

Οι φυσικές αποδείξεις στη σκηνή του 
εγκλήματος έχουν μεγάλη σημασία. 
Μπορούν να επιβεβαιώσουν τις καταθέ
σεις των μαρτύρων, να μας δείξουν τη 
διαδοχή των γεγονότων, να μας δώσουν 
εκείνα τα μέσα που συνδέουν το δράστη 
με τη σκηνή του εγκλήματος και το θύ
μα.

Μόλις φθάσουμε στη σκηνή του ε
γκλήματος, πριν ασχοληθούμε με τα 
πειστήρια, θα ήταν καλό να χρησιμοποι
ήσουμε λίγο χρόνο να αναλύσουμε τη 
σκηνή. Ανάλυση σημαίνει ότι ο αστυνο
μικός παίρνει μια γενική ιδέα του τι συ-
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νέβη και την ίδια στιγμή σχεδιάζει τις ε
νέργειες που θα κάνει.

Δεν υπάρχει αντίδοτο για την εμπειρί
α και την διορατικότητα ενός αστυνομι
κού. Γι’ αυτό το λόγο ο αστυνομικός 
μπορεί να αντισταθεί στον πειρασμό να 
κάνει αντιφατικές πληροφορίες να ται
ριάζουν σ’ ένα σύνολο υποθέσεων που 
έχει κάνει ήδη. Αφ’ ετέρου, ο έμπειρος 
αστυνομικός μαθαίνει να μην αγνοεί ένα 
γεγονός που δεν ταιριάζει στο γενικό 
πλαίσιο μιας ιδέας. Ο αστυνομικός πρέ
πει να είναι πρόθυμος να μεταβάλει ή να 
αλλάξει τελείως τις προσωπικές του ε
κτιμήσεις όσον αφορά την διάπραξη του 
εγκλήματος.

Γι’ αυτό το λόγο όταν πλησιάζετε τη 
σκηνή του εγκλήματος, μην αφήνετε το 
μυαλό σας να σχηματίσει μόνο μία θεω
ρία σχετικά με το τι συνέβη. Οι αποδεί
ξεις πρέπει να οδηγούν την πρόοδο της 
θεωρίας σχετικά με το τι συνέβη, και ό
χι το αντίθετο (να μην κάνουμε δηλαδή 
θεωρίες και να προσπαθούμε να τις απο
δείξουμε). Ο Ανακριτικός υπάλληλος 
πρέπει να θεωρεί ότι η σκηνή του ε
γκλήματος είναι:
- Άκρως δυναμική
- Εύθραυστη και ευμετάβλητη
- Η μόνη που του δίνει την ευκαιρία να 
ψάξει για ίχνη και πειστήρια. Έτσι θα 
πρέπει να το κάνει σωστά την πρώτη 
φορά.
β. Τα αρχικά βήματα 
στην σκηνή του εγκλήματος

Ο συγχρονισμός και η άριστη συνερ
γασία των αστυνομικών της Ασφάλειας 
και των Εγκληματολογιών Ερευνών εί
ναι απαραίτητα στοιχεία στη σκηνή του 
εγκλήματος. Βασικά, προτού φθάσουν 
οι Αξιωματικοί της Ασφάλειας και των 
Εγκληματολογικών Ερευνών εικάζεται 
ότι ο ένστολος αστυνομικός που έφθασε 
Πρώτος στη σκηνή του εγκλήματος έχει 
φροντίσει να κάνει όσα αναφέρονται πιο 
πάνω. Εν τούτοις αν δεν έχει κάνει τίπο
τα θα πρέπει να γίνουν αμέσως τα εξής: 

α) Να φροντίσει να παρασχεθούν οι 
Πρώτες Βοήθειες ή να μεταφερθεί ο-οι 
τραυματίας-ες.

β) Να απομονώσει και να ασφαλίσει 
την περιοχή που βρίσκεται η σκηνή του 
εγκλήματος:

- Να αρνηθεί τη δημόσια πρόσβαση 
στη σκηνή

- Να ελέγξει το σημείο πρόσβασης 
(τοποθετώντας σκοπό)

- Να εξασφαλίσει την ασφάλεια των 
Αστυνομικών της Ασφάλειας και των Ε
γκληματολογικών Ερευνών μέσα στο

χώρο της σκηνής.
γ) Να προστατεύσει τα πειστήρια από 

τις καιρικές συνθήκες, τον καπνό, την ά
μεση ακτινοβολία εάν είναι αναγκαίο, 
γ. Διεξαγωγή
προκαταρκτικής έρευνας και 
σχηματισμός σχεδίου δράσης

Ένα από τα βασικότερα λάθη που 
μπορεί να διαπραχθεί στη σκηνή του ε
γκλήματος είναι να εισέλθει κανείς μέσα 
στη σκηνή και να αρχίσει αμέσως την έ
ρευνα. Είναι καλύτερα να σταματήσει 
και να κρατήσει σημειώσεις για την πε
ριοχή, το χρόνο άφιξης, το προσωπικό 
που παρίσταται στην σκηνή, άλλες συ
ναφείς πληροφορίες καθώς επίσης και 
να προσανατολισθεί μέσα στο χώρο. 
Παράλληλα επιθεωρεί τον χώρο για να 
προσανατολισθεί και για να σχηματίσει 
μια ιδέα για τα όρια της περιοχής που εί
ναι σημαντική για την εξερεύνηση. Στη 
συνέχεια εισέρχεται στη σκηνή χωρίς να 
την διαταράσσει με κανένα τρόπο και α
πλά κοιτάζει γύρω του. Αρχίζει να σχη
ματίζει μία ιδέα για τη φύση της σκηνής, 
τις περιοχές ενδιαφέροντος και τα αντι
κείμενα που έχουν ενδιαφέρον. Σχημα
τίζει ένα προσωρινό πλάνο για τις ενέρ
γειες που αυτός και οι συνεργάτες του 
θα φέρουν σε πέρας κατά την διερεύνη- 
ση της σκηνής του εγκλήματος. Αυτή εί
ναι η στιγμή που η εμπειρία του ειδικευ
μένου αστυνομικού τον βοηθάει να δει 
και να συλλέξει αντικείμενα που ο ανει
δίκευτος αστυνομικός μπορεί να παρα- 
βλέψει. Ο ειδικευμένος αστυνομικός α
ναγνωρίζει τι είναι σημαντικό σαν πει
στήριο και γνωρίζει πώς να το χειριστεί 
κατάλληλα έτσι ώστε να διαφυλάξει την 
αξία του.

Αφού κάνει την αρχική έρευνα, αυτός 
μπορεί να κρατήσει σημειώσεις όσον α
φορά σημαντικά στοιχεία και μπορεί να 
καταγράψει την γενική σκηνή Στη συνέ
χεια θα αναπτύξει ένα σχέδιο που θα πε
ριλαμβάνει τις πιο κάτω περιοχές ενδια
φέροντος :
- Να επισημάνει τα προφανή ιχνοφόρα 
αντικείμενα που πρέπει να συλλεχθούν.
- Να αποφασίσει την σειρά με την οποί
α αυτά τα αντικείμενα θα συλλεχθούν.
- Να δημιουργήσει ένα μονοπάτι για 
τους άλλους ώστε να περιοριστεί η μό
λυνση της σκηνής.
- Να συμπεριλάβει όλα τα αντικείμενα 
που πρέπει να εξερευνηθούν.
- Να προσδιορίσει τους τομείς εργασίας 
για χειρισμό των πειστηρίων (π.χ. κηλί- 
δες αίματος ή σπέρματος πρέπει να συλ
λεχθούν από ειδικευμένο χημικό, κάλυ

κες, βολίδες όπλων από αστυνομικό του 
Τμήματος Βλητικής κλπ.)
- Να αποφασίσει πώς θα κατανεμηθεί η 
εργασία και οι τομείς ευθύνης.
- Να σχεδιάσει πώς θα τεκμηριώσει την 
υπόθεση.

Τ Ε Κ Μ Η Ρ Ι Ω Σ Η  ΤΗΙ  Υ Π Ο Θ Ε Σ Η Σ
Μετά την αρχική έρευνα το πρώτο 

έργο που πρέπει να ολοκληρωθεί είναι η 
καταγραφή όλων των πλευρών της σκη
νής του εγκλήματος στην πραγματική 
τους κατάσταση. Η τεκμηρίωση και η 
καταγραφή της σκηνής του εγκλήματος 
βοηθάει την διαδικασία αναγνώρισης. Η 
σωστή τεκμηρίωση αποτρέπει την ανα- 
ξιοπιστία της μνήμης και δίνει απτά επι- 
βεβαιωτικά στοιχεία για την εγκυρότητα 
των πειστηρίων στη σκηνή του εγκλή
ματος. Πριν αρχίσει η έρευνα είναι ση
μαντικό να ληφθούν τα μέτρα εκείνα 
που είναι απαραίτητα ώστε να περιγρά
φουμε τη σκηνή του εγκλήματος ακρι
βώς όπως ο πρώτος αστυνομικός τη 
βρήκε. Αυτή η περιγραφή μπορεί να εί
ναι εξαιρετικά πολύτιμη για μελλοντική 
αναπαράσταση, ανάλυση της ακολουθί
ας των γεγονότων, καθορισμό της αιτίας 
και του αποτελέσματος κλπ. Δεχόμαστε 
σαν βασική αρχή το γεγονός ότι από τη 
στιγμή που θα μετακινήσουμε ή θα δια- 
ταράξουμε ένα αντικείμενο, δεν μπο
ρούμε να το τοποθετήσουμε ξανά πίσω 
στην θέση που ήταν αρχικά. Γι’ αυτό και 
για πολλούς άλλους λόγους είναι ουσιώ
δες να καταγράψουμε ακριβώς τη σκηνή 
του εγκλήματος. Αν για οποιοδήποτε 
λόγο έχει μεταβληθεί κάτι μέσα στη 
σκηνή του εγκλήματος τότε θα πρέπει 
να καταγράψουμε τόσο τις δηλώσεις 
του αστυνομικού που Πρώτος έφθασε 
στο χώρο, όσο και τις δικές μας παρατη
ρήσεις για τον χώρο κατά την στιγμή της 
άφιξής μας. Οι τρεις μέθοδοι περιγρα
φής και καταγραφής της σκηνής του ε
γκλήματος είναι, οι σημειώσεις, οι φω
τογραφίες και τα σκίτσα. Αυτά μπορούν 
να αλληλοσυμπληρώσουν το ένα το άλ
λο.
α) Σημειώσεις

Ετοιμάστε μία γραπτή αναφορά περι- 
γράφοντας αντικειμενικά τη σκηνή του 
εγκλήματος. Οι λέξεις βοηθούν να περι
γράφετε την σκηνή. Μερικές φορές μό
νο λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
Η περιγραφή μιας μυρωδιάς στη σκηνή, 
η ποιότητα του φωτισμού, οι καιρικές 
συνθήκες, οι σχέσεις των αντικειμένων 
στη σκηνή. Αυτά και πολλά άλλα πράγ
ματα μπορεί να περιγραφούν καλύτερα
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με λέξεις από αυτόν που παρατηρεί τη 
σκηνή. Είναι αναγκαίο αυτή την προφο
ρική περιγραφή να την καταγράψει στο 
σημειωματάριό του ο αστυνομικός και 
να αποτελέσει τμήμα του αρχείου της 
σκηνής του εγκλήματος. Εάν δεν το κά
νει αυτό, σημαντικές λεπτομέρειες θα 
ξεχασθούν ή θα χαθούν, 
β) Φωτογράφηση της σκηνής του ε
γκλήματος

Οι φωτογραφίες θα βοηθήσουν να α
ποτυπώσουμε την αρχική κατάσταση 
της σκηνής του εγκλήματος, θα χρησι
μεύσουν σαν αποδεικτικό υλικό στο δι
καστήριο, θα επιτρέψουν σε εμάς να πα
ρατηρήσουμε λεπτομέρειες και σχέσεις 
μεταξύ των αντικειμένων καθώς επίσης 
να μεταβιβάσουμε και να κοινοποιήσου
με τις πληροφορίες μας σε άλλους. Το 
μέγεθος, η ποιότητα και η ποσότητα των 
φωτογραφιών μπορεί να ποικίλες αλλά 
είναι ασυγχώρητο στη σημερινή εποχή 
να έχουμε εξερεύνηση της σκηνής του 
εγκλήματος χωρίς φωτογραφική κάλυ
ψη. Έτσι, πρέπει:
- Να διατηρούμε λεπτομερές αρχείο φω
τογραφιών. Αυτό πρέπει να περιλαμβά
νει περιγραφή και αριθμούς φωτογρα
φιών καρέ-καρέ, με τις αντίστοιχες ρυθ
μίσεις της φωτογραφικής μηχανής.
- Οι φωτογραφίες πρέπει να τραβιούνται 
ξεκινώντας από τη γενική άποψη του 
χώρου και να καταλήγουν σε λεπτομερή 
φωτογράφηση.
- Να φωτογραφίζουμε γενικά την σκηνή 
και τις εισόδους. Ειδικότερα πρέπει να 
εμφαίνονται: γενική άποψη του χώρου, 
ταυτότητα του χώρου (π.χ. οδός και α- 
ριθμός), σημείο αναφοράς, εξωτερικοί 
χώροι (π.χ. εμπρός όψη, πίσω, πλαϊνές 
πλευρές), είσοδος στη σκηνή, περιβάλ- 
λουσες περιοχές, είσοδοι και έξοδοι, ε
σωτερικοί χώροι (π.χ. το δωμάτιο πρέπει 
να φωτογραφίζεται από την πόρτα προς 
το εσωτερικό του και από κάθε γωνία 
χωριστά).
- Είναι σημαντικό να διατηρείται η προ
οπτική του χώρου.
- Πρέπει να υπάρχει αλληλοδιαδοχή των 
φωτογραφιών.
- Πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπά
θεια ώστε να μην συμπεριλαμβάνονται 
στις φωτογραφίες αστυνομικοί και τα 
σύνεργά τους σαν μέρος της σκηνής του 
εγκλήματος.
- Εξειδικευμένες φωτογραφίες πρέπει 
να παίρνονται από μεσαία απόσταση έ
τσι ώστε να φαίνεται η σχετική θέση του 
αντικειμένου.
- Το θύμα πρέπει να φωτογραφίζεται α

πό τα πόδια προς το κεφάλι και από το 
κεφάλι προς τα πόδια.
- Να είναι προφανής η σχέση μεταξύ 
του θύματος και των αντικειμένων που 
έχουν ενδιαφέρον.
- Να αποτυπώνονται με ενάργεια: η κα
τάσταση των ρούχων, το πρόσωπο του 
θύματος., τα χέρια του θύματος, πειστή
ρια, όπλα, αντικείμενα που ενδιαφέ
ρουν, καθώς επίσης η σχέση αυτών με 
το θύμα, σημάδια αναγνώρισης.
- Να φωτογραφίζουμε τα αντικείμενα 
πριν τα μετακινήσουμε.
- Να φωτογραφίζουμε τα πειστήρια αρ
χικά χωρίς κλίμακα και κατόπιν με κλί
μακα (χάρακα).
- Να φωτογραφίζουμε τα αποτυπώματα, 
τις κηλίδες, τις στάχτες και ο,τιδήποτε 
άλλο που μπορεί να καταστραφεί ή να 
αλλοιωθεί εάν μετακινηθεί.
- Εάν υπάρχουν θεατές στην σκηνή του 
εγκλήματος, είναι μια καλή πρακτική να 
γυρίζουμε και να παίρνουμε κάπου-κά- 
που φωτογραφίες από το πλήθος. Επι
πρόσθετοι μάρτυρες και ίσως ένας ύπο
πτος μπορεί να εντοπισθεί για μεταγενέ
στερη αναγνώριση ή ανάκριση.
- Οι φωτογραφίες και τα αρνητικά να 
διασφαλίζονται στο αρχείο της υπηρεσί- 
ας.
γ. Σχεδιαγράμματα και μετρήσεις

Οι φωτογραφίες δεν είναι επαρκείς 
για την ολοκληρωτική καταγραφή της 
σκηνής του εγκλήματος, επειδή δεν μας 
δείχνει τις ακριβείς αποστάσεις και τις 
σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων. Γι 
αυτό το λόγο είναι αναγκαίο να γίνεται 
σχεδιάγραμμα της κάθε εγκληματικής 
σκηνής το οποίο θα δείχνει την ακριβή 
σχέση μεταξύ των αντικειμένων.

Το σχεδιάγραμμα είναι χρήσιμο κατά 
την ανάκριση, κατά τη λήψη καταθέσε
ων, κατά τη διάρκεια μαρτυρικής κατά
θεσης στο δικαστήριο και για να επιβο- 
ηθήσει το φωτογραφικό έργο.

Παρά το γεγονός ότι το σχεδιάγραμμα 
που σχεδιάζει ο αστυνομικός στο χώρο 
είναι πολύ πρόχειρο, δεν πρέπει ποτέ να 
γίνονται αλλαγές σε αυτό μετά την απο
χώρησή του από τη σκηνή. Το πρόχειρο 
σχεδιάγραμμα δεν πρέπει ποτέ να πετιέ- 
ται, πρέπει να αποτελεί τμήμα της δικο
γραφίας.

Υπάρχουν τέσσερις βασικές μέθοδοι 
για να σχεδιάσουμε μία σκηνή εγκλήμα
τος:

1) Η μέθοδος των συντεταγμένων,
κατά την οποία τα αντικείμενα ή τα απο
δεικτικά στοιχεία μετρούνται από δύο 
συγκεκριμένα σημεία αναφοράς. Αυτή

η μέθοδος είναι χρήσιμη για μεγάλες πε- 
ριοχές, για να κόψουμε την περιοχή σε 
μικρότερα κομμάτια λογικά διατεταγμέ
να.

2) Τριγωνομετρική μέθοδος, κατά 
την οποία χρησιμοποιούνται δύο ή πε
ρισσότερα σημεία αναφοράς. Αυτά τα 
σημεία μπορεί να είναι απομεμακρυ- 
σμένα. Το τρίτο σημείο είναι το αντικεί
μενο που μας ενδιαφέρει. Αυτή η μέθο
δος είναι ιδιαίτερα χρήσιμη σε εξωτερι
κούς χώρους, όπου δεν υπάρχουν εύκο
λα αναγνωρίσιμες άκρες ενός δρόμου ή 
ενός αγρού τα οποία θα μπορούσαμε να 
τα χρησιμοποιήσουμε σαν σημεία ανα
φοράς.

3) Μέθοδος σταυροειδούς προβο
λής: Αυτή η μέθοδος είναι χρήσιμη όταν 
τα αντικείμενα ή οι χώροι ενδιαφέρο
ντος είναι επάνω στην επιφάνεια του 
τοίχου καθώς επίσης και οπουδήποτε 
αλλού σε ένα κλειστό περιβάλλον. Οι 
τοίχοι, τα παράθυρα και οι πόρτες σε έ
να σχέδιο σταυροειδούς προβολής σχε
διάζονται σαν ο τοίχος να είναι επίπεδος 
και τα αντικείμενα απεικονίζεται σαν να 
είναι στο πάτωμα.
δ. Γ ενικές αρχές 
κατά τη σχεδίαση:
- Μην παραφορτώνετε το σχέδιο. Εάν 
μία μεγάλη ποικιλία αντικειμένων πρέ
πει να ιχνογραφηθεί στο σχεδιάγραμμα, 
κάνετε περισσότερα σχεδιαγράμματα. 
Επιπλέον εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός 
πειστηρίων χρησιμοποιήστε αρίθμηση 
(1, 2, 3, 4 κλπ.). Γενικά τα πειστήρια 
πρέπει να αριθμούνται με αριθμούς (1,
2, 3 κλπ.) και τα έπιπλα, οι τοίχοι και τα 
σημεία μετρήσεων με γράμματα (A, Β,
Γ κλπ.). Πρέπει να αποφεύγεται η χρη
σιμοποίηση των γραμμάτων I και Ο για
τί μπορεί να γίνει σύγχυση και να εκλη- 
φθούν σαν να είναι οι αριθμοί 1 και 0.
- Οι σημαντικές μετρήσεις πρέπει να εί
ναι όσο το δυνατότερο ακριβείς.
- Το τελικό σχεδιάγραμμα πρέπει να εί
ναι υπό κλίμακα.
- Οι μετρήσεις και οι συντεταγμένες 
πρέπει να γίνονται με τον ίδιο τρόπο.
- Να χρησιμοποιούνται σταθερές μονά
δες μετρήσεων.
ε. Διοικητικές πληροφορίες 
που πρέπει να συμπεριληφθούν:
- Αριθμός πρωτοκόλλου της υπόθεσης.
- Το όνομα αυτού που έκανε το σχεδιά
γραμμα και τις μετρήσεις.
- Ημερομηνία και ώρα του αδικήματος
- Χαρακτηρισμός του αδικήματος
- Διεύθυνση / τοποθεσία της σκηνής του 
εγκλήματος, προσανατολισμός της σκη-
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νής (συνήθως αποτυπώνεται το σημείο 
του Βορρά με βέλος) και εάν η σκηνή εί
ναι μέσα σε κτίριο είναι απαραίτητη η 
ακριβής τοποθεσία μέσα σ' αυτό.
- Θέση των αντικειμένων μέσα στη σκη
νή με μετρήσεις, συμπεριλαμβανομένων 
όλων των σημαντικών ευδιάκριτων α
ντικειμένων που αποτελούν πειστήρια 
και / ή σημαντικά χαρακτηριστικά της 
σκηνής του εγκλήματος (πάντοτε να 
χρησιμοποιούνται τουλάχιστον δύο με
τρήσεις για κάθε αντικείμενο).
- Επεξήγηση των συμβόλων που υπάρ
χουν στο σχεδιάγραμμα.
στ. Περισυλλογή πειστηρίων

Ακολουθώντας τα ζωτικής σημασίας 
αρχικά βήματα καταγραφής της σκηνής, 
ο αρμόδιος αστυνομικός πρέπει να εν
διαφερθεί για τη περισυλλογή και την α
ναγνώριση των πειστηρίων.

Αυτός αποφασίζει για το ποια είναι τα 
σημαντικά αντικείμενα. Τα αντικείμενα 
έχουν ήδη φωτσγραφηθεί από κανονική, 
μεσαία και κοντινή απόσταση. Τώρα τα 
πραγματικά πειστήρια πρέπει να συλλε- 
χθούν.

Η συλλογή των πειστηρίων πρέπει να 
γίνει με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε ούτε να 
τα καταστρέφουμε ούτε να βλάψουμε 
την αξία τους. Για παράδειγμα αντικεί
μενα πάνω στα οποία μπορεί να εμφανι- 
σθούν αποτυπώματα πρέπει να τα χειρι
στούμε με τέτοιο τρόπο ώστε ούτε να 
καταστρέφουμε τα υπάρχοντα αποτυ
πώματα αλλά ούτε να αφήσει ο αστυνο
μικός τα δικά του αποτυπώματα πάνω 
στα αντικείμενα.

Βλήματα, θραύσματα και κάλυκες 
πρέπει να συλλεχθούν με τέτοιο τρόπο 
ώστε να προστατεύσουμε οποιοδήποτε 
ίχνος που πιθανόν μπορεί να έχει εντυ
πωθεί πάνω σε αυτά.

Αντικείμενα που περιέχουν σημαντι
κά ίχνη αίματος πρέπει να συλλεχθούν 
με τρόπο ώστε να προστατεύσουμε τα ί
χνη από κάθε επαφή που θα μπορούσε 
να τα μετακινήσει και / ή να τα μεταβά- 
λει.

Καθώς συλλέγονται όλα τα αντικείμε
να πρέπει να αναγνωρίζονται. Αυτό ση
μαίνει ότι ο αστυνομικός πρέπει να το
ποθετεί σημάδια αναγνώρισης συνήθως 
τα αρχικά του, ημερομηνία, αριθμό υπό
θεσης και αύξοντα αριθμό αντικειμένου. 
Τέτοια σημάδια αναγνώρισης πρέπει να 
τοποθετούνται με τρόπο και σε σημείο 
ώστε να αποφεύγεται η καταστροφή της 
αξίας των αντικειμένων σαν πειστήρια.

Καθώς κάθε αντικείμενο συλλέγεται 
και αναγνωρίζεται καταγράφεται στο

σημειωματάριο του αστυνομικού. Ο α
στυνομικός πρέπει να σημειώσει τι αντι
κείμενο συνέλεξε και ακριβώς που και 
πως βρέθηκε και αναγνωρίστηκε. Με 
αυτό τον τρόπο ο αστυνομικός μπορεί 
σε κάθε μελλοντική στιγμή να αναγνω
ρίσει το αντικείμενο και δεν θα υπάρχει 
αμφιβολία για την αυθεντικότητα του 
πειστηρίου.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΤΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Για να επιτύχουμε μία ικανοποιητική 

διαδικασία περισυλλογής πειστηρίων, 
θα πρέπει να κάνουμε μία συστηματική 
έρευνα του χώρου του εγκλήματος. Η ι
διαίτερη μέθοδος που θα χρησιμοποιη
θεί εξαρτάται, μεταξύ των άλλων παρα
γόντων, από τη φύση της σκηνής, το 
προσωπικό που διαθέτουμε, τους χρονι
κούς περιορισμούς και τη βαρύτητα του 
εγκλήματος.
α) Έρευνα σημείο-σημείο

Αυτή η μέθοδος δεν είναι πολύ συ
στηματική, παρ’ όλα αυτά είναι ίσως η 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενη μέθοδος. 
Αν αποφασίσουμε να χρησιμοποιήσου
με αυτή τη μέθοδο πρέπει να το κάνου
με σε μικρούς χώρους όπου υπάρχει πε
ριορισμένος αριθμός πειστηρίων. Χρη
σιμοποιώντας αυτή τη μέθοδο προσεγγί
ζουμε απλά τα αντικείμενα το ένα μετά 
το άλλο χωρίς να ακολουθούμε κάποιο 
γεωμετρικό σχέδιο, 
β) Κυκλική έρευνα

Αυτή η μέθοδος έρευνας πρέπει να 
αρχίσει από ένα επιλεγμένο εστιακό ση
μείο. Ο αστυνομικός αρχίζει από το ε
στιακό σημείο και εξέρχεται από τη 
σκηνή διαγράφοντας μία κυκλική πορεί
α που αυξάνεται προοδευτικά. Η αντί
στροφη πορεία μπορεί επίσης να είναι η 
κατάλληλη, και να χρησιμοποιηθεί μια 
κυκλική κίνηση ακόμα 
πιο στενή.
γ) Έρευνα κατά λωρί
δες

Αυτή η μέθοδος φαί
νεται να είναι η πλέον 
κατάλληλη για μεγάλες 
περιοχές και ανοιχτά μέ
ρη. Όταν διαφορετικά 
πρόσωπα εμπλέκονται 
στην έρευνα, πρέπει να 
σταθούν σε ευθεία γραμ
μή και να μετακινούνται 
εμπρός σιγά-σιγά, εξετά
ζοντας παράλληλες λω
ρίδες του χώρου. Όταν 
κάποιος αστυνομικός

βρίσκει ένα αντικείμενο που έχει αξία 
σαν πειστήριο, το αντικείμενο καταγρά
φεται με τον κατάλληλο τρόπο πριν να 
συλλεχθεί. Οι αστυνομικοί θα πρέπει να 
φροντίσουν ώστε να κινούνται όλοι μα
ζί σε ευθεία γραμμή ο καθένας μέσα στη 
λωρίδα του. Ένα παράδειγμα που θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αυτός ο 
τρόπος έρευνας είναι η περίπτωση όπου 
αναζητούνται όπλα, ναρκωτικά, κλεμμέ
να αντικείμενα κλπ. τα οποία πετάχτη- 
καν από ένα αυτοκίνητο κατά μήκος ε
νός δρόμου. Η έρευνα μπορεί να καλύ
ψει παράλληλες λωρίδες για αρκετά χι
λιόμετρα.
δ) Μέθοδος συντεταγμένων

Η μέθοδος αυτή είναι μία παραλλαγή 
της προηγούμενης μεθόδου. Οι αστυνο
μικοί εξερευνούν μία λωρίδα της περιο
χής κινούμενοι κατά μήκος ενός άξονα 
π.χ. Βορράς-Νότος. Αφού σαρώσουν 
την περιοχή την εξερευνούν εκ νέου κι
νούμενοι κατά μήκος του άξονα Ανατο- 
λής-Δύσης, έτσι ώστε η περιοχή ερευνά- 
ται δύο φορές, 
ε) Έρευνα ζώνης ή τομέα

Η περιοχή που θα ελεγχθεί χωρίζεται 
σε ζώνες ή τομείς. Ένας αστυνομικός 
μπορεί να ψάξει κάθε ζώνη εξ ολοκλή
ρου ή πολλοί αστυνομικοί μπορούν να 
ψάξουν αρκετές ζώνες ταυτόχρονα. Ό
ταν βρίσκεται κάποιο πειστήριο κατα
γράφεται.
στ) Μέθοδος του τροχού

Φανταστείτε το προς έρευνα χώρο 
σαν ένα τροχό. Από ένα καθορισμένο 
σημείο όπως είναι το κέντρο, οι αστυνο
μικοί στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλο 
σχηματίζοντας ευθεία γραμμή από το 
κέντρο προς την περίμετρο και κινού
νται κυκλικά όλοι μαζί.

Ανεξάρτητα από την μέθοδο που χρη
σιμοποιείται ο σκοπός της έρευνας είναι
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να βρούμε το δυνατόν περισσότερα νό
μιμα και χρήσιμα πειστήρια όσο το δυ
νατόν συντομότερα. Είναι πολύ σημα
ντικό οι αστυνομικοί να κινούνται μέσα 
στην υπό έρευνα περιοχή μεθοδικά και 
με ακρίβεια, σκεπτόμενοι συνέχεια για 
την ποιότητα των πειστηρίων που πρέ
πει να συλλέξουν. Σαν πειστήρια θα 
πρέπει να θεωρούνται:
- Αποτυπώσεις γενικά όπως αιματηρά α
ποτυπώματα, πειστήρια από πυροβόλα 
όπλα, αποτυπώματα παπουτσιών
- Ίχνη όπως, μαλλιά, ίνες, γυαλιά, χρώ
ματα, χώμα, και χημικά
- Βιολογικό υλικό όπως, αίμα, σπέρμα, 
σάλιο, δόντια, κόκαλα, ούρα
- Αντικείμενα όπως, έγγραφα, ταινίες, 
ναρκωτικά, όπλα, ρούχα
- Λανθάνοντα όπως, δακτυλικά αποτυ
πώματα, πελματικά αποτυπώματα.

Επίσης σαν πειστήρια στον τόπο του 
εγκλήματος, θα πρέπει να θεωρούνται 
και διάφοροι παράγοντες όπως η ύπαρ
ξη ή όχι φωτισμού, οι ανοικτές ή κλει
στές πόρτες, οι καιρικές συνθήκες, οι 
μυρωδιές και η θερμοκρασία.

Τα όσα αναφέρονται πιο πάνω δεν 
πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελούν μία 
αποκλειστική λίστα των πιθανών πει
στηρίων που προτείνονται για περισυλ
λογή.

Τα αντικείμενα που αλλοιώνονται 
γρήγορα πρέπει να συλλεχθούν και να 
καταγραφούν όσο το δυνατόν συντομό
τερα.

Αντικείμενα τα οποία χαρακτηρίζο
νται σαν ‘Ίχνη” ή “Λανθάνοντα” πρέπει 
να συλλεχθούν στην συνέχεια. Ίχνη ή 
λανθάνοντα είναι πειστήρια τα οποία 
μένουν ή μεταφέρονται σαν αποτέλεσμα 
άμεσης επαφής. Τυπικά αυτά τα είδη 
των πειστηρίων είναι μικρά ή ίσως μι- 
κροσκοπικά και μπορεί εύκολα να δια
φύγουν της προσοχής μας. Γι’ αυτό το 
λόγο πρέπει να εργαστούμε με επιμέ
λεια ώστε να εντοπίσουμε αυτού του εί
δους τα πειστήρια. Λόγω του μεγέθους 
τους τα ίχνη και τα λανθάνοντα συνή
θως εντοπίζονται επάνω σε αντικείμενα 
μεγαλύτερου μεγέθους που και αυτά α
ποτελούν πειστήρια. Τα ίχνη και τα λαν
θάνοντα συλλέγονται ανεξάρτητα πριν 
συλλεχθούν τα μεγαλύτερα αντικείμενα. 
Πρότυπα και γνωστά δείγματα για έλεγ
χο πρέπει να συλλέγονται όταν αυτό εί
ναι δυνατό. Επίσης, πρέπει να γίνεται 
σωστή συλλογή και καταγραφή όλων 
των μεγάλων αντικειμένων που αποτε
λούν πειστήρια.

Η συλλογή των ιχνών και των λανθα-

νόντων πρέπει να γίνεται πάντοτε από ε- 
ξειδικευμένο προσωπικό. Ένας Αξιωμα
τικός πρέπει να ορισθεί υπεύθυνος για 
τον συντονισμό και την εν γένει διεξα
γωγή της έρευνας. Η αποτυχία να χειρι
στούμε ένα φυσικό πειστήριο με σχολα
στικό τρόπο μπορεί να οδηγήσει σε ε
σφαλμένα συμπεράσματα κατά την εξέ
ταση, σύγκριση και την εργαστηριακή 
ανάλυση.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ
(chain of custody)

Τελικά οι αρμόδιες αρχές πρέπει να 
δίνουν αναφορά για τα πειστήρια που 
συλλέχθηκαν στο χώρο του εγκλήματος 
και είναι υπό φύλαξη. Αυτή είναι μία 
διαδικασία που ονομάζεται “Παράδοση
- Παραλαβή”. Είναι μία έγγραφη ανα
φορά που δείχνει ποιος έχει χειριστεί το 
κάθε αντικείμενο που αποτελεί πειστή
ριο.

Η διαδικασία παράδοσης - παραλα
βής για τα πειστήρια αρχίζει όταν το α
ντικείμενο συλλέγεται στη σκηνή και 
πρέπει να περιέχει:
- Τη λεπτομερή περιγραφή του αντικει
μένου
- Τον αριθμό πρωτοκόλλου της υπόθε
σης
- Τον αριθμό του πειστηρίου
- Από ποιόν βρέθηκε και από ποιόν συλ- 
λέχθηκε το πειστήριο
- Το χρόνο και την ακριβή τοποθεσία α
πό την οποία συλλέχθηκε το πειστήριο.
Η απόδειξη παράδοσης - παραλαβής για 
τα διάφορα αντικείμενα πρέπει:
- Να περιγράφει με ακρίβεια το αντικεί
μενο όπως αυτό συλλέχθηκε στη σκηνή 
του εγκλήματος
- Να αναφέρει σε ποιόν και πότε το αντι
κείμενο παραδόθηκε
- Να αναφέρει κάθε μεταβολή που επήλ
θε σ’ αυτό από προηγηθείσα εξέταση.

ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ 
Κ ΑΙ Σ Υ Γ Κ Ρ Ι Σ Ε Ι Σ

Είναι σημαντικό κατά την εξερεύνη
ση του χώρου ο εξερευνητής να συλλέ
γει δείγματα για να τα συγκρίνει και τα 
αντιπαραβάλει με τα πειστήρια.

Με τον όρο “δείγμα ελέγχου” εννοού
με εκείνα τα υλικά που θα καταστήσουν 
ικανή την επιστημονική εκτίμηση που 
θα πραγματοποιηθεί στα εργαστήρια. Έ
τσι αν περισυλλέξουμε μία κηλίδα πάνω 
από ένα χαλί πρέπει να περισυλλέξουμε 
και ένα τμήμα του χαλιού στο οποίο δεν 
υπάρχουν κηλίδες. Επομένως όταν θα 
κάνουμε ανάλυση στην κηλίδα θα πρέ
πει επίσης να κάνουμε ανάλυση και στο

τμήμα του χαλιού που δεν έχει κηλίδες, 
ώστε να επιβεβαιώσουμε ότι οποιαδή
ποτε θετικά αποτελέσματα προέρχονται 
από την ίδια την κηλίδα και όχι από το 
χαλί.

Με τον όρο “δείγματα συγκρίσεως” 
εννοούμε εκείνα τα υλικά που είναι απα
ραίτητα για να πραγματοποιήσουμε συ
γκρίσεις. Έτσι αν βρούμε θραύσματα 
τζαμιού στα ρούχα ενός υπόπτου για 
διάρρηξη θα έχει μεγάλη σημασία να 
μπορέσουμε να έχουμε τμήματα του 
σπασμένου τζαμιού από το κατάστημα ή 
την οικία που διαρρήχθηκε. Αν ένα χρη
ματοκιβώτιο παραβιάστηκε, είναι σημα
ντικό να έχουμε χρώμα και μονωτικό υ
λικό για σύγκριση με παρόμοια υλικά 
που πιθανόν να βρεθούν στα ρούχα ή 
στα διαρρηκτικά εργαλεία ενός υπό
πτου. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό 
να συλλέγουμε και να καταγράφουμε 
αυτά τα δείγματα συγκρίσεως κατά την 
διάρκεια της εξερεύνησης, καθώς αργό
τερα μπορεί αυτά να μην είναι διαθέσι
μα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ
Καθώς τα πειστήρια συλλέγονται 

πρέπει να συσκευάζονται για να μετα
φερθούν στα εργαστήρια. Ο τρόπος συ- 
σκευασίας διαφέρει ανάλογα με την πε
ρίπτωση. Εάν ο ίδιος ο εξερευνητής με
ταφέρει το πειστήριο στα εργαστήρια 
που είναι σε κοντινή απόσταση δεν α
παιτείται λεπτομερής συσκευασία. Εάν 
όμως το πειστήριο πρόκειται να απο
σταλεί με το ταχυδρομείο ή με κάποιο 
άλλο μεταφορικό μέσο απαιτείται εξει- 
δικευμένη συσκευασία.

Ο σκοπός αυτής της συσκευασίας εί
ναι να προστατεύσουμε την ακεραιότη
τα του πειστηρίου και να το προστατεύ
σουμε από καταστροφή ή μεταβολή κα
τά τη διάρκεια της μεταφοράς από τον 
χώρο του εγκλήματος έως τα εργαστή
ρια.

Θεωρητικά ο εξερευνητής πρέπει να 
έχει στη διάθεσή του διαφορετικά είδη 
συσκευασίας. Πρέπει να υπάρχουν χαρ
τί συσκευασίας, χαρτοσακούλες, καθα
ρά μπουκάλια και φιαλίδια διαφορετι
κών μεγεθών, κουτάκια διαφορετικών 
μεγεθών, σελοφάν ή πλαστικές σακού
λες διαφόρων μεγεθών, χαρτόκουτα δια
φόρων μεγεθών, σχοινί, ταινία περιτυ
λίγματος και ό,τι άλλο κρίνεται κατάλ
ληλο και είναι χρήσιμο για συσκευασία. 
Αυτά τα υλικά είναι ένα σημαντικό μέ
ρος των εφοδίων ενός εξερευνητή και 
θα πρέπει να είναι πάντοτε στην διάθε
σή του.
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Πιο εξειδικευμένη συσκευασία μπο
ρεί να απαιτηθεί όταν στη σκηνή του ε
γκλήματος υπάρχουν πειστήρια τα οποί
α πρέπει να αποσταλούν σε μεγάλη από
σταση. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να 
δίνεται έμφαση στην προστασία των 
πειστηρίων ώστε να εξασφαλισθεί η α
κεραιότητά τους. Έτσι αντικείμενα πά
νω στα οποία υπάρχουν δακτυλικά απο
τυπώματα, πρέπει να συσκευάζονται με 
τρόπο ώστε να αποφεύγεται η επαφή με 
την επιφάνεια συσκευασίας, γυάλινα α
ντικείμενα πρέπει να συσκευάζονται έ
τσι ώστε να αποφεύγεται η θραύση τους 
κλπ.

Το δέμα πρέπει να σφραγίζεται με τέ
τοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι φανερό 
στον παραλήπτη αν το δέμα έχει ανοι
χτεί. Και φυσικά πρέπει να υπάρχουν οι 
απαραίτητες αποδείξεις παράδοσης-πα- 
ραλαβής.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΕΙΣΤΗΡΙΩΝ
Η κατάλληλη αναγνώριση, καταγρα

φή και συλλογή των πειστηρίων είναι

μεγίστης σημασίας. Παρ’ όλα αυτά οι ε
νέργειες αυτές δεν έχουν αξία εάν τα 
πειστήρια δεν συλλεχθούν από τον εξει- 
δικευμένο αστυνομικό.

Ο ρόλος του επιστημονικού αστυνο
μικού στα εργαστήρια είναι να εξετάσει, 
να αναλύσει, να συγκρίνει και να ανα
γνωρίσει τα αντικείμενα που αποτελούν 
πειστήρια και τα οποία προσκομίζονται 
σ’ αυτόν. Ο επιστημονικός αστυνομικός 
σ’ ένα μεγάλο εργαστήριο μπορεί να ε
ξειδικευτεί στην ανάλυση ενός είδους 
πειστηρίου, ή μιας συγκεκριμένης έρευ
νας. Σ’ ένα μικρότερο εργαστήριο μπο
ρεί να κληθεί να κάνει μια μεγάλη ποικι
λία ερευνών.

Για να φέρει σε πέρας τις ενέργειές 
του ο μπορεί να θεωρήσει ότι είναι ανα
γκαίο να χρησιμοποιήσει μια μεγάλη 
ποικιλία οργάνων και τεχνικών, δανει
σμένες από άλλους τομείς επιστημών. 
Έτσι ο επιστημονικός αστυνομικός μπο
ρεί να ασχοληθεί με ορολογία, φυσικές 
και οπτικές μετρήσεις, χημεία, φυσική,

βοτανολογία, φωτογραφία και όποια άλ
λη αναγκαία επιστήμη.

Με τέτοιες δυνατότητες και εμπειρία 
στη διάθεσή του, ο επιστημονικός αστυ
νομικός μπορεί να καταλήξει σε συμπε
ράσματα και να δώσει τη γνώμη του.

ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Ο επιστημονικός αστυνομικός των ερ

γαστηρίων ή ο εξειδικευμένος αστυνομι
κός των άλλων τμημάτων της Διεύθυν
σης Εγκληματολογικών Ερευνών αφού 
λάβει τα πειστήρια και τα εξετάσει είναι 
σε θέση να κάνει την αναφορά του. Η α
ναφορά θα πρέπει να δείχνει τι πειστήριο 
παρέλαβε, πώς το παρέλαβε, τι πειστήριο 
εξέτασε, με τι τρόπο το εξέτασε, τι πειρά
ματα πραγματοποίησε, ποια τα αποτελέ
σματα αυτών των πειραμάτων και ποια 
είναι τα συμπεράσματά του. Αυτή η ανα
φορά του ειδικού είναι γνωστή σαν ‘Έκ
θεση Πραγματογνωμοσύνης” και αποτε
λεί μέρος της δικογραφίας με ιδιαίτερη 
βαρύτητα για την ποινική διαδικασία. ■
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>Ι ντοχή στην υγρασία

2 ρακτικά και προσεγμένα 

στην λεπτομέρια για 
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I

του Αστυνόμου A’

w o rn , αποτυπώματα
εξιχνίαση

εγκλημάτων
Ιωάννη ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗ

Το άρθρο αυτό δεν αφορά μόνο τους ειδικούς αλλά απαντά και σ’ έ
να βασικό ερώτημα πολλών αστυνομικών: γιατί και σε ποια έκταση 
πρέπει να διαφυλάσσεται ανέπαφος ο χώρος διάπραξης ενός ε
γκλήματος.
Διαπραγματεύεται βέβαια μόνο ένα μέρος από όσα η επίμονη παρα
τήρηση και εξερεύνηση μπορεί να επισημαίνει στο χώρο έρευνας 
και τους παράγοντες που επηρεάζουν τα λανθάνοντα αποτυπώμα
τα, καθώς αυτά αποτελούν ίσως τα συνηθέστερα, ευπαθέστερα αλ
λά και πλέον αποτελεσματικά, επειδή σε αντίθεση με άλλα (όπλα - 
κάλυκες - εντυπώματα κλπ.) είναι ίχνη που φανερώνουν στον ε
ρευνητή όχι μόνον την αντικειμενική αλλά και την υποκειμενική α
μεσότητα της επαφής του δράστη με τη σκηνή του εγκλήματος, τα 
επί μέρους πραγματικά περιστατικά και υλικά αντικείμενά της.
Οσα καταγράφονται στο κείμενο αυτό είναι μέρος από ένα σύνολο 
παρατηρήσεων παλαιών και νέων εξερευνητών του Τμήματος Εξε
ρευνήσεων της ΔΕΕ, επωνύμων και αφανών, που διαθέτει το πλε
ονέκτημα να έχει επιβεβαιωθεί στην πράξη και πολλές φορές μέσα 
από πραγματικές περιπτώσεις.

Τρόπος παραγωγής 
λανθανόντων αποτυπωμάτων
Το λανθάνον αποτύπωμα είναι μια 

συμπτωματική (τυχαία και μη θελημέ- 
νη) αποτύπωση των θηλογράμμων 
του δέρματος κατά τη διάρκεια -διαδι
κασία- επαφής των δακτύλων με μια 
δεκτική αποτύπωσης (κατάλληλη) ε
πιφάνεια. Η αποτύπωση αυτή έχει τη 
μορφή του σχήματος (εικόνας) των 
θηλογράμμων των δακτύλων.

Το πόσο ευδιάκριτα και σαφώς απο- 
τυπώνεται αυτή η εικόνα εξαρτάται α
πό πολλούς παράγοντες. Οι παράγο
ντες αυτοί είναι σημαντικοί και αν δεν 
αξιολογηθούν σωστά από έναν ειδικό 

δεν γίνουν κατανοητοί από ένα 
ο οποίος ενδιαφέρεται μεν αλλά 

είναι ειδικός (ανακριτικός υπάλ

ληλος κλπ.), αυτό έχει σαν αποτέλε
σμα η έννοια του λανθάνοντος αποτυ
πώματος και ειδικότερα το πότε και 
πού εναποτιθέμενο εμφανίζεται και 
παραμένει, να είναι πάντα και από ό
λους γεγονός ακατανόητο.

Ο ιδρώτας εκβάλλεται από το αν
θρώπινο σώμα δια των πόρων (ιδρω
τοποιών αδένων). Ο ιδρώτας κάθε αν
θρώπου αποτελείται από νερό, άλατα, 
λίπη και αμινοξέα σε διαφορετικές ό
μως αναλογικές ποσότητες που οφεί
λονται στη διαφορετικότητα κάθε αν
θρώπου. Η ρυθμός και η ποσότητα 
του εκβαλλομένου ιδρώτα είναι ανά
λογη των εσωτερικών καύσεων του 
οργανισμού που οφείλονται σε καρ
διακή υπερλειτουργία και αυτή με τη 
σειρά της σε διάφορες αιτίες όπως, έ
ντονη εργασία, κόπο, ή έντονη συναι

σθηματική κατάσταση (αγωνία, άγ
χος), αλλά και διάφορες παθολογικές 
αιτίες. Ένας κακοποιός άλλωστε πριν 
και κατά τη διάρκεια της εγκληματι
κής του ενέργειας ευρίσκεται πάντα 
σε συναισθηματική φόρτιση (άγχος, 
αγωνία), η οποία συναρτάται με τις 
δυσκολίες που συναντά ή πιθανολογεί 
ότι θα συναντήσει.

Με βάση τα προηγούμενα:
α) Το αποτύπωμα δεν είναι τίποτα 

άλλο παρά η σχηματική παράσταση 
της θέσης των θηλογράμμων που υ
πάρχουν προεξέχοντα στο εσωτερικό 
των δακτύλων και της παλάμης των 
χειρών, αλλά και των δακτύλων και 
πέλματος των ποδών. Το γεγονός της 
παραγωγής του σχήματος και της ει
κόνας των θηλογράμμων κατά τη δια
δικασία επαφής, οφείλεται στην ύπαρ
ξη των μικροσκοπικών πόρων επί των 
θηλογράμμων (τις απολήξεις των ι
δρωτοποιών αδένων). Οι πόροι αυτοί 
εκβάλλουν και εναποθέτουν δια της ε
παφής των θηλογράμμων με μια επι
φάνεια, συστατικά και ιδρώτα σε πο
σότητα ικανή να σχηματίσουν την ει
κόνα των θηλογράμμων επί των οποί
ων “εν τάξει” ευρίσκονται, άρα και 
την εικόνα αποτυπώματος.

Συμπερασματικά το αποτύπωμα 
σχηματίζεται από ιδρώτα που εκβάλε- 
ται από τους πόρους των θηλογράμ
μων κατά τη διαδικασία εναπόθεσης - 
επαφής. Η εικόνα που σχηματίζεται α
πό αυτή την εναπόθεση ιδρώτα σε μια 
επιφάνεια, είναι ανάλογη αφ’ ενός με 
την ποιότητα και ποσότητα του εκβα- 
λομένου ιδρώτα και αφ’ ετέρου ανά
λογη με τη διάταξη των πόρων των 
θηλογράμμων του δακτύλου και κατ’ 
επέκταση της διάταξης των θηλο
γράμμων επ’ αυτού.

β) Οποιαδήποτε διατάραξη της λει
τουργίας των πόρων ή της διάταξης 
των θηλογράμμων του δακτύλου εξ αι
τίας παθολογικών ή άλλων αιτίων π.χ. 
τραύματος, ή εξ αιτίας ανωμαλιών της 
επιφάνειας εναπόθεσης π.χ. επιφάνεια 
ανάγλυφη, έχει σαν αποτέλεσμα ή την 
αλλοίωση της εικόνας του λανθάνο
ντος αποτυπώματος ή την παραγωγή 
τμημάτων λανθανόντων μόνον σε ε
κείνη την έκταση που η διαδικασία ε
παφής - εναπόθεσης πραγματοποιήθη
κε πλήρως και ανεμπόδιστα.
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Παράγοντες 
που επηρεάζουν 

το λανθάνον αποτύπωμα
Αν πειραματιζόμενοι πάνω σε διά

φορα είδη επιφανειών προσπαθήσου
με, διαφορετικές ώρες της ημέρας να 
εναποθέσουμε τα αποτυπώματα δύο 
συγκεκριμένων δακτύλων μας και εν 
συνεχεία εξερευνώντας τις επιφάνειες 
αυτές, να συλλέξουμε τα εναποτεθέ- 
ντα με τη βούλησή μας λανθάνοντα α
ποτυπώματα, θα διαπιστώσουμε ότι 
σε κάθε επιφάνεια, κάθε φορά (δηλ 
κάθε διαφορετική ώρα της ημέρας) α- 
ποτυπώνονται και εμφανίζονται (ακό
μη και όταν η εξερευνηθείσα επιφά
νεια παραμένει ποιοτικά πάντα ίδια) 
διαφορετικής ποιότητας και ποσότη
τας αποτυπώματα. Μάλιστα κάποιες 
φορές δεν αποτυπώνονται και δεν εμ
φανίζονται παντελώς ή η αποτύπωση 
ως εικόνα είναι εξαιρετικά ελλιπής. 
Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σε 
κάθε περίπτωση δηλ ακόμη και στην 
περίπτωση της ελεγχόμενης (πειραμα
τικής) εναπόθεσης λανθανόντων απο
τυπωμάτων, δρουν διαφορετικές συν
θήκες οι οποίες άλλοτε αυτόνομα, άλ
λοτε αλληλεπιδρώντας, επηρεάζουν 
την καταλληλότητα τους.

Όσο δε και αν προσπαθήσουμε να 
κατηγοριοποιήσουμε αυτές τις συνθή
κες, έτσι ώστε να κατανοήσουμε πότε 
και τι επιφέρει η δράση της μιας ή η 
έλλειψη της άλλης, δεν θα επιτύχουμε 
ποτέ απόλυτη γνώση. Πάντα κάτι και
νούργιο θα παρατηρείται, πάντα κάτι 
θα διαφεύγει και θα χρειάζεται περισ
σότερη και πολύπλευρη παρατήρηση.

Παρ’ όλα αυτά θα επιχειρηθεί μια 
κατηγοριοποίηση μερικών βασικών 
παραγόντων που επηρεάζουν το λαν
θάνον αποτύπωμα με σκοπό να γίνει 
κατανοητή σε ένα βαθμό, η διαδικασί
α αλληλοεπίδρασης αυτών των παρα
γόντων στο σκέλος εκείνο της εξερεύ
νησης που αφορά τα λανθάνοντα απο
τυπώματα. Πρέπει όμως να ληφθεί ως 
δεδομένο και σοβαρά υπ όψιν, ότι οι 
παράγοντες αυτοί είναι σχετικοί και 
σπανίως θα απαντηθούν σε δύο έστω 
υποθέσεις με ομοιότητα δράσης.

Από την ανάλυση των παραγόντων 
αυτών μπορούν να εξαχθούν πολλά 
συμπεράσματα για τις διαδικασίες και 
δυνατότητες της έρευνας και κυρίως

να εξηγηθούν πολλά τα οποία για 
πολλούς είναι άγνωστα, πλην όμως 
πολύ χρήσιμα. Αν δε μελετηθούν με ε
παγγελματική διάθεση ίσως αποδει- 
χθούν και καθοριστικά για την αποτε- 
λεσματικότητα της έρευνας στο χώρο 
του εγκλήματος.

Κατηγορίες παραγόντων
I. Παράγοντες που δρουν 
πριν τη διαδικασία επαφή£

Οι παράγοντες που υπάρχουν και 
δρουν πριν τη διαδικασία επαφής εί
ναι:
α) παράγοντες υποκειμενικοί, που έ
χουν σχέση με την ηλικία, την 
εργασία, τη διαβίωση, την 
προσωπικότητα αλλά και το φύλο. Ει
δικότερα:

Ηλικία: Σε άτομα μεγάλης ηλικίας 
λόγω της φυσιολογικής βιολογικής 
φθοράς, έχει επέλθει ατονία της καρ
διακής λειτουργίας και παράλληλα 
συστολή και ατροφία της ομαλής λει
τουργίας των πόρων (απολήξεων των 
ιδρωτοποιών αδένων του δέρματος) 
εκβολής του ιδρώτα, δηλ με δυσκολία 
παράγονται και μετατρέπονται σε ι
δρώτα οι εσωτερικές θερμικές καύ
σεις, (στα μεγάλης ηλικίας άτομα 
σπάνια παρατηρείται θερμική εφίδρω
ση).

Εργασία: Λόγω της έντονης και 
χειρονακτικής εργασίας (πχ επιπλο
ποιοί) έχει επέλθει δια της τριβής πλή
ρης αποσχηματοποίηση των θηλο- 
γράμμων του δακτύλου, (δεν έχουν 
καθόλου προεξέχοντα θηλόγραμμα) ή 
παρατηρούνται πολλαπλοί μόνιμοι 
τραυματισμοί και αλλοιώσεις θηλο- 
γράμμων. Σε κάποιες μεγάλης ηλικίας 
γυναίκες ή γυναίκες οι οποίες πλένουν 
ακόμη τα ενδύματα της οικογένειας 
με τον παλαιό παραδοσιακό τρόπο, τα 
θηλόγραμμα στη βάση της παλάμης 
είναι εξασθενημένα σε σχέση με τα 
θηλόγραμμα του υπολοίπου μέρους 
της παλάμης.

Κλιματολογικό περιβάλλον διαβί
ωσης: Άτομα που διαβιούσαν ή δια- 
βιούν σε κλιματολογικές συνθήκες με 
χαμηλή μέση θερμοκρασία έχουν εθι- 
σθεί και ιδρώνουν περισσότερο από 
άτομα που διαβιούν σε θερμότερα 
κλίματα. Πχ σπάνια ένας μαύρος κά
τοικος της Αφρικής παρατηρείται ι-

δρωμένος, σε αντίθεση με έναν 
κο της Ρωσίας. Η διαφορά του 
εφίδρωση είναι σημαντική όταν ευρε- 
θούν στο ίδιο θερμό θερμοκρασιακό 
περιβάλλον.

Προσωπικότητα: Κάποια άτομα 
είναι διαρκώς ρυπαρά λόγω παθολογι
κών καταστάσεων (μέθυσοι) ή εξ αιτί
ας αντικειμενικών δυσκολιών του κοι
νωνικού περιβάλλοντος στο οποίο 
διαβιούν ή και όχι μόνο, π.χ. Αθίγγα
νοι, άστεγοι κλπ. Σε αυτές τις περι
πτώσεις οι ρύποι επιδρούν ανασταλτι
κά στην ομαλή εκβολή ιδρώτα από 
τους πόρους και συνεπώς στην ποιοτι
κή αποτύπωση του σχήματος των θη- 
λογράμμων. Αυτό γίνεται έντονα α
ντιληπτό κατά την εξερεύνηση λείας 
επιφάνειας, από το γεγονός ότι παρα- 
τηρείται αδικαιολόγητη διακοπή της 
συνέχειας του θηλογράμμου, η οποία 
οφείλεται στην έμφραξη κάποιων εκ 
των ιδρωτοποιών αδένων ή αν η πο
σότητα των ρύπων είναι εξαιρετικά 
μεγάλη ελλείπουν ολόκληρες περιο
χές του δακτύλου. Αν και σε αυτή την 
περίπτωση οι ίδιοι οι ρύποι δημιουρ
γούν ανάγλυφα αποτυπώματα π.χ. αι
ματηρά ή αποτυπώματα από λάδια 
συνεργείου.

Φύλο: Η διαφορά φύλου μπορεί μέ- 
χρις ενός σημείου να επηρεάσει την 
ποιότητα των εναποτιθέμενων λανθα
νόντων αποτυπωμάτων. Αν γνωρίζο
ντας ότι η χειρονακτική εργασία αυ
ξάνει τη σκληρότητα και το μέγεθος 
των θηλογράμμων και φυσικά το μέ
γεθος των πόρων, μπορούμε να συ- 
μπεράνουμε ότι τα λεπτά- στενά θη
λόγραμμα ενός λανθάνοντος αποτυ
πώματος παραλληλίζονται με τα θη
λόγραμμα του γυναικείου φύλου. Και 
έχει παρατηρηθεί ότι το αποτέλεσμα 
της επαφής των λεπτών θηλογράμμων 
(όπως αυτά των γυναικείων δακτύ
λων) με μια επιφάνεια κατά τη διαδι
κασία επαφής, συνεπάγεται κατά κα
νόνα παραγωγή ενός δυσδιάκριτου 
λανθάνοντος.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα 
λεπτά θηλόγραμμα έχουν και λεπτούς 
πόρους, άρα περιορισμένη δυνατότη
τα αποβολής ιδρώτα. Έχουν μικρή ε
πιφάνεια επαφής, άρα περιορισμένη 
δυνατότητα αντίδρασης με τις μεθό
δους εμφάνισης λανθανόντων. Είναι 
μαλακά επειδή δεν έχουν υποστεί τις
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Λανθάνοντα αποτυπώματα εξιχνίαση
εγκλημάτων

καταπονήσεις μιας χειρονακτικής ερ
γασίας, άρα είναι αναπόφευκτη και η 
στρέβλωση κατά τη διαδικασία επα
φής·

Όλες αυτές οι παρατηρήσεις μπο
ρούν να οδηγήσουν μόνο σε ένα υπο
θετικό, πολύ όμως πιθανό συμπέρα
σμα. Σε καμία περίπτωση δεν οδη
γούν σε βεβαιότητα και όπως σε προ
ηγούμενα καταγράφηκε: “ο εξερευνη
τής με την παρατήρηση και αξιοποίη
ση κάποιων μεθόδων μπορεί και προ- 
χωρά σε συμπεράσματα πολύ πέρα α
πό την ανακριτική έρευνα”.

Η πρακτική σημασία αυτών των πα
ρατηρήσεων είναι εξαιρετικά μεγάλη 
τόσο για την πορεία και αποτελεσμα- 
τικότητα της εξερεύνησης όσο και για 
την προανακριτική πορεία των ερευ
νών του ανακριτικού υπαλλήλου. Για 
μεν την εξερεύνηση είναι σημαντικό ο 
παρατηρητικός εξερευνητής να γνω
ρίζει τι αναζητά από αρχής της εξε
ρεύνησης π.χ. ότι ο δράστης που χρη
σιμοποίησε το μαχαίρι της δολοφονί
ας έχει ευμεγέθη ή λεπτά θηλόγραμμα 
ώστε, μεθοδικότερα αυτά σε αντίθεση 
με άλλα, στην πορεία της εξερεύνη
σης ν’ αναζητά. Για δε τον ανακριτικό 
υπάλληλο είναι εξίσου σημαντικό να 
γνωρίζει πχ από τις πρώτες ώρες της 
έρευνας ότι το άτομο που οδηγούσε 
το αυτοκίνητο διαφυγής από τον τόπο 
του εγκλήματος ήταν άτομο το οποίο 
έχει εμφανές τραύμα στον δεξιό του 
αντίχειρα.(επειδή αυτό το τραύμα ε
ντοπίσθηκε από τον εξερευνητή στον 
εσωτερικό καθρέπτη του αυτοκινήτου 
διαφυγής ή ότι ο οδηγός είναι εξαιρε
τικά φοβισμένος ή ανήσυχος (παρατη- 
ρείται επαναλαμβανόμενη αποτύπω
ση του αντίχειρα στους καθρέπτες σε 
σχέση με την απόσταση που διήνυσε 
ή τον χρόνο που χρησιμοποιήθηκε το 
όχημα).

Ασφαλώς παρατηρήσεις δύσκολες- 
οριακές, που απαιτούν συστράτευση 
πολλών υποκειμενικών και αντικειμε
νικών παραγόντων, αλλά όμως ποιο 
δύσκολο έγκλημα εξιχνιάσθηκε εύκο
λα χωρίς λεπτομερειακή ή επίμονη 
παρατήρηση σε απόλυτα διασφαλι- 

από μεταγενέστερες παρεμβά-

ντες αντικειμενικοί, που
| με τις κρατούσες περι- 

κές συνθήκες, τη δυνα

τότητα μιας επιφάνειας να είναι δέ
κτης απορρόφησης και διατήρησης 
των συστατικών του ιδρώτα.

Για παράδειγμα, μια επιφάνεια υπό 
θερμοκρασία υψηλή ή χαμηλή, ευρί- 
σκεται πάντα υπό συνθήκες που δεν ε
πιτρέπουν την εναπόθεση ή διατήρη
ση των συστατικών του αποτυπώμα
τος, (διαλύονται τα λίπη, εξατμίζεται 
το νερό κλπ.). Μια επιφάνεια η οποία 
είναι σκονισμένη, τραχεία, ανάγλυφη 
ή μαλακή είναι κακός δέκτης των συ
στατικών του ιδρώτα. Η μικρής έκτα
σης επιφάνεια ενός αντικειμένου η ο
ποία αποτελεί και σημείο διαρκούς 
χρήσης και επαφής π.χ. το χερούλι 
πόρτας μιας τράπεζας ή το εξωτερικό 
κουδούνι ενός διαμερίσματος ή η κε
φαλή του λεβιέ ταχυτήτων ενός αυτο
κινήτου, είναι μεν επιφάνειες δεκτικές 
και πρόσφορες να δεχθούν και διατη
ρήσουν τα συστατικά του αποτυπώ
ματος, πλην όμως εξ αιτίας της θέσε- 
ως των και της περιορισμένης έκτα
σης που καταλαμβάνουν, δέχονται 
στην ίδια έκταση επαναλαμβανόμενες 
επαφές πολλών και διαφορετικών α
ποτυπωμάτων. Αυτό έχει σαν αποτέ
λεσμα να επέρχεται με κάθε νέα επα
φή επικάλυψη των παλαιών θηλο- 
γράμμων και συνεπώς να παράγονται 
κατά κανόνα συγκεχυμένης εικόνας 
και κακής ποιότητας αποτυπώματα σε 
τέτοια συχνότητα, που κατατάσσουν 
το είδος αυτών των επιφανειών στις ε
ξαιρετικά δύσκολες προς διατήρηση 
του λανθάνοντος αποτυπώματος .

11. Παράνοντε£ που δρουν 
κατά τη διάρκεια 
της f t i a S i K a a i a c  επαφήε 
καιεναπόθεσητ

α) Τρόπος επαφής: Για να εμφανι- 
σθεί ένα λανθάνον αποτύπωμα έστω 
και υπό ιδανικές συνθήκες θα πρέπει 
η επαφή του δακτύλου με την επιφά
νεια να είναι αφ ενός σε έκταση ικανή 
και κατεύθυνση κάθετη και αφ ετέρου 
υπό σχετική πίεση, ώστε να επέλθει 
πλήρης επαφή των θηλογράμμων με 
την επιφάνεια. Σε αντίθετη περίπτωση 
ή δεν παράγονται ή τα παραγόμενα εί
ναι ακατάλληλα για παραβολή τμήμα
τα λανθανόντων αποτυπωμάτων.

Για παράδειγμα, τα παλαμικά κυρί
ως λανθάνοντα αποτυπώματα στο τι
μόνι αυτοκινήτων κατά την οδήγηση
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νευρικών οδηγών, οι οποίοι δεν πιέ
ζουν αλλά σύρουν τις παλάμες τους 
(πάντοτε στην πάνω επιφάνεια) στο υ
δραυλικό τιμόνι κατά την επαναφορά, 
δηλαδή στο τιμόνι (όταν είναι λείο) 
δεν παρατηρείται στην πάνω πλευρά 
(εξωτερικά) ποτέ κάθετη πίεση.

Χαρακτηριστική περίπτωση σταθε
ρής αποτύπωσης κάθετα και υπό ελεγ
χόμενη πίεση παρατηρείται για τους 
αντίχειρα και μεσαίο-παράμεσο δα
κτύλων χειρός ατόμου το οποίο συ
γκρατεί ποτήρι ποτού Μάλιστα στην 
περίπτωση αυτή (είναι αξιοσημείωτη 
μια επαναλαμβανόμενη ιδιαιτερότη
τα) δεν αποτυπώνεται ποτέ ευκρινώς 
ο δείκτης ή αποτυπώνεται συγκεχυμέ
να επειδή δεν εφάπτεται ποτέ κάθετα 
με την επιφάνεια του ποτηριού, όταν 
το άτομο με τον δείκτη συγκρατεί 
ταυτόχρονα και τσιγάρο.

Εξ αιτίας αυτού του γεγονότος οι 
μεγαλύτερες αλλοιώσεις των αποτυ
πωμάτων σε ένα ποτήρι ποτού, παρα
τηρούνται στην άκρη πλησίον των 
χειλαίων του ποτηριού, στο σημείο 
δηλ όπου ο δείκτης στην προηγούμε
νη περίπτωση εφάπτεται πάντα πλαγί- 
ως.

Αντίθετα προς την βάση του ποτη
ριού παρατηρούνται πάντα ευκρινέ
στερα αποτυπώματα επειδή η επαφή 
είναι κάθετη.

Η αποτύπωση σχεδόν πάντα του ω
τίτη είναι η επιβεβαίωση των προηγη- 
θέντων παρατηρήσεων. Δηλαδή, όταν 
αδρανοποιείται ο δείκτης για κάποια 
αιτία, π.χ. επειδή μαζί με τον μεσαίο 
συγκρατεί ένα αναμμένο τσιγάρο, την 
έλλειψή του δείκτη στο βάρος του πο
τηριού αναπληροί ο ωτίτης. Στην πε
ρίπτωση αυτή παρατηρείται αποτύπω
ση κυρίως του κέντρου του ωτίτη. Α
ντίθετα όταν δεν παρατηρείται αποτύ
πωση του ωτίτη, παρατηρείται πάντα 
αποτύπωση και του δείκτη σε διάταξη 
με τους μεσαίο παράμεσο κάθετα ό
μως προς τον νοητό άξονα του ποτη
ριού, δηλαδή ο δείκτης στην περίπτω
ση αυτή δεν είναι απασχολημένος αλ
λά συγκρατεί και αυτός το βάρος.

β) Χρόνος επαφής: Είναι καθορι
στικό ο χρόνος επαφής να είναι επαρ
κής ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικα
σία εναπόθεσης των συστατικών του 
ιδρώτα. Σε αντίθετη περίπτωση παρά- 
γονται και πάλι ίχνη ακατάλληλων για



παραρολή αποτυπωμάτων.
γ) Περιβαλλοντολογικές συνθή

κες: Υπάρχουν και ρυθμίζουν πάντα 
την ποιότητα αλλά και την ποσότητα 
των αποτυπωμάτων. Για παράδειγμα, 
αν η διαδικασία επαφής γίνεται κατά 
τη διάρκεια βροχής ή μεγάλης υγρασί
ας το αποτέλεσμα θα είναι μηδαμινό 
αν όχι ανύπαρκτο. Είναι εμφανής η ε
πίδραση αυτού του παράγοντα στην 
παντελή έλλειψη αποτυπωμάτων 
στους εξωτερικούς καθρέπτες των αυ
τοκινήτων παρά το ότι πάντα υπάρχει 
διαδικασία επαφής του δακτύλων του 
δράστη μιας κλοπής χρήσης αυτοκι
νήτου και οδήγησης από οδηγό, ο ο
ποίος από την πρώτη στιγμή πάντα 
ρυθμίζει εκτός από το κάθισμα και 
τους εσωτερικό και εξωτερικό καθρέ- 
πτη. Ο αέρας ο οποίος δημιουργείται 
από την κίνηση του αυτοκινήτου κατά 
τη διαδικασία της εν κινήσει επαφής ή 
η βροχή, είναι ανασταλτικοί παράγο- 
νται εναπόθεσης λανθανόντων στο ε
ξωτερικό καθρέπτη σε αντίθεση με 
τον εσωτερικό.

δ) Προσωπικότητα του ατόμου:
Αν ο δράστης έχει τη γνώση ότι η δια
δικασία επαφής των δακτύλων του με 
την επιφάνεια μπορεί να είναι και δια
δικασία εναπόθεσης της ταυτότητάς 
του, με όσες συνέπειες αυτό συνεπά
γεται, εξαρτάται πλέον από το ίδιο αν 
“ συνεχίζει και θέλει” να διευκολύνει 
αυτήν την εναπόθεση.

Το πρακτικό ερώτημα πλέον για τον 
εξερευνητή και τον ανακριτικό υπάλ
ληλο είναι γιατί ο δράστης αν και 
γνωρίζει, συνεχίζει και θέλει. Ή  μή

πως δεν γνωρίζει; Και γιατί δεν γνωρί
ζει; Οι Αλβανοί και οι Ρουμάνοι για 
παράδειγμα, κατά τις πρώτες αφίξεις 
τους στην Ελλάδα αγνοούσαν γενι
κώς. Μετά κάτι έμαθαν, αλλά πάλι α
διαφορούσαν. Μέχρις που έπαθαν. Το 
αν “θέλει” εναπόκειται να το κρίνει 
πάντα η επιμονή και ικανότητα του ε
ξερευνητή.

Μερικές φορές δεν μπορεί όσο και 
αν θέλει. Αλλά αν θέλει και μπορεί τό
τε είναι πάντα ένας “άξιος αντίπαλος” 
του εξερευνητή, του ανακριτικού υ
πάλληλου αλλά κατά κανόνα και εν 
κατακλείδι του ίδιου του εαυτού.

III. Παράγιητ^; που δρουν 
μετά τη διαδικασία 
επαφήσ και εναπόθεση;

α) Κλιματολογικές - περιβαλλο
ντολογίας συνθήκες: Η έκθεση της 
επιφάνειας στην οποία αποτυπώθηκε 
ένα λανθάνον αποτύπωμα κατά τη 
διαδικασία επαφής σε συνθήκες μεγά
λης υγρασίας ή ψύχους ή θερμοκρασί
ας ή ακόμη σε συνθήκες ακραίων κλι- 
ματολογικών φαινομένων, είναι γεγο
νός που δεν συμβάλλει στην ποιοτική 
διατήρηση του λανθάνοντος αποτυ
πώματος και δυσκολεύει αφάνταστα 
τον εξερευνητή. Για το λόγο αυτό ό
ταν η “κλιματολογική ιστορία” του α
ντικειμένου γίνεται γνωστή ή συμπε- 
ραίνεται, ο εξερευνητής κατά την εξε
ρεύνηση προσπαθεί να αποτρέψει τις 
συνέπειες αυτών των παραγόντων που 
έδρασαν ανασταλτικά π.χ. υγραίνει το 
αποτύπωμα όταν έχει εκτεθεί σε πολύ

θερμό περιβάλ
λον ή αναμένει 
την φυσιολογι
κή από τον ήλιο 
απάλειψη της υ- 
πάρχουσας υ
γρασίας, όταν 
το αντικείμενο 
ευρίσκεται υπό 
σκιά (π.χ. πρωι
νές ώρες) κλπ.

β) Διατήρη
ση ανέπαφης 
της επιφάνει
ας: Παρά το γε
γονός ότι ο πα
ράγοντας αυτός 
είναι από τους 
σ η μ α ν τ ι κ ό τ ε 

ρους, στην πράξη ελάχιστα λαμβάνε- 
ται υπ όψιν από όσους εμπλέκονται 
στην ερευνητική διαδικασία.

Αυτό οφείλεται περισσότερο στην 
έλλειψη επαγγελματισμού και στην ά
γνοια των συνεπειών που επιφέρει ο 
παράγοντας αυτός στην αποτελεσμα- 
τικότητα τόσο της εξερεύνησης όσο 
και της όλης ανακριτικής διαδικασίας. 
Θα μπορούσαν να γραφούν (και σε 
κάποιες χώρες έχουν γραφεί βιβλία ο
λόκληρα για το θέμα αυτό. Στην χώρα 
μας όμως δυστυχώς δεν έχουν γίνει 
κατανοητές οι δυσμενείς επιδράσεις 
αυτού του παράγοντα, όχι μόνο στην 
διαδικασία της εξερεύνησης αλλά και 
στον δείκτη αποτελεσματικότητας της 
ανακριτικής έρευνας.

Κανείς δεν κατανοεί ότι και η απλή 
μετακίνηση για λίγα μόνο εκατοστά 
μιας επιφάνειας π.χ. μιας διαφανούς 
ζελατίνης πακέτου τσιγάρων, επιφέρει 
αλλοίωση ή καταστροφή των εναπο- 
τεθέντων σε αυτή λανθανόντων απο
τυπωμάτων. Καταστροφή όχι συνέ
πεια μόνο της τριβής, αλλά συνεπεία 
κυρίως της αναταραχής που προκα- 
λείται στο μικροκλίμα, στο μικροπε- 
ριβάλλον μέσα στο οποίο βρισκόταν 
πριν η επιφάνεια που πάνω της φέρει 
στοιχεία του λανθάνοντος αποτυπώ
ματος. Στοιχεία τα οποία εκτός από α
όρατα, είναι εξαιρετικά ευαίσθητα 
στη παραμικρή ατμοσφαιρική - θερ- 
μοκρασιακή ή υγρασιακή μεταβολή. 
Σε κάθε μετακίνηση ακόμα και ελεγ
χόμενη αφαιρείται ή προστίθεται υ
γρασία εξ αιτίας της αλλαγής της θερ-
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Λανθάνοντα αποτυπώματα εξιχνίαση
εγκλημάτων

μοκρασίας ή προστίθενται επί της επι
φάνειας σκόνες και μικροσωματίδια.

Μια τέτοια ευαίσθητη επιφάνεια 
αρκεί όταν μετακινηθεί από τη γωνία 
στην είσοδο του δωματίου, λόγω της 
υγρασιακής μεταβολής που επέρχεται 
στις δύο διαφορετικές θέσεις του ίδι
ου χώρου, να απολέσει μέρος της 
ποιότητας του πιθανού σε αυτή λαν- 
θάνοντος αποτυπώματος και όχι μόνο. 
Αν μία φιάλη ή ένα στιλπνό χαρτί ή 
μία λεία μεταλλική επιφάνεια ενός ό
πλου, μετακινηθεί από ένα ψυχρό πε
ριβάλλον σε ένα θερμότερο (π.χ. από 
τη σκιά ενός δένδρου στον ήλιο), τότε 
στην υπό εξέταση επιφάνεια συντε- 
λείται αυτομάτως απότομη θερμοκρα- 
σιακή αναστροφή. Η επιφάνεια “ι
δρώνει”, επειδή υγροποιείται ο ψυ
χρός - δροσερός αέρας που προϋπάρ
χει πάνω της. Αυτό έχει σαν αποτέλε
σμα να “πλένεται και ξεπλένεται” το 
όποιο ίχνος λανθάνοντος αποτυπώμα
τος. Φυσικά ισχύει και το αντίστροφο.

Ο εξερευνητής γνωρίζοντας αυτές 
τις συνέπειες και εφ όσον το αποτύ
πωμα δεν έχει ήδη καταστραφεί, προ
σπαθεί να περιορίσει τις δυσμενείς 
συνέπειες άλλοτε υγροποιώντας ή άλ
λοτε θερμαίνοντας τις μετακινηθείσες 
επιφάνειες. Ανάλογα με την πληροφό
ρηση που έχει για τη σκηνή και τ ’ α
ντικείμενα του εγκλήματος από τον α- 
νακριτικό υπάλληλο.

Η άγνοια αυτών των συνεπειών ή η 
αδιαφορία για αυτές, από εκείνους 
τους πολλούς ημιαρμόδιους ή αναρ
μόδιους που εισέρχονται στο χώρο ε
νός εγκλήματος, (οι περισσότεροι για 
λόγους τυπικής παρουσίας παρά για 
ουσιαστική συνεισφορά στην έρευνα) 
είναι “εγκληματική”. Επιβάλλεται να 
γίνει από όλους κατανοητό, ότι η ο
ποιαδήποτε μεταβολή ή διαταραχή 
των περιβαλλοντολογικών συνθηκών 
(ιδιαίτερα σε ένα περίκλειστο χώρο, 
π.χ. δωμάτιο), θα έχει σαν αποτέλε
σμα τη φθίνουσα πορεία των πιθανο
τήτων αποτελεσματικής εκμετάλλευ
σης των επιφανειοιν αυτών. Φυσικά 
στην περίπτωση αυτή φθίνουσα θα εί
ναι και η πορεία του δείκτη αποτελε- 
σματικότητας των ερευνών της Αστυ
νομίας.

Όταν βεβαίως η επιφάνεια και ο χώ
ρος έχουν παραμείνει ανέπαφοι, οι δυ
νατότητες του εξερευνητή για την ε

ξαγωγή συμπερασμάτων είναι πραγ
ματικές και εξαιρετικά μεγάλες. Για 
παράδειγμα, μπορεί να συμπεραίνει 
αν ένα αντικείμενο έχει μετακινηθεί 
μεταγενέστερα του χρόνου διάπραξης 
ενός εγκλήματος από ένα άλλο (ίσως 
δικαιολογημένης παρουσίας) άτομο, 
επειδή στην ύγρανση της επιφάνειας 
και τη μέθοδο εξερεύνησης θα αντα- 
ποκριθεί το πλέον πρόσφατο ίχνος ή 
αποτύπωμα. Σε όλες τις περιπτώσεις η 
εμφάνιση αποτυπωμάτων σε μια υ- 
γραινόμενη επιφάνεια ακολουθεί το 
ρυθμό της βαθμιαίας αυξανόμενης ύ- 
γρανσης. Και Φυσικά πάντα προηγεί
ται το πλέον πρόσφατο. Σημ: Κατά 
την εξερεύνηση φωτογραφίας επετεύ- 
χθηκε μετά από επίμονη προσπάθεια 
και βαθμιαία αυξανόμενη ύγρανση, η 
διαδοχική εμφάνιση και διαδοχική α
ντιγραφή τριών διαφορετικών αποτυ
πωμάτων. δηλ με ορισμένη ύγρανση 
ενεφανίσθη ένα λανθάνον αποτύπωμα 
και αντεγράφη.

Στη συνέχεια και στην προσπάθεια 
να αντιγράφει για δεύτερη φορά το ί
διο αποτύπωμα, διαπιστώθηκε ότι με 
την προοδευτικά αυξανόμενη ύγραν
ση ενεφανίσθη άλλο λανθάνον αποτύ
πωμα πάνω στην έκταση που κάλυπτε 
το προηγούμενο Αντεγράφη και αυτό. 
Μετά από την παρατήρηση αυτή η ύ
γρανση αυξήθηκε και τότε διαπιστώ
θηκε ότι, ενεφανίσθη και τρίτο διαφο
ρετικό αποτύπωμα πάνω στην ίδια έ
κταση που κάλυπταν τα δύο προηγού
μενα. Από το γεγονός αυτό συνάγεται 
ότι στο συγκεκριμένο αντικείμενο, εί
χαν εναποτεθεί σε διαφορετικούς χρό
νους αποτυπώματα τριών διαφορετι
κών ανθρώπων, οι οποίοι τα εναπόθε- 
σαν αγγίζοντας την επιφάνεια με σει
ρά αντιστρόφως ανάλογη από αυτή 
που εμφανίσθηκαν. Φυσικά η παρατή
ρηση του χρόνου εναπόθεσης - επα
φής του δράστη με ένα αντικείμενο εί
ναι προανακριτικά πάντα χρήσιμη και 
άξια αντικαταστάτης πολλών μαρτυ
ριών.

γ) Χρόνος που μεσολάβησε μέχρι 
την έναρξη της εξερεύνησης: Όσο
μικρότερο είναι το χρονικό διάστημα 
που μεσολαβεί από το χρόνο εναπόθε
σης ενός αποτυπώματος μέχρις το 
χρόνο της έναρξης της εξερεύνησης 
προς αξιοποίησή του, τόσο οι πιθανό
τητες να εμφανισθούν καλής ποιότη
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τας λανθάνοντα αποτυπώματα είναι 
περισσότερες. Αντίθετα όσο το χρονι
κό διάστημα μεγαλώνει τόσο περισ
σότερο αυξάνονται οι παράγοντες που 
επιδρούν στην επιφάνεια και στο ίδιο 
το αποτύπωμα, επιφέροντας αλλοίω
ση ή και πλήρη καταστροφή του. Ό 
πως ανάλογες είναι και οι δυσκολίες 
εφαρμογής διαφόρων μεθόδων εμφά
νισης.

Βέβαια το είδος ορισμένων επιφα
νειών (π.χ. χαρτί) συμβάλλει στη δια
τήρηση του αποτυπώματος για μεγα
λύτερο χρονικό διάστημα από όσο θα 
παρέμενε αναλλοίωτο ένα αποτύπωμα 
π.χ. σε μια γυάλινη επιφάνεια. Αυτό έ
χει σαν αποτέλεσμα την “διευκόλυν
ση” της εξερεύνησης και την αύξηση 
της αποτελεσματικότητας. Στο γεγο
νός αυτό δυνατόν να συμβάλουν πε
ρισσότερο καθοριστικά κάποιες χημι
κές μέθοδοι εμφάνισης που εφαρμό
ζονται π.χ. σε χαρτιά σε αντίθεση με 
άλλες επιφάνειες στις οποίες από τη 
φύση τους δεν επιτρέπουν την εφαρ
μογή χημικών μεθόδων εμφάνισης.

Είτε όμως οι εφαρμοζόμενες μέθο
δοι είναι αποτελεσματικότερες είτε η 
φύση των επιφανειών επιτρέπει τη 
διατήρηση των αποτυπωμάτων περισ
σότερο, η σημασία και το συμπέρα
σμα για την εξερεύνηση είναι ίδιο. Ό
σο γρηγορότερα τόσο αποτελεσματι
κότερα.

Κάποιες όμως επιφάνειες (ιδιαίτερα 
όταν αυτές ευρίσκονται σε περίκλει
στους χώρους) επηρεάζονται από τις 
μεταβολές των κλιματολογικών συν
θηκών και ιδιαίτερα τη μεταβολή από 
ξηρό σε υγρό κλιματολογικό περιβάλ
λον. Έτσι παρατηρείται κάποτε κατά 
την εξερεύνηση να εμφανίζονται κα
λύτερης ποιότητας αποτυπώματα την 
ημέρα κατά την οποία οι τιμές της υ
γρασίας μετρώνται σε φυσιολογικά ε
πίπεδα στο περιβάλλον, σε αντίθεση 
με την ποιότητα των αποτυπωμάτων 
που εμφανίσθηκαν μια προηγούμενη 
ημέρα όταν δεν υπήρχε καθόλου ή υ
πήρχε εξαιρετικά μεγάλη υγρασία. Το 
γεγονός αυτό βεβαίως δεν είναι κανό
νας, ούτε η σημασία του μεγαλύτερη 
από τη σημασία που έχει να είναι μι
κρό το χρονικό διάστημα που μεσολα
βεί μεταξύ χρόνου εναπόθεσης και 
χρόνου εξερεύνησης.

Θεωρητικά ένα αποτύπωμα μπορεί



να παραμένει σε μια επιφάνεια για με
γάλο χρονικό διάστημα, όταν αυτή 
παραμένει διαρκώς σε κατάλληλες 
κλιματολογικές συνθήκες. Το ερώτη
μα όμως που ανακύπτει, είναι αν μπο
ρούμε να εμφανίσουμε αποτελεσματι
κά ένα τέτοιο λανθάνον αποτύπωμα 
και με ποια μέθοδο; Ή ακόμα αν η μέ
θοδος εμφάνισης μπορεί να προσδιο
ρίσει την παλαιότητα? Ερωτήματα δύ
σκολα οι απαντήσεις των οποίων θα 
αναζητηθούν προς το παρόν, μάλλον 
στην υποκειμενικότητα της εμπειρίας 
του εξερευνητή παρά στην αντικειμε
νικότητα της θεωρίας των επιστημονι
κών μεθόδων.

IV . Παράγοντεα που δοουν 
κατά τη διάρκεια 
τη; εξερεύνησης η συλλογής 
λανθάνοντον αποτυπώματος

Κάποιοι από τους παράγοντες αυ
τούς αναπτύχθηκαν σε προηγούμενα 
κεφάλαια αναλυτικά. Αφορούν κυρί
ως τις συνθήκες που επικρατούν στο 
χώρο εξερεύνησης σε συνδυασμό με 
τη δυνατότητα που έχει ο εξερευνητής 
να εξερευνήσει προσαρμόζοντας “ε
αυτόν, μεθόδους και τεχνικά μέσα” 
στην ιδιαιτερότητα κάθε επιφάνειας 
της σκηνής εγκλήματος.

Βεβαίως επειδή το λανθάνον απο
τύπωμα δεν είναι “ον”, ορατό, περιφε
ρόμενο και δι’ απόχης συλλαμβανό- 
μενο, για το λόγο αυτόν θεωρώ ότι ο 
βασικότερος παράγοντας ο οποίος 
μπορεί να επηρεάσει την ανεύρεση 
και συλλογή λανθανόντων αποτυπω
μάτων κατά τη διάρκεια της εξερεύ
νησης (εφόσον τηρείται ο χώρος ανέ

παφος), είναι η εμπειρία του εξερευ
νητή και η διάθεσή του να προσφέρει.

Με δεδομένο τον βαθμό εμπειρίας 
“ενός εκάστου”, οι κίνδυνοι περιορι
σμένης αποτελεσματικότητας προέρ
χονται από τις πιθανές διαφορετικές 
διαθέσεις “του ενός ή πολλών μαζί 
στο χώρο εξερεύνησης” οι οποίες δια
μορφώνονται είτε από την ξεχωριστή 
προσωπικότητά τους ή από το περι
βάλλον της υπηρεσίας τους. Φυσικά 
προσωπικότητα και υπηρεσιακό περι
βάλλον είναι παράγοντες αλληλένδε- 
τοι και αλληλοσυμπληρούμενοι πριν, 
κατά και μετά τη διάρκεια της εξερεύ
νησης.

Οι μέθοδοι και τα τεχνικά μέσα βε
βαίως είναι πάντα “υποταγμένα” στην 
εμπειρία και τη διάθεση του εξερευ
νητή.

Πότε θεωρείται κατάλληλο 
ένα λανθάνον αποτύπωμα

Πριν αποτελεσματικά απαντηθεί το 
ερώτημα αυτό πρέπει να υπομνη- 
σθούν, διευκρινισθούν και κατανοη
θούν τα εξής δεδομένα.

1. Ένα λανθάνον αποτύπωμα που 
παράγεται κατά τη διαδικασία επαφής 
του δακτύλου με μια επιφάνεια, είναι 
πάντα μέρος - τμήμα του αποτυπώμα
τος ενός δακτύλου και ποτέ ολόκλη
ρο. Μπορεί να είναι τμήμα ακρολοφί- 
ας ή τμήμα του κέντρου του δακτύλου 
ή και τμήμα της μεσοφάλλαγας του 
δακτύλου. Είναι όμως εξαιρετικά 
σπάνιο κατά τη διαδικασία επαφής 
και αποτύπωσης να σχηματισθεί απο- 
τυπούμενη η εικόνα ολόκληρου του

Κατάλληλο θεωρείται ένα λανθάνον α
ποτύπωμα όταν περιέχει δώδεκα τουλά
χιστον διακριτές και συνεχείς ιδιαιτερό
τητες ανάμεσα στο “σύστημα των πα
ράλληλων θηλογράμμων” του δακτύλου 
ή της παλάμης. Οι 12 αυτές ιδιαιτερό
τητες θεωρούνται για πολλές χώρες και 
την Ελλάδα επαρκείς, η δε ταύτιση ενός 
τέτοιου επαρκούς αποτυπώματος α
σφαλής και μοναδικότητα.

δακτύλου. Αυτό οφείλεται στο γεγο
νός ότι το λανθάνον αποτύπωμα πα- 
ράγεται κατά την τυχαία ή συμπτωμα- 
τική επαφή του δακτύλου με μια επι
φάνεια και ποτέ ηθελημένα.

Η τυχαία και συμπτωματική αποτύ
πωση παραποιεί (όχι πάντα αλλά όχι 
και σπάνια) την εικόνα του λανθάνο- 
ντος, επειδή επιπροσθέτως διαφορετι
κή είναι και η πίεση του δακτύλου επί 
της επιφάνειας κατά τη διαδικασία ε
παφής όπως επίσης διαφορετική είναι 
και η δεκτικότητα απορρόφησης των 
συστατικών του ιδρώτα των επί μέ
ρους επιφανειών.

Ηθελημένη είναι η εναπόθεση απο
τυπώματος του δακτύλου μόνο κατά 
τη διαδικασία δακτυλοσκόπισης επί 
δακτυλοσκοπικού δελτίου, η οποία 
περιλαμβάνει χρήση ειδικής μελάνης 
και κατευθυνόμενη περιστροφική-κυ- 
λιόμενη κίνηση με τη συναίνεση του 
δακτυλοσκοπούμενου. Μόνο υπό αυ
τές τις συνθήκες η αποτύπωση μπορεί 
να είναι πλήρης σε έκταση και ποιότη
τα. Το παραγόμενο με αυτές τις διαδι
κασίες αποτύπωμα (με μελάνη επί δα- 
κτυλοσκοπικού δελτίου) καμία σχέση
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Λανθόνοντα αποτυπώματα εξιχνίαση
εγκλημάτων

δεν έχει με το λανθάνον αποτύπωμα 
το οποίο είναι προϊόν των συστατικών 
του ιδρώτα, η δε εικόνα του εξαρτάται 
από μία πλειάδα αστάθμητων παραγό
ντων και κυρίως δεν εξαρτάται απο
κλειστικά από τον “ιδιοκτήτη” ή το 
βαθμό συναίνεσής του.

2. Στις περιπτώσεις τυχαίας ή συ- 
μπτωματικής αποτύπωσης η παραγω
γή τμήματος λανθάνοντος αποτυπώ
ματος εμπεριέχεται η πιθανότητα να 
θεωρηθεί το αποτύπωμα ακατάλληλο 
για δακτυλοσκοπική εκμετάλλευση, 
διότι δεν περιέχει πάντοτε τις απαραί
τητες σε αριθμό και ποιότητα ιδιαιτε
ρότητες που απαιτεί η δακτυλοσκοπία 
ώστε να το καθιστούν μοναδικότητα.

Έχοντας πάντα υπόψη τα προηγού
μενα, κατάλληλο θεωρείται ένα λαν
θάνον αποτύπωμα όταν περιέχει δώ
δεκα τουλάχιστον διακριτές και συνε
χείς ιδιαιτερότητες ανάμεσα στο “σύ
στημα των παράλληλων θηλογράμ- 
μων” του δακτύλου ή της παλάμης. Οι 
12 αυτές ιδιαιτερότητες θεωρούνται 
για πολλές χώρες και την Ελλάδα ε
παρκείς, η δε ταύτιση ενός τέτοιου ε
παρκούς αποτυπώματος ασφαλής και 
μοναδικότητα.

Ο προσδιορισμός των ιδιαιτεροτή
των αυτών (σε ό,τι αφορά το λανθά
νον αποτύπωμα) απαιτεί γνώση όχι 
μόνον των κανόνων της δακτυλοσκο
πίας αλλά και εμπειρία των μεθόδων- 
υλικών εξερεύνησης και εμφάνισης 
των λανθανόντων αποτυπωμάτων. Η 
απαίτηση αυτή οφείλεται στον παντε
λώς διαφορετικό τρόπο εναπόθεσης 
και σχηματισμού του λανθάνοντος α
ποτυπώματος σε σχέση με το αποτύ
πωμα του δακτυλοσκοπικού δελτίου.

Πότε θεωρείται ακατάλληλο 
ένα λανθάνον αποτύπωμα

Όταν ένα λανθάνον αποτύπωμα δεν 
περιέχει τις 12 ιδιαιτερότητες, θεωρεί
ται ως ακατάλληλο. Στην περίπτωση 

δεν υπάρχει αποτύ- 
:όνα που αποτυπώ- 

ς  και η παραβο
λής. Σε μια τέ- 
ται απλό ίχνος, 

ως αποτύπωμα και 
:ι έννομες συνέ-

Βεβαίως το ερώτημα που σε κάθε 
περίπτωση ανακύπτει είναι: τι συμ
βαίνει τυπικά δικονομικά αλλά και 
ουσιαστικά όταν παράγεται ένα τέτοιο 
ίχνος, δηλ τμήμα αποτυπώματος που 
περιέχει σαφώς λιγότερα χαρακτηρι
στικά σημεία από τα απαραίτητα δηλ. 
περιέχει 9, 10 ή 11, ποία είναι η δικο- 
νομική του αξία, ποιο μπορεί να είναι 
το αποδεικτικό του βάρος μέσα στο 
σύστημα των ενδείξεων και αποδείξε
ων της ποινικής δίκης;

Τυπικά δικονομικά το πότε ένα ί
χνος παράγει ή δεν παράγει έννομες 
συνέπειες στην προδικασία, αρμόδιος 
να απαντήσει είναι ο ανακριτικός υ- 
πάλλήλος. Όμως ο ειδικός λανθανό
ντων αποτυπωμάτων είναι υποχρεω
μένος να αποφαίνεται για κατάλληλα 
αποτυπώματα θετικά ή αρνητικά με 
τρόπο που δεν επιδέχεται αμφισβήτη
ση, δηλ με τρόπο απόλυτο.

Με την έννοια αυτή η καταγραφή ε
νός αποτυπώματος κατά τη εξερεύνη
ση χωρίς τις ασφαλείς και επαρκείς ι
διαιτερότητες που η δακτυλοσκοπία 
απαιτεί, επειδή ενδεχομένως το “θέ
λει” ο ανακριτικός υπάλληλος για να 
ενισχύσει τις “ενδείξεις του και μό
νο”, οδηγεί “αναγκαστικά” τον ειδικό 
των λανθανόντων αποτυπωμάτων στη 
διατύπωση σχετικών και όχι απόλυ
των συμπερασμάτων. Δηλ συμπερά
σματα με πιθανότητες που δεν μπο
ρούν ποτέ να περιβληθούν με την α
ξιοπιστία που εμπεριέχεται στη μονα
δικότητα των αποτυπωμάτων, ούτε 
καν ν ’ αντλήσουν από αυτή τη μονα
δικότητα αξιοπιστία.

Βέβαια για να απαντηθεί με σαφή
νεια και επαρκώς το ερώτημα αυτό, 
θα πρέπει να γίνει δεκτό και κατανοη
τό το δεδομένο, ότι η παραβολή και 
ταύτιση λανθανόντων αποτυπωμάτων 
γίνεται σε εμπειρική βάση αυτοπεριο- 
ριζόμενη από ένα κατώτατο όριο-στά- 
νταρ χαρακτηριστικών σημείων ποιο
τικά και ποσοτικά τέτοιων, που δη
μιουργεί αφ’ ενός πεποίθηση και συ
νειδησιακό εφησυχασμό ασφαλείας 
της κρίσης στον ίδιο τον ειδικό λανθα
νόντων και αφ ετέρου δυνατότητα δη
μοσιότητας και δυνατότητα αξιολόγη
σης της κρίσης του εδικού από τρί
τους μη ειδικούς π.χ. ανακριτές - δικα
στές.

Με βάση τα προηγούμενα αν ο ανα
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κριτής ή ο δικαστής, ο μη ειδικός, ο υ
ποχρεωμένος όμως να αξιολογεί πριν 
σχηματίσει πεποίθηση, διαπιστώσει 
ότι η κρίση του ειδικού για ένα λανθά
νον αποτύπωμα δεν βασίσθηκε απο
κλειστικά και μόνο στην “υποκειμενι
κότητα” της εμπειρίας, αλλά διατυπώ
θηκε βασιζόμενη παράλληλα και σε α
ντικειμενικά κατώτατα ασφαλή στά- 
νταρ, από σημεία εύκολα προσδιορί- 
σιμα τουλάχιστον αριθμητικά, τότε 
πείθεται όχι μόνο για την ασφαλή κρί
ση, αλλά και για τον βαθμό της εμπει
ρίας του ειδικού.

Έτσι πειθόμενος μπορεί πλέον να ε- 
μπιστευθεί τον ειδικό και τον βαθμό 
εμπειρίας του και πιθανόν να θελήσει 
να αξιοποιήσει αυτή την έμπειρη κρί
ση ακόμη και για ένα ίχνος αποτυπώ
ματος με 11, 10, 9 και 8 χαρακτηριστι
κά σημεία και να ζητήσει χωρίς εν
δοιασμούς την υποκειμενική του γνώ
μη. Μάλιστα κάποιες χώρες έχουν υ
ιοθετήσει και στην πράξη την άποψη 
αυτή και δέχονται κατώτερα αριθμητι
κά στάνταρ, υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτά πείθουν τον ειδικό λανθανόντων 
και αυτός με τη σειρά του τους δικα
στές. ΗΠΑ κλπ.

Όμως για ένα τέτοιο ελλιπές λανθά
νον δηλ ένα ίχνος, ο ειδικός πιθανόν 
να απαντήσει αν ερωτηθεί ότι και τα 
10, 9 ή 8 χαρακτηριστικά σημεία αν 
είναι ποιοτικούς επαρκή (σύμφωνα με 
τη εμπειρία του και ορισμένα άλλα α
ντικειμενικά δεδομένα(, είναι ικανά 
να τον οδηγήσουν στο συμπέρασμα, 
ότι η ταύτιση ακόμα και με αυτά τα 
σημεία είναι ασφαλής.

Στο συμπέρασμα αυτό μπορεί να ο
δηγηθεί “παρασυρόμενος” και από το 
γεγονός ότι το κατώτατο όριο ασφα
λείας των 12 χαρακτηριστικών σημεί
ων τα οποία τυπικά απαιτούνται για 
την ταύτιση δύο λανθανόντων αποτυ
πωμάτων, καθιερώθηκε όχι από κά
ποιο γραπτό νόμο που επιβάλει αριθ
μητικά κατώτατα όρια, αλλά επεκρά- 
τησε παγκοσμίως όταν νομομαθείς 
και δικαστήρια εδέχθησαν και νομο
θέτησαν βασιζόμενοι αφ ενός στην α
ποδεδειγμένη άποψη των ειδικών για 
τα ασφαλή όρια και τις διαδικασίες 
που προσδίδουν μοναδικότητα στα α
ποτυπώματα και αφ ετέρου στη μέχρι 
σήμερα πραγματικότητα που εξακο
λουθεί να επιβεβαιώνει αυτή τη μονά-



δικότητα.
Όμως ο 

ειδικός των 
α π ο τ υ π ω 
μάτων επι
βάλλε τα ι ,  
πρώτα να 
πείθει τη 
συνείδηση 
του και με
τά να μπο
ρεί να πείθει και τους άλλους για τα 
συμπεράσματά του.

Και στο σημείο αυτό πρέπει να επι- 
σημανθεί ότι το χειρότερο που μπορεί 
να διαπράξει ένας ειδικός λανθανό- 
ντων αποτυπωμάτων είναι η επιπο
λαιότητα να μην λαμβάνει υπ όψιν 
[του κανένα στάνταρ, κανένα κατώτα- 
το όριο ασφαλείας. Είναι επομένως 
και σε αυτή την περίπτωση θέμα αξιο
λόγησης της εμπειρίας και αξιοπιστί
ας του ειδικού.

Στην φωτογραφία πάνω τα πιάτα 
εικονίζονται άπλυτα. Και καλά θα εί
ναι σε κάθε ανάλογη περίπτωση, μέ- 
χρις ο ανακριτικός υπάλληλος πάρει 
αυτές τις απαντήσεις που ακολου
θούν, να παραμένουν άπλυτα.

Πόσοι ήταν οι συνδαιτυμόνες την 
ώρα του εγκλήματος.

Ποια ώρα της ημέρας περίπου έγι
νε το έγκλημα.

Που καθόταν ο δράστης ή το θύμα.
Σε ποιο ακριβώς σημείο καθόταν

κάθε ένας εκ των υπολοίπων.
Ποιοι ήσαν οι υπόλοιποι ή και ο 

δράστης ή το θύμα.
Ποιες οι γαστρονομικές προτιμή

σεις τους συνολικά και μεμονωμένα.
Ποιος ο οικοδεσπότης και ποιοι οι 

φιλοξενούμενοι.
Ποια η οικονομική κατάσταση του 

οικοδεσπότη.
Ποια σε γενικές γραμμές η προσω

πικότητα κάθε συνδαιτημόνα (λαί
μαργος - ευγενής κλπ.).

Ποιες οι ιδιαίτερες συνήθειες των 
συνδαιτυμόνων.

Ποιοι είναι αριστερόχειρες και ποι
οι δεξιόχειρες.

Ποιοι φέρουν τραύματα στα χέρια.
Με ποιους χώρους ή αντικείμενα 

ήρθαν σε επαφή - πρόσφατα, παλαιό- 
τερα, εντονότερα, μεθοδικότερα και 
ποιος ο βαθμός οικειότητας με το χώ
ρο ή τα αντικείμενα κάθε ενός ξεχωρι
στά. ■
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Πλαίσιο νια τη δηυιουονία του 
“E U R O D A C ”

Σ ύμφωνα με το άρθρο 2 της 
συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, τα κράτη μέλη έχουν 
θέσει ως στόχο την διατήρη
ση και ανάπτυξη ενός χώρου 

ελευθερίας, ασφαλείας και δικαιοσύ
νης μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 
σε συνδυασμό με κατάλληλα μέτρα ό
σον αφορά τους ελέγχους στα εξωτε
ρικά σύνορα, το άσυλο, τη μετανά
στευση και την πρόλήψη και καταστο
λή της εγκληματικότητας.

Ένας από τους τρόπους για να πετύ- 
οση το στόχο αυτό είναι η θέ- 

πέντε ετών από τη θέση 
θήκης του Άμστερ- 

έτρων περί ασύλου σύμφωνα 
Σύμβαση της Γενεύης της 28ης 

Ιουλίου 1951 και των άλλων σχετικών 
συμβάσεων (άρθρο 63, παράγραφος 

~  ’ ι του άρθρου 61, το Συμβούλιο 
θεσπίσει όλα τα α

Το EURODAC υιοθετήθηκε ως ένα ευρωπαϊκό σύστημα 
ανταλλαγής δακτυλικών αποτυπωμάτων των αιτούντων πολιτι
κό άσυλο σε ένα κράτος - μέλος της Ε.Ε. Στη συνέχεια και 
μετά από αλλεπάλληλες συνεδριάσεις με εμπειρογνώμονες 
των Κ-Μ, αποφασίσθηκε η διεύρυνση των κατηγοριών που θα 
πρέπει να ελέγχονται, με την προσθήκη: α) των ατόμων που 
συλλαμβάνονται κατά την παράνομη διάβαση των εξωτερικών 
συνόρων της Ε.Ε. και β) των προσώπων που βρίσκονται 
παράνομα σε ένα κράτος - μέλος.

παραίτητα άμεσα συνδεόμενα συνο
δευτικά μέτρα σχετικά, μεταξύ άλ
λων, με το άσυλο. Το άρθρο 61 ανα
φέρει ρητά τη θέσπιση συνοδευτικών 
μέτρων (σύμφωνα με το άρθρο 63 
παρ. 1, στοιχείο α’), το οποίο προβλέ
πει τη θέσπιση μέτρων σχετικά με τα 
κριτήρια και τους μηχανισμούς για 
τον προσδιορισμό του κράτους μέ
λους το οποίο είναι υπεύθυνο για την 
εξέταση αίτησης ασύλου που έχει υ
ποβληθεί σε κράτος μέλος από υπήκο
ο τρίτης χώρας.

Η σύμβαση του Δουβλίνου 1990,

την οποία προσυπογράφουν όλα τα 
κράτη μέλη, προβλέπει μηχανισμό για 
τον καθορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση 
αίτησης παροχής ασύλου η οποία υ
ποβάλλεται σε ένα από τα κράτη μέλη 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ωστό
σο, τα κράτη μέλη θεώρησαν ότι η 
σύμβαση θα μπορούσε δύσκολα να ε- 
φαρμοσθεί μόνο βάσει αποδεικτικών 
στοιχείων όπως ταυτότητες ή διαβα
τήρια, δεδομένου ότι αυτά μπορούν 
εύκολα να εξαφανισθούν ή να κατα
στραφούν. Τον Δεκέμβριο 1991, οι
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αρμόδιον υπουργοί για θέματα μετα
νάστευσης που συνεδρίαζαν στη Χά
γη, αποφάσισαν την πραγματοποίηση 
μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με σύ
στημα αντιπαραβολής των δακτυλι
κών αποτυπωμάτων των αιτούντων ά
συλο σε ολόκληρη την κοινότητα. Έ- 
κτοτε, συνεχίζονται οι εργασίες για 
την ανάπτυξη μηχανογραφημένου συ
στήματος αντιπαραβολής των δακτυ
λικών αποτυπωμάτων έτσι ώστε να 
διευκολυνθεί η εφαρμογή των σχετι
κών κανόνων για τον καθορισμό του 
κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο 
για την εξέταση αίτησης παροχής α
σύλου.

Δ ιαπ οανρατεύσεις  
ηγετικό υε τη ΣύυΒαση 

κηι το Πρωτόκολλο

Το Μάρτιο 1996, τα κράτη μέλη άρ
χισαν διαπραγματεύσεις σχετικά με 
Σύμβαση για τη δημιουργία συστήμα
τος αναγνώρισης βασισμένου στην α
ντιπαραβολή των δακτυλικών αποτυ
πωμάτων των αιτούντων άσυλο. Το 
σύστημα Eurodac προβλέπει τη συλ
λογή δακτυλικών αποτυπωμάτων από 
όλα τα κράτη μέλη και τη διαβίβασή 
τους σε μια Κεντρική Μονάδα, η ο
ποία στη συνέχεια συγκρίνει τα μεμο
νωμένα δακτυλικά αποτυπώματα με 
τα στοιχεία που περιέχει το σύστημα 
μετά από αίτηση ενός κράτους μέ
λους. Προετοιμάσθηκε το κείμενο ε
νός σχεδίου σύμβασης βάσει του τί
τλου VI της Συνθήκης για την Ευρω
παϊκή Ένωση και το Συμβούλιο (δι
καιοσύνης και εσωτερικών υποθέσε
ων) αποφάσισε τον Δεκέμβριο 1998 
να “παγώσει” το κείμενο ως τη θέση 
σε ισχύ της συνθήκης του Άμστερ
νταμ.

Επιπλέον, τα κράτη μέλη συνέταξαν 
σχέδιο Πρωτοκόλλου με σκοπό να 
διευκολύνουν περαιτέρω την εφαρμο
γή της σύμβασης του Δουβλίνου μέ
σω της συλλογής των δακτυλικών α
ποτυπωμάτων ατόμων που συλλαμβά- 
νονται κατά την παράνομη διάβαση 
των εξωτερικών συνόρων. Τα στοιχεί
α αυτά θα είναι διαθέσιμα για την α
ντιπαραβολή με τα δακτυλικά αποτυ
πώματα ατόμων που ζητούν άσυλο σε 
ένα από τα κράτη μέλη. Τέλος, το 
Πρωτόκολλο προβλέπει τη χρήση του

συστήματος Eurodac σε ορισμένες πε
ριστάσεις για να εξακριβώνεται αν ά
τομο που βρίσκεται παράνομα στο έ
δαφος κράτους μέλους είχε προηγου
μένως υποβάλλει αίτηση ασύλου σε 
άλλο κράτος μέλος.

Zto y o c  to u  συστήματος 
E U R O D A C

Στόχος του Eurodac είναι να βοηθά 
στον προσδιορισμό του κράτους μέ
λους που είναι υπεύθυνο σύμφωνα με 
τη σύμβαση του Δουβλίνου για την ε
ξέταση αίτησης ασύλου η οποία έχει 
υποβληθεί σε άλλο κράτος μέλος και 
να διευκολύνει γενικότερα την εφαρ
μογή της Σύμβασης του Δουβλίνου υ
πό όρους που αναφέρονται στην πρό
ταση.

Στόχος των μέτρων αυτών είναι να 
αποφεύγονται καταστάσεις κατά τις 
οποίες οι αιτούντες άσυλο τελούν για 
υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα 
σε αβεβαιότητα σχετικά με την πιθανή 
έκβαση της αίτησής τους, να παρέχο
νται εγγυήσεις σε όλους τους αιτού- 
ντες άσυλο ότι οι αιτήσεις τους θα ε- 
ξετασθούν από ένα από τα κράτη μέ
λη και να εξασφαλίζεται ότι οι αιτού- 
ντες άσυλο δεν παραπέμπονται διαδο
χικά από το ένα κράτος μέλος στο άλ
λο χωρίς κανένα να αναγνωρίζει ότι 
είναι υπεύθυνο για την εξέταση της 
αίτησής τους.

Εξάλλου, αποσκοπούν στο να διευ
κολύνουν την εφαρμογή της Σύμβα
σης του Δουβλίνου με το να προβλέ
πουν τη συλλογή δεδομένων που αφο
ρούν πρόσωπα τα οποία συλλαμβάνο- 
νται κατά την παράνομη διάβαση ε
ξωτερικών συνόρων. Επιπλέον, προ- 
βλέπεται η δυνατότητα διενέργειας ε
λέγχων σε ορισμένες περιστάσεις για 
να διαπιστωθεί αν ένα πρόσωπο που 
βρίσκεται παράνομα στο έδαφος ενός 
κράτους μέλους έχει προηγουμένως 
υποβάλλει αίτηση ασύλου σε άλλο 
κράτος μέλος.

Κατά συνέπεια, ο κανονισμός προ
βλέπει τη λήψη, διαβίβαση ή κοινο
ποίηση στην κεντρική μονάδα και ε
πεξεργασία στην κεντρική βάση δεδο
μένων των δακτυλικών αποτυπωμά
των τριών διαφορετικών ομάδων προ
σώπων αιτούντες άσυλο, πρόσωπα τα 
οποία συλλαμβάνονται κατά την πα

ρών και πρόσωπα που βρίσκονται πα
ράνομα στο έδαφος ενός κράτους μέ
λους. Προβλέπονται διαφορετικές 
διατάξεις για την επεξεργασία των δε
δομένων που αφορούν καθεμία από 
τις ομάδες αυτές.

α) Αιτούντες άσυλο (άρθρα 4-7)
Ο κανονισμός υποχρεώνει τα κράτη 

μέλη να λαμβάνουν τα δακτυλικά α
ποτυπώματα των αιτούντων άσυλο 
και να τα διαβιβάζουν στην κεντρική 
μονάδα του Eurodac. Τα δεδομένα αυ
τά θα αντιπαραβάλλονται αμέσως με 
τα δακτυλικά αποτυπώματα των αι- 
τούντων άσυλο και των άλλων ατό
μων που αναφέρονται στην παράγρα
φο (β) κατωτέρω τα οποία είναι ήδη 
καταχωρημένα στην κεντρική βάση. 
Τα αποτελέσματα θα διαβιβάζονται 
στο κράτος μέλος προέλευσης για τε
λική επαλήθευση και, στη συνέχεια, 
τα ενδιαφερόμενο κράτη μέλη θα χρη
σιμοποιούν τα παρασχεθέντα αποδει
κτικά στοιχεία για να εφαρμόσουν τις 
διαδικασίες της Σύμβασης του Δου
βλίνου. Τα δεδομένα θα διατηρούνται 
κανονικά για δέκα έτη αλλά θα δια
γράφονται πριν από τη λήξη της δεκα
ετούς περιόδου αν ο αϊτών άσυλο γί
νει υπήκοος της Ένωσης. (Επιπλέον, 
το άρθρο 12 προβλέπει ότι αν ο ενδια
φερόμενος αναγνωρισθεί ως πρόσφυ
γας, τα δεδομένα που τον αφορούν θα 
κλειδωθούν στην κεντρική βάση δε
δομένων και θα καταρτισθούν στατι
στικές).

β) Πρόσωπα που συλλαμβάνονται 
κατά την παράνομη διάβαση των ε
ξωτερικών συνόρων (άρθρα 8-10)

Ο κανονισμός υποχρεώνει τα κράτη 
μέλη να λαμβάνουν τα δακτυλικά α
ποτυπώματα των προσώπων που συλ- 
λαμβάνονται κατά την παράνομη διά
βαση των εξωτερικών συνόρων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και να τα διαβι
βάζουν στην κεντρική μονάδα. Τα δε
δομένα αποθηκεύονται στην κεντρική 
βάση για μέγιστη περίοδο δύο ετών. 
Τα δεδομένα σχετικά με αιτούντες ά
συλο τα οποία διαβιβάζονται μεταγε
νέστερα στην κεντρική μονάδα σύμ
φωνα με την παράγραφο (α) ανωτέρω 
αντιπαραβάλλονται επίσης με τα δε
δομένα αυτά. Αν εξακριβωθεί ότι ο αϊ
τών άσυλο είχε προηγουμένως διαβεί
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λύνει την εφαρμογή των άρθρων 10, 
παράγραφος 1, στοιχείο γ και 10, πα
ράγραφος 1, στοιχείο ε της σύμβασης 
του Δουβλίνου. Τα δεδομένα που α
φορούν αλλοδαπούς που βρίσκονται 
παράνομα σε κράτος μέλος καταστρέ- 
φονται μόλις πραγματοποιηθεί η αντι
παραβολή με τα στοιχεία του Euro- 
dac.

Ο κανονισμός περιλαμβάνει λεπτο
μερείς διατάξεις (άρθρα 13-20) σχετι
κά με τη χρήση, την προστασία, την 
ευθύνη και την ασφάλεια των δεδομέ
νων έτσι ώστε να εξασφαλισθεί υψη
λό επίπεδο προστασίας σύμφωνα, με
ταξύ άλλων, με την οδηγία 95/46/ΕΚ 
και το άρθρο 28 της συνθήκης.

Εναρξη τ ικ  ipyuoc 
και όροι εφαρμογής

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ι
σχύει κατά την ημέρα δημοσίευσής 
του στην επίσημη εφημερίδα των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ε
φαρμόζεται και το σύστημα Eurodac 
αρχίζει να λειτουργεί από την ημερο
μηνία την οποία η Επιτροπή πρόκειται 
να δημοσιεύσει στην Επίσημη εφημε

παρανόμως τα εξωτερικά σύνορα της 
Ένωσης και είχε εισέλθει σε συγκε
κριμένα κράτη μέλη, το γεγονός αυτό 
καθιστά ευκολότερη την εφαρμογή 
του άρθρου 6 της Σύμβασης του Δου
βλίνου. Τα δεδομένα διαγράφονται 
πριν από την πάροδο της διετούς πε
ριόδου αν έχει εκδοθεί άδεια παραμο
νής για τον αλλοδαπό, αν ο αλλοδα
πός έχει εγκαταλείψει το έδαφος των 
κρατών μελών ή αν έχει γίνει υπήκοος 
της Ένωσης.

γ) Πρόσωπα που βρίσκονται πα
ράνομα σε κράτος μέλος (άρθρο 11)

Ο κανονισμός επιτρέπει σε ένα κρά
τος μέλος, αν έχει λάβει τα δακτυλικά 
αποτυπώματα αλλοδαπού που βρίσκε
ται παράνομα στο έδαφος του, να δια
βιβάζει, σε ορισμένες περιστάσεις, τα 
δεδομένα αυτά στο Eurodac προκει- 
μένου να εξακριβώσει αν ο αλλοδα- 

! πός είχε προηγουμένως υποβάλλει αί- 
σε άλλο κράτος μέλος.

έρευνας του 
τα δεδομένα 

ος μέλος προ- 
επαλήθευση. Ένα 

1 μπορεί να διευκο-

ρίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ό
ταν πληρωθούν οι ακόλουθες προϋπο
θέσεις:

α) Κάθε κράτος μέλος έχει ανακοι
νώσει στην Επιτροπή ότι έχει προβεί 
στις κατάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις 
ώστε να είναι δυνατή η διαβίβαση δε
δομένων στην Κεντρική Μονάδα 
σύμφωνα με εκτελεστικές διατάξεις 
που θεσπίστηκαν κατά το άρθρο 4 
παρ. 7, και

β) η Επιτροπή έχει προβεί στις κα
τάλληλες τεχνικές ρυθμίσεις ώστε να 
μπορεί να αρχίσει η λειτουργία της 
Κεντρικής Μονάδας σύμφωνα με τις 
εκτελεστικές διατάξεις που θεσπίστη
καν δυνάμει του άρθρου 4 παρ. 7.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευ
τικός ως προς όλα τα μέρη του και ι
σχύει άμεσα στα κράτη μέλη σύμφω
να με τη Συνθήκη για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Πηγή: Πρόταση Επιτροπής Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων για το Eurodac.

* Ο Αστυνόμος Α ’ κ. Μηνόπετρας 
Χαράλαμπος, υπηρετεί ως Τμημα- 
τάρχης στο Τμήμα Δακτυλοσκοπίας 
της Δ.Ε.Ε. m

1
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Διεύθυνση Αττικής
1

Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Ε ΙΣ  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΑ Σ  Α Τ Τ ΙΚ Η Σ Ν Ε Ε Σ  Υ Π Ο Δ ΙΕ Υ Θ Υ Ν Σ Ε ΙΣ  Α Σ Φ Α Λ Ε ΙΑ Σ

Διεύθυνση Αστυνομίας Αθηνών 
Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά 
Διεύθυνση Αστυνομίας Βορειοανατολικής Αττικής

____ : Διεύθυνση Αστυνομίας Νοτιοανατολικής Αττικής
___ Διεύθυνση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής

................ ........ ....... .....................................................-  “

Αθηνών στην Αθήνα 
Πειραιύ στον Πειραιά 
Δυτικής Αττικής στο Περιστέρι 
Βορειοανατολικής Αττικής στην Αγία Παρασκευή 
Νοτιοανατολικής Αττικής στη Γλυφάδα

! Εδρα Περιστέρι)

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ 2 Τμήματα
Περιστεριού
Αιγάλεω

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ
6 νέα Αστυνομικά Τμήματα!

Αγίου Παντελεήμονα 
Αλίμου 
Γαλατσίου 
Καισαριανής 
Νέου Κόσμου

(Έδρα Πειραιάς) 

ΙΔΡΥΟΝΤΑΙ 2 Τμήματα

ΚΑΤΑΡΓΕΓΓΑΙ
Το Αστυνομκό Τμήμα 
Άνω Καλαμακίου

(Έδρα Αγία Παρασκευή)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ
3 Αστυνομικά Σταθμοί 
σε Αστυνομικά Τμήματα

Αγίου Στεφάνου 
Βριλησείων 
Καλάμου

i  .__________________J

1
Δ ιεύ θ υνσ η  A o ru v c  
Ν ο τ ιο α ν α το λ ικ ή ς  /

ΚΑΤΑΡΓΟΥΝΤΑΙ3 Τ ά μ α τα  
Ανθούπολης 
Νέας Ζωής 
Νέων Σεπολίων

ΓΕδρα Γλυφάδα)

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ
ο Αστυνομικός Σταθμός 
Καλυβίων σε Αστυνομικό 
Τμήμα

ΜΕΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ
το  Αστυνομκό Τμήμα 
Τερψιθέας σε Β' Γλυφάδας

Υπουργός Δ ημόσ ιας Τ ά ξης
Μιχάλης ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣί

Η αστυνομία στην εποχή της παγκοσμιότητας και των σημαντικών κοινωνι
κών, πολιτικών και οικονομικών ανακατατάξεων καλείται να επαναπροσδιο
ρίσει το ρόλο της. Πρωταρχικός στόχος είναι να ασχοληθούμε σε βάθος 
με τη δομή της οργάνωσης της Αστυνομίας. Και τούτο διότι θεωρούμε ό
τι η Ελληνική Αστυνομία, ως διοικητικός οργανισμός,θα καταστεί πε
ρισσότερο αποτελεσματική όταν αποκτήσει τη δέουσα οργανική δομή. Η 
Ελληνική Αστυνομία, ενώπιον των νέων εξελίξεων και συνθηκών, είναι ανα
γκαίο να εκσυγχρονιστεί και να εγκαταλείψει την έως τώρα μορφή ορ
γάνωσης και διοίκησής της. Προς την κατεύθυνση αυτή επιχειρείται 
μια σοβαρή προσπάθεια, η οποία άρχισε να υλοποιείται με την πρόσφα
τη ίδρυση και λειτουργία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας 
και των Γενικών Αστυνομικών Δ/νσεων Περιφέρειας, με στόχο αφ’ ενός να 
αποκτήσει το Σώμα την αναγκαία διοικητική και λειτουργική αυτοτέ
λεια και αφ’ ετέρου να ενισχυθεί η αποκεντρωτική του δράση και να ε- 
ναρμονισθεί η οργάνωσή του με τη λοιπή διοικητική οργάνωση της χώρας.

ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 
ΑΣΤΥΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Οι διαρθρωτικές και λειτουργικές 
μεταβολές, οι οποίες αποφασίσθηκαν 
για τις Υπηρεσίες της Γενικής Αστυνο
μικής Διεύθυνσης Αττικής συνίστανται 
στα εξής :

- Ιδρύεται μία νέα Δ/νση Αστυνομί
ας. Αυτή θα προέρχεται από τη διά
σπαση σε δύο Δ/νσεις της Δ/νσης Α
στυνομίας Ανατολικής Αττικής, λόγω 
του εκτεταμένου της εδαφικής έως τώ
ρα δικαιοδοσίας της και την εξ αυτού 
δημιουργουμένων προβλημάτων συ
ντονισμού, εποπτείας και ελέγχου των 
υφισταμένων της Υπηρεσιών. Συγκε
κριμένα, συνιστώνται η Δ/νση Αστυνο
μίας Β/Α Αττικής με έδρα την Αγία 
Παρασκευή και η Δ/νση Αστυνομίας 
Ν/Α Αττικής με έδρα τη Γλυφάδα.

- Ιδρύονται νέα Αστυνομικά Τμήμα
τα, στις περιοχές που υπάρχει πρόβλη
μα αστυνόμευσης, λόγω του εκτεταμέ
νου της εδαφικής αρμοδιότητας των υ
φισταμένων Τμημάτων ή των προβλη
μάτων εγκληματικότητας που παρου- 
σιάσθηκαν στις περιοχές αυτές. Ορι
σμένα από αυτά τα νέα τμήματα θα 
προέρχονται από την αναβάθμιση υφι
στάμενων Αστυνομικών Σταθμών. Πα
ράλληλα, καταργείται ένα μικρός αριθ
μός Αστυνομικών Τμημάτων και Σταθ
μών, των οποίων οι περιοχές δικαιοδο
σίας τους μπορούν άνετα να αστυνο- 
μευθούν από άλλα μεγαλύτερα και δυ
ναμικότερα Αστυνομικά Τμήματα. Έ 
τσι, εξαλείφεται το πρόβλημα της α
στυνόμευσης ενός Δήμου από περισσό
τερα του ενός Αστυνομικά Τμήματα 
και συνδέεται άμεσα με την πολιτική 
μας ότι ο σύγχρονος τρόπος αστυνό
μευσης θα πρέπει να βασίζεται στη συ
νεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, γι' 
αυτό άλλωστε έχουμε δημιουργήσει 
και τον θεσμό των τοπικών Συμβουλί
ων Πρόληψης Εγκληματικότητας.

- Καταργούνται, ακόμη, όλες οι υφι
στάμενες Αστυνομικές Υποδιευθύν
σεις, διότι η λειτουργία τους κρίνεται 
πλέον περιττή, μετά τη σύσταση των 
Υποδιευθύνσεων Ασφάλειας και τη δι
χοτόμηση της Δ/νσης Αστυνομίας Ανα
τολικής Αττικής σε δύο Δ/νσεις.

- Ιδρύονται πέντε περιφερειακές Υ
ποδιευθύνσεις Ασφάλειας, ανά μία 
στην περιφέρεια κάθε Διεύθυνσης Α
στυνομίας (Αθηνών, Πειραιά, Βορειο
ανατολικής Αττικής, Νοτιοανατολικής
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Αττικής και Δυτικής Αττικής), υπαγό
μενες στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττι
κής, ώστε να αποκεντρωθεί η λειτουρ
γία της τελευταίας, η οποία σήμερα κα
λύπτει όλο το νομό Αττικής. Στόχος 
μας με τη σύσταση των Περιφερειακών 
Υποδιευθύνσεων είναι περισσότερες 
Υπηρεσίες και δυνάμεις να απασχολού
νται αποκλειστικά με τη δίωξη του ε
γκλήματος. Στις Υπηρεσίες αυτές, οι ο
ποίες θα είναι επιχειρησιακές και θα έ
χουν διάρθρωση αντίστοιχη της Δ/νσης 
Ασφαλείας, θα λειτουργούν και τα υφι
στάμενα Τμήματα Δίωξης Ναρκωτι
κών.

- Τα Γραφεία Ασφαλείας των Αστυ
νομικών Τμημάτων αποκτούν στενή 
λειτουργική σχέση με τις Υποδ/νσεις 
Ασφαλείας, για να υπάρχει πληρέστερη 
καθοδήγησή τους και έλεγχος της δρά
σης τους. Στα Γραφεία αυτά θα λει
τουργούν ξεχωριστές Ομάδες Δίωξης 
Ναρκωτικών, οι οποίες θα αναπτύξουν 
στενή συνεργασία ως προς το θέμα αυ
τό με τα τοπικά Συμβούλια Πρόληψης 
Εγκληματικότητας.

Στον τομέα της δίωξης των ναρκωτι
κών και της συναφούς εγκληματικότη
τας σημαντική θα είναι και η συμβολή 
Ειδικών Επιστημόνων, οι οποίοι θα 
διατίθενται από αρμοδίους κοινωνικούς 
φορείς για την υποδοχή και μεταχείρι
ση των χρηστών ναρκωτικών, οι οποίοι 
προσάγονται στις Υπηρεσίες Ασφά
λειας, για κατοχή-διακίνηση μικροπο- 
σοτήτων ναρκωτικών ή για διάπραξη 
άλλων αδικημάτων, προς εξασφάλιση 
της δόσης τους.

- Αναδιαρθρώνονται η Υποδιεύθυν
ση Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Ασφά
λειας Αττικής και τα Τμήματα Αλλοδα
πών Αθηνών, Πειραιώς και Δυτικής 
Αττικής, που καίτοι είχαν καταργηθεί 
με το Π.Δ. 334/1995, ουδέποτε διέκο
ψαν τη λειτουργία τους. Επίσης, θα ε
ξακολουθήσουν να λειτουργούν τα 
Τμήματα Αλλοδαπών Παλλήνης και 
Γλυφάδας, μετονομαζόμενα με Τμήμα
τα Αλλοδαπών Βορειοανατολικής και 
Νοτιοανατολικής Αττικής, αντίστοιχα, 
καθώς και το Τμήμα Αλλοδαπών Λαυ
ρίου. Το Τμήμα Αλλοδαπών Δυτικής 
Αττικής, που είχε έδρα την Ελευσίνα, 
θα μεταφερθεί στο Περιστέρι και στην 
Ελευσίνα ιδρύεται Σταθμός Ελέγχου 
Διαβατηρίων. Στις Υπηρεσίες αυτές α
νατίθεται αποκλειστικά ο χειρισμός ό
λων των θεμάτων των αλλοδαπών, ώ
στε τα θέματα αυτά να αντιμετωπίζο

νται ενιαία και οι άλλες Υπηρεσίες να 
απαλλαγούν από αντίστοιχα καθήκο
ντα.

- Επίσης, δημιουργείται Κέντρο 
Προσωρινής Φιλοξενίας Αλλοδαπών, 
όπου θα φιλοξενούνται οι παρανόμως 
ευρισκόμενοι στη χώρα μας αλλοδαποί, 
έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών 
απέλασης ή διοικητικής τακτοποίησής 
τους, ώστε να απαλλαγούν όλες οι άλ
λες Υπηρεσίες από τη φύλαξη των αλ
λοδαπών αυτών στα κρατητήριά τους, 
με τις εντεύθεν δυσμενείς συνέπειες, 
τόσο στη λειτουργία των Υπηρεσιών, 
όσο και την εικόνα που δείχνουμε ως 
προς τη μεταχείριση των ανθρώπων 
αυτών, αφού τα κρατητήρια δεν προ- 
σφέρονται για το σκοπό αυτό. Στο Κέ
ντρο αυτό προβλέπεται η παρουσία υ
γειονομικού προσωπικού για να συν
δράμει στις ανάγκες αυτών των ανθρώ
πων.

- Απαλλάσσονται τα Αστυνομικά 
Τμήματα από τη διάθεση δυνάμεων για 
τα μέτρα τάξης στις δημόσιες συνα
θροίσεις και τις συνεδριάσεις των δικα
στηρίων, τα οποία θα σχεδιάζονται από 
τις Δ/νσεις Αστυνομίας και θα λαμβά- 
νονται, για μεν τις δημόσιες συναθροί
σεις από δυνάμεις της Υποδ/νσης Μέ
τρων Τάξης (ΥΜΕΤ) της Δ/νσης Αστυ
νομικών Επιχειρήσεων, για δε τις συνε
δριάσεις των δικαστηρίων από δυνά
μεις των Υπηρεσιών Μεταγωγών - Δι
καστηρίων, οι οποίες μόνο σε εξαιρετι
κές περιπτώσεις θα ενισχύονται από 
δυνάμεις της Υ.ΜΕ.Τ. Με τις ρυθμίσεις 
αυτές τα Αστυνομικά Τμήματα και οι 
λοιπές Υπηρεσίες θα μπορέσουν να ε- 
πιδοθούν απερίσπαστες στο έργο τους, 
όσον αφορά την αστυνόμευση της πε
ριοχής τους.

- Τέλος, καθιερώνονται κανόνες λει
τουργίας όλων των Υπηρεσιών, που θα 
προσδιορίζουν με σαφήνεια τις αρμο- 
διότητές τους και τα καθήκοντα των 
οργάνων τους, καθώς και τις ενέργειες 
που πρέπει να προβαίνουν σε κάθε πε
ρίπτωση, ώστε να μην υπάρχουν επικα
λύψεις, συγχύσεις, κενά και αδράνεια ή 
άσκοπες καθυστερήσεις στην εκπλή
ρωση της αποστολής τους.

Στα πλαίσια αυτά, θα επαναπροσδιο- 
ρισθεί και ο ρόλος της Δ/νσης Άμεσης 
Δράσης, ώστε η Υπηρεσία αυτή με την 
κατάλληλη στελεχωση και την ενίσχυ
σή της με τα αναγκαία οχήματα και άλ
λα μέσα, να μπορέσει να ανταποκριθεί 
καλύτερα στην αποστολή της ως προς

τη δίωξη του εγκλήματος και να συνερ- 
γασθεί αποτελεσματικότερα για το 
σκοπό αυτό με τις κατά τόπο αρμόδιες 
Υπηρεσίες.

Με βάση τα προαναφερόμενα, η νέα 
οργανωτική δομή του Υπηρεσιών των 
Διευθύνσεων Αστυνομίας της 
Γ.Α.Δ.Α., καθώς και οι διαρθρωτικές 
μεταβολές που επέρχονται σ'αυτές, έ
χουν ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Στην περιοχή της Δ/νσης Αστυνομί

ας Αθηνών, πέραν των δεκαέξι Αστυ
νομικών Τμημάτων που λειτουργούν 
(Ακροπόλεως, Συντάγματος, Παγκρα
τίου, Ομονοίας, Εξαρχείων, Πετραλώ- 
νων, Κυψέλης, Κολωνού, Άνω Πατη
σίων, Αμπελοκήπων, Νέας Σμύρνης, 
Παλαιού Φαλήρου, Αγίου Δημητρίου, 
Βύρωνος, Ζωγράφου και Καλλιθέας), ι
δρύονται επιπλέον έξι Αστυνομικά 
Τμήματα, ήτοι: Αγίου Παντελεήμονα, 
Αλίμου, Γαλατσίου, Δάφνης, Καισα- 
ριανής και Νέου Κόσμου και καταργεί- 
ται το Αστυν. Τμήμα Άνω Καλαμακί- 
ου.

Επίσης, στην ίδια περιοχή θα συνεχί- 
σουν να λειτουργούν η Υποδιεύθυνση 
Μεταγωγών - Δικαστηρίων Αθηνών 
και το Τμήμα Τουριστικής Αστυνομίας 
Αθηνών.

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
Στην περιοχή της Διεύθυνσης Αστυ

νομίας Πειραιά, πλην εκείνης των νή
σων του Αργοσαρωνικού, πέραν των ο
κτώ Αστυνομικών Τμημάτων που λει
τουργούν (Πειραιά, Μοσχάτου, Δραπε
τσώνας, Νίκαιας, Κερατσινίου, Κορυ
δαλλού, Αγίου Ιωάννου Ρέντη και Πε
ράματος), ιδρύονται επιπλέον δύο στο 
Δήμο Πειραιά.

Επίσης, στην ίδια περιοχή θα συνεχί- 
σουν να λειτουργούν το Τμήμα Μετα
γωγών Δικαστηρίων Πειραιά και το 
Τμήμα Τουριστ. Αστυνομίας Πειραιά.

Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ Α Π ΙΚ Η Σ

Στην περιοχή της Διεύθυνσης Αστυ
νομίας Δυτικής Αττικής, πέραν των δε
κατεσσάρων Αστυνομικών Τμημάτων 
που λειτουργούν (Αγίας Βαρβάρας, Α
γίων Αναργύρων, Αιγάλεω, Ασπροπύρ- 
γου, Αχαρνών, Ελευσίνας, Ζεφυρίου, Ι
λίου, Καματερού, Μάνδρας, Μεγάρων, 
Περιστεριού, Πετρούπολης και Χάίδα-
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ρίου), καθώς και των τεσσάρων Αστυ
νομικών Σταθμών (Βιλίων, Κινέτας, 
Θρακομακεδόνων και Νέας Περάμου) 
ιδρύονται επιπλέον δύο Αστυνομικά 
Τμήματα, ήτοι από ένα ακόμη στους 
δήμους Περιστεριού και Αιγάλεω. Επί
σης, θα τεθεί σε λειτουργία το Αστυνο
μικό Τμήμα Άνω Λιοσίων, που συστά- 
θηκε πρόσφατα. Οι Αστυνομικές Υπο
διευθύνσεις Αιγάλεω και Ελευσίνας, τα 
Αστυνομικά Τμήματα Ανθούπολης, 
Νέας Ζωής και Νέων Σεπολίων, καθώς 
και ένα εκ των τριών του δήμου Αιγά
λεω καταργούνται.

Επιπλέον, στην ίδια περιοχή θα συ
νεχίσει τη λειτουργία του το Τμήμα 
Τουριστικής Αστυνομίας Αιγάλεω, το 
οποίο μετονομάζεται σε Τμήμα Τουρι
στικής Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, 
με έδρα το Αιγάλεω.

Δ/Ν ΣΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Β/ΑΝΑΤΟΛ. Α Π ΙΚ Η Σ

Στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης αυ
τής θα υπάγονται τα Αστυνομικά Τμή
ματα Αγίας Παρασκευής, Αγίου Στεφά
νου, Αμαρουσίου,Αρτέμιδας, Βριλη- 
σσίων, Γέρακα, Γλυκών Νερών, Ηρα
κλείου, Καλάμου, Καπανδριτίου, Κη
φισιάς, Μαραθώνα, Μελισσίων, Ματα- 
μόρφωσης, Νέας Ερυθραίας, Α' Νέας 
Ιωνίας, Β' Νέας Ιωνίας, Νέας Μάκρης, 
Νέας Φιλαδέλφειας, Νέας Χαλκηδό
νας, Νέου Ψυχικού, Ο.Α.Κ.Α., Παιανί- 
ας, Παλλήνης, Παπάγου, Πεντέλης, 
Πεύκης, Ραφήνας, Σπάτων, Φιλοθέης, 
Χαλανδρίου, Χολαργού, Ψυχικού και 
Ωρωπού, καθώς και οι Αστυνομικοί 
Σταθμοί Αυλώνος, Νέας Κηφισιάς, Ε- 
κάλης και Φρουράς Τατοϊου. Από τα 
Τμήματα που προαναφέρονται τρία 
προέρχονται από αναβάθμιση ισάριθ
μων Αστυνομικών Σταθμών.

Επίσης, στη Διεύθυνση αυτά θα υπά
γεται και το Τμήμα Τουριστικής Αστυ
νομίας Αμαρουσίου, το οποίο μετονο
μάζεται σε Τμήμα Τουριστικής Αστυ
νομίας Βορειοανατολικής Αττικής, με 
έδρα το Αμαρούσιο.

Δ ΙΝ ΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
Ν/ΑΝΑΤΟΛ. Α Π ΙΚ Η Σ

Στη δικαιοδοσία της Διεύθυνσης αυ
τής θα υπάγονται τα Αστυνομικά Τμή
ματα Αναβύσσου, Αργυρούπολης, Βά- 
ρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Α' Γλυφά
δας, Β' Γλυφάδας, Ελληνικού, Ηλιού
πολης, Καλυβιών, Κερατέας, Κορωπί- 
ου, Λαυρίου και Μαρκοπούλου, καθώς

και οι Αστυνομικοί Σταθμοί Σαρωνίδας 
και Σουνίου. Από τα Τμήματα που 
προαναφέρονται ένα προέρχεται από 
αναβάθμιση Αστυνομικού Σταθμού.

Επίσης, στη Διεύθυνση αυτή θα υπά
γεται και το Τμήμα Τουριστικής Αστυ
νομίας Γλυφάδας, το οποίο μετονομά
ζεται σε Τμήμα Τουριστικής Αστυνομί
ας Νοτιοανατολικής Αττικής, με έδρα 
τη Γλυφάδα.

Σημειώνεται ότι ως προς τα Αστυ
νομικά Τμήματα των δύο τελευταίων 
Διευθύνσεων επέρχονται οι εξής μετα
βολές:

- το Α.Τ. Τερψιθέας μετονομάζεται 
σε Β’ Α.Τ. Γλυφάδας,

- οι Α.Σ. Αγίου Στεφάνου, Καλάμου, 
Καλυβιών και Βριλησσίων αναβαθμί
ζονται σε Αστυνομικά Τμήματα,

- το Α.Τ. Φρουράς Τατοϊου υποβιβά
ζεται σε Αστυνομικό Σταθμό,

- οι Αστυνομικές Υποδιεύθύνσεις Α
γίας Παρασκευής, Γλυφάδας, Κηφι
σιάς, Κρωπίας, Νέας Ιωνίας, Χαλαν
δρίου, τα Αστυνομικά Τμήματα Καλο- 
γρέζας, Νεάπολης και Περισσού, οι Α
στυνομικοί Σταθμοί Ματίου και Πόρτο 
- Ράφτη, καθώς και το Αστυνομικό Φυ
λάκιο Φράγματος Μαραθώνα, καταρ- 
γούνται.

01 ΣΤΟΧΟΙ
ΤΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Προφανής στόχος όλων αυτών των 
μεταβολών είναι να υπάρξει πληρέ
στερη αστυνομική κάλυψη όλων των 
περιοχών της Αττικής και ιδιαίτερα ε
κείνων που παρουσιάζουν έντονα 
προβλήμτα εγκληματικότητας.

Επιπλέον, αποσκοπείται να στρα
φούν περισσότερες δυνάμεις και μέσα 
προς την κατεύθυνση της δίωξης του 
εγκλήματος, με στόχο την καλύτερη 
εξυπηρέτηση του πολίτη και την τό
νωση του αισθήματος ασφαλείας του

Πέρα από τις μεταβολές αυτές, η ε
πίτευξη των προαναφερόμενων στό
χων θα διευκολυνθεί και με την ενί
σχυση των Υπηρεσιών της ΓΑΔΑ με 
νέους ειδικούς φρουρούς, η πρόσλη
ψη των οποίων θα γίνει μέσα στο κα
λοκαίρι, καθώς και με νέους αστυφύ
λακες, που θα αποφοιτήσουν στο τέ
λος του Οκτωβρίου. Με τις δυνάμεις 
αυτές θα ενισχυθούν και θα επε- 
κταθούν οι πεζές και εποχούμενες 
περιπολίες και σε άλλες περιοχές, ό
πως αυτές της Ανατολικής και της Δυ
τικής Αττικής.

Η αναδιάρθρωση των υπηρεσιών 
της Γ.Α.Δ.Α. θα ολοκληρωθεί σε λίγο 
καιρό με την αναδιάρθρωση των υπη
ρεσιών Τροχαίας, την οποία σχεδιά
ζουμε, ώστε οι Υπηρεσίες αυτές να 
μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτε
ρα στον έλεγχο των τροχαίων παρα
βάσεων και τον περιορισμό, μέσω αυ
τού, των τροχαίων ατυχημάτων.

Μετά την αναδιάρθρωση των Υπη
ρεσιών της Αττικής θα επακολουθή
σει αυτή της Θεσσαλονίκης και των 
λοιπών περιοχών της χώρας. Ήδη, 
για το σκοπό αυτό έχουν συγκροτηθεί 
σε κάθε νομό σχετικές Επιτροπές, υπό 
την προεδρία του Νομάρχη και τη 
συμμετοχή του Προέδρου της Τοπι
κής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, 
του Δημάρχου του Δήμου της έδρας 
του Νομού, του Γενικού Αστυνομικού 
Διευθυντή Περιφέρειας και του Αστυ
νομικού Διευθυντή Νομού, οι οποίες 
εξετάζουν το θέμα αυτό και υποβάλ
λουν τις σχετικές προτάσεις τους, ώ
στε οι όποιες αποφάσεις να έχουν την 
κατά το δυνατό στήριξη των τοπικών 
φορέων.

Θα πρέπει ακόμα να τονισθούν ι
διαίτερα οι προσπάθειες που κατα
βάλλονται για τον έλεγχο του φαινο
μένου της λαθρομετανάστευσης, το ο
ποίο πλήττει τα τελευταία χρόνια τη 
χώρα μας. Το σημαντικότερο μέτρο 
προς την κατεύθυνση αυτή ήταν η ί
δρυση και λειτουργία των Υπηρεσιών 
Συνοριακής Φύλαξης στους παραμε
θόριους νομούς της χώρας, οι οποίες 
πραγματικά παίζουν σπουδαίο ρόλο 
στην αποτροπή εισόδου λαθρομετα
ναστών και στην παγίωση του αισθή
ματος ασφαλείας των παραμεθορίων 
περιοχών. Το επιτυχημένο αυτό μέ
τρο θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο 
με τη δημιουργία μιας δεύτερης ζώνης 
Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης 
στους όμορους των παραμεθορίων νο
μούς, για τη στελέχωση των οποίων 
προσλαμβάνονται μέσα στο καλοκαί
ρι άλλοι 1000 συνοριακοί φύλακες.

Τέλος, επειδή θεωρείται ότι ανα
γκαία συνθήκη είναι η ύπαρξη επικοι
νωνίας ανάμεσα στην αστυνομία και 
τους πολίτες, πρόκειται πολύ σύντομα 
να ανακοινωθούν συγκεκριμένες δρά
σεις που θα συμβάλλουν στην αποκα
τάσταση των σχέσεων των ένστολων 
και του απλού πολίτη. ®
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το Ευρωπαϊκό
Αστυνομικό Κολέγιο

Οι ε ξελ ίξε ις  στη διεθνή αστυνομική συνεργασία στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν θα μπορούσαν ν’ αφήσουν ανεπηρέαστο τον 
τομέα της αστυνομικής εκπαίδευσης. Οι διεργασίες για τη 
σύσταση Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Κολεγίου βρίσκονται 
σε πλήρη ε ξέλιξη και λίαν συντόμως το όραμα για μια κοινή 
Ευρωπαϊκή αστυ νομική εκπαίδευση, μια κοινή Ευρωπαϊκή 
αστυνομική κουλτούρα, θα πάρει σάρκα και οστά.

του Αστυνόμου Β'

Ευάγγελου ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗ
Διδάκτορος Κοινωνιολογίας - 
Υπευθύνου Δημοσίων 
Σχέσεων της EUR0P0L

Η διεθνής αστυνομική συ
νεργασία γνωρίζει τα τε
λευταία χρόνια μια πραγ
ματικά άνευ προηγουμέ
νου ανάπτυξη σε όλους 

τους τομείς και προς όλες τις κατευθύν
σεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διατηρεί βε
βαίως την πρωτοπορία και τούτο απο- 
δεικνύεται από το ιδιαίτερα αξιόλογο 
έργο που επιτελούν τα όργανά της σε 
συνεργασία με τα κράτη - μέλη σε κά
θε τομέα εφαρμογής του νόμου. Χαρα

κτηριστικό, για παράδειγμα, είναι το 
γεγονός ότι για πρώτη φορά στην ευ
ρωπαϊκή ιστορία, υπάρχει και λειτουρ
γεί μια Ενιαία Ευρωπαϊκή Αστυνομική 
Υπηρεσία (EUROPOL) (1).

Οι εξελίξεις, λοιπόν, στη διεθνή αστυ
νομική συνεργασία στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, δεν θα μπορού
σαν ν αφήσουν ανεπηρέαστο τον το
μέα της αστυνομικής εκπαίδευσης. Οι 
διεργασίες για τη σύσταση του Ευρω
παϊκού Αστυνομικού Κολεγίου βρί
σκονται σε πλήρη εξέλιξη και λίαν 
συντόμως το όραμα για μια κοινή Ευ
ρωπαϊκή αστυνομική εκπαίδευση, μια 
κοινή Ευρωπαϊκή αστυνομική κουλ
τούρα, θα πάρει σάρκα και οστά.

Ας δούμε, όμως, ποια θα είναι η μορ
φή του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Κο
λεγίου και σε ποιο βαθμό έχουν προ
χωρήσει οι σχετικές διαβουλεύσεις.

Η μορφή και διάρθρωση του 
Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Κολεγίου

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στην ειδική 
συνάντηση που πραγματοποιεί τον Ο
κτώβριο του περασμένου έτους στην 
πόλη Tampere της Φιλανδίας, ενέταξε 
στις προτεραιότητές του για τη δη
μιουργία ενός χώρου ελευθερίας, α
σφάλειας και δικαιοσύνης και τη σύ
σταση του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού 
Κολεγίου. Στα συμπεράσματα αυτής 
της διάσκεψης κορυφής βρίσκουμε 
την αρχική μορφή που θα έχει το Ευ
ρωπαϊκό Αστυνομικό Κολέγιο. Πρό
κειται συγκεκριμένα για τη μορφή ε
νός δικτύου (2) συνεργασίας στο οποί
ο θα συμμετέχουν όλα τα εκπαιδευτικά 
αστυνομικά ιδρύματα των κρατών - 
μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Με 
άλλα λόγια, δεν θα υπάρξει ευθύς εξ 
αρχής η σύσταση και λειτουργία μιας 
συγκεκριμένης υπηρεσίας περιβεβλη- 
μένη με την απαιτούμενη σε τέτοιες 
περιπτώσεις νομική οντότητα, φυσικές 
εγκαταστάσεις και το ανάλογο εκπαι
δευτικό προσωπικό. Αντιθέτως, η αρ
χική μορφή του Κολεγίου θα έχει τυπι
κά και ουσιαστικά τη μορφή ενός δι
κτύου επαφής και άμεσης συνεργασί
ας των εκπαιδευτικών αστυνομικών ι
δρυμάτων όλων των κρατών - μελών.
Η διάρθρωση (3) του εν λόγω δικτύου 
θα βασίζεται στην ίδρυση μιας εθνικής 
μονάδας που κάθε κράτος - μέλος θα 
υποχρεωθεί να συστήσει στην κεντρι
κή του αστυνομική εκπαιδευτική υπη
ρεσία, ήτοι, σε κάθε εθνική αστυνομι
κή ακαδημία ή κεντρικό ινστιτούτο α
στυνομικής εκπαίδευσης, ανάλογα βέ
βαια με τις δομές του κράτος - μέλους. 
Το σύνολο, λοιπόν, αυτών των εθνι
κών μονάδων θα αποτελούν και ταυτό
χρονα θα συνθέτουν το προαναφερό- 
μενο δίκτυο, ήτοι, την αρχική μορφή 
του Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Κολε
γίου.
Η διαρθρωτική αυτή δομή όμως δεν 
σταματά εδώ, αλλά επεκτείνεται και 
προς την κατεύθυνση της διοικητικής 
και γραμματειακής υποστήριξης του 
δικτύου. Προβλέπεται έτσι η σύσταση
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ενός Διοικητικού Συμβουλίου (Man
agement Board) το οποίο θα αποτελεί- 
ται από τους προϊσταμένους των κε
ντρικών εθνικών μονάδων. Στην 
πραγματικότητα, οι προϊστάμενοι των 
εθνικών μονάδων δεν θα είναι άλλοι 
από τους διευθυντές των εθνικών α
στυνομικών ακαδημιών ή πιθανώς 
των προϊσταμένων των κεντρικών υ
πηρεσιών αστυνομικής εκπαίδευσης, 
αφού η σύσταση και λειτουργία των 
κεντρικών εθνικών μονάδων θα υπά
γονται στις αρμοδιότητές τους. Η 
διοίκηση του Συμβουλίου θα ασκείται 
από ένα Διευθυντή και ένα Υποδιευ
θυντή οι οποίοι θα εκλέγονται με τη 
σύμφωνη γνώμη των μελών του Συμ
βουλίου και η θητεία τους θα είναι πε
ριορισμένης χρονικής διάρκειας, ήτοι, 
μέχρι δύο έτη το ανώτερο. Μάλιστα, 
εξετάζεται και το ενδεχόμενο η διοί
κηση του Συμβουλίου να ασκείται α
πό τον Διευθυντή της εθνικής αστυνο
μικής ακαδημίας του κράτους - μέ
λους που ασκεί την προεδρία της Ευ
ρωπαϊκής Ενωσης, έτσι ώστε να εξα
σφαλίζεται η εκ περιτροπής διοίκηση 
του Δικτύου από όλα τα κράτη - μέλη. 
Σε ό,τι αφορά, τέλος, τη διάρθρωση 
του Δικτύου, προβλέπεται να συστα- 
θεί μια Γραμματεία, το έργο της οποί
ας θα εστιάζεται στην υποστήριξη των 
καθηκόντων του Διευθυντού και Υπο- 
διευθυντού του Δικτύου. Η Γραμμα
τεία, αντίθετα με το Διοικητικό Συμ
βούλιο, θα έχει μόνιμη έδρα στην α
στυνομική ακαδημία ενός κράτους - 
μέλους, η επιλογή του οποίου θα γίνει 
σε χρόνο μεταγενέστερο. Οι συζητή
σεις εστιάζονται ακόμη και στη δη
μιουργία μιας εκτελεστικής Επιτρο
πής (Executive Committee), η οποία 
θα έχει ως αποκλειστικό έργο την επί
βλεψη της εκτέλεσης των αποφάσεων 
που θα λαμβάνεται από το Διοικητικό 
Συμβούλιο και τις οποίες τα κράτη - 
μέλη θα αναλαμβάνουν την υποχρέω
ση να υλοποιούν στα πλαίσια των ε
θνικών τους νομοθεσιών. Η κάλυψη 
των εξόδων που θα απορρέουν από τη 
λειτουργία του Δικτύου και των οργά
νων του, θα καλύπτονται, κάτω πάσα 
πιθανότητα, από τις συνεισφορές των 
κρατών - μελών με βάση το ακαθάρι
στο εθνικό προϊόν της κάθε χώρας, ό
πως συμβαίνει σήμερα με την κάλυψη 
των εξόδων λειτουργίας της Europol.

Οι στόχοι και οι αρμοδιότητες του 
Ευρωπαϊκού Αστυνομικού Κολεγίου υπό 
τη μορφή λειτουργίας του ως Δικτύου

Οπως είναι φυσικό, οι αρμοδιότητες 
και το εκπαιδευτικό έργο που θα πρέ
πει να παρουσιάσει και να υλοποιήσει 
το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό Κολέγιο, 
έστω και υπό τη μορφή Δικτύου, θα 
χαρακτηρίζονται αστικά από μια 
πραγματική Ευρωπαϊκή διάσταση, με 
κύριο προσανατολισμό την παροχή 
μιας κοινής αστυνομικής παιδείας σε 
στελέχη αστυνομικών υπηρεσιών από 
δεκαπέντε διαφορετικές χώρες, με 
διαφορετικά νομικά συστήματα, δια
φορετικές κουλτούρες και βέβαια, 
διαφορετικές αστυνομικές παιδείες. 
Καταλαβαίνει, λοιπόν, ο καθένας το 
μέγεθος του εγχειρήματος, αλλά και 
την πρόκληση για την επιτυχή ολο
κλήρωσή του, με βάση βεβαίως την ε
νεργή συμμετοχή και συνεισφορά ό
λων των κρατών - μελών. Ετσι, οι κύ
ριοι στόχοι (4) που θα τεθούν προς υ
λοποίηση σε πρώτη φάση, θα έχουν 
ως ακολούθως:
Η παροχή εκπαίδευσης για την κατα

νόηση των υφιστάμενων εθνικών δο
μών των υπηρεσιών εφαρμογής του 
νόμου στα κράτη - μέλη, καθώς επί
σης και των οργανισμών εκείνων της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης (π.χ. Europol, 
Shengen).
Η βελτίωση της συνεργασίας και πα
ράλληλα του συντονισμού των ιδρυ
μάτων αστυνομικής εκπαίδευσης των 
κρατών - μελών, στις προσπάθειες 
τους για εκπαίδευση στελεχών για την 
αντιμετώπιση των οργανωμένων ε
γκλήματος, και
Η παροχή εκπαίδευσης σε στελέχη α
στυνομικών υπηρεσιών των χωρών ε
κείνων που πρόκειται μελλοντικά να 
ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ενωση. 
Θα πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ ό
τι οι παραπάνω στόχοι αποτελούν κατ 
ουσίαν τις κύριες κατευθύνσεις, δηλα
δή, το γενικό πλαίσιο των εκπαιδευτι
κών δραστηριοτήτων του Δικτύου. Οι 
τομείς όμως στους οποίους το Δίκτυο 
θα εντείνει τις προσπάθειές του, θα 
περιλαμβάνουν ένα ευρύτερο αλλά 
και εξειδικευμένο φάσμα μορφών εκ
παίδευσης, όπως:
- σεμινάρια εκμάθησης ξένων γλωσ
σών,

- σεμινάρια για τη διδασκαλία ειδικών 
τεχνικών εγκληματολογικής έρευνας 
για την αντιμετώπιση συγκεκριμένων 
και σοβαρών μορφών εγκληματικότη
τας, όπως, οικονομικό έγκλημα, ε
γκλήματα που διαπράττονται με τη 
χρήση υπολογιστών (computer 
crime), ανθρωποκτονίες και άλλες 
μορφές εγκλημάτων,
- σεμινάρια εκπαίδευσης εκπαιδευτών 
των αστυνομικών εκπαιδευτικών ι
δρυμάτων των κρατών - μελών,
- αποσπάσεις αστυνομικών υπαλλή
λων μεταξύ των εθνικών αστυνομι
κών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων των 
κρατών - μελών, για διάφορες μορφές 
εκπαίδευσης.
Οι μορφές αυτές εκπαίδευσης, πρέπει 
να επισημάνουμε, αποτελούνε ένα αρ
χικό πεδίο δραστηριοτήτων, βασικό ό
μως για την σταδιακή εφαρμογή και 
λειτουργία του Δικτύου και υπό την 
προϋπόθεση ότι θα επιλυθούν προκα
ταβολικά ένας αριθμός θεωρητικών 
και κυρίως πρακτικών προβλημάτων. 
Για παράδειγμα, όταν μιλάμε για τη 
διεξαγωγή ενός εκπαιδευτικού σεμι
ναρίου σε θέματα τεχνικών εγκλημα
τολογικής έρευνας, την ίδια στιγμή 
προκύπτουν ερωτήματα, όπως, πού 
και υπό ποιες συνθήκες θα διεξαχθεί; 
πώς και σε ποιο βαθμό θα ληφθούν υ
πόψη οι διαφορές των νομικών πλαι
σίων των κρατών - μελών; Ποιοι θα 
συμμετέχουν ως εκπαιδευόμενοι από 
τα κράτη - μέλη, δηλαδή, οι συμμετέ- 
χοντες θα είναι στελέχη προερχόμενα 
μόνο από ειδικές υπηρεσίες των αστυ
νομιών των κρατών - μελών ή θα συ- 
μπεριλαμβάνονται και στελέχη άλλων 
υπηρεσιών εφαρμογής του νόμου, ό
πως, τελωνεία, λιμενικό κλπ. και τέ
λος σε ποια γλώσσα θα διεξαχθεί η εκ
παίδευση;
Παρόμοια ερωτήματα δημιουργού- 
νται και για κάθε παρεμφερή εκπαι
δευτική δραστηριότητα του Ευρωπαϊ
κού Αστυνομικού Κολεγίου. Τούτο, 
όμως, δε σημαίνει σε καμία περίπτω
ση ότι οι διεργασίες που επιτελούνται 
σ αυτό τον τομέα θα διακοπούν ή θα 
αναβληθούν. Αντιθέτως, τα κράτη - 
μέλη είναι υποχρεωμένα, μέσα από τις 
συναντήσεις των αρμοδίων υπηρε
σιών τους και εκπροσώπων τους, να ε
πεξεργαστούν αυτά τα ερωτήματα και 
να δώσουν τις απαραίτητες λύσεις, α-
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φού η σύνοδος κορυφής στο Tampere 
ζήτησε τη συντομότερη δυνατή υλο
ποίηση του Κολεγίου, ενώ η Φιλανδι
κή Προεδρία πρότεινε την έναρξη των 
δραστηριοτήτων του, την 1η Ιανουά
ριου 2001!

Η σημασία του Ευρωπαϊκού 
Αστυνομικού Κολεγίου και 

οι μελλοντικές του προοπτικές

Τελευταία ακούμε όλο και πιο συχνά 
για τις θετικές και αρνητικές εκφάν
σεις της αποκαλούμενης παγκοσμιο
ποίησης. Πράγματι το φαινόμενο της 
παγκοσμιοποίησης επηρεάζει σχεδόν 
όλους τους τομείς της κοινωνικής, πο
λιτικής και οικονομικής ζωής κάθε 
χώρας. Ο τομέας, λοιπόν της αστυνό
μευσης δεν θα μπορούσε να αποτελέ- 
σει εξαίρεση και ήδη τα αποτελέσμα
τα είναι ορατά. Ενώ, για παράδειγμα, 
οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης 
στον οικονομικό χώρο δημιουργούν, 
μεταξύ άλλων, ένα κλίμα ανταγωνι
σμού μέσα από το οποίο προκύπτουν 
συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες, 
και, παράλληλα, δίνονται ευκαιρίες 
για μεγαλύτερη ανάπτυξη των οικονο
μικών τους δραστηριοτήτων, οι ίδιες 
ευκαιρίες και τα ίδια ευνοϊκά πλαίσια 
ανάπτυξης δραστηριοτήτων προσφέ- 
ρονται και για τις οργανωμένες εγκλη
ματικές ομάδες. Κατά συνέπεια, το έ
γκλημα εξελίσσεται ταχύτατα χωρίς 
πλέον να περιορίζεται από εθνικά σύ
νορα και λαμβάνει κυριολεκτικά μια 
διεθνή διάσταση, με όλα τα αρνητικά 
επακόλουθα, βέβαια, που αυτή η διε
θνοποίηση του εγκλήματος επιφέρει 
στις δομές των σύγχρονων κοινωνικο
οικονομικών συστημάτων. Η αντιμε
τώπιση του διεθνούς οργανωμένου ε
γκλήματος επαφίεται, ως γνωστόν, 
στις αρμόδιες υπηρεσίες εφαρμογής 
του νόμου κάθε χώρας, οι οποίες ήδη 
προσπαθούν να συνεργαστούν και να 
εναρμονίσουν τις προσπάθειές τους 
στο διεθνή χώρο. Σε αυτό το διεθνή 
πλαίσιο αστυνομικής συνεργασίας, η 
σύσταση ενός κοινού Αστυνομικού 
Κολεγίου μεταξύ των κρατών - μελών 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αποκτά ι
διαίτερη σημασία και σπουδαιότητα. 
Οι προσπάθειες των αστυνομιών των 
δεκαπέντε χωρών, αλλά και των υπό 
ένταξη χωρών (Ουγγαρία, Πολωνία,

Τσεχία, Ε
σθονία, Σλο
βενία και 
Κ ύ π ρ ο ς ) ,  
χρειάζονται 
απαραίτητα 
μια κοινή 
και εναρμο
νισμένη βά
ση αστυνο
μικής παι
δείας για να 
αντιμετωπί
σουν όσο το 
δυνατό περισσότερο αποτελεσματικά 
το διεθνές οργανωμένο έγκλημα.
Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίο το γεγονός 
ότι τα κράτη - μέλη υποστήριξαν με 
θέρμη την ιδέα ότι το Αστυνομικό 
Κολέγιο θα μπορούσε, με την έναρξη 
της λειτουργίας του, να διοργανώσει 
αμέσως το Σεμινάριο Εκπαίδευσης σε 
θέματα Ευρωπαϊκής Αστυνόμευσης 
(Training Cource on European Polic
ing) (5). Πρόκειται για ένα σεμινάριο 
στο πλαίσιο του οποίου θα ενταχθεί έ
νας κύκλος σπουδών που θα περιλαμ
βάνει γνωστικά αντικείμενα, όπως 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο (European Law), 
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Human 
Righes), Συγκριτικές Αστυνομικές 
Σπουδές (Comparative Police Stud
ies), Στρατηγική Αντιμετώπιση του Ε
θνικού και Διεθνή Εγκλήματος 
(Strategic Management of National 
and International Crime), Αστυνομι
κές Επιχειρήσεις (Police Operations), 
καθώς επίσης και το αντικείμενο της 
υπηρεσιακής απόδοσης / αποτελεσμα- 
τικότητας και συνεργασίας (Perfor
mance Management and Partnership 
Working). Δεν αποκλείεται, επίσης, οι 
απόφοιτοι αυτών των κύκλων σπου
δών να λαμβάνουν ακαδημαϊκό δί
πλωμα σπουδών που θα αναγνωρίζε
ται αμοιβαία από τις αρμόδιες αρχές 
των κρατών - μελών.
Το μέλλον, εν πάση περιπτώσει, του 
Αστυνομικού Κολεγίου, το οποίο ό
πως ήδη αναφέραμε θα ξεκινήσει να 
λειτουργεί υπό τη μορφή Δικτύου, θα 
επιφέρει σημαντικές και ταχύτατες ε
ξελίξεις για όλα τα συναφή θέματα α
στυνομικής εκπαίδευσης. Μέχρι τέλος 
του τρέχοντος έτους θα υπάρξει πιθα
νότατα απόφαση του Συμβουλίου Υ
πουργών Δικαιοσύνης και Εξωτερι

κών Υποθέσεων με βάση την οποία θα 
ιδρύεται το Ευρωπαϊκό Αστυνομικό 
Κολέγιο υπό τη μορφή δικτύου. Η σύ
σταση αυτή θα αποτελεί το πρώτο 
στάδιο λειτουργίας του αλλά και την 
απαρχή των προετοιμασιών και διαδι
κασιών για τη δημιουργία μιας ενιαίας 
Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας 
(6). Προς το παρόν, οι προσπάθειες ε
πικεντρώνονται στη σύσταση και λει
τουργία του Δικτύου Αστυνομικών Α- 
καδημιών ή Κολεγίων των κρατών - 
μελών και εκτιμώ προσωπικά ότι σύ
ντομα θα δούμε στην Αστυνομική Α
καδημία της Ελληνικής Αστυνομίας 
την επιγραφή: EUROPEAN POLICE 
COLLEGE - HELLENIC SECTION.

Σημειώσεις
(1) . Η ίδρυση της Europol (European 
Police Office) προβλέφθηκε αρχικά στη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ για την Ευρω
παϊκή Ενωση (άρθρο Κ.1.9), η οποία υ- 
πεγράφη στις 7 Φεβρουάριου 1992. Πα
ρά ταύτα, χρειάστηκε ένα μεγάλο χρονι
κό διάστημα έως ότου να αναλάβει πλή
ρως τις δραστηριότητές της. Εν συντο
μία η Europol άρχισε να λειτουργεί ως 
Μονάδα Ναρκωτικών της Europol τον 
Ιανουάριο του 1994, τον Οκτώβριο του 
1998 επικυρώθηκε η Σύμβαση της 
Europol από όλα τα κράτη - μέλη και, 
τελικά, ο οργανισμός ανέλαβε επίσημα 
τις δραστηριότητες την 1η Ιουλίου 
1999. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται 
στο γεγονός ότι υπήρξαν χρονοβόρες 
διαδικασίες για τη σύνταξη και επικύ
ρωση της Σύμβασης από όλα τα κοινο
βούλια των κρατών μελών, καθώς επί
σης και για την υιοθέτηση μιας σειράς 
νομικών κειμένων και κανονισμών που 
απορρέουν από τις επιμέρους διατάξεις 
της Σύμβασης.
(2 ) . Συμπεράσματα της Φιλανδικής
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Προεδρίας από την ειδική συνάντηση 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Tam
pere, 15/16 Οκτωβρίου 1999, Recom
mendation No 47: ...the European Police 
College should start as a network of 
existing national training centres... (ανα
λυτικά τα συμπεράσματα της Προεδρίας 
στο website του Συμβουλίου: 
http:ne.eu.int/news room).
(3) . Αναφορικά με τη διάρθρωση και 
τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου Α
στυνομικών Κολεγίων, ιδιαίτερα λεπτο
μερής και ενδιαφέρουσα, από κάθε άπο
ψη, είναι η προκαταρκτική μελέτη που 
συντάχθηκε από τον Dietrich Neumann 
της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλί
ου. Βλέπε σχετικό έγγραφο του Συμβου
λίου με αριθμό 6391/00, CATS 14 / 
ENFOPOL 15, 22 February 2000, 
Council of the European Union.
(4) . Στην ίδια μελέτη, ο.π. επίσης, σχετι
κό είναι το έγγραφο της Πορτογαλικής 
Προεδρίας προς την Ομάδα Εργασίας 
Αστυνομική Συνεργασία με αριθμό 
8198/00, ENFOPOL 30, 5 May 2000,

Council of the European Union, καθώς 
και το έγγραφο 8560/00, ENFOPOL 33, 
19 May 2000 προς την Επιτροπή του 
άρθρου 36 της Συνθήκης για την Ευρω
παϊκή Ενωση.
(5) . ο.π. σημείωση 3.
(6) . Τόσο η σύσταση του Δικτύου Ευ
ρωπαϊκών Αστυνομικών Κολεγίων, όσο 
και η μετέπειτα ίδρυση ενός ενιαίου Ευ
ρωπαϊκού Αστυνομικού Κολεγίου ή Ευ
ρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας υπό 
τη μορφή ενός οργάνου της Ενωσης, με 
φυσικές εγκαταστάσεις, εκπαιδευτικό 
προσωπικό κλπ., δημιουργούν εύλογα 
το ερώτημα της έδρας αυτού του εκπαι
δευτικού οργανισμού. Πρέπει, λοιπόν, 
να σημειώσουμε ότι το θέμα της έδρας 
κάθε διεθνούς οργανισμού αποτελεί πά
ντοτε ζήτημα εξόχως σημαντικό και η 
τελική απόφαση λαμβάνεται σε όλες τις 
περιπτώσεις από το Συμβούλιο Υπουρ
γών της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σχετικά 
με την έδρα του Δικτύου Ευρωπαϊκών 
Αστυνομικών Κολεγίων, το οποίο μελ
λοντικά θα λάβει τη φυσική και νομική 
μορφή της ενιαίας Ευρωπαϊκής Αστυνο

μικής Ακαδημίας, υποψήφιες χώρες που 
εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον στη συ
νάντηση του Συμβουλίου Υπουργών Δι
καιοσύνης και Εσωτερικών στη Λισα- 
βώνα, 3/4 Μαρτίου 2000, είναι η Ιταλί
α, η Γ αλλία και η Φιλανδία. Μάλιστα, η 
Γ αλλία θεωρεί το ζήτημα της σύστασης 
του Κολεγίου θέμα προτεραιότητας για 
την επερχόμενη Γαλλική Προεδρία και 
στη Σύνοδο του Συμβουλίου στις 29 
Μαΐου 2000, στις Βρυξέλλες, η Γαλλική 
αντιπροσωπεία ανακοίνωσε ότι θα διορ- 
γανώσει μια σειρά εκπαιδευτικών αστυ
νομικών ιδρυμάτων των κρατών - με
λών. Στην ίδια συνάντηση, η Πορτογα
λική Προεδρία ανακοίνωσε την πρόθε
σή της να παρουσιάσει Σχέδιο Απόφα
σης για τη σύσταση του Δικτύου Ευρω
παϊκών Αστυνομικών Κολεγίων, το ο
ποίο θα τεθεί προς συζήτηση και τελική 
υιοθέτηση από τη Γαλλική Προεδρία. 
Βλέπε Δελτίο Τύπου του Συμβουλίου 
8832/00 (Presse 183), 2266th Council 
Meeting, Brussels, 29 May 2000, σελ. 
12 (Internet: http: /ue.eu.int/ News
room). ■
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Το Αναφαίρετο  δικαίωμα
στη διαφορά

...Αυτόν τον “ Αλλο”, τον “διαφορετικό”, ο ρατσισμός όχι απλώς δεν 
τον ανέχεται, αλλά τον δαιμονοποιεί. Και στην καλύτερη μεν και ε 
πιεικέστερη εκδοχή τον αποστρέφεται, τον περιφρονεί, τον υπο
πτεύεται, είναι “κουμπωμένος” απέναντι του και τον φοβάται - ξενο
φοβία-, στη δε χειρότερη περίπτωση τον μισεί, τον απ ορρίπ τει, 

τον αποκλείει και τον διώκει.
του

Αριστόβουλου ΜΑΝΕΣΗ *

Σ την εποχή μας, ρατσισμός εί
ναι εν γένει η εναντίωση προς 
κάθε είδους και μορφής ιδιαι
τερότητα. Ο ρατσισμός δίνει 
έμφαση στις διαφορές και 

παραβλέπει τις ομοιότητες. Αξιολογεί

και διακρίνει τους ανθρώπους σε “η- 
μετέρους” και σε “ετέρους”, προτιμώ
ντας και υπερτιμώντας τους πρώτους, 
υποτιμώντας και απεχθανόμενος τους 
δεύτερους. Και κάνει την αξιολόγηση 
με βάση το “Δικό μας” σε αντιδιαστο

λή με το “Άλλο”, 
έναντι του οποίου 
τηρεί αρνητική 
στάση. Και απορ
ρίπτει τον “Άλ
λο”, δηλαδή την 
οποιαδήποτε ετε
ρότητα, της οποί
ας όμως την ανα
γνώριση και την 
προστασία διεκδι- 
κεί ο “Άλλος”, 
προβάλλοντας το 
“δικαίωμα στη 
διαφορά”.

“Άλλον”, δε, 
θεωρεί ο ρατσι
σμός όποιον απο
κλίνει από τη δε
δομένη ταυτότη
τα, την κατεστη
μένη πλειονότη
τα, την κρατούσα 
κ α ν ο ν ι κ ό τ η τ α ,  
δηλαδή όποιον εί
ναι “διαφορετι
κός” και αποτελεί 
εξαίρεση ή “μειο
νότητα”: τον ξέ
νο, τον αλλοδαπό, 
το μετανάστη, τον 
μαύρο, τον ομο
φυλόφιλο, τον αλ
λόθρησκο, τον 
τσιγγάνο, στα δε

αυταρχικά πολιτεύματα και τον αντι
πολιτευόμενο ή τον απλώς πολιτικά 
διαφωνούντο.

Αυτόν τον “Άλλο”, το “διαφορετι
κό”, ο ρατσισμός όχι απλώς δεν τον α
νέχεται, αλλά τον δαιμονοποιεί. Και 
στην καλύτερη μεν και επιεικέστερη 
εκδοχή τον αποστρέφεται, τον περι- 
φρονεί, τον υποπτεύεται, είναι “κου
μπωμένος” απέναντι του και τον φο
βάται - ξενοφοβία-, στη δε χειρότερη 
περίπτωση τον μισεί, τον απορρίπτει, 
τον αποκλείει και τον διώκει.

Η θεωρητική - πολιτική, νομική, η
θική-αντίκρουση αυτής της ρατσιστι
κής ιδεολογίας δεν είναι δύσκολη. Συ
νοπτικά: Εν πρώτοις είναι βέβαιο ότι 
πέρα από τις οποιεσδήποτε διαφορές 
και ιδιαιτερότητες όλοι οι άνθρωποι, 
ως έλλογα και συνειδητά όντα, έχουν 
εξ ορισμού μία θεμελιώδη κοινή ιδιό
τητα: την ανθρώπινη ιδιότητα. Αυτή η 
ιδιότητα, και η εντεύθεν ομοιότητα έ
χει αξία καθεαυτήν: είναι αυταξία. 
Κάθε άνθρωπος δικαιούται να αυτο- 
καθορίζεται και μέσω του αυτοκαθο- 
ρισμού του να είναι ελεύθερος. Στο 
πλαίσιο, βέβαια, μιας εξουσιαστικά 
οργανωμένης κοινωνικής συμβίωσης 
η ελευθερία είναι κατ’ ανάγκην, εκ 
των πραγμάτων, σχετική. Όμως όλοι 
οι συμβιούντες δικαιούνται να διεκδι- 
κούν ίση μεταχείριση, ώστε να επιτυγ
χάνουν, όσο γίνεται περισσότερο, τον 
αυτοκαθαρισμό τους, δηλαδή την ε
λευθερία τους, σε συνδυασμό πάντως 
με την ελευθερία των άλλων. Εάν κά
θε άνθρωπος ως συγκεκριμένο πρό
σωπο έχει σύμφυτες ή επίκτητες ιδιό
τητες, διαφορετικές από τους άλλους, 
αυτό δεν σημαίνει ότι οι διαφορετικοί 
άνθρωποι είναι άνισοι, καλύτεροι ή 
χειρότεροι ανώτεροι ή κατώτεροι. Ό
λοι είναι διαφορετικοί, αλλά και όλοι 
είναι ίσοι, επειδή ακριβώς έχουν την 
κοινή σε όλους ανθρώπινη ιδιότητα 
και τη συναφή αξία. Στο πλαίσιο δε 
των ιδιαιτεροτήτων τους δικαιούνται 
να είναι όχι μόνο ίσοι, αλλά και ελεύ
θεροι. Αυτά είναι, άλλωστε, τα δύο 
βασικά προτάγματα της δημοκρατίας. 
Και στοιχείο της ελευθερίας τους εί
ναι βασικά το δικαίωμα αυτοκαθορι- 
σμού -καθένας “να είναι ο εαυτός 
του”- εξ ου και το δικαίωμα στη δια
φορά. Επομένως οι ιδιαιτερότητές 
τους πρέπει καταρχήν, να είναι σεβα-
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στες, αφού έτσι επιβεβαιώνεται και 
διασφαλίζεται η συγκεκριμένη ψυχο
σωματική ύπαρξή τους, ως συνυφα- 
σμένη με τη θεμελιώδη ιδιότητα και 
αξία τους ως ανθρώπων...

...Η διεθνής έννομη τάξη έχει, ιδίως 
μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, απο- 
δοκιμάσει και καταδικάσει κάθε μορ
φή ρατσισμού, ενώ παράλληλα έχει 
θεσπίσει όργανα, μηχανισμούς και 
διαδικασίες ελέγχου για την προστα
σία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
(π.χ. Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, 
Οικουμενική Διακήρυξη του 1948, 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση του 1950, Διε
θνής Σύμβαση του 1965 για την κα
τάργηση κάθε μορφής φυλετικών δια
κρίσεων, δύο Διεθνή Σύμφωνα του 
1966 για τα ατομικά, πολιτικά, κοινω
νικά κλπ. δικαιώματα, Τελική Πράξη 
του Ελσίνκι του 1975 και πολλά άλλα 
διεθνή κείμενα). Με αυτές και με άλ
λες διεθνείς συμβάσεις τα σύγχρονα 
κράτη έχουν εκχωρήσει μέρος της ε
θνικής κυριαρχίας τους (πρβλ. άρθρο 
28 παρ. 2-3 του ισχύοντος ελληνικού 
Συντάγματος) σε υπερκρατικούς ορ
γανισμούς. Εξ ου και η διεθνοποίηση 
της προστασίας των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων, η οποία επέφερε τη συρ
ρίκνωση και σχετικοποίηση της εθνι
κής κυριαρχίας των καθέκαστα κρα
τών, με την παροχή δυνατότητας ε
πεμβάσεων στις εσωτερικές υποθέ
σεις τους εκ μέρους διεθνών οργανι
σμών, σε περιπτώσεις σοβαρών παρα
βιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμά
των.

Πάντως εν όψει της βασικής αρχής 
της μη επέμβασης του άρθρου 2 παρ. 
7 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, 
δεν νομιμοποιούνται για τις “ανθρω
πιστικές” αυτές επεμβάσεις τα οποια
δήποτε άλλα κράτη, ενεργώντας αυ- 
τοβούλως και κατά το δοκούν, αλλά 
μόνο τα συγκεκριμένα θεσμοθετημέ
να από το διεθνές δίκαιο όργανα, τα ο
ποία έχουν κανονιστικά καταστεί αρ
μόδια να ασκούν έλεγχο και να επι
βάλλουν κυρώσεις (όπως π.χ. το Ευ
ρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου του Στρασβούργου). 
Όσον αφορά δε, ειδικότερα, στη λήψη 
κατασταλτικών μέτρων, με χρήση βί
ας (ένοπλη επέμβαση -manu militari), 
για λόγους προστασίας των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων, εναντίον κράτους

που τα παραβιάζει συστηματικά και 
σε ευρεία κλίμακα (π.χ. με μέτρα έ
ντονου και βίαιου ρατσιστικού χαρα
κτήρα κατά μειονοτικών ομάδων), το 
μόνο διεθνές όργανο που νομιμοποιεί
ται προς τούτο είναι το Συμβούλιο Α
σφαλείας του ΟΗΕ. Το γεγονός ότι υ
πήρξαν ενίοτε, στο παρελθόν, παρα
βιάσεις αυτού του κανόνα από ορι
σμένα κράτη αυτσγνωμόνως δρώντα 
(π.χ. των ΗΠΑ στο Ιράν το 1980, της 
Γαλλίας στο Ζαΐρ το 1991, των ΗΠΑ 
στην Αϊτή το 1994) δεν αποτελεί ε
παρκή νομική βάση για να θεωρηθεί 
ότι έτσι έχει δήθεν δημιουργηθεί σχε
τικό έθιμο και μάλιστα -αν είναι δυνα
τόν!- καταργητικό του προαναφερθέ- 
ντος ρητού κανόνα του Χάρτη του Ο
ΗΕ.

Άλλωστε, εάν η διεθνής κοινότητα 
επαφιόταν στα κατ’ ιδίαν κράτη- ή σε 
μη ειδικώς αρμόδια, θεσμοθετημένα 
και εξουσιοδοτημένα διεθνή όργανα- 
για την επιβολή τέτοιων κυρώσεων ή 
κάλυπτε τυπικά και επιλεκτικά, για 
την προστασία των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων ή “του νόμου και της τά
ξης”, επεμβάσεις, και μάλιστα ένο
πλες, στο εσωτερικό άλλων κρατών, 
θα προέκυπτε, εκ των πραγμάτων, ένα 
χαοτικό καθεστώς διεθνούς ανομίας 
και αναρχίας διάχυτης, με πρακτικό α
ποτέλεσμα, σε τελική ανάλυση, την ε
πιβολή της “ανθρωπιστικής” θέλησης 
του εκάστοτε ισχυροτέρου...

*  Το κείμενο αυτό αποτελεί απόσπα
σμα από την εναρκτήρια - εισαγωγική 
ομιλία του Καθηγητή Αριστόβουλου 
Μ άνεση στο “Διεθνές Συνέδριο για τον 
οικονομικό και κοινωνικό ρατσισμό ”, 
που οργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη, στις 
14-18 Μαϊου 1995, το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο, το 
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Δη- 
μ,ανεπιστήμιο Θράκης.

Ο Αριστόβουλος Μάνεσης γεννήθη
κε στο Αργοστόλι, το 1922, σπούδασε 
νομικά στα Πανεπιστήμια της Θεσσα
λονίκης, των Παρισίων και της Χαϊ- 
δελβέργης. Διδάκτωρ Νομικής αναγο- 
ρεύθηκε το 1953. Το 1957 εκλέχτηκε υ
φηγητής, το 1961 έκτακτος καθηγητής 
και τέσσερα χρόνια αργότερα τακτικός 
καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη 
Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης.

Η ομιλία του κατά την αγόρευσή του 
σε Καθηγητή έδινε το στίγμα των προ
σωπικών του επιλογών και των ιδεο
λογικών του πιστεύω: “...Το Συνταγ
ματικό Δίκαιο, που ρυθμίζει κατά βάση 
τη συγκρότηση και την άσκηση της 
κρατικής εξουσίας, δεν είναι πάντοτε 
και αναγκαία, μπορεί όμως να αποβεί 
ουσιωδώς, “τεχνική ” της πολιτικής ε
λευθερίας... Εφόσον, λοιπόν, το Συ
νταγματικό Δίκαιο είναι η τεχνική της 
πολιτικής ελευθερίας, η επιστήμη που 
ασχολείται με την ερμηνεία και τη με
λέτη των κανόνων του, αποβαίνει η ε
πιστήμη της πολιτικής ελευθερίας... ”

Ανατάχθηκε σφόδρα στο καθεστώς 
της 21ης Απριλίου ‘67 και ήταν από τα 
πρώτα ενεργά μέλη της αντιδικτατορι- 
κής οργάνωσης “Δημοκρατική Άμυ
να ", στη συμπρωτεύουσα. Η δράση του 
τού στοίχισε τη δίωξή του από το Πα
νεπιστήμιο (1968) και τον εκτόπισμά 
του για ένα διάστημα στο Λιδωρίκι. Ε
πανήλθε στη Νομική Σχολή Θεσσαλο
νίκης ύστερα από την αποκατάσταση 
της Δημοκρατίας.

Του αποτίθηκε δίκαια ο τίτλος του 
πρύτανη των Ελλήνων συνταγματολό- 
γων. Αγωνιστής, δάσκαλος, διανοούμε
νος, νομικός με ήθος, ευθιδικία αλλά 
και ευθικρισία. Με την τόλμη του κα- 
τάφερε να συμβάλει στην εδραίωση του 
δημοκρατικού πολιτεύματος στη χώρα 
μας, διευρύνοντας έτσι τα σύνορα της 
επιστήμης του.

Από τις κορυφαίες στιγμές της στα
διοδρομίας του ήταν το 1992 όταν εξε- 
λέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Α
θηνών. Διετέλεσε, επίσης, πρόεδρος 
της Ένωσης Ελλήνων Συνταγματολό- 
γων και αντιπρόεδρος της Ελληνικής 
Ένωσης για τα Δικαιώματα του Αν
θρώπου.

Χαρακτηριστικός είναι ο αποχαιρετι
σμός του Δικηγορικού Συλλόγου Αθη
νών: “Αποχαιρετούμε το μεγάλο νομι
κό που διεύρυνε με τόλμη τα όρια της 
συνταγματικής επιστήμης, τον πανεπι
στημιακό δάσκαλο που ανέδειξε το λει
τούργημά του με την καθημερινότητά 
του αλλά και με τη στάση του στην πνι
γηρή ατμόσφαιρα της συνταγματικής ε
κτροπής του ‘65 και της κατάλυσης του 
δημοκρατικού μας πολιτεύματος το 
‘67, τον ενεργό πολίτη, ο οποίος μέχρι 
τα στερνά του δεν έπαψε να συμμετέ
χει, να αγωνιά, να δοκιμάζεται... ” ■
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ΗΥΠΑΤΗ
λους και σε ορισμένες περιπτώσεις α
κόμα και την ταυτότητά τους.

Η προσφυγική εξορία μπορεί να έ
χει σύντομη χρονική διάρκεια (λίγες 
εβδομάδες), αλλά μπορεί να διαρκέ
σει πολλά χρόνια. Μερικοί πρόσφυγες 
ξεκινούν νέα ζωή στις χώρες που τους 
δέχονται, αλλά σε πολλές περιπτώσεις 
επιστρέφουν στην πατρίδα τους. Η ε-

50 χρόνια καθοδηγεί και συντονίζει τη διεθνή δράση για την προστασία των 
προσφύγων παγκοσμίως και την επίλυση των προβλημάτων τους

Αρμοστεία
των Ηνωμένων Εθνών 

για τους Πρόσφυγες

Πρόσφυγες τους να διαφύγουν και να αναζητή
σουν ασφάλεια σε άλλες χώρες, έχα
σαν κάθε δικαίωμα και κάθε περιου
σιακό στοιχείο. Έχασαν τα σπίτια 
τους, τα προσωπικά τους είδη, την εκ
παίδευση, την υγειονομική περίθαλ
ψη, στενά συγγενικά πρόσωπα και φί-

πιστροφή δεν βάζει πάντοτε τέλος στα 
προβλήματά τους. Για παράδειγμα, 
σήμερα πολλοί μπορούν να επιστρέ- 
ψουν στη Βοσνία και στην Ερζεγοβί
νη, αλλά δεν μπορούν να αξιώσουν τα 
παλιά τους σπίτια.

και ...κανηνηυενοι
Οι άνθρωποι καταφεύγουν στην 

προσφυγιά, όταν καταπατούνται ένα ή 
περισσότερα βασικά τους δικαιώμα
τα. Οι πρόσφυγες, στην προσπάθειά

'■% Jill
-'Mem J§§|



Το π ροσω υνικό Ειίτπυα

Κατά τη διάρκεια των αιώνων, οι 
άνθρωποι υποχρεώθηκαν να εγκατα- 
λείψουν την ίδια τους την πατρίδα ή 
την κοινότητα ως αποτέλεσμα διώξε
ων, ένοπλων συρράξεων και βίας. Και 
σε όλα τα μέρη του κόσμου, κυβερνή
σεις, στρατοί και επαναστατικά κινή
ματα έχουν καταφύγει στη βίαιη μετα
κίνηση ανθρώπων προκειμένου να ε
πιτύχουν τους πολιτικούς και στρα
τιωτικούς τους σκοπούς.

Οι άνθρωποι που πλήττονται περισ
σότερο από το πρόβλημα της βίαιης 
μετακίνησης είναι συχνά τα πλέον πε
ριθωριοποιημένα μέλη της κοινωνίας: 
μέλη μειονοτήτων, απάτριδες, αυτό- 
χθονες πληθυσμοί και άλλοι οι οποίοι 
αποκλείονται από τις δομές της πολι
τικής εξουσίας. Πολλοί άνθρωποι 
διωκόμενοι από τις κυβερνήσεις τους 
ή από άλλα μέλη της κοινωνίας τους, 
βρίσκονται σε κατάσταση μόνιμης α
νασφάλειας.

Με την εκπνοή του 20ού αιώνα, πε
ρισσότεροι από ποτέ άνθρωποι ζουν 
σε χώρες με σχετικά πλουραλιστικά 
πολιτικά συστήματα. Παρ’ όλα αυτά, 
οι πολίτες πολλών κρατών συνεχίζουν 
να πλήττονται από παραβιάσεις αν
θρωπίνων δικαιωμάτων, κοινωνικές 
αναταραχές και πολιτική αστάθεια.

Ένας μεγάλος αριθμός κρατών, κυ
ρίως αλλά όχι αποκλειστικά στην Α
φρική, την Ασία και τη Μέση Ανατο
λή, παραμένουν υπό το καθεστώς α
πολυταρχικών μορφών διακυβέρνη
σης.

Κατά τις δεκαετίες του 1970 και του 
1980, σε χώρες από την Αγκόλα και τη 
Μοζαμβίκη στη Νοτιοανατολική Α
φρική έως το Ελ Σαλβαδόρ και τη Νι
καράγουα στην Κεντρική Αμερική 
και την Καμπότζη στη Νοτιοανατολι
κή Ασία, οι μορφές των ένοπλων συ
γκρούσεων είχαν αρκετές ομοιότητες. 
Η στρατιωτικοποίηση πολλών χαμη
λού εισοδήματος κρατών, διευκόλυνε 
την κυβέρνηση και την άρχουσα τάξη 
που εστερείτο λαϊκής υποστήριξης, να 
παραμείνει στην εξουσία, ενώ οι κοι
νωνικές και πολιτικές διαμάχες παρέ
μεναν άλυτες και ισχυροποιούνταν με 
τραγικά αποτελέσματα για μερίδα του 
λαού

Η περίοδος μετά τα τέλη της δεκαε

® )  U N H C R
τίας του 1980 υπήρξε ιδιαίτερα 
θυελλώδης, αλλά δεν είναι η πρώ
τη φορά που το διεθνές πολιτικό 
σύστημα έχει υποστεί θεμελιώ
δεις αλλαγές. Τη μεταψυχροπο
λεμική περίοδο, όπως και τις πε
ριόδους μετά τους δύο Παγκό
σμιους Πολέμους, οι αναγκαστι
κές μετακινήσεις πληθυσμών α
ποδείχθηκε ότι αποτελούν μια 
βασική συνέπεια της έκλειψης 
των παλαιών ιδεολογιών, της 
πτώσης των υπαρχουσών αυ
τοκρατοριών και της δημιουρ
γίας νέων κρατικών οντοτή
των.

Αυτή τη στιγμή περίπου 35 
εμφύλιοι πόλεμοι και ένας 
πολύ μεγαλύτερος αριθμός 
συγκρούσεων χαμηλότερης 
έντασης βρίσκονται σε εξέ
λιξη σ’ όλον τον κόσμο. Οι 
αντιμαχόμενες πλευρές αυ
τών των συρράξεων έχουν 
σε πολλές περιπτώσεις πα
ραβιάσει κατάφωρα το διε
θνές ανθρωπιστικό δίκαιο 
βιαιοπραγώντας κατά των 
αμάχων. Καταφανείς φρι
καλεότητες, συστηματικοί 
βιασμοί, αρπαγή ομήρων, 
επιβεβλημένη λιμοκτονία, 
καταστροφή θρησκευτι
κών και ιστορικών μνημείων, χρήση 
οβίδων και πυραύλων κατά των αμά
χων εκτοπίζουν ή ωθούν στην προ
σφυγιά εκατομμύρια κατατρεγμένων 
από την Αγκόλα για παράδειγμα ή το 
Σουδάν ή το Αφγανιστάν ή την Τουρ
κία ή τη Σρι Λάνκα.

Τα τελευταία χρόνια του 20ου αιώ
να οι αριθμοί συγκλονίζουν. Η Ύπατη 
Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για 
τους Πρόσφυγες είναι αυτή τη στιγμή 
υπεύθυνη για 22.000.000 ανθρώπους 
σε όλον τον κόσμο εκ των οποίων 
13.000.000 είναι πρόσφυγες με τη 
συμβατική σημασία δηλαδή άνθρωποι 
που εγκατέλειψαν τη χώρα τους για να 
ξεφύγουν από τις διώξεις, τις ένοπλες 
συγκρούσεις ή τη βία. Σε αυτούς μπο
ρεί να προστεθεί και ένας μεγάλος α
ριθμός ξεριζωμένων, που δεν απολαμ
βάνουν κάποιας μορφής διεθνούς 
προστασίας ή βοήθειας και που η 
πλειοψηφία τους παραμένει εντός των 
συνόρων της πατρίδας τους. Συνολι-

ΥΠΑΤΗ ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ Ο Η [
ΓΙΑ ΤΟΥΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

«Καθένας που 

διώκεται για τις 

™  π ο ι ή σ ε ι ς  τ ο υ  

έχει το δικαίωμα 

m  ζητήσει κάι να 

Χ(ψ  δοθεί άσυλο»

Πλ , *Ο ΙΜ ιλ Δ , ΑΗΟη,ΠΙΗΟ,,
ΔίΚΑ ίΟ Μ ΑΤΟ Ν

κα,
περίπου 50 εκατομύρια άνθρωποι σε 
όλον τον κόσμο θα μπορούσαν να χα
ρακτηριστούν δικαιολογημένα ως θύ
ματα επιβεβλημένης εκτόπισης.

Οι διάφορες εξελίξεις στον πλανήτη 
έχουν οδηγήσει σε μια δυσδιάκριτη 
ποικιλία δεδομένων σχετικά με το 
προσφυγικό ζήτημα. Οι επιστημονικοί 
αναλυτές και οι ανθρωπιστικές οργα
νώσεις χρησιμοποιούν τώρα έννοιες 
όπως: κύματα αιτούντων άσυλο, μαζι
κές απελάσεις, εθνικές εκκαθαρίσεις, 
αναγκαστική μετακίνηση λόγω φυσι
κών καταστροφών, εκτόπιση λόγω α
νάπτυξης, αναγκαστική μετανάστευ
ση, εσωτερική εκτόπιση, εκούσια με
τακίνηση πληθυσμών, ανταλλαγή 
πληθυσμών, ακούσια ανταλλαγή και 
αναγκαστική παλιννόστηση.

Οι συνθήκες και τα χαρακτηριστικά 
των ανθρώπων από τις ανωτέρω δια
φορετικές μορφές ξεριζωμού ποικί- 
λουν. Υπάρχουν προφανώς σημαντι-
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κές διαφορές μεταξύ του αγρότη που 
ξεριζώθηκε εξαιτίας των συγκρούσε
ων στο νότιο Σουδάν με τον Βόσνιο α
πό το Σεράγεβο που κατέφυγε στη 
Γερμανία ή του Παλαιστίνιου πρό
σφυγα δεύτερης γενιάς που δεν πάτη
σε ποτέ το πόδι του στο έδαφος που 
θεωρεί ως πατρίδα του. Παρ’ όλα αυ
τά οι άνθρωποι αυτοί έχουν την ίδια 
ανάγκη προστασίας και το κοινό δι
καίωμα να αντιμετωπίζονται με τρόπο 
σύμφωνο προς τις ανθρωπιστικές αρ
χές και τους κανόνες των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων.

Η Ύπατη Α ρ ισ τε ίο  
VIQ TOUC npoggnivec

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, το 
πρόβλημα των προσφύγων έγινε μέλη- 
μα της διεθνούς κοινωνίας, η οποία, 
για λόγους ανθρωπιστικούς άρχισε να 
αναλαμβάνει ευθύνες, για την προστα
σία και την αρωγή των προσφύγων.

Το πρότυπο της διεθνούς δράσης για 
τους πρόσφυγες καθιερώθηκε για 
πρώτη φορά από την Κοινωνία των Ε
θνών (πρόδρομο του ΟΗΕ) και οδήγη
σε στην υιοθέτηση διεθνών συμφω
νιών υπέρ αυτής.

Το 1948, η Γενική Συνέλευση των 
Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε την Πα
γκόσμια Διακήρυξη των Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων θέλοντας να δώσει μια 
έμμεση απάντηση στο ολοκαύτωμα 
του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το 1951, η Γενική Συνέλευση ιδρύ
ει την Ύπατη Αρμοστεία για τους 
Πρόσφυγες δίνοντάς του τη μορφή ε
νός ανθρωπιστικού και όχι πολιτικού 
οργανισμού. Πρώτο καθήκον της νεο
σύστατης Υπηρεσίας είναι να βοηθή
σει περισσότερα του ενός εκατομμυρί
ου άτομα που παραμένουν εκτοπισμέ
να, ως συνέπεια του πρόσφατου πα
γκοσμίου πολέμου.

Την 28η Ιουλίου 1951, υιοθετείται η 
Σύμβαση για το Καθεστώς των Προ
σφύγων. Πρόκειται για τον ακρογω
νιαίο λίθο της διεθνούς νομοθεσίας για 
τους πρόσφυγες και ισχύει χωρίς φυ
λετικές, θρησκευτικές ή εθνικές δια
κρίσεις, αλλά περιορίζεται σε άτομα 
που έγιναν πρόσφυγες πριν από την 1η 
Ιανουάριου 1951.

Το 1967, σε όλον τον κόσμο έχουν 
εξαπλωθεί καταστάσεις κρίσης που 
δημιουργούν πρόσφυγες. Έτσι υιοθε
τείται ένα Πρωτόκολλο στη Σύμβαση 
για τους Πρόσφυγες, το οποίο επεκτεί
νει την προστασία σε όλους τους πρό
σφυγες, ανεξάρτητα από το πότε ανα
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπί
τια τους.

Ο κύριος σκοπός της Ύπατης Αρμο
στείας είναι η εξασφάλιση των δικαιω
μάτων και της ευημερίας των προσφύ
γων. Αγωνίζεται να εξασφαλίσει ότι ό
λοι μπορούν να ασκήσουν το δικαίω
μα να ζητήσουν άσυλο και να βρουν α
σφαλές καταφύγιο σε κάποια άλλη χώ
ρα, καθώς και να επιστρέφουν εθελο
ντικά στην πατρίδα τους. Παράλληλα 
με τη βοήθεια προς τους πρόσφυγες, 
για να επιστρέφουν στη χώρα τους ή 
να εγκατασταθούν σε άλλη χώρα, η Ύ 
πατη Αρμοστεία αναζητεί και μόνιμες 
λύσεις στο δράμα τους.

Η διεθνής προσφυγική νομοθεσία 
παρέχει το θεμελιώδες πλαίσιο αρχών 
για τις ανθρωπιστικές δραστηριότητες 
της Ύπατης Αρμοστείας. Η Εκτελε
στική Επιτροπή της Αρμοστείας και η 
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Ε
θνών έχουν εξουσιοδοτήσει τον Ορ
γανισμό να ασχοληθεί και με άλλες ο
μάδες στις οποίες συμπεριλαμβάνο- 
νται άτομα χωρίς ιθαγένεια, με αμφι
σβητούμενη ιθαγένεια ή άτομα εκτο
πισμένα στο εσωτερικό της χώρας 
τους.

Η Ύπατη Αρμοστεία επιδιώκει να

μειώσει τις περιπτώσεις αναγκαστι
κού εκτοπισμού, ενθαρρύνοντας τις 
κυβερνήσεις και άλλους φορείς να δη
μιουργούν συνθήκες που προάγουν 
την προστασία των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων και την ειρηνική διευθέτη
ση των διαφορών. Με τον ίδιο στόχο 
επιδιώκει ενεργά να ενισχύσει την ε
πανένταξη των παλιννοστούντων 
προσφύγων στη χώρα τους, αποτρέ- 
ποντας νέες καταστάσεις που δη
μιουργούν πρόσφυγες.

Με συγκεκριμένες πρακτικές προ
σφέρει προστασία και βοήθεια σε 
πρόσφυγες και άλλα άτομα χωρίς δια
κρίσεις, με βάση τις ανάγκες τους και 
ανεξάρτητα από τη φυλή, τη θρησκεί
α, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις ή το 
φύλο.

λες της τις δραστηριότητες η Ύ 
πατη Αρμοστεία δίνει ιδιαίτερη προ
σοχή στις ανάγκες των παιδιών και ε
πιδιώκει την προώθηση ίσων δικαιω
μάτων για τις γυναίκες και τα κορί
τσια. Οι γυναίκες και τα παιδιά είναι η 
πλέον ευπαθής ομάδα προσφύγων και 
συχνά συνιστούν το 80% του προσφυ- 
γικού πληθυσμού. Πολλές φορές και 
επανειλημμένος γίνονται αντικείμενο 
κακομεταχείρισης τόσο κατά την πε
ρίοδο της φυγής τους όσο και κατά 
την παραμονή τους σε προσφυγικούς 
καταυλισμούς, ακόμα και κάποιες φο
ρές όταν επαναπατρίζονται. Ευτυχώς, 
όμως, τα άτομα αυτά είναι εξαιρετι- 
κώς ανθεκτικά και ευπροσάρμοστα 
στις πολιτιστικές και οικονομικές αλ
λαγές. Αναλαμβάνουν καθήκοντα ό
πως η φροντίδα οικογενειών ακόμα 
και οι έφηβοι και μαθαίνουν νέα επαγ
γέλματα. Στις προσπάθειές της να 
προστατεύσει τους πρόσφυγες και να 
προωθήσει λύσεις για τα προβλήμα- 
τά τους, η Ύπατη Αρμοστεία συνερ
γάζεται με κυβερνήσεις, περιφερεια
κούς οργανισμούς, διεθνείς και μη 
κυβερνητικές οργανώσεις. Μέσω 
των δραστηριοτήτων της υπέρ των 
προσφύγων και των εκτοπισμένων 
ατόμων, προωθεί τους στόχους και 
τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων 
Εθνών αναφορικά με τη διατήρηση 
της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, 
την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μετα
ξύ των εθνών και την προώθηση του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμά
των και των θεμελιωδών ελευθεριών.
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Αρχικά η Ύπατη Αρμοστεία επρό- 
κειτο να είναι ένα προσωρινό γραφεί
ο, ενώ σήμερα, πενήντα χρόνια μετά 
τη σύστασή της έχει εξελιχθεί σε έναν 
από τους σημαντικότερους ανθρωπι
στικούς φορείς στον κόσμο. Έχει έδρα 
την Γενεύη της Ελβετίας και μέχρι 
σήμερα έχει βοηθήσει σχεδόν 
50.000.000 άτομα να ξεκινήσουν μια 
νέα ζωή και συνεχίζει να παρέχει βοή
θεια σε 21.000.000 πρόσφυγες, εκτο
πισμένους στο εσωτερικό και σε άλλα 
άτομα που χρίζουν βοήθειας. Ο Οργα
νισμός έχει γραφεία σε 120 χώρες και 
απασχολεί περισσότερα από 5.155 ά
τομα εκ των οποίων τα περισσότερα 
εργάζονται σε επιτόπιες αποστολές, 
συχνά σε δύσκολες και επικίνδυνες 
συνθήκες.

Η Υπατη Αρμοστεία 
στην Ελλάδα

Το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστεί
ας στην Ελλάδα άνοιξε τον Μάρτιο 
του 1952. Ο στόχος και οι δραστηριό
τητες του γραφείου είναι:

• Η προστασία των αιτούντων άσυ
λο και των προσφύγων σε συνεργασί
α με τις τοπικές αρχές.

• Η παρακολούθηση της εφαρμο
γής της νομοθεσίας περί προσφύγων.

• Η παροχή βοήθειας στους πρό
σφυγες μέσω συνεργαζόμενων φορέ
ων όπως η Διεθνής Κοινωνική Υπηρε
σία, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους 
Πρόσφυγες και το Ίδρυμα Κοινωνικής 
Εργασίας.

• Η διοργάνωση και παροχή εκπαι
δευτικών σεμιναρίων προς αστυνομι
κούς δικαστικούς, πανεπιστημιακούς, 
εκπαιδευτικούς και στελέχη άλλων 
φορέων.

• Η συνεχής ενημέρωση και η όσο 
το δυνατόν ευρύτερη διάδοση πληρο
φοριών.

• Η ευαισθητοποίηση του κοινού 
για τα θέματα των προσφύγων.

Όσοι επιθυμούν να βοηθήσουν τις 
προσπάθειες της Ύπατης Αρμοστείας 
θα πρέπει να απευθύνονται στο τη λ. 
(01) 6726462, και στο e-mail:
great@unhcr.ch

Επιμέλεια
Άνθ/μος Κιον. Κούρος

Η πατρίδα μας ενώ μέχρι πριν 
λίγες δεκαετίες υπήρξε χώρα 
εκπόρευσης μεταναστών και 

προσφύγων εδώ και λίγα χρόνια έχει 
καταστεί χώρα υποδοχής μετανα
στών και προσφύγων και αυτό λόγω 
του ιδιόμορφου οικονομικού της πε
ριβάλλοντος, των δεσμών της με τη 
Δύση και σαφώς λόγω της γεωγρα
φικής της θέσεως. Σήμερα η Ελλάδα 
είναι συμβεβλημένη με όλους τους 
μεγάλους δυτικούς οργανισμούς και 
κράτη και συνεργάζεται σε πολλα
πλά μαζί τους θεσπίζοντας διαδικα
σίες, διαρθρωτικά μέτρα και θε
σμούς με αποτέλεσμα τα ανθρώπινα 
δικαιώματα να είναι απολύτως σεβα
στά σε όλο το φάσμα των διοικητι
κών, κοινωνικών και πολιτικών δρα
στηριοτήτων. Πέραν των διεθνών 
δεσμεύσεων λοιπόν, η προστασία 
των προσφύγων και η παροχή ασύ
λου αποτελούν για την Ελλάδα συ
νταγματική επιταγή, που εναρμονί
ζονται πλήρως με τα προγονικά πο
λιτισμικά καταπιστεύματα. Ανταπο- 
κρινόμενη στις διεθνείς της υποχρε
ώσεις ενσωμάτωσε στο εσωτερικό 
της δίκαιο ειδικές διατάξεις για τους 
πρόσφυγες, οι οποίες περιλαμβάνο
νται στο νόμο “περί αλλοδαπών” 
και αναφέρονται στη διαδικασία ε
ξέτασης της αίτησης ενός αλλοδα
πού για την αναγνώρισή του ως πρό
σφυγα, στους όρους οικονομικής και 
κοινωνικής συνδρομής και στις προ
ϋποθέσεις για επαγγελματική απο
κατάσταση.

Ορισμένα στατιστικά στοιχεία 
σχετικά με τις αιτήσεις για άσυλο 
και τις χορηγήσεις είναι ενδεικτικά 
της θετικής διαθέσεως που επιδει

κνύει η Ελλάδα απέναντι στο προ- 
σφυγικό ζήτημα λαμβανομένου υπό
ψη των δυνατοτήτων μας σε αντι
στοιχία με τον πληθυσμό της χώρας 
μας και φυσικά, με το γεγονός ότι ό
λες οι αιτήσεις ασύλου δεν αντιστοι
χούν στις πραγματικές ανάγκες και 
διαθέσεις των αιτούντων.

Συντασσόμενη η πατρίδα μας στο 
τραγικό ζήτημα τις προσφυγιάς με ό
λα τα πολιτισμένα κράτη της Δύσης 
από το 1991 έως και το 1999 δέχθη
κε 18.533 αιτήσεις για χορήγηση α
σύλου και εξετάζοντας διεξοδικά κά
θε περίπτωση χορήγησε άσυλο και 
όλα τα προνόμια που εκ των νόμων 
απορρέουν σε 1.157 άτομα. Βεβαί
ως, σε υπερδιπλάσιο αριθμό χορηγή
θηκε καθεστώς “υπό ανοχή” διαμο
νής, γεγονός που συρρικνώνει κατά 
πολύ τον αριθμό των απορριφθέ- 
ντων αιτήσεων.

Για τους πρώτους πέντε μήνες του 
2000 υπήρξαν 1.295 αιτήσεις χορη- 
γήσεως ασύλου. Εξ αυτών είχαν ευ
νοϊκή ανταπόκριση 132 αιτήσεις και 
μέχρι στιγμής παραχωρήθηκε σε 43 
άτομα καθεστώς “υπό ανοχή” δια
μονής.

Από τα διαθέσιμα στατιστικά 
στοιχεία προκύπτει ότι στη χώρα 
μας καταθέτουν αιτήσεις ασύλου ά
τομα που καταφθάνουν από την Α
σία και την Αφρική. Οι περισσότε
ρες αιτήσεις γίνονται από άτομα που 
προέρχονται από το Ιράκ, το Ιράν 
και την Τουρκία και στη συνέχεια α
πό τη Γιουγκοσλαβία, την Αλβανία, 
την Αιθιοπία, το Πακιστάν και τη 
Σρι Λάνκα. ■
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Η κραυγή της καιομένης Σμύρνης 
και το χρέος του Σήμερα *

13 Σεπτεμβρίου 1922: Η Σμύρνη στις φλόγες αιμάσσει και κατασπα
ράζεται. Και οι σύμμαχοί μας; Και η Ευρώπη; Πού ήταν η Ευρώπη! Η 
Ευρώπη παρακολουθούσε από τα ναυλοχούντα στο λιμένα της καιομέ- 
νης Σμύρνης πολεμικά της πλοία αδιάφορη, αδάκρυτη και ανάλγητη 
τον ανήκουστο σπαραγμό του σφαγιαζόμενου Ελληνισμού. Διότι είχεν 
απωλέοει την ικανότητα να συγκινείται και την αρετή να πιστεύει. Διό
τι τα συμφέροντάτης έκαμαν παράλυτη, ανύπαρκτη, νεκρή την αν
θρώπινη συνείδησή της.

Ενα απίστευτο δείγμα κτηνώδους 
αναλγησίας: το 1922, Γάλλοι 
ναύτες έριχναν ζεματιστό νερό ή 
απέκοπταν τα χέρια όσων Ελλή
νων προσπαθούσαν να αναρρι- 
χηθούν στα πλοία για να σωθούν μέσα 

στους καπνούς Δαντικής αληθινά κολά- 
σεως!

Βλέπετε ότι η Ιστορία, ενώ συνήθως 
είναι αδυσώπητη στον αιματηρό βημα
τισμό της, εμφανίζεται και κάπου - κά
που οικτίρμων και ελεήμων. Αποκαλύ
πτει δηλάδη τις τραγικές και κατακλυ- 
σμιαίες συνέπειες από μια πιθανή ε
κτροπή της.

Χρέος μας, σήμερα, είναι να λαμβά

νουμε στα σοβαρά την ειδοποίηση της Ι
στορίας όχι ως είδηση, αλλά ως συνεί
δηση. Αυτό σημαίνει ότι την Ιστορία 
πρέπει να την παρατηρούμε όπως είναι 
και όχι να την τοποθετούμε επάνω στην 
κλίνη του Προκρούστη των σκοπιμοτή
των. Η σκοπιμότητα κλείνει τα μάτια. 
Αρετή, όμως, ενός λαού είναι να ακροά
ζεται και την οιμωγή, τον επώδυνο βόγ- 
γο της Ιστορίας. Καλύτερα να κοιτάζου
με κατά πρόσωπο την ιστορική αλήθεια 
και να δοκιμάζουμε την πικρή γεύση 
των συμφορών μας, παρά να φυτοζωού
με μέσα στην πλάνη. Αν θέλουμε πράγ
ματι να αποφύγουμε τη φρίκη της Ιστο
ρίας, πρέπει διαρκώς να θυμίζουμε την

του Καθπγπτού της Φιλοσοφικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Γρπγ· Φιλ. ΚΠΣΤΑΡΑ

Ιστορία. Δεν τυλίγουμε στη λήθη, αλλά 
ανακαλούμε στη μνήμη το ιστορικό πα
ρελθόν είτε για να επαναλάβουμε το με
γαλείο του είτε για να αποφύγουμε τον 
όλεθρό του!

Ειδικότερα οφείλουμε σήμερα να ι- 
χνεύσουμε τα πάθη και τα λάθη και να 
αντλήσουμε καθοριστικά για την εθνι
κή, πολιτική και ηθική μας συμπεριφο
ρά διδάγματα από το δράμα της Μικρο
αστικής Καταστροφής και γενικότερα α
πό το παρελθόν, να δημιουργήσουμε 
μια υψηλή και κοφτερή επίγνωση για το 
παρόν, να διανθίζουμε καινούργιες προ
οπτικές για το μέλλον να συναιρέσουμε 
μέσα μας παρελθόν και παρόν και έτσι 
να χτίσουμε γρηγορούσα και την πληρό
τητα εγγίζουσα ιστορική συνείδηση και 
εκείνης και της τωρινής εποχής, να αι
σθανθούμε - τέλος - το μεγάλο ιστορικό 
βάρος και να βρούμε τα μέτρα, με τα ο
ποία θα ζυγίσουμε το νόημα όσων συμ
βαίνουν στους καιρούς μας.

Χρέος μας ακόμα σήμερα είναι να συ
νειδητοποιήσουμε μερικές βασικές προ
ϋποθέσεις που να εγγυώνται το μέλλον 
μας, την επιβίωσή μας ως λαού και ως 
Έθνους που δεν είναι αυτονόητη. Πόσοι 
και πόσοι λαοί, άλλωστε, δεν ευρίσκο- 
νται στο οστεοφυλάκιο της Ιστορίας; 
Στα πλαίσια, λοιπόν, μιας δραστικής πί- 
στεως προς το καλύτερο και μιας αρρά- 
γιστης πεποιθήσεως ότι ο Ελληνισμός 
θα συνεχίσει την ιστορική του ύπαρξη 
και τη μεγαλουργό του αποστολή οφεί
λουμε:

1. Να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο 
που εκπορεύεται από τη μείωση του 
πληθυσμού μας. Λιγοστεύουμε. Και έ
τσι δεν θα νικηθούμε από τις λόγχες των 
πιθανών αντιπάλων μας, αλλά από τις 
πολύτεκνες μητέρες των εχθρών μας.

2. Να γεωργήσουμε σε βάθος και να 
σφυρηλατήσουμε άρρηκτους δεσμούς 
με τον ελληνισμό της διασποράς. που 
αποτελεί ξύλο σωτηρίας καθώς διατηρεί 
το αίμα και το πνεύμα της παναιώνιας 
Ελλάδος και σφύζει δημιουργικά.
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3. Να εξυγιάνουμε τη δημόσια ζωή 
και να ανυψώσουμε τη στάθμη του 
πολιτικού μας βίου, που - πλην ολίγων 
λαμπρών εξαιρέσεων - κατήλθεν εν τοις 
κατωτάτοις της γης!

4. Να περιορίσουμε τα φυλετικά 
μας ελαττώματα. Να ηνιοχήσουμε την 
εγωπάθειά μας, να χαλιναγωγήσουμε τη 
σοφιστεία μας, να ψαλλιδίσουμε την έν
δεια και τις ιλιγγιώδεις ενίοτε οικονομι
κές αποστάσεις, να μάθουμε δικαιοσύ
νη, να εργαζόμεθα, αφού στη συστημα
τική και μεθοδική εργασία και την εργα
τικότητα θα στηριχθεί το άγιο πάθος της 
νέας γενιάς για ένα καλύτερο αύριο, α
φού χωρίς εργατικότητα ούτε ως άτομα 
ούτε ως λαός μπορούμε να έχουμε όρθια 
οικονομική και ηθική σπονδυλική στή
λη, δηλαδή μέλλον μέσα σε ευρύτερες 
και σκληρά ανταγωνιστικές Κοινότητες, 
ora et labora, δέηση και μόχθος το σύν
θημά μας, να ανοίγουμε δρόμο στους ι
κανούς και όχι στους εκάστοτε θωπευ- 
τές του χθες και σήμερα τιμητές, τους 
δουλόφρονες και τυχάρπαστους δήθεν 
ηγέτες, σε όλη αυτή την ανίερη συμμα- 
χία των μετριοτήτων, την καλά οργανω
μένη και οικονομικά ισχυρή που αλωνί
ζει επάνω στη δημόσια σκηνή και απορ
φανίζει το Εθνος από τις πλέον γόνιμες, 
χθόνιες δυνάμεις του και τις εύκρατες 
προσωπικότητάς του, τις μόνες ικανές 
να εγγυηθούν το μέλλον της Ελλάδος!

5. Ως λαός και ως ηγεσία, κατάφορτοι 
από ιστορική εμπειρία και πικρή γεύση 
της ιστορίας, πρέπει να επιστρατεύσου
με τις αδιαφιλονίκητες αρετές μας 
των πιο μεγάλων ιστορικών μας στιγ
μών αφήνοντας έξω από τις πολιτικές 
και κομματικές διαμάχες κρίσιμους 
τομείς της δημόσιας ζωής, εννοώ την 
Αμυνα, την Εξωτερική Πολιτική και την 
Παιδεία μας. Την οποία οφείλουμε να 
κάνουμε κτήμα όλων και να την ανα
βαθμίσουμε μεταγγίζοντας στις ψυχές 
των παιδιών τη θέωση του πνεύματος 
και τον πόνο της Πατρίδος και μεταλα
μπαδεύοντας τις μεγάλες πλάστρες ιδέες 
του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού.

6. Τέλος είναι σήμερα ύψιστο χρέος 
μας να απαλλαγούμε από το πολιτικό 
μας πάθος της αρχομανίας, ένα αβυσ
σαλέο πάθος που κομματιάζει την ψυχή 
του λαού μας και ραγίζει την ενότητά 
του, ένα αδιάντροπο πάθος που αφαιρεί 
από τη δημόσια ζωή κάθε ευθιξία, ηθική 
ευαισθησία και αξιοπρέπεια, ένα πάθος 
που παγιδεύει από αρχαιοτάτων χρόνων 
την πορεία μας και που το εκμεταλλεύ
ονται οι παντοίες ξενικές επεμβάσεις για

να μας οδηγούν σε φρικώδεις αιχμαλω
σίες και μετοικεσίες Βαβυλώνος! Να ε
νωθούμε ψυχικά, δαμάζοντας τη Διχό
νοια και απορρίπτοντας το δολερό σκή
πτρο, σύμφωνα με τον στίχο του Σολω
μού, τη Διχόνοια, η οποία - κατά τον με- 
γαλήγορο ποιητή του Μέτρου και της 
Αρετής Ανδρέα Κάλβο:
“Μεγάλη, τρομερή, 
με τα πτερά απλωμένα, 
καθώς αετός ακίνητος, 
κρέμεται στον αέρα, ψηλά

Από τη γεύση των μήλων της Εριδος 
η ιστορία μας επικράνθη: το έθνος μας 
κατέληξε στον αλληλοσπαραγμό και τον 
ακρωτηριασμό, έφθασε σε ταπείνωση 
και εξουθένωση και ο λαός μας σύρθηκε 
σε υποταγή ή δουλεία αιώνων! Αλλοί
μονο στον κόσμο, εάν οι Θεοί του Ολύ- 
μπου επέτρεπαν, έστω και μια στιγμή, 
να κατοικήσει στις κορυφές του η Θεά 
Ομόνοια, υπογράμμισε με ιερατική και 
προφητική πυκνότητα ο σιδηρούς κα
γκελάριος της Πρωσσίας Βίσμαρκ! Με 
την Ομόνοια, όμως, η αρράγιστη ενότη
τα και την αδιατάρακτη εθνική ομοψυ
χία και ετοιμότητα, με το πνεύμα της 
προγονικής ελευθερίας και τη λάμψη 
της λόγχης του στρατού και του λαού 
μας, μόνον έτσι αναδεικνύεται και 
θριαμβεύει η ηθική αντοχή και η πνευ
ματική του Ελληνισμού δύναμη και εκ
φράζεται η αρετή και η αθάνατη ουσία 
της ελληνικής ιδέας!

Αυτή είναι η κραυγή που βγαίνει από 
τα καπνίζοντα ερείπια της καιόμενης 
Σμύρνης: Ενότητα και ομοψυχία, ετοι
μότητα και εγρήγορση και πολιτική 
σύννοια. Και διχασμός ποτέ, ώστε να 
μην οδηγούμαστε από το παραλήρημα 
της εθνικής χαράς και το κορύφωμα του 
εθνικού μεγαλουργήματος στην άβυσσο 
της πιο φρικαλέας εθνικής τραγωδίας!

...Οι ώρες αυτές είναι κατ’ εξοχήν ώ
ρες μνήμης, είναι δηλαδή μνημοσύνες, 
είναι επιστροφή με μάτια δακρυσμένα 
στα ιερά χώματα της Μικρασιατικής 
Γης, της αξέχαστης ελληνικής πατρίδας 
και κοιτίδας του ελληνισμού, που τον 
Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 1922 τον 
αφάνισαν από τις πατροκτονικές του ε
στίες, τον έκαμαν αποκαΐδια και ως τέ
φρα τον σκόρπισαν στο έλεος των ανέ
μων της δυστυχίας και του θανάτου. Αυ
τή τη στιγμή η θεά Μνημοσύνη, η μητέ
ρα των Μουσών, πυρωμένη από τον αρ
χαίο Νόστο, ας ξετυλίξει το νήμα της 
πολυαίωνης ελληνικής παραδόσεως και 
ας επανέλθει έτσι για να οικήσει για λί

γο στη μητρώα γενέθλια πατρίδα: την 
ελληνίδα Ιωνία!

Ελάτε μαζί μου και με τα μάτια της 
ψυχής σας αναπαυθείτε στη φιλόξενη 
και αρχόντισσα οικοδέσποινα πόλη, τη 
νύμφη της Ιωνίας: την Σμύρνη. Η οποία 
- σύμφωνα με τον Στράβωνα - ιδρύθηκε 
το 3000 π.Χ., είκοσι στάδια βορείως της 
σημερινής, δηλαδή πέντε χιλιάδες χρό
νια πριν από σήμερα.

Στο γλυκύ ουρανό της ανέτειλε το 
φως του λόγου. Από τη Γη της εκπορεύ
τηκε ο παγκόσμιος επιστημονικός και 
φιλοσοφικός στοχασμός. Μέσα στο εύ
κρατο κλίμα της γεννήθηκε η επιστήμη. 
Εδώ στην Ιωνίδα γη γαλουχήθηκεν ο 
πανανθρώπινος πολιτισμός εκπηδώντας 
σαν οξεία αιχμή φλόγας από το πνεύμα 
των Ελλήνων! Εδώ χωρίστηκεν η Ασία 
του Μύθου από την Ευρώπη του Λό
γου! Ατελεύτητη είναι η σειρά των με
γάλων διανοητών της σε όλους τους 
κλάδους της γνώσεως οι οποίοι έθρεψαν 
λαούς και λαούς με το πνεύμα τους. 
Αιώνες αιώνων εισορμούσε στις φλέβες 
των άλλων λαών το πνεύμα τούτο και 
τους γονιμοποιούσε - ακόμη και σήμε
ρα. Από το όλβιο χώμα της βλάστησαν 
οι πατέρες όλης της ανθρωπότητας: Ο
μηρος, Βίων, Μίμνερμος, Θαλής, Ανα- 
ξιμένης, Αναξίμανδρος, Ηράκλειτος, Η
ρόδοτος, Παράσιος, Απελλής και τα ο
νόματα, ων ουκ έστιν αριθμός - και πώς 
να τους συστήσω; Ηδη ο μέγιστος του 
κόσμου ραψωδός αγάλλεται στην Ιλιά- 
δα του, ο Όμηρος:

Οποιος ιδεί τους Ιωνες σαν είναι μα
ζεμένοι θα λεγε πως αθάνατοι κι αγέρα
στοι είναι πάντα. Τα παλικάρια, ως α- 
γροικάς τις λυγερές κοπέλλες, αναγα- 
λιάζει η σκέψη σου και χαίρεται η ψυχή 
σου!

Επί 50 αιώνες, δηλαδή επί 5 χιλιάδες 
χρόνια η Ιωνική Γη, η Μικρασία εξακο
λουθούσε να δίνει τους πνευματικούς 
της καρπούς και να καλλιεργεί την Τέ
χνη και το Λόγο από τότε που οι δη
μιουργικοί Ιωνες αναδείχθηκαν θεμε
λιωτές του ελληνικού πολιτισμού, πρω- 
τοδάσκαλοι του ελληνικού έθνους, α
τρόμητοι θαλασσοπόροι, φορείς και άγ
γελοι του ελληνικού πνεύματος.

Ειδικότερα ο 6ος αιώνας π.Χ. αποτε
λεί τη μεγαλύτερη τομή για την πορεία 
του παγκοσμίου ιστορικού γίγνεσθαι. Σ 
αυτό συμφωνούν όλοι οι διάσημοι ερευ
νητές και διανοητές του κόσμου. Ο μέ- 
γας Γερμανός και υπαρξιακός στοχα
στής Karl Jaspers αποκαλεί μάλιστα την 
εποχή αυτή αξονική. Διότι στις αρχές
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αυτού του αιώνα εμφανίζονται στην ι
στορική σκηνή οι πρώτοι που θεμελίω
σαν στην ιστορική σκηνή οι πρώτοι που 
θεμελίωσαν στην ιστορική σκηνή οι 
πρώτοι που θεμελίωσαν συστηματική, 
μεθοδική, έλλογη, τεκμηριωμένη γνώ
ση, φιλοσοφία και επιστήμη. Ο χώρος, 
τώρα, όπου έγινε το βαρυσή μαντό τούτο 
πνευματικό γεγονός, είναι η Μητρόπολη 
του Μικρασιατικού Ελληνισμού, η Ιωνί
α και ειδικότερα η Μίλητος. Εδώ η αν
θρωπότητα εξέρχεται από το χάος του 
Μύθου και εισέρχεται στην τάξη του 
Λόγου. Εδώ χωρίζεται η Ασία από την 
Ευρώπη.

Η Ασία παρέμεινε τυλιγμένη μέσα 
στην ομίχλη της μαγείας και τον πέπλο 
του Μύθου. Η Ευρώπη των Ελλήνων 
της Ιωνίας εισήλθε ανέκκλητα στο στά
διο του έλλογου στοχασμού και πολιτι
σμού. Από τότε και ύστερα εκδηλώνει η 
Ιωνία και μάλιστα η Σμύρνη μια μεγάλη 
άνθηση πνευματική, πολιτιστική, οικο
νομική, αισθητική, θρησκευτική, κοινω
νική πρωτόγνωρη. Η νύμφη της Ιωνίας 
γίνεται η πνευματική Ακρόπολη του Μι
κρασιατικού Ελληνισμού.

Το 1920 η Σμύρνη αριθμούσε 360 χι
λιάδες κατοίκους, ενώ η Αθήνα την ίδια 
εποχή είχε 300.000 κατοίκους. Το 1922 
λειτουργούσαν στην Ιωνία 240 ελληνι
κά εκπαιδευτήρια με 900 καθηγητές και 
δασκάλους και 40.000 μαθητές, ενώ τα 
τουρκικά την ίδια εποχή, μόλις έφθαναν 
σε 98 με 300 δασκάλους και 6.300 μα
θητές. Στην περίφημη Ευαγγελική Σχο
λή Σμύρνης γαλουχήθηκαν μυριάδες 
Ελλήνων της Μικρασίας αλλά και της ε
λεύθερης Ελλάδος, ενώ τα φύλλα του 
μαθητολογίου μυριάδες Ελλήνων της 
Μικρασίας αλλά και της ελεύθερης Ελ
λάδος, ενώ τα φύλλα του μαθητολογίου 
της κοσμούν ονόματα, όπως του Αδαμα- 
ντίου Κοραή, του Εθνομάρτυρα Γρηγο- 
ρίου του Ε', του Ηλία Τανταλίδη, του 
Παύλου Καρολίδη, του Αρχιεπισκόπου 
Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδοπούλου, 
του Ιωάννη Συκουτρή και τόσων άλλων

που διέπρεψαν διεθνώς 
στις Επιστήμες, στις Τέ
χνες και στα Γ ράμματα.

Την ομορφιά της Σμύρ
νης ύμνησαν οι μεγαλύτε
ροι ιεροφάντες του λόχου 
από την αρχαία εποχή έως 
σήμερα. Ο Φιλόστρατος 
γράφει πως η Σμύρνη είναι 
η πιο όμορφη πόλη κάτω 
από τον ήλιο: Καλλίστη 
πόλεων οπόσαι υφ ηλίω ει- 

σί, ο Β. Ουγκώ την ονομάζει πανώρια 
πριγκίπισσα, που άνοιξη αιώνια στους 
κόρφους της φωλιάζει, ενώ ο Παλαμάς 
υμνώντας την διαπορεί: “Ποιο όνομα 
προσφιλέστατο και μοσχοβολημένο απ’ 
τ’ όνομά σου, Σμύρνη;!”

...Ασφαλώς η Σμύρνη είχε γνωρίσει 
μεγάλες περιόδους ειρήνης και ακμής, 
αρχόντισσα αληθινή και κοσμούπολις, η 
άνθηση ήταν πνευματική, οικονομική, 
κοινωνική θρησκευτική, καλλιτεχνική, 
επιστημονική, ακόμη και αθλητική, α
φού αθλητικά σωματεία όπως ο Απόλ
λων και κυρίως ο Πανιώνιος ιδρύθηκαν 
πριν κάν ιδρυθούν αντίστοιχα στην Ελ
λάδα, ενώ αναγέρθηκαν στάδια μεγαλο
πρεπέστατα όχι μόνον, όπως εκείνο του 
λόφου της Σμύρνης αλλά και στις Τράλ- 
λεις, στην Πέργαμο, στην Εφεσο, στις 
Σάρδεις, τη Μαγνησία για να μη θυμίσω 
το στάδιο της Λαοδικείας χωρητικότη
τας 100 χιλιάδων θεατών!

Η Σμύρνη, προς τούτοις, δοκίμασε υ
πέροχες επίσης στιγμές μεγαλείου, δό
ξας και πατριωτικής μέθης... 1η Μαΐου 
1919 μετά τη Συνθήκη των Σεβρών το 
“Σφενδόνη” αποβιβάζει τους πρώτους 
πεζοναύτες. Υποστέλλουν την ημισέλη
νο και υψώνουν τη Γαλανόλευκο.

Ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος κλαί- 
ων από χαράν λέγει προς τους δημογέ
ροντας: “Αι μεγάλαι του Γένους ελπί
δες, ο ακοίμητος και σφοδρός, ο καίων 
και φλογίζων τα σπλάχνα μας πόθος 
προς ένωσιν μετά της μητρός Ελλάδος 
γίνεται πραγματικότης και αποτελούμεν 
ήδη τμήμα της ηνωμένης, της ενδόξου, 
της αθανάτου μεγάλης Πατρίδος μας”.

Η Σμύρνη ελευθερώνεται ύστερα από 
517 έτη δουλείας από τον καιρό του Τα- 
μερλάνου! Οταν την επόμενη ημέρα, 2 
Μαΐου 1919, τα πολεμικά μας θα αποβι
βάσουν τους στρατιώτες και ο Δεσπότης 
θα γονατίσει με δάκρυα στα μάτια, για 
να ευλογήσει και να φιλήσει τη σημαία 
του Συντάγματος, ενώ τα πλήθη γονατι- 
σμένα ψάλλουν Τη Υπερμάχω Στρατη
γό) τα νικηγήρια..., οι πέτρες ραγίζουν

και ο Σμυρνιός ποιητής Μιχαήλ Αργυ- 
ρόπουλος αγάλλεται:

“Κι ας έλθει 
η ομορφότερη κεράστα, 
η αγνή παρθένα 
που τη λένε Ελευθερία, 
να μας κεράσει 
το παλιό πιοτό του Εικοσιένα, 
που ‘χει μπαρούτινη ευωδιά! ”, 

ενώ ο μέγας εθνικός μας ποιητής, ο Κ. 
Παλαμάς ανακρούει το δικό του παιάνα 
από την Αθήνα, την αιώνια πόλη της 
Παλλάδος: “Χτυπήστε Ομήρων Ιωνικές 
οι λύρες, Σμύρνη ξανά, γεννήτρες είν’ οι 
μοίρες!”

Αλλά το όμορφο εθνικό όνειρο από 
δικά μας λάθη και πάθη, θανατηφόρα 
σύνεργα στα χέρια των δήθεν συμμάχων 
μας, κράτησε τρία χρόνια και τρεις μή
νες, όσον και η λάμψη της λόγχης του 
στρατού μας στα πολύνεκρα μέτωπα 
των μαχών.

Και έπειτα; Επειτα τον Αύγουστο του 
1922 ήρθε επάνω στα φτερά μιας μαινό- 
μενης καταιγίδας η ολέθρια συμφορά: 
Το μέτωπο έπεσε! Το φρικώδες άγγελμα 
διαδίδεται ως αστραπή, οι καμπάνες 
χτυπούν σπαραχτικά, το Γένος μας ανε
βαίνει το Γολγοθά του, οι λεηλασίες και 
οι σφαγές αρχίζουν, ο Μητροπολίτης 
Χρυσόστομος αρνούμένος να αποχωρι- 
σθεί του ποιμνίου του κεραυνώνεται 
πρώτος και δεν θέλει να επιζήσει της κα
ταστροφής: απορρίπτει την πρόταση του 
Γ άλλου προξένου Γ κραγιέ να μεταφερ
θεί ασφαλής στο γαλλικό Προξενείο. Α- 
πάγεται από Τούρκους στρατιώτες και 
προσάγετια προ του αιμοβόρσυ στρατη
γού Νορεντίν Πασά.

“Ο Δεσπότης”, γράφει στο βιβλίο του 
“Η μάστιγα της Ασίας” ο παρών στα γε
γονότα πρόξενος των Ηνωμένων Πολι
τειών Τζόρτζ Χόρτον “ήταν κάτωχρος, 
η σκιά του εγγίζοντος θανάτου ηπλούτο 
επί του προσώπου του. Ολίγοι εξ όσων 
αναγνώσουν τας γραμμάς αυτάς, θα εν
νοήσουν την σημασίαν του φαινομένου 
τούτου... Δεν μου ομίλησε περί του κιν
δύνου, τον οποίον ο ίδιος διέτρεχεν, αλ
λά με παρεκάλεσε να πράξω παν το δυ
νατόν προς σωτηρίαν των κατοίκων της 
Σμύρνης”.

“Ο Χρυσόστομος” γράφει ο Ρενέ 
Πυώ στο βιβλίο του “Ο θάνατος της 
Σμύρνης”, “παραδόθηκε από το Νουρε- 
ντίν στον μανιασμένο όχλο. Τότε του 
φόρεσαν άσπρη μπλούζα, του ξερίζω
σαν τα γένια, τον μαχαίρωσαν, διαμέλι
σαν και έσυραν το σώμα του μέχρι την

1 Π
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τουρκική συνοικία  και τον πέταξαν στα 
σκυλιά. Ο ύτε μ ια  στιγμή ο Δ εσπότης 
δεν απώ λεσε την καρτερικότητά του αλ
λά κατά τη διάρκεια  τω ν βασανιστηρίων 
του ψιθύριζε: Κ ύριε, κύριε ελέησόν με! 
Εως ότου η κτηνώ δης βαρβαρότης διε- 
μέρισε τα  μέλη του” .

Το έθνος με το στόμα του ποιητή Πα- 
λαμά γονατίζει μπροστά στην απίστευτη 
τραγωδία:
"... και των Ελλήνων οι χοροί 
και των πιστών τα πλήθη,
Σού προσκυνούνε, άμωμε, 
τη θεία δοκιμασία, 
και το μεταλαβαίνουνε 
το αίμα που εχύθη!”

Α λλά το α ίμα του Εθνομάρτυρα Δ ε
σπότη Χ ρυσοστόμου Σμύρνης εισάγει 
στην τελευταία  πράξη του Δ ράματος και 
κορυφώ νει αυτή την τραγω δία  και την 
υψ ώ νει σε σφαίρες βαρβαρότητας τουρ
κ ικής από τις σπάνιες στην παγκόσμια  ι
στορία  τω ν λεηλασιώ ν, τω ν αρπαγών, 
τω ν βιασμώ ν, τω ν σφαγών, της φρίκης 
και του τρόμου, τω ν δολοφονιώ ν και 
του εμπρησμού.

Στις 31 Α υγούστου (π .ημ.) το  απομε
σήμερο της Τετάρτης παραδίδεται στις 
φλόγες η Α ρμενική συνοικία, η πυρκα
γιά  απλώ νεται και παίρνει τεράστιες 
διαστάσεις. Η Σμύρνη η Μ άννα καίγε
ται. Α λλόφρονες οι Ελληνες εγκαταλεί
πουν τα σπίτια  τους καθώ ς ο ι πύρινες 
γλώ σσες γίνοντα ι ουρανομήκεις. Κ όλα
ση Δαντική: “Α πό τη Σμύρνη έφτασε 
στο Κ ορδελιό η ανταύγεια της φω τιάς 
που αντανακλούσε στις προσόψ εις τω ν 
κτιρίω ν και κοκκίνιζαν σαν το αίμα που 
εχύνετο στη Σμύρνη... Ο  καιρός ήταν 
συννεφιά... κοκκίνιζε ο ουρανός, νόμ ι
ζες ότι έφτασε η Δευτέρα Π αρουσία και 
ότι θα πάρουν φω τιά οι ουρανοί. Το θέ
αμα” γράφ ει ο αυτόπτης Κ. Π ολίτης “ή
ταν τρομακτικό, ακούγαμε το  μουγκρη- 
τό της φω τιάς, τις  φω νές εκατοντάδων 
χιλιάδω ν γυναικοπαιδώ ν που ζητούσαν 
βοήθεια...”

“Π αιδιά σκούζουν, ζητάνε τη μάνα 
τους. Ο ρμάει ο κόσμος... ο ι Τούρκοι πυ
ροβολούν... ο ι άνθρω ποι ουρλιάζουν, 
τραυματίζονται ή πέφτουν νεκροί..” , ση
μειώ νει στα  Τετράδιά  της η Α ντζέλ 
Κ ουρτιάν, που επέζησε του χαλασμού.

Α κούστε, τώ ρα, τ ι λένε ο ι ίδιοι οι 
σφαγείς: Δ ιαταγή του Α ρχηγού Χ ωρο
φυλακής του Α ϊδινίου Μ εχμέρ Χρήφ: 
“ ...η πατρίς επιβάλλει την υποχρέω σιν 
όπως... έκαστος οπλίτης εκπληρώ σει α
μέσως το καθήκον του τη ς γενικής σφα
γής, όπερ του έχει ανατεθή. Εκαστος υ-

ποχρεούται να  φονεύσει τέσσαρες - πέ
ντε Ελληνες... Εκαστος οπλίτης υποχρε- 
ούται να  εκτελέσει τούτο” .

Εγκληματική λαγνεία, αιμοσταγής 
βαρβαρότης, θηριω δία κτηνώ δης ανά
γκασαν κοπάδια ανθρώ πω ν να  πορεύο
νται γυμνοί και να  φονεύονται με τον υ 
ποκόπανο ή την ξιφολόγχη στη μέση 
του δρόμου, παιδιά  να  κλαίνε και να 
σφάζονται ως ερίφ ια  κα ι γυνα ίκες να  α
τιμάζονται. Η  παραλία  της Σμύρνης, η 
θάλασσά της, η  γεμάτη ανθρώ πους που 
ζητούσαν να  φτάσουν στα πλο ία  γ ια  να  
σ ω δ σ α ν Τ το τ π λ ο ια τ^ Έ υ ρ ώ π α ίω ν  που 
αμέριμνα παρακολουθούσαν τη σφαγή 
εμποδίζοντας τη επιβίβαση, αποτελούν 
το  πιο  μαύρο σκηνικό στην ιστορία  του 
Α νθρωπισμού κα ι της Ευρώπης, της α
νάλγητης, της αδιάφορης και αδάκρυτης 
μπροστά σε εκείνο το χαλασμό, τη γενο
κτονία του Ελληνισμού.

Σ ε μια σύσκεψ η του R eichstag  ο 
H itler ανακοίνωσε την Endelosung - τε
λική λύση, το ολοκαύτωμα 6.000.000 Ε
βραίων. Τη μόνη φωνή αντιρρήσεω ς του 
Goebels: Κ αι τ ι θα  πει η παγκόσμια κοι
νή γνώ μη; ο H itler τη διέκοψε με σαρ
καστικό κυνισμό: “Π οιος θυμάται σήμε
ρα τη γενοκτονία  τω ν Α ρμενίω ν και των 
Χ ριστιανώ ν της Μ ικράς Α σίας;” Α λλά 
επιτέλους στη Ν υρεμβέργη οι ηθικοί αυ
τουργοί του ολοκαυτώ ματος κάθισαν 
στα εδώλια κι ύστερα στη φυλακή ο 
Βίλλυ Μ πράντ γονάτισε ευλαβικά στους 
τάφους τω ν Ε βραίω ν σε μια τραγικά με
γαλειώ δη σκηνή για  λογαριασμό τω ν 
Γερμανώ ν γ ια  να  απαλλάξει από τη βα- 
ρειά  ηθική ευθύνη το γερμανικό έθνος. 
Εδώ, όμως, ο ι θύτες προσποιούνται τα 
θύματα και οι ηθικοί αυτουργοί μετα
βάλλονται σε κατηγόρους. Κ αι η Ευρώ
πη; Τότε ενίσχυε τον Κ εμάλ π ίσω  από 
την πλάτη μας! Σήμερα  ποιους ενισχύει 
στη γειτονιά μας; Τι σκληρή που είναι η 
κραυγή της Σμύρνης! Ε ίναι τουλάχιστον 
και αφυπνιστική; Α μφιβάλλω!

Α προσμέτρητη η συμφορά και ανυπο
λόγιστη! Ε να μικρό δείγμα σε επίπεδο 
λειτουργώ ν του Υ ψίστου: Α πό τους 450 
ιερείς της επαρχίας Σ μύρνης ο ι 347 βρή
καν τον θάνατο. Α πό τους ιεράρχες ε
κτός από τον Χ ρυσόστομο, εμαρτύρη- 
σαν ο Μ οσχονησίω ν Α μβρόσιος που τον 
έθαψαν ζω ντανό, ο Γρηγόριος Κ υδω
νιώ ν που τον επετάλωσαν, ο Ικονίου 
που τον έσφαξαν, ο αρχιερατικός επί
τροπος Α ρχατζικάκης που τον σούβλι
σαν, ο διάκονος Γρηγόριος της Αγίας 
Α ννης στο Κ ορδελιό που τον έκαψαν 
ζω ντανό, ο ιερέας Μ ελέτιος του ναού

τη ς Ευαγγελίστριας που τον κάρφω σαν 
σε πεύκο: “Ω  της ζημίας” θρηνεί ο αυτό
πτης της Α λώ σεω ς της Π όλεω ς Δούκας, 
ο ιστορικός, το  1453, “έθεντο, Κ ύριε, τα  
θνησιμαία τω ν δούλω ν Σου βρώματα, 
τας σάρκας τω ν οσίω ν Σ ου το ις θηρίοις 
της γης” ! Ο ιερός κλήρος, ένθεος μυ- 
σταγω γός τη ς εθνικής ψ υχής και ζωής 
και ακούραστος διάκονος τω ν μεγάλω ν 
ιδεώ ν και παραδόσεω ν της φυλής μας, 
επ ί του θυσιαστηρίου!

“Ω! ψ ες τω ν κρίνω ν εθνικώ ν ολόανθα 
στεφάνια ξερά σκορπούνε στο σταυρό 
μπροστά του μαρτυρίου...” , κλα ίει ο 
Π αλαμάς! Ο ελληνισμός όλος επ ί του 
θυσιαστηρίου! Η όμορφη νύμφη της 
Σμύρνης που, μητέρα του ανθρω πισμού, 
είχε “λόγο γλυκό στον άρρωστο, στο δύ
στυχο συμπόνια” , καταστράφηκε, όπω ς 
στην αρχαιότητα η Κ αρχηδόνα. Μ όνο 
που τότε δεν υπήρχαν τα  αγκυροβολη
μένα χριστιανικά καράβια  γ ια  να  θεώ- 
ντα ι αδιάφορα ως άλλοι Ν έρω νες το  πυρ 
κα ι τη γενοκτονία!

Η ιστορική μοίρα, η πιο  ισχυρή από 
την ανθρώπινη βούληση και την οργα
νω μένη συνωμοσία, ουδέποτε αδρανεί. 
Κ άπου αλλού κλώ θει τα  πεπρω μένα. Το 
απροσδόκητο μέσα στην πορεία  τη ς ι
στορίας πολλές φορές ανέκοψε τη βαρ- 
βαρική λαίλαπα, έσω σε τον πολιτισμό 
και πυράκτω σε την ελπίδα του γυρι
σμού. Ο λαϊκός τραγουδιστής το  γνω ρί
ζει:

Α λλω στε και το  “καράβι τη ς ελπίδας” 
του Γεωργίου Α θάνα που αρμενίζει στα 
πέλαγα του μέλλοντος, δεν καταποντί
στηκε, καθώ ς είναι φορτω μένο με την 
πολύτιμη ελπίδα του ξαναγυρισμού, μό
λις το  έθνος το  καλέσει:
Ελ,α χρυσό καράβι, 
έλα ξεφόρτωσε!
Δος μας το θησαυρό σου 
κι άνοιξε τα πανιά 
ολόισα για τη Σμύρνη 
και για τα Μουντανιά!

Στην ελπίδα η τέφρα, στην τέφ ρα το 
πυρ που καταλάμπει την εθνική μνήμη 
και διατηρεί χλωρή τη ρίζα της φυλής ό
που υπάρχουν σταυροί και τάφοι, εκεί 
και η Ανάσταση. Ο υκ εάλω  η ρίζα. Ο ύκ 
εάλω  το  Φως! Ο ύκ εάλω  η βασιλεύουσα 
ψυχή τω ν Ελλήνων!

* Αποσπάσματα από το βιβλίο του 
“Δρόμοι πολιτικής παιδείας”, Αθήνα 
1997, τη λ. 7244 660. ·
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I. Θ δολοφόνος τοιι βασιλε'ως 
Γεωργίον, ΣΧΟΙΝΑΣ, οπό τη 
συνοδεία Κρηνών 
Χωροφυλάκων (Θεσ/νίκη 
1913).

3. Κρητικοί Χωροηνλακε; 
παρουσιάζουν όπλα στον 
Ελευθέριο Βενιζε'λο.

4. Μέτρα τάξη; ■ Τροχαία; 
κατά τον εορτασμό του Αγιοι 
Ιημητρίου.

•V  .1 .7 0  το σεισμό στη θεσ/νίκη 
(1978).

Λ. Χωροφύλακα; δίνει 
πληροφορίε; στο κοινό στηι 

Εκθεση τη; Θεσσαλονίκη; 
το 1974.2. 1912: Είσοδο; Κρητική; 

Χωροφυλακή; στη Θεσ/νίκη.

Θεσσαλονίκη 1912 -  200
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Η Σμύρνη, η μάνα, καίγεται
Ε σείς βουνά της Άγκυρας 
και της Μικράς Ασίας, 
ποτέ να μην ανθίσετε, 
ποτέ μη λουλουδιστέ 
με το κακό που πάθαμε 
στις δεκατρείς του Αυγούστου, 
γιόμισαν τα βουνά κορμιά 
κι οι κάμποι παλικάρια.
Κι άλλα παιδιά V ’ αιχμάλωτοι 
κι άλλα ‘ναι λαβωμένα.
Κι ένα παιδί απ ’ τον τόπο μας 
άλλων παιδιώνε λέει:
Βλέπω κι ετοιμαζόσαστε 
στον τόπο μας να πάτε, 
τουφέκι να μη ρίξετε, 
τραγούδι μην ειπείτε, 
κι αν σας ρωτήσει η μάνα μου 
κι ο δόλιος μου πατέρας,
Πέστε τους πως παντρεύτηκα 
εδώ μεσ ' την Τουρκία, 
την πλάκα πήρα πεθερά, 
τη μαύρη γη γυναίκα, 
δυο κυπαρίσσια αγκαλιά 
στο μνήμα μου απάνου.

Λαϊκό τραγούδι του 1922

]ότε ήταν που έγινε το μεγάλο 
κακό. Η Ανατολή ξερνούσε, 
ξερνούσε. Μαυρολογούσαν 
τα νησιά, τα περιγιάλια, οι 
δρόμοι, οι κάμποι, οι πολιτεί

ες. Το Αιγαίο συννέφιασε. Η μεγάλη 
φλόγα της Σμύρνης σκόρπισε τα απο
καΐδια, τη στάχτη, τον οδυρμό και το 
θρήνο παντού. Γέμισαν οι ψυχές απο
καΐδια, γέμισαν στάχτη τα φρένα και η 
φλόγα χόρευε και έγλειφε τις στεριές 
και τις θάλασσες. Η Μικρασία κατέβη
κε στην ακρογιαλιά. Ορφανεμένη, ξε
σπιτωμένη, ξεμαλλιασμένη, ξεστηθια- 
σμένη, θεόφτωχη. Και τα καράβια φορ
τώθηκαν τα απομεινάρια της, τα δά- 
κρυά της, τον τρόμο της, τον απίστευτο 
παιδεμό της και τον κουβαλούσαν, κο- 
ντανασαίνοντας, όπου λεύτερη γης, ό
που μια φούχτα χώμα αναπαμένο... Μέ
ρα και νύχτα ό,τι πρόφταινε να γλυτώ
σει, ό,τι μπορούσε να σωθεί, δρασκε- 
λούσε τη θάλασσα κι ερχόταν ν’ απαγ- 
γιάσει δω χάμου: άντρες, γέροι, γυναί
κες, παιδιά, τα γλυκά κορίτσια της Ιωνί

ας κι οι νικημένοι στρατιώτες και τα 
κανόνια και τα άλογα κι ό,τι απόμενε α
πό το βιος του σπιτιού, από την παλιά 
ευτυχία και την αγάπη... Κι αυτοί που 
έρχονταν ρωτούσαν: “Τι θα απογίνου
με;” Και οι άλλοι που βρίσκονταν σ’ ε
κείνους τους τόπους ρωτούσαν: “Τι θα 
τους κάνουμε;” Και πάλι αυτοί που έρ
χονταν ρωτούσαν: “Σε τι σας φταίξα
με;” Και οι άλλοι το συλλογιούνταν αυ
τό το φταίξιμο και πάσκιζαν να βρούνε 
το φταίχτη. Και ψάχνανε, ψάχνανε, ό
λοι μαζί, σε ένα φοβερό κυνήγι αγάπης, 
καρφωμένοι ο ένας στου άλλου το πρό
σωπο, αυτός για να βρει το στρατιώτη 
που έφυγε πρόσχαρος για τον πόλεμο, 
κι εκείνος για να κερδίσει ξανά τον α
δελφό, τον πατέρα, την κόρη που από- 
μειναν πίσω, που τους έχασε μέσα στον 
πανικό της φυγής. Κι απάνου από τους 
ζωντανούς περνούσαν σε ατέλειωτη 
συνοδιά οι νεκροί, οι χαμένοι - σαν τα 
μαύρα πουλιά, που τα ξεσέρνει το ανε
μοφύσημα προς τη δύση.

1. Μ. Παναγιωτόπουλος
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Μήπως είναι τυχαίο που και στις δυο πόλεις 
αποδίδεται η ώιότητα της μάνας;

Είτε ως φτωχομάνας, είτε ως προσφυγομάνας, 
είτε ως μάνας των Ελλήνων της Ιωνικής γης.

Μήπως είναι τυχαίο που στη διάρκεια του παράλληλου 
βίου τους έζησαν μάλλον ανταγωνιστικά; 

Μήπως είναι τυχαίο που την τραγική δύση της μιας, 
ακολούθησε η φιλόδοξη ανατολή της άλλης;

Μήπως είναι τυχαίες όλες οι ομοιότητες -ακόμα και 
οι γεωγραφικές- αυτών των δύο πόλεων; 

Σήμερα, 78 χρόνια μετά τις αποφράδες εκείνες μέρες 
του 1922, μπορούμε με σιγουριά να υποστηρίξουμε 

πως η Θεσσαλονίκη διαδέχθηκε τη Σμύρνη 
στο θρόνο της ελληνικής μητρόπολης του Αιγαίου.

-------------------------------------------------- 4-----------------------------------

Χιλιάδες μυριάδες χριστια
νοί είχαν πια σωριαστεί στις 
ακρογιαλιές της Μικρασίας, 
ελπίζοντας να σωθούν, ας εί
ναι και κολυμπώντας. Μέσα 
στην παραζάλη, μανάδες χά
νουν τα παιδιά, ο άντρας τη 
γυναίκα. Η Σμύρνη καίγεται, 
τριζοβολάει μέσα στις φλόγες, 
πνίγεται στους καπνούς τους 
μαύρους. Η παραλία πνιγμένη 
στον κόσμο που δέρνεται μ’ 
αλλοφροσύνη, ποιος να σω
θεί. Οι φλόγες μανιάζουν δέ
κα, είκοσι το πολύ μέρα πίσω 
τους. Μπροστά τους η θάλασ
σα με τα ξέχειλα καράβια, με 
τα τουμπανιασμένα πτώματα 
που επιπλέουν, με τα βρώμικα νερά, 
να σωθούνε, να σωθούνε, να σωθού
νε!...

Θ. Πετσάλης - Διομήδης

Ήρθαν οι καιροί που οι ζωντανοί ζή
λευαν τους πεθαμένους. Γέμισε το νε
κροταφείο από γυναικόπαιδα. Έσυραν 
ως εκεί μανάδες, ξεφρενιασμένες από 
τον τρόμο, τα κορίτσια τους. Πίστε
ψαν, ότι θα δίσταζε ο Τούρκος. Μα ού
τε εδώ σταματούσε η κτηνωδία. Κι ο 
τόπος της αιώνιας γαλήνης, το λιμάνι 
που δεν το φθάνει η εγκόσμια τρικυμί
α, ο τόπος που στη θύρα του σταμα
τούν όλα, για τους δυστυχισμένους έγι
νε καινούργιας αγωνίας σταθμός. Σβη
στά τα καντήλια των τάφων. Τα κυπα
ρίσσια σαν μαύρες λαμπάδες υψώνο
νται δεητικά στον ουρανό, που ξάστε
ρος κι ολόλαμπρος σκεπάζει το μεγάλο 
δράμα. Νεκροί και ζωντανοί μαζί..

Κώστας Μισαηλίδης

Μονάχα η καταστροφή της Καρχη- 
δόνας από τους Ρωμαίους μπορεί να 
συγκριθεί με τη συμφορά της Σμύρ
νης. Όπως το αντιτορπιλικό ξεμάκραι
νε από τη φοβερή σκηνή και το σκο
τάδι απλωνόταν, οι φλόγες, που φυσο
μανούσαν πια σε μεγάλο μέρος της 
πολιτείας, λάμπαινε όλο και περισσό
τερο, δημιουργώντας ένα σκηνικό α
παίσιας και μακάβριας ομορφιάς. Ω
στόσο στην Καρχηδόνα δεν υπήρχε 
κανένας χριστιανικός στόλος να ατε

νίζει αδιάφορα τη συμφορά, που γι’ 
αυτήν υπεύθυνες ήταν και οι Κυβερ
νήσεις τους. Κι έτσι με πύρινα γράμ
ματα γράφτηκαν στην ιστορία της αν
θρωπότητας τούτοι εδώ οι αριθμοί:
700.000 νεκροί και 1.500.000 πρό
σφυγες.

George Horton (τότε πρόξενος των 
ΗΠΑ στη Σμύρνη)

Ταξιδεύουν στο Αιγαίο τα όνειρά 
μας. Η γιαγιά μας κουράστηκε. Θέλει 
να γείρει το κεφάλι της στα στήθια 
του παππού, που έχει καρφωμένα πί
σω τα μάτια του, μπας και ξεχωρίσει 
τίποτα απ’ τη στεριά... Μα, πια, Δε 
φαίνεται τίποτα. Η νύχτα ρούφηξε μέ

σα της τα σχήματα και τους ό

γκους. Η γιαγιά 
γέρνει το κεφάλι 
της να το ακου- 
μπήσει στα στή
θια που την προ
στατέψανε όλες 
τις μέρες της ζωής 
της. Κάτι την ε
μποδίζει και δεν 
μπορεί να βρει το 
κεφάλι ησυχία. 
Σαν ένας βόλος 
να είναι κάτω από 
το πουκάμισο του 
γέροντα.

- Τι είναι αυτό 
εδώ; ρωτά σχεδόν 
αδιάφορα.

Ο παππούς φέρνει το χέρι του. Το 
χώνει κάτω από το ρούχο, βρίσκει το 
μικρό ξένο σώμα που ακουμπά στο 
κορμί του και που ακούει τους χτύ
πους της καρδιάς του. Τι είναι;

- Δεν είναι τίποτα, λέει δειλά ο παπ
πούς, σαν παιδί που έφταιξε. Δεν είναι 
τίποτα. Λίγο χώμα είναι. Χώμα! Ναι, 
λίγο χώμα από τη γη τους. Για να φυ
τέψουν ένα βασιλικό, της λέει, στον 
τόπο που πάνε. Για να θυμούνται.

Αργά τα δάχτυλα του γέροντα ανοί
γουν το μαντήλι, όπου είναι φυλαγμέ
νο το χώμα. Ψάχνουν εκεί μέσα, ψά
χνουν και τα δάκτυλα της γιαγιάς, σαν 
να το χαϊδεύουν. Τα μάτια τους, δα- 
κρυσμένα, στέκουν εκεί.

- Δεν είναι τίποτα λέω. Λίγο χώμα...
Ηλίας Βενέζης
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Προσφυγομαχαλάς στη Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη, 
η προσφυγομάνα

υτά συνέβησαν απέναντι... 
Όσοι επέζησαν, προσπάθη
σαν να λησμονήσουν και να 
ξαναρχίσουν τη ζωή τους στη 
μάνα Ελλάδα. Πράγμα που 

δεν ήταν, όμως, και τόσο εύκολο. Κό
μπος στο λαιμό σχηματίζεται κάθε 
φορά που η μνήμη ακουμπά το ξερί- 
ζωμα και τις κακουχίες της πρώτης ε
γκατάστασης.

Στην παραλία της Αρετσούς, δίπλα 
στο Καραμπουρνάκι με τις σύγχρονες 
ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις της πα
ραλίας και τα μοντέρνα κτίρια της Κα
λαμαριάς, που σήμερα δεν θυμίζει τί
ποτε από τα χρόνια του ξεριζωμού, ε
δώ ήταν το λοιμοκαθαρτήριο των 
προσφύγων. Από εδώ πέρασαν και ε

γκλείστηκαν κάτω από άσχημες συν
θήκες, χιλιάδες πρόσφυγες της Μι
κρασιατικής ενδοχώρας και της Ανα
τολικής Θράκης, που έφθαναν καρα
βιές από τη Σμύρνη, τη Μυτιλήνη, το 
Βατούμ και τη Κωνσταντινούπολη. 
Συρμάτινη περίφραξη και μέσα βδο
μάδες και μήνες όλη η μιζέρια της Α
νατολής. Κουρεμένες γυναίκες, γέρο
ντες και παιδιά από τη Σμύρνη, την 
Πέργαμο, την Τραπεζούντα, τη Συλ- 
ληβρία, τη Νικομήδεια, τη Φιλαδέλ
φεια, την Καππαδοκία, το Αϊβαλί, τις 
Σαράντα Εκκλησιές, οι πιο πολλοί ξέ
πνοοι από δάγγειο πυρετό, φθίση, 
βρογχικά, ιλαρά, ελονοσία. Και τα ε
πιταγμένα συνεργεία να σκάβουν ο
μαδικούς τάφους και να μην προλα
βαίνουν να καλύψουν τα κουφάρια 
των προσφύγων. Ένας ομαδικός τά
φος στο νεκροταφείο της Καλαμαριάς 
θυμίζει στον αιώνα τους νεκρούς των

χαμένων πατρίδων που δεν άντεξαν 
τον ξεριζωμό.

Το δεύτερο στάδιο της καραντίνας 
ακολούθησαν οι σκηνές, οι παράγκες 
και τα παραπήγματα των Συμμάχων 
του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, 
με άθλιες συνθήκες διαβίωσης, με ελ
πίδα για ένα κομμάτι ψωμί από τις ξέ
νες φιλανθρωπικές οργανώσεις και 
τον Ερυθρό Σταυρό. Ακολούθησε η 
στέγασή τους σε μικρά σπίτια του Ε
ποικισμού, “της ηρωικής αυτής υπη
ρεσίας της απελπισίας” κατά τον 
Γιώργο Ιωάννου, με αυλές και πασχα
λιές, καθαριότητα και αβάσταχτο κα
ημό για τις χαμένες πατρίδες. Μέσα α
πό τη μιζέρια και τις κακουχίες, το ζω
ντανό προσφυγικό στοιχείο έλαμψε 
και μεγαλούργησε. Η ζωντανή παρά
δοση και η πολιτιστική ανωτερότητα 
που κουβαλούσαν, καθώς και η εργα
τικότητα, τους έκανε όχι μόνο να επι
βιώσουν αλλά, σε πολλές περιπτώ
σεις, και να επιβληθούν σε όλους τους 
τομείς στο ντόπιο πληθυσμιακό στοι
χείο.

Στη Βόρεια Ελλάδα εγκαταστάθηκε 
το μεγαλύτερο τμήμα από το
1.075.000 πρόσφυγες που εγκατέλει- 
ψαν τη Μικρά Ασία και τη Θράκη το 
1922. Από αυτούς, οι 746.000 ρίζω
σαν στη Μακεδονία και τη Θράκη, χι
λιάδες σε οικισμούς γύρω από τη 
Θεσσαλονίκη και σημαντικός αριθμός 
αστών προσφύγων μέσα στην πόλη, 
δίνοντας αξία στην πρωτεύουσα της 
Μακεδονίας και το προσωνύμιο 
“πρωτεύουσα των προσφύγων”.

Οι προσφυγικές παραγκο-συνοικίες 
της απογραφής του 1928, με τα ονό
ματα των παλιών πατρίδων: Αρετσού, 
Κατιρλή, Νέα Κρήνη, Σαράντα Εκ
κλησιές, Νέα Βάρνα, Νέα Ευκαρπία, 
Νέο Κορδελιό, Νέος Κουκλουτζάς, 
Περαία, Νέα Μαγνησία, Νέοι Επιβά
τες, Καλλικράτεια, Μηχανιώνα αλλά 
και νέα ή ντόπια τοπωνύμια: Καλαμα
ριά, Τούμπα, Τριανδρία, Πολίχνη, 
Σταυρούπολη, Αμπελόκηποι, Πανό
ραμα με πρόσφυγες από τη Μικρά Α
σία, τον Πόντο και τη Θράκη, θέριε- 
ψαν, έγιναν Δήμοι και ανεξάρτητες 
πόλεις, που δε θυμίζουν τίποτε από τις 
πρώτες εγκαταστάσεις και τις δορυ
φορικές συνοικίες του Μεσοπολέμου.

Σήμερα, παρά την αναμενόμενη α
φομοίωση στο χωνευτήρι λαών και
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πολιτισμών της Θεσσαλονίκης, οι 
πρόσφυγες κρατούν ζωντανή την κα
ταγωγή τους, με τα σωματεία τους, 
τους χορούς, τη γλώσσα και τα έθιμά 
τους και με κεμετζέδες και λαγούτα 
πνίγουν την απωθημένη νοσταλγία 
τους, που έχει περάσει και στα παιδιά 
της τρίτης γενιάς αλλά και της τέταρ
της γενιάς, σε μεγάλα ψυχαγωγικά κέ
ντρα αλλά και μικρά καφωδεία με ο
νόματα βγαλμένα από το προσφυγικό 
λεξιλόγιο, που διατηρούν πλούσιες δι
σκοθήκες των χαμένων πατρίδων ή 
βγάζουν στο πάλκο διάσημους λαϊ
κούς οργανοπαίκτες. Οι πρόσφυγες 
στη Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να δια
σκεδάζουν με τα τραγούδια και τους 
χορούς τους στις καθημερινές εξόδους 
τους και δεν αντιμετωπίζουν την πα
ράδοσή τους ως μουσειακό είδος προς 
αναβίωση, όπως κάνουν σε άλλα γεω
γραφικά διαμερίσματα της χώρας.

Το πνεύμα της εμμονής στη ζωντα
νή παράδοση των απογόνων των προ
σφύγων, 78 χρόνια μετά την κατα
στροφή, τη δίνει γλαφυρά με μία μόνο 
εικόνα ο συγγραφέας Γιώργος Ιωάν- 
νου: “...Ιδιαίτερα συγκινητική στην 
Καλαμαριά είναι η παρέλαση που α
κολουθεί τη δοξολογία. Μετά τα τυπι
κά τμήματα, σχολεία και διμοιρίες τι
μητικές, διέρχονται ορμητικά οι νέοι 
Πόντιοι, με τις πατροπαράδοτες στο
λές, τα βυζαντινά λάβαρα και τις πα
λιές σημαίες του Βυζαντίου και της 
Τραπεζούντας, μέσα σε μια αποθέωση 
από μέρους του κόσμου που προτιμά
ει χίλιες φορές να μείνει εκεί, παρά να 
δει τη μεγάλη παρέλαση κάτω στην 
πόλη, όσο μεγαλόπρεπη κι αν προμη- 
νύεται”.

Η περιδιάβαση σήμερα στις άλλοτε 
προσφυγικές συνοικίες της Θεσσαλο
νίκης με τους ωραίους δρόμους και τις 
σύγχρονες πολυκατοικίες, ιδιαίτερα 
της ανατολικής ζώνης, της Τούμπας, 
της Καλαμαριάς, του Χαριλάου, του 
Πανοράματος, προκαλεί ανάμικτα συ
ναισθήματα. Υπερηφάνειας, κρυφής 
συγκίνησης και νοσταλγίας. Δίπλα 
στις σύγχρονες πολυκατοικίες σώζο
νται ακόμα τα μικρά ισόγεια σπιτάκια 
του Εποικισμού. Τα παιδιά των προ
σφύγων κρατούν πια την τοπική εξου
σία και ελέγχουν την οικονομική και 
κοινωνική ζωή της πόλης τους. Οι 
πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν στη

Θ ε σ 
σαλονίκη, με το τεράστιο εργατικό 
δυναμικό, την εργατικότητα και την 
πείρα που διέθεταν, με τις προοδευτι
κές ιδέες και το πολιτιστικό επίπεδό 
τους, αναζωογόνησαν την πόλη και 
συνέβαλαν στην ανάπτυξή της. Αλλά 
και οι παλιοί προσφυγικοί συνοικι
σμοί της Δυτικής Θεσσαλονίκης - 
Χαρμάνκιοϊ, Νέα Μενεμένη, Επτάλο- 
φος, Νέος Κουκλουτζάς, Νέα Βάρνα, 
Εσκί Ντελίκ, Καρά Ισίν και άλλοι - ε
ξελίχθηκαν και με την εισροή εσωτε
ρικών μεταναστών από τη μακεδονική 
ύπαιθρο, στους Δήμους Συκεών, Α
μπελοκήπων, Σταυρούπολης, Νεάπο
λης, Πολίχνης και Μενεμένης. Παρά 
την υποβάθμιση λόγω της γειτνίασης 
με τη βιομηχανική περιοχή, οι δορυ
φορικές σύγχρονες πόλεις διατηρούν 
δική τους πολιτιστική και κοινωνική 
ζωή.

Α ντί επ ιλόγου ...

Ένα τραγούδι χωρισμένο ξαφνικά 
σε τέταρτα τόνου, μιλάει για τη Σμύρ
νη, για τους δρόμους με τα απανωτά 
καφενεία, τα γυάλινα κλουβιά που 
αιωρούνται μέσα στη γλυκιά καλοκαι
ρινή ατμόσφαιρα, για το γουργούρι- 
σμα του ναργιλέ, τα κόκκινα φέσια τα 
κρεμασμένα στους ασβεστωμένους 
τοίχους, όπου κάποτε κάθε πελάτης 
είχε και την κρεμάστρα του... Για το 
σύγχρονο Έλληνα η Ανατολή έχει γί
νει μια μνήμη που την άγγιζε από και
ρό σε καιρό, σαν τον άνθρωπο που αγ
γίζει κάθε τόσο με τα δάχτυλά του μια 
κλεισμένη πληγή...

Lawrence Durrell

Ακόμη προσπερνάς αποκαΐδια της 
πυρκαγιάς του ‘22 και σωριασμένα

X ώ -
ματα που μοιάζουν σαν την κοπριά 
της αναίσθητης βλάστησης του μπε
τόν. Και λες πως ήταν χτες που ναυά
γησε το μεγάλο καράβι. Δεν αισθάνο
μαι μίσος. Το πράγμα που κυριαρχεί 
μέσα μου είναι το αντίθετο του μί
σους. Μια προσπάθεια να χωρέσει ο 
νους το μηχανισμό της καταστρο
φής...

Γιώργος Σεφέρης

5 Απριλίου 1942. Βγαίνω στις 9 το 
πρωί για να πάω στο απέναντι πεζο
δρόμιο, όπου κάθεται με το κασελάκι 
του ένας λούστρος, ένας γεράκος. Τον 
ρωτάω εγγλέζικα να μου πει πού μπο
ρώ να βρω cigarettes. Μου απαντάει 
ελληνικά: “Εδώ παρακάτω”.

- Πώς το κατάλαβες, του λέω, πως 
είμαι Ρωμιός;

- Αμ’ σε κατάλαβα, μου απαντάει 
με θαυμάσια ελληνική προφορά. Ω, 
να ‘ξερες, εξακολούθησε να λέει, τι ή
ταν η Σμύρνη άλλοτε τέτοια μέρα! 
Πάει πια, δε βλέπει η Σμύρνη Πάσχα! 
Όλοι αυτοί οι δρόμοι ήταν γιομάτοι 
κόσμο. Δεν έβρισκες τόπο να περά
σεις!

Έκλεισα για μια στιγμή τα μάτια 
μου και είδα κάτι μπρος μου. Και σκέ- 
φθηκα κάτι. Και ξέχασα κάμποσα άλ
λα πράγματα. Έτσι γιόρτασα φέτος το 
Πάσχα. Ο γεράκος εκείνος, ο Τούρ
κος, νοσταλγούσε την αλλοτινή Σμύρ
νη, που ήταν γι’ αυτόν, με κάποιο ι
διαίτερο νόημα, “χαμένη πατρίδα”...

Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Επιμέλεια:
Υ/Α’ Κ. Γ. Καραγιάννης
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Σ αν την καταστολισμένη νύ
φη, έτσι είναι η Ελλάδα μας 
γεμάτη από εκκλησίες, μο
ναστήρια και ερημοκκλή- 
σια της Παναγίας, πνευμα

τικά παλάτια της ταπεινής αυτής Βα
σίλισσας. Στο καθένα απ’ αυτά βρί
σκεται το σεβάσμιο εικόνισμά της, δε
ξιά από την Ωραία Πύλη, με το γυρτό 
κεφάλι της για ν ’ ακούσει τον κάθε 
πόνο μας, την κάθε χαρά μας.

Πόσα δάκρυα στ’ άχραντα χέρια 
της, δάκρυα του βασανισμένου λαού 
μας! Το γλυκό, μελαχρινό και χρυσο- 
κέρινο πρόσωπό της δίνει ελπίδα 
στους απελπισμένους, χαρά στους 
θλιμμένους, ανάπαυση στους κουρα
σμένους, ειρήνη στους ταραγμένους...

Στην Ελλάδα προσκυνείται η Πανα
γία με τον πρεπούμενο τρόπο, ήγουν 
με δάδκρυα, με πόνο, με ταπεινή αγά
πη και με “χαροποιόν πένθος”. Γιατί η 
Ελλάδα μας είναι τόπος πονεμένος, 
χαροκαμένος, βασανισμένος και το έ
θνος μας βρίσκει στις σκληρές περι
στάσεις του παρηγοριά και στήριγμα 
στη λυπημένη μητέρα του Χριστού. 
Σε άλλες χώρες η Παναγία τραγουδιέ
ται με τραγούδια κοσμικά μα εμείς 
την υμνολογούμε με κατάνυξη, θαρ
ρετά μα και με συστολή, με αγάπη, μα 
και με σέβας, σα μητέρα μας, μα και 
σα μητέρα του Θεού μας. Ανοίγομε 
την καρδιά μας, για να ιδεί τι έχει μέ
σα και να γιάνει τις πληγές μας. Η Πα
ναγία είναι η πικραμένη χαρά της Ορ
θοδοξίας, η “χαρμολύπη μας”, “ο πο
ταμός ο γλυκερός του ελέους”, “ο λι- 
μήν των χειμαζομένων”.

Το Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά 
όλη η χώρα μας από την μυστική ευω
δία της Θεοτόκου. “Επί Σοι χαίρει, 
Κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις αγγέ
λων το σύστημα και ανθρώπων το γέ
νος. Ηγιασμένε ναέ και Παράδεισε 
λογικέ, παρθενικόν καύχημα, εξ ης 
Θεός εσαρκώθη και παιδίον γέγονε”.

Ο αγέρας, τα βουνά, οι θάλασσες, 
τα χωριά οι πολιτείες, γεμίζουνε ευω
δία από το “χρυσούν θυμιατήριον”, α
πό την “μαναδόχον στάμναν” που έχει 
μέσα “μύρον το ακένωτον”. Οι γυναί
κες μας είναι στολισμένες με τ ’ όνομά 
της, τα χωριά μας, τα βουνά, οι κά
μποι, τα νησιά, οι ακροθαλασσιές, οι 
κάβοι είναι αγιασμένα από τα ερημοκ- 
κλήσια κι από τα μοναστήρια τους. Τα

Το Δεκαπενταύγουστο μοσχοβολά όλη η χώρα μας από την 
μυστική ευωδία της Θεοτόκου. Σήμερα γιορτάζουμε την 
ένδοξη Κοίμηση της Παναγίας. Σ’ αμέτρητες εκκλησιές 
και μοναστήρια χτυπούνε οι καμπάνες και ψέλνουνε οι ψαλ
τάδες. Τα πιο πολλά είναι στης Παναγίας τ’ όνομα, και 
πανηγυρίζουνε την Κοίμηση της Θεοτόκου. Μα αυτή 
δεν είναι γιορτή θανάτου, είναι γιορτή χαράς και θρί
αμβος, γιατί αυτή που κοιμήθηκε είναι η Μητέρα της Ζω
ής·
καΐκια και τα καράβια μας έχουνε 
γραμμένα επάνω στη μάσκα και στην 
πρύμνη το γλυκό τ’ όνομά της. Αληθι
νά στην Ελλάδα μας “επί Σοι χαίρει, 
Κεχαριτωμένη, πάσα η κτίσις”...

Από τα ονόματα και μόνο που έδω
σε η Ορθοδοξία στην Παναγία, και 
που μ’ αυτά την καταστόλισε, όχι σαν 
είδωλο θεατρικό, όπως γίνηκε αλλού 
που φορτώσανε μια κούκλα με δαχτυ- 
λίδια και με σκουλαρίκια και με ένα 
σωρό άλλα ανίερα και ανόητα πράγ
ματα, λοιπόν από τα ονόματα αυτά 
μοναχά, φαίνεται πόσο πνευματική α
ληθινά είναι η λατρεία της Παναγίας 
στην ελληνική ορθοδοξία. Πρώτα- 
πρώτα το ένα αγιώτατο όνομά της: 
Παναγία. Ύστερα τα άλλα: Υπερευλο
γημένη, Θεοτόκος, Παναμώμητος, Τι- 
μιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξοτέ
ρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, Ζώσα 
και Άφθονος Πηγή, Έμψυχος Κιβω
τός, Άχραντος, Αμόλυντος, Κεχαριτω- 
μένη, Αειμακάριστος και Παναμώμη
τος, Προστασία, Επακούουσα, Γρηγο- 
ρούσα, Γοργοεπήκοος, Ηγιασμένος 
Ναός, Παράδεισος λογικός, Ρόδον το 
Αμάραντον, Χρυσούν Θυμιατήριον, 
Χρυσή Λυχνία, Μαναδόχος Στάμνα, 
Κλίμαξ Επουράνιος, Πρεσβεία θερμή, 
Τείχος απροσμάχητον, Ελέους Πηγή, 
του Κόσμου Καταφύγιον, Βασιλέως

Καθέδρα, Χρυσοπλοκώτατος Πύργος 
και Δωδεκάτειχος Πόλις, Ηλιοστάλα- 
κτος Θρόνος, Σκέπη του Κόσμου, 
Δένδρον αγλαόκαρπον, Ξύλον ευ- 
σκιόφυλλον, Ακτίς νοητού ηλίου, 
Σιών αγία, Θεού κατοικητήριον, Ε
πουράνιος Πύλη, Αδικουμένων προ- 
στάτις, Βακτηρία τυφλών, Θλιβομέ- 
νων η χαρά, και χίλια δυο άλλα, που 
βρίσκονται μέσα στα βιβλία της εκ
κλησίας. Κοντά σ ’ αυτά είναι και τα 
ονόματα που γράφουνε απάνω στα ά
για εικονίσματά της οι αγιογράφοι: Ο
δηγήτρια, Γλυκοφιλούσα, Πλατυτέρα 
των Ουρανών, η Ελπίς των απελπι
σμένων, η Ταχεία Επίσκεψις, η Αμό
λυντος, η Ελπίς των Χριστιανών, η 
Παραμυθία, η Ελεούσα κι άλλα πολ
λά, που γράφονται από κάτω από τη 
συντομογραφία: ΜΗΡ ΘΥ, που θα πει 
Μήτηρ Θεού. Πόση αγάπη, πόσο σέ
βας και πόσα κατανυκτικά δάκρυα 
φανερώνουνε μοναχά αυτά τα ονόμα
τα, που δεν ειπωθήκανε σαν τα λόγια 
οπού βγαίνουνε εύκολα από το στόμα, 
αλλά που χαραχτήκανε στις ψυχές με 
πόνο και με ταπείνωση και με πίστη...

Στην Ελλάδα, οι περισσότερες εκ
κλησιές της Παναγίας γιορτάζουνε 
κατά την Κοίμηση της Θεοτόκου, δη
λαδή στις 15 Αυγούστου. Τα τροπάρια 
που ψέλνουνε σ’ αυτή τη γιορτή είναι
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από τα πιο εξαίσια. Το δοξαστικό του 
Εσπερινού είναι το μονάχο τροπάρι 
που ψέλνεται με τους οχτώ ήχους, κά
θε φράση κι άλλος ήχος αρχίζει από 
τον πρώτο ήχο και τελειώνει πάλι 
στον πρώτο.

Μα ολάκερη η Ελλάδα δεν υμνολο
γά την Παναγία μονάχα με τους ψαλ
τάδες και με τους παπάδες στις εκκλη- 
σιές, αλλά και με το κάθε τι της, με τα 
χωριά, με τα βουνά, με τα νησιά, πού- 
χουνε τ’ αγιασμένο τ’ όνομά της. Ό 
ποιος ταξιδεύει στα ελληνικά νερά, σ’ 
όποιο μέρος κι αν βρεθεί τη μέρα της 
Παναγίας, θα ακούσει απ’ ανοιχτά τις 
καμπάνες απάνω από το πέλαγο. Αλ
λες έρχονται από τ ’ Άγιον Όρος που 
το λένε Περιβόλι της Παναγίας, άλλες 
από την Τήνο πούχει το ξακουστό πα
λάτι της, άλλες από την Σαλαμίνα που 
γιορτάζει η Φανερωμένη, άλλες από 
τη Μυτιλήνη, από την Παναγιά της Α- 
γιάσσου και της Πέτρας, άλλες από το 
Μοναστήρι της Σίφνου, άλλες από τη 
Σκιάθο, άλλες από τη Νάξο, από κάθε 
νησί, από κάθε κάβο, από κάθε στε
ριά...

Σήμερα γιορτάζουμε την ένδοξη 
Κοίμηση της Παναγίας. Σ’ αμέτρητες 
εκκλησίες και μοναστήρια χτυπούνε 
οι καμπάνες και ψέλνουνε οι ψαλτά
δες. Τα πιο πολλά είναι στης Παναγί
ας τ’ όνομα, και πανηγυρίζουνε σήμε
ρα την Κοίμηση της Θεοτόκου. Μα 
αυτή δεν είναι γιορτή θανάτου, είναι 
γιορτή χαράς και θρίαμβος, γιατί αυτή 
που κοιμήθηκε είναι η Μητέρα της 
Ζωής, όπως λέγει εκείνο το θεσπέσιο 
δοξαστικό που λένε σήμερα στη λει
τουργία: “Τη αθανάτω σου κοιμήσει, 
Θεοτόκε μήτηρ της ζωής, νεφέλαι 
τους αποστόλους αιθέριους διήρπαζον 
και κοσμικώς διεσπαρμένους ομοχώ- 
ρους παρέστησαν τω αχράντω σου 
σώματι ό και κηδεύσαντες σεπτώς, 
την φωνήν του Γαβριήλ μελωδούντες 
ανεβόων: Χαίρε, κεχαριτωμένη παρ
θένε, μήτερ ανύμφευτε, ο Κύριος με
τά σου. Μεθ’ ων, ως Υιόν σου και Θε
όν ημών ικέτευε σωθήναι τας ψυχάς 
ημών”.

Σήμερα όλη η Ελλάδα μοσχοβολά 
από το ευωδέστατο σκήνωμα της Πα
ναγίας, που είναι η μητέρα των ορφα- 
νεμένων, η ελπίδα των απελπισμένων, 
η χαρά των θλιμμένων, το ραβδί των 
τυφλών, η άγκυρα των θαλασσοδαρ

μένων. Κι απ’ άκρη σε άκρη της Ελ
λάδας, στις πολιτείες, στα χωριά, στα 
μοναστήρια και στις σκήτες, απάνω 
στα δασωμένα βουνά, στα λαγκάδια, 
στις σπηλιές, στα γαλανά τα κύματα 
που δροσοαφρίζουνε από τον πελαγί
σιο αγέρα, στα νησιά και στα ρημόνη- 
σα, στους κάβους, παντού αντιλαλεί η 
υμνολογία που ψέλνουνε οι ψαλτάδες 
για την ταπεινή βασίλισσα που κοιμή
θηκε. Το μελτέμι που φυσά τώρα το 
Δεκαπενταύγουστο και δροσίζει τον 
κόσμο, τα δεντρικά που ‘ναι φορτω
μένα με λογής - λογής οπωρικά, τα ά
γρια τα ρουμάνια με τις αντρειωμένες 
βαλανιδιές και με τα έλατα και με τα 
κέδρα, τα άσπρα σύννεφα που αρμενί
ζουνε στον γαλανό ουρανό, όλα είναι 
χαροποιά και μακάρια, όλα είναι ιλα
ρά από τη γλυκότητα της Παναγίας. 
Ω! Αληθινά δική μας είναι η Παναγί
α, δικό μας είναι το Ρόδον το Αμάρα- 
ντον!..

Η Κοίμησις της Θεοτόκου είναι το 
δεύτερο Πάσχα της Ορθοδοξίας, εορ
τών εορτή και πανήγυρις πανηγύρε- 
ων. Η μέρα αυτή είναι μεγάλη και επι
φανής. Το γλυκοχάραγμά της είναι κα
θαρό και γλυκύτατο.

Να! Τ’ άστρα τρεμοσβήνουνε. Ο 
ουρανός ανοίγει τις συντεφένιες πύλες 
του, κι από τα μυστηριώδη βάθη του 
έρχεται προς τη γη μια μυστική υμνω
δία. Οι άνθρωποι και τα άλλα πλά
σματα νιώθουνε μέσα στο γλυκό ύπνο 
τους κάποια αγαλλίαση, σκιρτούν για 
τη μεγάλη μέρα που ξημερώνει. Τα 
βουνά, η θάλασσα, τα λαγκάδια, όλα 
είναι αγιασμένα σήμερα, σαν να ψέλ
νουνε μαζί με τους Αγγέλους. Τα δρυ- 
μόνια και τα δάση μοσκοβολάνε, κάθε 
χαμοδέντρι, κάθε αγκάθι, κάθε πέ
τρα...

Φως γεμίζει την οικουμένη, φως γε
μίζει τις ψυχές, φως κατεβαίνει ως τα 
βάθη της θάλασσας, φως μπαίνει μέσα 
στις σκοτεινές σπηλιές, φωτερά γινή- 
κανε όλα τα σκοτεινά, αφού 
ο θάνατος νικήθηκε από 
την Πηγή της Ζωής.

Γι’ αυτό, η Κοίμη
σις που γιορτάζουμε 
σήμερα δεν είναι ξό
δι λυπητερό, αλλά 
πανήγυρη χαρμό
συνη, γιορτή αθα
νασίας. Αν ίσως

* Από το βιβλίο του “Παναγία 
και Υπεραγία, η μετά τό
κον παρθένος και με
τά θάνατον ζώσα ”, 
εκδόσεις Αρμός 
(Μαυροκορδάτου 7 - 
Αθήνα, τηλ  
3304196), 2000. ■

δεν ευδοκούσε ο Κύριος να πάρει 
σάρκα από τούτο το αγιασμένο σκή
νωμα που είναι ξαπλωμένο απάνω στο 
νεκρικό κλινάρι, τι θλίψη απαρηγόρη
τη θάχαμε όλοι οι άνθρωποι, καταδι
κασμένοι δίχως ελπίδα στη φθορά και 
στο θάνατο!

Ποια ψυχή θα μπορούσε να δροσι- 
στεί από το γλυκό αγεράκι της αθανα
σίας χωρίς τη Μητέρα της Ζωής, 
ποιος θα ένιωθε την ευωδία της πνευ
ματικής άνοιξης, δίχως την ελπιδοφό- 
ρα χελιδόνα, ποιος θα ευφραινότανε 
στον μυστικό Παράδεισο, αν δεν τον 
στόλιζε το Ρόδον το Αμάραντον;

Για τούτη την αιτία δεν ψέλνουμε 
σήμερα νεκρώσιμα τροπάρια στην 
Κοίμηση της Θεοτόκου, αλλά ύμνους 
χαρούμενους και θριαμβικούς, τελού- 
ντες την θείαν ταύτην και πάντιμον ε
ορτήν της Θεομήτορος, και κροτού- 
μεν τας χείρας, τον εξ Αυτής τεχθέντα 
Θεόν δοξάζοντες.

Ψέλνουμε με αγιασμένον οίστρο 
και λέμε: “Άπας γηγενής σκιρτάτω τω 
πνεύματι λαμπαδουχούμενος. Πανη- 
γυριζέτω δε αϋλων νόων φύσις, γεραί- 
ρουσα την ιεράν πανήγυριν της Θεο
μήτορος, και βοάτω: Χαίροις, Παμ- 
μμακάριστε, Θεοτόκε, Αγνή, Αειπάρ
θενε”.



Ο τορπιλισμός
τη ς  Έλλης

Π ροχθές το “ΕλλάκΓ έβαλε 
πάλι τα καλά του. Έβαλε τα 
γιορτινά του και επήγε να 
προσκυνήση. Τις σημαίες 
του τις εσήκωσε όλες. Τα 

πολύχρωμα σήματά του, το εκάλυπταν 
από άκρου εις άκρον. Από την πρύμνη 
έως την πλώρη και έως τις κορυφές 
των ιστών του. Έλαμπε το “Ελλάκι”. 
Αστραπταν οι μπρούτζοι του. Κατακά- 
θαρο ήτο το κατάστρωμά του. Πανέ
τοιμου, επερίμενε την ώραν της λιτα
νείας. Για γιορτές επήγαινε σαν νυ- 
φούλα ντυμένο και, παρ’ ότι το “Ελλά- 
κι” ούτε εσκέπτετο καν βία και πυρο
βόλα, το εφοβήθηκαν...

Ηθέλησαν να το κτυπήσουν και δεν 
το ελυπήθηκαν. Δεν το ελυπήθηκαν, 
αλλά το εφοβήθηκαν. Δεν ετόλμησαν 
καν να την αντιμετωπίσουν τη νυφού- 
λα. Εντράπηκαν καινα την κοιτάξουν. 
Τα κανόνια της τα εκοίταξαν από μα
κριά και από το φόβο τους εχώθηκαν 
μέσα εις την θάλασσα. Και το “Ελλά
κΓ’ αντί πανηγυριού, επήγε στο θάνα
το.

Μέσα εις τα γνώριμά του νερά ανα
παύεται τώρα το “Ελλάκι”. Κοιμάται 
σημαιοστολισμένο, με τα καλά του 
ντυμένο, όπως ήταν έτοιμο για το πα
νηγύρι.

Δεν πρέπει όμως να λυπάται το “Ελ
λάκι”. Πρέπει να είναι υπερήφανο. 
Δεν εταπεινώθηκε αυτό. Εκείνοι που 
το εκτύπησαν εταπεινώθηκαν. Ντροπή 
δεν είναι ότι εβούλιαξε. Η ντροπή εί
ναι για εκείνους που εκρύφθησαν για 
να το κτυπήσουν. Δειλό δεν ήτο το 
“Ελλάκι”. Δεν εκρύφθηκε, δεν εχώθη- 
κε πουθενά για να μη το ιδούν. Δειλοί 
ήσαν εκείνοι που εχώθηκαν μέσα εις 
την θάλασσα και δεν έδειξαν καν το 
πρόσωπό τους, που εφοβήθηκαν να ε
ξηγηθούν με το “Ελλάκι” σαν άν- 
δρες...

Για όλα αυτά το “Ελλάκι” πρέπει να 
είναι υπερήφανο και εμείς υπερήφα
νοι που το είχαμε. Μεταξύ της “Έλ
λης” και του τορπιλλιστού της κά
ποιος εφοβήθηκε, βέβαια. Αλλά αυτός 
ο κάκποιος δεν ήτο το “Ελλάκι” και 
αυτό μας αρκεί...”

Το Ελλάκι, Εφημερίδα “Η Πρωί
α ”, 17-8-1940

“Ανάνδρως παρ'αγνώστου πληγέν, 
ως γνωστόν, καιρίως εν τω λιμένι της 
Τήνου, κατά την μεγαλυτέραν και 
πλέον σεβασμίαν αυτής θρησκευτικήν 
πανήγυριν, το πανεύμορφο πολεμικό 
καράβι μας, η Έλλη, που και το όνομά 
του μόνον ηλέκτριζε κάθε ελληνική 
ψυχή, έπαυσε πλέον να διασχίζη υπε- 
ρήφανον με τα άλλα τιμημένα καρά
βια μας τας θρυλικός ελληνικός θα- 
λάσσας... διχοτομημένον, ημίκαυ- 
στον, κατάκειται ήδη εις τα βάθη του 
υδατοστρώτου τάφου του, υπεράνω 
του οποίου διερχόμεναι κατ'έτος αι 
χιλιάδες των προσκυνητών της Μεγα
λόχαρης θα χύνουν δάκρυα αρωματι
σμένα με τα αγνώτερα μύρα της Ελ
ληνικής φιλοπατρίας. Το υπερήφανο 
πολεμικό μας εύδρομο, την Έλλη, 
ποιος δύναται να λησμονήση , και τα 
συνταφέντα μετ’ αυτού ελληνικά παλ- 
ληκάρια, ποιος ποτέ θα ημπορέση να 
ξεχάση;

Το είδομεν με παλλομένην εκ της 
χαράς καρδίαν να εισέρχηται από 
πρωίας, ανύποπτο, στο λιμάνι της ιε- 
ράς νήσου, κομίζον επισήμως εις την 
Μεγαλόχαρη τον ευλαβικόν χαιρετι
σμόν του ευσεβούντος Ελληνικού 
Κράτους. Το παρηκολουθήσαμεν επί 
τινα λεπτά της ώρας, ανερχόμενοι τον 
ιερόν λόφον της Παναγίας, στολιζόμε- 
νον πανηγυρικώς...

Πολλοί από τους άνδρας της την ώ
ρα εκείνη θα ανέσυρον από τους ναυ

τικούς των σάκκους τα κεριά και τα 
αργυρά αναθήματα, που είχαν τάξει αι 
μητέρες, αι σύζυγοι και αι αδελφαί 
των εις την Παναγίαν για κάποια χά- 
ριν, που είχαν λάβει παρ’ Αυτής εν τω 
παρελθόντι ή για κάποια προστασία 
και βοήθεια, που ήλπιζαν να τύχουν 
παρ’ Αυτής εν τω μέλλοντι.

Δεν είχαν ακόμη προλάβει να κα- 
ταρτισθούν δια την προς έξοδον παρά- 
ταξίν των και το στυγερόν και εκ προ
μελέτης κακούργημα εξετελέσθη προ 
των ομμάτων μας, υπούλως, ραγδαίως 
και ανετάραξε την ιεράν νήσον και 
κατεπλήγωσε την Εθνικήν ψυχήν. Ο 
ουρανός προς στιγμήν εθολώθη, η πα
ραλία εσείσθη, η Τηνία θάλασσα ε- 
κοκκίνησε, όχι τόσον από το αίμα των 
αδικοσκοτωθέντων ναυτών μας, όσον 
από την εντροπήν, που και αυτή η- 
σθάνθη δια λογαριασμόν των γνω
στών - αγνώστων δραστών του πρω
τοφανούς εις ιταμότητα και ανανδρεί- 
αν ανοσιουργήματος...

Επί δύο ώρας η γαλανόλευκος που 
υπερήφανα υψωμένη εθώπευε με τους 
ελαφρούς κυματισμούς της το βαρειά 
πληγωμένο καράβι, αιωρείτο μεταξύ 
ουρανού και θαλάσσης. Με τον κατα
ποντισμόν όμως του πλοίου παρεσύρ- 
θη και αυτή εις τον υγρόν και σκιερόν 
του τάφον και ο Σταυρός, που ελα- 
μπύριζε εις την υψηλήν της κορυφήν, 
ηκολούθησε την τύχην της σαν να ή
θελε να εξαγιάση την αδόκητον ταύ- 
την εθνικήν μας περιπέτειαν, βαπτό- 
μενος εις το αίμα των νέων μαρτύρων 
της πατρίδος...”

Εγκύκλιος προς τον Ιερόν Κλή- 
ρον και τον Λαόν του Μητροπολί
του Σύρου - Τήνου Φιλαρέτου, 20- 
8-40.

“Από το καμπαναριό της Μεγαλό
χαρης αντιλάλησε ως τα πέρατα του 
Ελληνισμού η καμπάνα του εθνικού 
συναγερμού, όταν ο Ιταλός, αφήνο
ντας τον ακήρυχτο πόλεμο, ήρθε στις 
φανερές εχθροπραξίες. Ο σεπτός ναός 
της Παρθένας στάθηκε το ψυχικό 
στρατηγείο του Έθνους.

Μια θεία κόρη στρατηγεύει πάντα 
στους μεγάλους πολέμους των Ελλή
νων. Η Αθηνά παράστεκε τους ήρωες 
στην Ιλιάδα. Τα στρατεύματα και τα 
καράβια μας, στον αγώνα τούτο της 
λευτεριάς, η Μεγαλόχαρη της Τή-

Αστυνομική Επιθεώρηση - Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2000



X666oro<
17--ΛΝΛΝΑΡθ1 xn ie ii7 r7^ '

Y n o M r x tQ v

n̂ovcAa<j><

- * Π° Γ*  H I t r n » . ,  ■

νου ... Α π ’ α υτό  το  νη σ ί π έτα ξε  η ν ίκη , 
μ ’ α π ίσ τευ τα  φ τερ ά , στα  χ ιό ν ια  της 
Τ ρ εμ πεσ ίνα ς, σ το υ ς  α φ ρ ο ύς του  Ιονί-
ο υ  κα ι σ τη ν  Ά σ πρη  Θ άλα σ σ α .

Α γναντεύο ντα ς τη Δ ή λο , από  κ ά 
π ο ια  πλα γ ιά  τη ς  Τ ή νο υ , β λέπ εις  ν ’ α 
σπρ ίζουν  τα  ρ η μ α γμ ένα  μ ά ρμ α ρ α  τη ς  
θε ία ς πο λ ιτε ία ς το υ  Α πόλλω να . Ιερά 
π λο ία  έσ τελνε, τη ν  Π άρ α λο  κ α ι τη  Σ α- 
λ αμ ιν ία , σ τα  π α νη γύ ρ ια  τη ς  ο  πα νά ρ- 
χα ιος Ε λλ η ν ισ μ ό , έν α ς  λ α ό ς  π ο υ  μ ι
σ ο ύσ ε το  σ κ ο τά δ ι κ α ι τη  σ κ λα β ιά , ν α  
φ έρο υ ν  τη ν  ευ λ ά β εια  κ α ι τα  χα ρ ίσ μ α - 
τά  το υ  σ το  θ εό  π ο υ  σ υμ β ό λ ιζε  κ α ι κ υ 
β ερνο ύσ ε το  φ ω ς. Α πα ρ α β ία σ τα  ή τα ν  
α υ τά  τα  καρά β ια . Κ ι έπ ρ επ ε  ν α  π ρ ο 
σ μ έν ε ι τη  θεία  δ ίκ η , ό π ο ιο ς το λ μ ο ύ σ ε 
ν α  τα  βλάψ ει.

Ο  ψ ευ το κ α ίσ α ρ α ς τη ς  Ρ ώ μ ης ε ίχε  
ξεχά σ ει π ό σ ο  μ ικρή  α πόσ τασ η  χώ ρ ιζε  
τη  Δ ή λο  από  τη ν  Τ ήνο . Ε ίχε λ η σ μ ο ν ή 
σ ε ι π ό σ ο  η Ε λλά δα  μένε ι α να λλο ίω τη , 
κάτω  από  τα  δ ιά φ ο ρ α  π ρ ό σ ω π ά  της. 
Α σ τό χη σ ε  ό τ ι μ ένο υ ν  α θά ν α τες  ο ι θ ε 
ό τη τες , ό τ ι μ ια  θ εό τη τα  λ α τρ εύετα ι 
κα ι σ ’ α υτό  το  νη σ ί, στη  Λ ούρδη  του 
Α ιγα ίο υ  κ α ι ό τ ι το  κ αρ ά β ι που  σ τέλ 
ν ο υ μ ε  κ ά θ ε  χρ ό νο  σ το  π α νη γύ ρ ι τη ς 
Μ εγα λ ό χα ρ η ς, ό π ο ιο  κ α ι να  είνα ι, ό ,τι 
ό νο μ α  κα ι ν α  έχε ι σ τη ν  π ρύμ νη  του , 
ε ίνα ι ιερό  κα ι λέγετα ι γ ια  μας Π άρα- 
λ ο ς κ α ι Σ α λ α μ ιν ία ...”

Τορπιλισμός της Έλλης, “Στα 
βουνά και στα πέλαγα”, Σπύρος 
Μιλάς

“ Ο ι Έ λ λ η ν ε ς  κ ά μ α νε  π ο λλ ο ύ ς π ο λ έ
μ ο υς κα ι π ο λ λ ές  επ α να σ τά σ εις , ώ 
σ που  τέλ ο ς  κουρά σ τη κα ν . Γ ι’ αυτό  
μ α ζέψ α ν  μες σ τα  σ ύ ν ο ρ ά  το υ ς  από  την 
Α σ ία  κ ι α π ό  ά λλ α  μέρη όλ ο υς το υ ς 
χρ ισ τια νο ύς, κ α ι είπανε: “ Τ ώ ρ α  π ια  να  
η σ υ χά σ ο υ μ ε” . Ζ ο ύ σ α ν  τη ν  τα πεινή  
κα ι δύσ κολη  ζω ή τω ν  βο υ νώ ν  κα ι τω ν 
θ α λ α σ σ ώ ν το υ ς, ά ρ χο ντες κ α ι λ α ό ς  
θ έλα ν ε  π ολύ  τη ν  ε ιρ ή νη , κ α ι ο ι γρ α μ 
μ α τικ ο ί γ ρ ά φ α νε  β ιβ λ ία  π ο υ  λέγανε 
γ ια  τα  α γα θ ά  τη ς  ειρήνης.

Τ ότε έτυ χε  κα ι μ π ήκ α ν πά λι τα  μ ε
γά λ α  έθνη  του  κό σ μ ο υ  σ ε  θανά σ ιμ η  α- 
μάχη. Ο ι Έ λ λ η ν ε ς  ό τα ν  το  μ ά θα νε  ε ί
παν: “ Ε μ είς  δεν  έχο υμ ε  ν α  μ ο ιρ ά σ ο υ 
με με κ ανένα ν  γε ίτο νά  μας γη  ή θ ά 
λασ σ α . Θ α  μ ε ίνο υ μ ε  σε ε ιρ ή νη ” .

Κ αι μ είνα ν  κ άμ π ο σ ο  κ α ιρό  σ ε  ε ιρ ή 
νη . Μ α  επειδή  ε ίχα ν  π ο λλ ά  λ ιμά ν ια  
και θ ά λ α σ σ ες, που  ή τα ν  π ερ ά σ μ α τα

τω ν καρα β ιώ ν, ένα ς μ εγά λο ς γε ίτο νά ς 
το υ ς  ά ρ χ ισ ε  πολύ  ν α  το υ ς π ε ιρ ά ζε ι με 
λ ό γ ια  κ α ι μ ε έργα . Α νήμερα  τη ς  Π α
να γ ία ς , Α υγο ύ σ το υ  15, ο λ α ό ς  τω ν 
βο υ νώ ν  κ α ι τω ν  ψ α ρ ά δω ν  τη ς Ε λλ ά 
δα ς π ή γε  με π ο λλ ά  κ αρ ά β ια  ν α  π ρ ο 
σ κ υνή σ ε ι τη μ ητέρα  του  Θ εού , σ ' ένα  
ν η σ ί σ το  Α ρχιπ έλα γο . Ή τ α ν  σ υνή θ εια  
σ α ν  τέτο ια  μέρα  να  π η γα ίνε ι σ το  νη σ ί 
κ ι ένα  πολεμ ικό . Έ φ τ α σ ε  σ το  νη σ ί το  
π ο λεμ ικ ό  καράβ ι, έρ ιξε  ά γκυρ α  και 
σ ιά ρ ισ ε  τ ις  π α ντ ιέρ ες  του. Τ ότε ο κ α 
κός γε ίτο να ς , π ο υ  ή θελε  ν α  βά λει σε 
μ πελά  το υ ς  Έ λ λ η ν ες , κ ρ υ μ μ έν ο ς  μέσα  
στη θάλα σ σ α , έρ ιξε  το ρ π ίλ α  κ α ι βού- 
λ ια ξ ε  το  πο λεμ ικ ό , σ κ ό τω σ ε κ ά μ π ο 
σ ο υ ς κ ι από  το υ ς  να ύτες. Έ ρ ιξ ε  κ α ι 
στα  κ α ρ ά β ια  τω ν π ρ ο σ κ υ νη τώ ν  κα ι 
π ο λύ ς  θ ρή νο ς θα  γ ινό τα ν  α νά μ εσ α  σε 
γυ να ίκ ες  κ α ι π α ιδ ιά , αν δεν  τύ χα ινε  έ 
ν α ς  μ ώ λ ο ς του  λ ιμα ν ιού , όπ ο υ  πήγα ν 
κ α ι σ κ ά σ α ν  ο ι τορπ ίλες.

Τ ότε ο  λ α ό ς  τω ν  Ε λλ ή νω ν  π ολύ  θ ύ 
μ ω σ ε, θ ύμ ω σ ε κα ι η Π α ν α γία ....”

Χρονικό του 1940, “Ώρα Πολέ
μου ”, Ηλίας Βενέζης

“ Ε ις α υτό ν  το ν  κ όσ μ ον υ π ά ρ χ ε ι κ ά 
τ ι α νώ τερ ο ν  από  τα ς  ενέδρ α ς, τα  ύ 
π ο υ λ α  τεχνά σ μ α τα , το υ ς  τα π ε ινο ύ ς  υ 
π ο λ ο γ ισ μ ο ύ ς κ α ι το υ ς  ά τ ιμ ο υς α ιφ ν ι
δ ια σ μούς... Ό λ α  α υ τά  τα  α να τρ έπ ε ι έ
ξα φ να  η ψ υχή . Τα α να τρ έπ ε ι η ο ρ γή , η 
ο π ο ία  α να βλ ύζε ι από  τη ν  βα θ υτά τη ν  
σ υ ν α ίσ θ η σ ιν  το υ  Δ ικ α ίου ... Τα α να 
τρ έπ ει η κ ατά ρα  μ ια ς Π ανα γία ς, η ο 
π ο ία  εδέχθη  το υ ς  ά τ ιμ ο υς κ ο λά φ ο υ ς 
τω ν  σ τα υ ρ ω τώ ν  το υ  Υ ιού τη ς , τη ν  ώ 
ρα ν που  εσ το λ ίζετο , επειδή  ή τα ν  η ε 
ορτή  τη ς ...”

Χωρίς ψυχήν, “Άρθρα του πολέ
μου 1940-41”, Γεώργιος Βλάχος ■
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Η δοκιμασία ενός
Πολιτισμού *

Η τυφλή επιδίωξη της ανόδου του ατομικού ή εθνικού εισοδήματος 
δεν οδηγεί πάντοτε στην άνοδο του βιοτικού - με την έννοια του βίου, 
της ζωής - επιπέδου. Οδηγεί, συνήθως, σε έναν άνθρωπο χωρίς 
σοφία και ευθύνη, στερημένο από την παρηγοριό της τέχνης και 

την ανάσα του διπλανού, έρμαιο δυνάμεων που στηρίζουν 
την εξουσία τους στην ισοπέδωση της δικής τους 
και της φύσεως.

Η αυγή της τρίτης χιλιετίας, 
παρ' όλο που είναι ορόση
μο -αυθαίρετο - βρίσκει τη 
Γη και τους κατοίκους της 
απειλούμενους από μιαν α

νάπτυξη χωρίς μέτρο που ούτε το φυ
σικό περιβάλλον σέβεται, αλλά και τις 
πραγματικές ανάγκες του ανθρώπου 
αλλοιώνει. Αν ληφθεί υπόψη ότι, κατά 
την ίδια περίοδο, μεγάλες είναι οι κα
τακτήσεις της επιστήμης και ότι η 
πρόοδος της τεχνολογίας είναι ικανή 
να απαλλάξει το ανθρώπινο είδος από 
πολλά προβλήματα, η κατάληξη αυτή 
των πραγμάτων έχει δυσδιάκριτες τις 
ερμηνείες.

Είναι αναμφισβήτητο ότι οι αντιλή
ψεις ή πρακτικές που οδήγησαν σ’ αυ
τόν τον τρόπο αναπτύξεως είναι βαθύ
τατα ριζωμένες στον σύγχρονο πολιτι
σμό. Κάποιες από τις αντιλήψεις αυ
τές, πιθανόν, ανακλούν στο βιολογικό 
μας παρελθόν: Ότι η φύση υπάρχει για 
να εξυπηρετεί τις ανθρώπινες ανάγκες 
και ότι με τα άλλα είδη ζώων ευρισκό- 
μαστε εξ ανάγκης σε εμπόλεμη κατά
σταση. Άλλες υποδηλώνουν μια εκ- 
πλήσσουσα αφέλεια, που οφείλεται ί
σως στη γεωκεντρική αντίληψη για 
τον κόσμο - εδέσποζε επί αιώνες - και 
στην άγνοια: η πίστη για το ανεξά
ντλητο, για παράδειγμα, των ενεργεια
κών πηγών της Γης και τις απέραντες 
δυνατότητες των φυσικών της πόρων. 
Άλλες, τέλος, από τις πρακτικές και α
ντιλήψεις της αναπτύξεως είναι, α-
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Καθηγητή
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

σφαλώς, συνέπειες ενός κοινωνικού 
συστήματος, που οι ιστορικοί ονόμα
σαν καπιταλιστικό και που , ως προς 
τον σεβασμό του περιβάλλοντος του
λάχιστον, απεδείχθη ότι δεν διέφερε 
πολύ από το σύστημα που, οι ιστορικοί 
και πάλι, ονόμασαν σοσιαλιστικό.

Ασφαλώς, πολλές από τις γνώσεις ή 
τα προβλήματα που αναφέρονται στο 
περιβάλλον έχουν πρόσφατα μόνον 
και με πολλά κενά κατανοηθεί από 
την επιστήμη. Η πολυπλοκότητα, για 
παράδειγμα και ο ρόλος των οικοσυ
στημάτων, η οι χημικές διεργασίες 
στην ατμόσφαιρα. Έτσι δεν υπήρχε ί
σως ο χρόνος να αφομοιωθούν οι πλη
ροφορίες και να καταστεί συνείδηση 
η πραγματικότητα της απειλής.

Όποιες και αν είναι πάντως οι αιτί
ες γι’ αυτήν την αλόγιστη στάση, ού
τε η έκταση, ούτε οι συνέπειες της κα
ταστροφής μπορούν να αμφισβητη
θούν. Αποτελούν, άλλωστε, καθημε
ρινή πια εμπειρία για τον άνθρωπο, εί
τε στις μεγάλες πόλεις ασφυκτικά είτε 
στη θάλασσα ή τη φύση αναζητά τη 
διέξοδο. Πολλοί, ασφαλώς, δεν συμ
μερίζονται την αισιοδοξία ως προς τα 
περιθώρια που υπάρχουν να αποφευ
χθεί το χειρότερο και υπολογίζουν ότι 
η τεχνολογία, που δίκαια βρίσκεται 
στο επίκεντρο των επικρίσεων, θα α- 
ποτελέσει και τον κύριο μοχλό για την 
αναστροφή της πορείας.

Το πρόβλημα είναι ότι η αναστροφή 
αυτή προϋποθέτει τολμηρές αποφά
σεις, παγκόσμια συνεργασία και ατο
μική υπευθυνότητα. Ακόμη περισσό
τερο, προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας 
και αξιών. “Χρειάζεται να καταλά
βουμε”, γράφει ο Α. Βεργανελάκης,

“ότι η ανθρωπότητα μπήκε σε μια ε
ντελώς νέα εποχή, για την οποία το 
παρελθόν δεν μπορεί να αποτελέσει 
παράδειγμα. Τα τελευταία σαράντα 
χρόνια ο άνθρωπος άρχισε να αλληλε- 
πιδρά με τη φύση και με καινούργια 
μέσα και τρόπους. Η αντιμετώπιση 
των προβλημάτων είναι ένα συλλογι
κό έγγραφο, που επιβάλλεται να γίνε
ται σε τοπική, εθνική και διεθνή κλί
μακα”.

Και εδώ έγκειται η δυσκολία. Διότι 
ο χάρτης του πλανήτη αποκαλύπτει 
μια τεράστια ποικιλία κρατών και ε
θνοτήτων, ένα ευρύτατο φάσμα πολι
τικών συστημάτων, βιοτικού επιπέδου 
και βαθμού παιδείας. Το περιβάλλον 
της Γης αλλού θίγεται από ισχυρά 
συμφέροντα, κάποιες φορές από γνή
σια ανάγκη και κάποτε από άγνοια ή 
αναισθησία. Ενώ δε τα βιομηχανικά 
κράτη χρεώνονται από βουλιμία ενερ
γειακή και διεκδικούν την μερίδα του 
λέοντος σε κάθε μορφής ρύπανση, τα 
λεγάμενα “υπό ανάπτυξιν” κράτη σύ
ρονται ή επιθυμούν την ίδια ταυτότη
τα προόδου. Το δε “σύνδρομο των συ
νόρων” είναι πάντοτε μια γραμμή ψυ
χολογικής αυτοάμυνας για τον άνθρω
πο. Έξω από τη δική του περιοχή ή ι
διοκτησία, η καταστροφή δεν τον α
φορά. Αυταπάτη βαθύτατη, αφού ένα 
πυρηνικό ατύχημα, η ρύπανση των υ- 
δάτων ή η καταστροφή του όζοντος 
δύσκολα αναγνωρίζουν εθνικά και α
τομικά σύνορα.

Είναι αλήθεια ότι, την τελευταία ι
δίως δεκαετία, κάποια αναμφισβήτη
τη πρόοδος έχει συντελεσθεί. Μεμο
νωμένα έθνη ή σε συνεργασία μεταξύ 
τους έχουν νομοθετήσει συγκεκριμέ
να μέτρα για την προστασία του περι
βάλλοντος, ενώ σε διεθνές επίπεδο το 
πρόβλημα τίθεται με αυξανόμενη έμ
φαση. Τα καταιγιστικά πολιτικά γεγο
νότα, που προσήγγισαν άλλωστε τις 
μέχρις εχθές εχθρικές υπερδυνάμεις, 
άνοιξαν τον δρόμο για σταδιακή μείω
ση των εξοπλισμών και ματαίωση των 
σχεδίων για την παραγωγή νέων- και 
τερατωδών- όπλων. Ταυτόχρονα, υ
πάρχει μια θεαματική αύξηση της 
ευαισθησίας των ιδίων των κατοίκων 
της Γης. Οικολογικά κινήματα δρα
στηριοποιούνται ή πολιτεύονται σε 
πολλές χώρες, οι διαμαρτυρίες παίρ
νουν συχνά μορφή συγκρούσεων με
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τη ν  α να π τυξ ια κή  νο ο τρ ο π ία , ενώ  τα  
μέσ α  εν η μ ερ ώ σ εω ς α φ ιερ ώ νο υν  μ εγά 
λο  μ έρος σ τη ν  π λη ρ ο φ ό ρ η σ η  κ α ι επ ι
σή μ α νσ η  τω ν  κ ινδύνω ν . Ό σ ο  κα ι αν
π ίσ ω  από  το  ο ικ ο λο γ ικ ό  α υτό  εν δ ια φ έ
ρον α να γνω ρ ίζε ι κ ανείς  σ υ χν ά  α φ έ
λειες , κ ίνη τρ α  ιδ ιοτελή  ή κ α ι σ το ιχε ία  
υ σ τερ ία ς, δεν π α ύ ε ι σ το  σ ύνο λό  του  
ν α  σ υν ισ τά  ένα  βή μ α  σ η μ α ντικ ό  κα ι 
βή μ α  π ρ ο ς  τη ν  ορθή  κ ατεύθυνσ η .

Ε νώ  ό μ ω ς η σ χετ ική  α φ ύπ ν ισ η  τω ν 
εθνώ ν κ α ι το υ  α νθ ρ ώ π ο υ  ω ς π ρ ο ς  το υ ς 
ο ικ ο λο γ ικ ο ύς κ ινδ ύ νο υ ς  ε ίν α ι μ ια  νέα  
κα ι σ η μ α ντικ ή  π α ρά μ ετρο ς , τα  π ερ ι
θ ώ ρ ια  γ ια  κ ά π ο ιο υ  ε ίδ ο υ ς  α ισ ιο δο ξία  
π α ρ α μ έν ο υ ν  ανα ιμ ικά . Ο  λ ό γο ς ε ίνα ι 
ό τ ι ο π λ α ν ή τη ς  έχε ι ήδη  τρ α υμ α τισ θ ε ί 
σ ο β α ρ ά  κ α ι το  κο ινω ν ικό  κ όσ τος ή η 
δρά σ η  που  α π α ιτο ύ ντα ι γ ια  μ ια ν  αργή 
α νά κ αμ ψ η  υ π ερ β α ίν ο υ ν  κ α τά  π ολύ  τις 
π α ρ ο ύ σ ε ς  δ υ ν α τό τη τε ς  κ ιν ή σ εω ν . 
Δ ιό τ ι ο ι δ ιεθνε ίς  δ ια δ ικ α σ ίες  ε ίνα ι π ο 
λ ύπ λο κ ες και χρ ο νο β ό ρ ες  κα ι η α π α 
ρα ίτη τη  εμ π ισ το σ ύνη - ω ς  π ρ ο ς  τη  μ ε ί
ω σ η , γ ια  π α ρά δ ειγμ α , τω ν  εξοπλ ισ μ ώ ν 
ή τη ς π α ρα γω γή ς δ ιο ξε ιδ ίο υ  το υ  άν- 
θρα κ ο ς - δεν ε ίν α ι π ά ντο τε  δεδομ ένη . 
Σ υχνά , επ ίσ η ς, ε ίνα ι ανά γκη  να  θ ιγεί 
το  σ υμ φ έρ ο ν  α τό μ ω ν , ο μ ά δω ν  ή ετα ι
ρ ιώ ν γ ια  ν α  β ελ τ ιω θο ύ ν  τα  π ρ ά γμ α τα  
κ α ι τούτο , σ ε  μ ια  εποχή  κ α τα να λω τι
σ μ ο ύ  που  εκ τρ έφ ε ι α ντ ίθετες  αξίες , ε ί
ν α ι σ υχνά  α δ ια νό η το . Έ τ σ ι, μήτε η 
χρήσ η  τω ν  φ υ το φ α ρ μ ά κ ω ν  έχε ι π ερ ιο - 
ρ ισ θεί, τα  λ ύμ α τα  τω ν  ξενο δο χε ίω ν  
κ α ι τω ν  β ιο μ η χα ν ιώ ν  εξακολουθούν 
ν α  μ ο λύ νο υν  τ ις  θ ά λ α σ σ ες κ α ι ο ι π λ α 
σ τ ικ ές  σ α κ ο ύλ ες, γ ια  τ ις  ο π ο ίες  μ ια  α 
πλή  α π α γό ρ ευσ η  θα  ή τα ν  α ρ κετή , κ υ 
ρ ια ρχούν  ά φ θ α ρ τες  στα  το π ία  τη ς Γης. 
Η  α ντ ιμ ετώ π ισ η , ά λλω σ τε , του  υ π ερ 
π λη θ υσ μ ο ύ  π α ρ ο υ σ ιά ζε ι εγγενείς  δ υ 
σκολίες: Ε ίνα ι φ α νερ ό  ό τ ι α π α ιτείτα ι 
π ρ ο ο δευτ ικ ό ς έλ εγχο ς τω ν  γεννή σ εω ν  
σ ε  π α γκ ό σ μ ιο  επ ίπ εδο . Τ ούτο, όμω ς, 
π ρ ο σ κ ρ ο ύ ει σ τ ις  φ ο β ερ ές  κ ο ινω ν ικές 
α ν ισ ό τη τε ς  μ ετα ξύ  τω ν  εθ νώ ν , σ ε 
θ ρ η σ κ ευ τ ικ ές  π ρ ο κ α τα λ ή ψ εις  ή ακό
μη κ α ι σ τη ν  α δυ ν α μ ία  εν ό ς  γεν ικ ά  π α 
ρα δεκ το ύ  τρ ό π ο υ  υ λ ο π ο ιή σ εω ς το υ  ε 
λέγχου .

Τ ο σ υ μ π έρ α σ μ α  έχει, λο ιπό ν , μ ια  
δρ α μ α τικ ή  δ ιά σ τα σ η , Γ ια  να  α 
π α λ λ α γε ί η Γη από  το υ ς  εφ ιά λ 

τες  τη ς, χρ ε ιά ζετα ι ίσ ω ς κάτι ρ ιζικότε
ρο από  τ ις  βρ α δύ τα τες  κ ινή σ ε ις  σ ε  το 
π ικό  ή π α γκ ό σ μ ιο  επ ίπεδο . Η π ερ ιβ ό λ 

ι

λοντική  κρίση  είνα ι, σ ε  π ρ ω το γενές  ε
π ίπ εδο , κρίση  το υ  σ ύγχρ ο νο υ  π ο λ ιτ ι
σ μ ο ύ  κ α ι τω ν α ξιώ ν του . Α υτό  που  
χρε ιά ζετα ι, σ υνεπ ώ ς, ε ίνα ι να  α μ φ ι
σ β η τη θ ε ί η ίδ ια  η έννο ια  τη ς π ρ ο ό δο υ  
κ α ι η μ ο νο μ έρ εια  τη ς π ρ α κ τικ ή ς  της. 
Δ ιό τ ι η π ρ ό ο δο ς, μ έχρ ι τώ ρα , π ερ ίπ ο υ  
τα υ τ ίζετα ι με τα  τεχνο λο γ ικ ά  αγαθά  
κα ι τη  βελτίω σ η  τω ν  ο ικ ο νο μ ικώ ν  π α 
ρα μέτρω ν. Ε λά χ ισ τα  α να φ έρετα ι σ ε 
π ο ιο τ ικ ές  π ερ ιμ έτρ ο υς , σ τη ν  α ρμον ι-

κ ή ρ υ κ α ς θεο κ ρ α τία ς  κ α ι φ α να τ ισ μ ο ύ , 
υπ ό λ ο γο ς  ή δη  γ ια  π ο λλ ά  εγκ λή μ ατα , 
ο π λ ισ μ ένο ς ω σ τό σ ο  από  το υ ς  τω ρ ι
ν ο ύ ς  δ ιώ κ τες του . Τα θύμ ατα , όπ ω ς 
π ά ντα  δεν  ή σ α ν  υπ εύ θ υ ν α  γ ια  το  ένα  ή 
γ ια  το  άλλο: Σ τρ α τιώ τες , ά μ αχο ς π λ η 
θυσ μ ό ς ή κα ι π α ιδ ιά , μ νη μ εία  που 
κ λη ρ ο νό μ η σ α ν  ο ι α ιώ νες, α νεξα κρ ί
βω τη ακόμη  σ τις  σ υ ν έπ ε ιές  τη ς  ο ικ ο 
λογικ ή  κ ατα σ τροφ ή .

Ο  π ο λ ιτ ισ μ ό ς, ω σ τόσ ο , ε ίν α ι μ ια

κη ισ ο ρ ρ ο π ία  του 
α ν θ ρ ώ π ο υ  με το  
π ερ ιβ ά λ λ ο ν  του , σ ’ 
α υτό ν  κ α θ ' εα υτό ν  
το ν  εσ ω τερ ικ ό  ά ν
θρω π ο  κ α ι τη ν  α 
ν ά γ κ η  το υ  ν α  υ 
π ά ρ ξ ε ι με άλλους.
Η  τυφ λή  επ ιδ ίω ξη  
τη ς α νό δο υ  του  α
το μ ικ ο ύ  ή εθνικού  
ε ισ ο δ ή μ α το ς δεν  ο δη γε ί π ά ντο τε  σ την  
ά νο δο  του  β ιοτικού  - με τη ν  έννο ια  
του  βίου , τη ς ζω ής - επ ιπέδου . Ο δηγεί, 
σ υνήθω ς, σ ε έν α ν  άνθρ ω π ο  χω ρ ίς  σ ο 
φ ία  κα ι ευθ ύνη , σ τερ η μ ένο  από  την 
π α ρ η γο ρ ιά  τη ς  τέχ νη ς  κα ι τη ν  α νάσ α  
το υ  δ ιπ λα νο ύ , έρ μ α ιο  δυ νά μ εω ν  που 
σ τηρ ίζο υ ν  τη ν  εξο υσ ία  το υ ς  σ τη ν  ισο- 
π έδω σ η  τη ς δ ικ ή ς το υ ς  κα ι τη ς  φ ύσε- 
ως.

Ο  π ρ ό σ φ α το ς  π ό λεμ ο ς, που  θα  μ ε ί
ν ε ι σ τη ν  ισ το ρ ία  ω ς “Π ό λ εμ ο ς του 
Κ ό λπ ο υ” , έδ ε ιξε  με δρ α μ α τικ ό  τρόπο  
το ν  εγγενή  π α ρ α λ ο γ ισ μ ό  κ α ι το υ ς  κ ιν 
δύ νο υς που  εν εδρ εύο υ ν  σ τη ν  α νθ ρ ώ 
π ινη  πορεία . Α πό  ένα  μ έρος - εκ ε ίθεν  
το υ  Α τλα ντικ ο ύ  - τα  υ π ο κ ρ ιτ ικ ά  λ ό για  
κ α ι η υ π ερ ο ψ ία  τη ς υ π ερ ο π λ ία ς  ή τη ς 
τεχ νο λο γ ικ ή ς  τελειό τητας . Α π ό  το  ά λ 
λο  - εντεύθ εν  τη ς  δη μ ο κ ρ α τία ς  - ένα ς

π ρ ό τα σ η  π ρ ο ς  το  μ έλλο ν . 
Μ ια  τέτο ια  π ρ ό τα σ η  π ρ ο ς  το  
μ έλλο ν  μ π ο ρε ί ν α  εκ π ο ρ εύ ε
τα ι α π ό  το  πα ρό ν  ή το  π α 
ρελθόν . Ε δώ  α κρ ιβ ώ ς έγκ ε ι
τα ι το  σ ύνθετο  το υ  φ α ιν ο 
μ ένο υ . Π α ρ ό μ ο ιε ς  π ρ ο τ ά 
σ ε ις  π ρ ο ς  το  μ έλλο ν  δεν φ α ί
ν ε τα ι σ ή μ ερ α  ν α  υ π ά ρ χο υν  
ή , ν α  υπ ά ρ χο υν , ε ίνα ι επ ι
τεύ γμ α τα  μονα χικά . Η  εκ 

π λη κ τικ ή  π ρ ό ο δο ς τη ς  επ ισ τή μ η ς, α υ 
τή  κ α θ ’ εαυτήν , δεν α π ο τελ ε ί π ρότα σ η  
π ρ ο ς  το  μ έλλον  “ Δ εν  ε ίνα ι έρ γο  τη ς  ε 
π ισ τή μ η ς ν α  κ λ η ρ ο νο μ ή σ ε ι τη Γ η ” , 
σ η μ ειώ νει ο  J. B ronow sk i, “ α λλ ά  να  
κ λ η ρ ο νο μ ή σ ε ι τη ν  η θική  φ α ντα σ ία . 
Χ ω ρίς α υτή ν  , ο  ά νθ ρ ω π ο ς, τα  π ισ τε ύ 
ω  κα ι η επ ισ τήμ η  θα  α φ α ν ισ το ύ ν  όλα  
μ α ζί” .

Σ ή μ ερ α  π α ρ ’ όλο  π ο υ  η α νθ ρ ω π ό τη 
τα  ελ έγχε ι σ ε μ εγά λο  βα θμ ό  τ ις  φ υ σ ι
κ ές  δυ νά μ εις  κ α ι έχε ι α π α λ λ α γεί από 
επ ιδη μ ίες, ενώ  το  α νθ ρ ώ π ινο  ε ίδ ο ς κ α 
τα νο ε ί τη ν  ασ τρ ική  εξέλιξη  κ α ι τη  δ ο 
μή τη ς  κ λη ρ ο νο μ ικ ό τη τα ς, τη ν  ίδ ια  
σ τιγμ ή  α σ θ μ α ίν ε ι από  τα  α δ ιέξο δα  
μ ιας α να π τύξεω ς κ α ι α π ε ιλ ε ίτα ι από 
α υτο α να ίρ εσ η . Ό π ω ς  το ν ίζε ι ο Κ ορ- 
νή λ ιο ς  Κ ασ τορ ιάδης.

“ Κ αι εδώ  βρ ίσ κετα ι το  έσ χα το  ση-
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μα που παράγει ο σημερινός πολιτι
σμός είναι φρόνιμα ανθρώπινα όντα. 
Κι αν μου έλεγε κανείς:

- Τι θέλετε λοιπόν: Ν ' αλλάξετε την 
ανθρωπότητα: Θα απαντούσα:

- Όχι, κάτι απείρως πιο μετριοπα
θές: να αλλάζει η ίδια η ανθρωπότητα 
τον εαυτό της, όπως έχει κάνει ήδη δυο 
τρεις φορές στην Ιστορία

Ο μετασχηματισμός της ανθρωπό
τητας, έννοια ουτοπιστική όσο και α
πόλυτα αναγκαία, είναι η μόνη που 
μπορεί να αποκαταστήσει έναν πολι
τισμό σε αρμονία με τη φύση και τον 
εσωτερικό άνθρωπο και να ενισχύσει 
ότι σπουδαίο συνιστά τον άνθρωπο 
και τις προοπτικές του, τα ίδια τα επι
τεύγματα του μέχρι τώρα πολιτισμού 
του. Αλλιώς, η κοκκινόχρωμη Κόμη 
της Βερνίκης, ενώ έχει συνείδηση των 
λαμπρών αστερισμών του Ωρίωνα και 
του Υδροχόου, θα εξακολουθεί να νο
σταλγεί το κεφάλι της Βασίλισσας, τα 
εκφραστικά μάτια και τα χέρια της. 
Μόνο που η Βασίλισσα δεν θα υπάρ
χει πια ούτε, αλίμονο, τα πουλιά ή τα 
ποτάμια των ανακτόρων. ■

*  Πρωτοόημοσιεύθηκε στις Πανεπι
στημιακές Εκδόσεις Κρήτης

Έχουμε ανάγκη να 
αποκτήσουν και 

να ασκήσουν 
τη φρόνηση όλοι 
οι άνθρωποι...

κάτι περισσότερο ακόμα από μια με
ταρρύθμιση της ανθρώπινης διάνοιας, 
είναι μια αλλαγή του ανθρώπινου ό-
ντος ως όντος κοινωνικό - ιστορικού. 
Χρειάζεται ένα ήθος της θνητότητας 
και μια αυθυπέρβαση του Λόγου. Δεν 
έχουμε ανάγκη από μερικούς σοφούς. 
Έχουμε ανάγκη να αποκτήσουν και 
να ασκήσουν τη φρόνηση όλοι οι άν
θρωποι και αυτό με τη σειρά του απαι
τεί ένα ριζικό ανασχηματισμό της κοι
νωνίας ως κοινωνίας πολιτικής, που 
θα εγκαθίδρυε όχι μόνο την τυπική 
συμμετοχή, αλλά το πάθος όλων για
τα κοινά, για τη μοίρα της κοινωνίας 
και για τη μοίρα του θαυμάσιου αυτού 
πλανήτη, πάνω στον οποίο γεννηθή
καμε. Πλην όμως, το τελευταίο πράγ-

μείο του προβλήματος. Οι τεράστιοι 
κίνδυνοι και ο ίδιος ο παραλογισμός 
που περιέχεται μέσα στην ανάπτυξη 
προς όλες τις κατευθύνσεις και χωρίς 
κανένα πραγματικό προσανατολισμό 
της τεχνοεπιστήμης, δεν είναι δυνα
τόν να περιοριστούν και να παραμερι

στούν με κανόνες καθορισμένους μια 
για πάντα, ούτε από κάποιο συμβού
λιο σοφών. Αυτό που χρειάζεται είναι
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το χρονικο ενο
προαναγγελθέ
θανάτου *

A' *. / '
>.·. γΝ τ

ί  . 2

0 k *

Ο σύγχρονος άνθρωπος
N ^ V  .*? · .£ ;

μπορεί να αισθάνεται υ π ε ρ ή ψ α ν ο ς ^ ^ ^ ^ Γ
για την α δ ιαμφ ιβήτητη  κυρ ιαρχία  του ε ίδ ο υ ς  του οε 

ολόκληρο τον πλανήτη. Μπορεί να κομπάζει για την πραγματικά

αλματώδη ανάπτυξη του τεχνικού του πολιτισμού. Μπορεί να πανηγυρίζει για την άφθαστη ι

κανότητά του να χρησιμοπ οιεί όλα τα υλικά και άυλα σ το ιχεία  της Φύσης για την παρα

γωγή κέρδους. Πόσο, όμως, μπορεί να απολαύσει τα προϊόντα των επιτευγμάτων του; Μήπως 

στην αγωνιώδη και ξέφρενη κούρσα του να κατακτήσει ολοένα και ψηλότερες κορφές, δεν 

πρόλαβε να ασχοληθεί με την ποιότητα της ίδιας του της ύπαρξης; Το περιβάλλον του πλα

νήτη διανύει την πιο κρίσιμη περίοδό του. Οι ισορροπίες του παγκόσμιου οικσυστήματος α- 

νατρέπονται επ ικίνδυνα, τα τοξικά  απόβλητα και οι χημ ικές ενώ σ εις δηλητηριάζουν τον α

έρα που αναπνέουμε, τις θάλασσες που κολυμπάμε, το έδαφος που καλύπτει ένα σημαντικότα

το τμήμα των αυξανόμενων διατροφικών μας αναγκών.
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Πλανήτης I f a
σύγχρονος άνθρωπος λησμό
νησε τους επί χιλιετίες ακατά
λυτους δεσμούς του με τη 
Μητέρα Γαία (Γη) και συνεχί
ζει ακάθεκτος το μονόδρομο 

της τεχνολογικής ανάπτυξης, που τον 
αποκόπτει παντελώς από το φυσικό 
του περιβάλλον και τον εξοντώνει ρα
γδαία μέσα στη “γλυκιά” αποχαύνωση 
του εγωισμού που φέρνει το εφήμερο. 
Κατέλυσε το επέκεινα μέσω της τε
χνολογίας και ουδόλως διανοείται τα 
όρια της φυλακής που καθημερινά πε
ριτοιχίζουν τα όνειρά του, παραμελώ
ντας τη δημιουργία διεξόδων διαφυ
γής και ενατένισης. Το “ουτοπικό” 
στοιχείο στο σύγχρονο άνθρωπο και 
ειδικά τον δυτικό, έχει περιοριστεί 
στο απολύτως εφικτό της επόμενης 
δεκαετίας ή των επόμενων δεκαετιών. 
Το “μακρόπνοον” έχει διαγράφει από 
το λεξιλόγιό του και διατηρείται πε
ριορισμένα, ως χρηστικός όρος ελάχι
στων ιδεολογικών ομάδων. Χάθηκαν 
οι αρχέγονες αξίες και τα από χιλιετί
ες στερεότυπα που συμφιλίωναν τον 
άνθρωπο με τη Μητέρα Γ αία. Χάθηκε 
η πνευματική επαφή μαζί της. Η αλό
γιστη συμπεριφορά των τελευταίων 
δύο αιώνων και η με κάθε δυνατό τρό
πο εκμετάλλευση του ζωικού και φυ
τικού βασιλείου έφερε τον άνθρωπο 
στα πρόθυρα της Νεμέσεως που ακού
ει στο όνομα: “Οικολογική καταστρο
φή”. Ο όρος “ποιότητα ζωής” φαίνε
ται ολοκάθαρα ότι ήταν πλαστός α
φού δεν είχε αντίκρισμα απέναντι στις 
πρακτικές που ακολουθήθηκαν. Ο κύ
κλος που διέγραψαν οι επαγγελλόμε- 
νοι τον “εργάτη της καλύτερης ποιό
τητας ζωής” αποδεικνύεται πως ήταν 
ερασιτεχνικός και φαύλος γιατί εξυ
πηρέτησε (και εξακολουθεί να εξυπη
ρετεί) στενά οικονομικά συμφέροντα 
ανάμεσα στα οποία διαπλέκονται πο
λιτικές κρατών και πολυεθνικών εται
ριών.

Αποτέλεσμα της δράσης και της α
δράνειας αυτών των πολιτικών είναι η 
διαταραχή του βιολογικού κύκλου με
γάλου μέρους του φυτικού βασιλείου, 
ο περιορισμός των καλλιεργήσιμων ε
κτάσεων, η διάβρωση και υποβάθμιση 
του εδάφους που με τη σειρά τους ο
δήγησαν στην εγκατάλειψη εκατομ
μυρίων στρεμμάτων αρόσιμης γης ή 
δε αλόγιστη άρδευση μετέτρεψε τερά

στιες εκτάσεις σε αλατούχα εδάφη.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα του αιώ

να που διανύουμε είναι η ευρεία βιο
μηχανοποίηση, η ανάπτυξη της γεωρ
γίας και των αστικών κέντρων με την 
ταυτόχρονη αύξηση του ανθρώπινου 
πληθυσμού και την εξάντληση των 
πλουτοπαραγωγικών και ενεργειακών 
πόρων. Ο χώρος που καταλαμβάνουν 
σήμερα οι πόλεις και οι ποικίλες ρυ
πογόνες βιομηχανίες (που μολύνουν 
σημαντικά και το υπέδαφος) είναι πο
λύ σημαντικός και συνιστά ανατροπή 
της οικολογικής εδαφικής ισορροπίας.

Από το 1950 έως το 1984, η παρα
γωγή τροφίμων σημείωσε την ταχύτε
ρη αύξηση στην ανθρώπινη ιστορία. 
Η παγκόσμια συγκομιδή δημητριακών 
αυξήθηκε εκείνη την περίοδο κατά 2,6 
φορές, πολύ περισσότερο από την αύ
ξηση του συνολικού πληθυσμού του 
πλανήτη. Αυξήσεις σημειώθηκαν και 
στις υπόλοιπες καλλιέργειες και στην 
παραγωγή γάλακτος, κρέατος, φρού
των και λαχανικών για να καλυφθεί 
κυρίως η μεταπολεμική άνοδος του 
βιοτικού επιπέδου. Εκατομμύρια επι

πλέον στρέμματα καλλιεργήθηκαν, ε
νώ νέα μηχανήματα, περισσότερα λι
πάσματα, καλύτερη άρδευση και οι εκ 
περιτροπής καλλιέργειες εισήχθησαν 
στην παγκόσμια γεωργία.

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα 
αυτής της μεταβολής ήταν η “πράσινη 
επανάσταση” στην Ασία, όπου πα
ράλληλα με τη βελτίωση των μηχανη
μάτων και των λιπασμάτων, η βιοτε- 
χνολογική αναπαραγωγή νέων φυτι
κών ειδών βοήθησε στην πραγματο
ποίηση αλμάτων: τα νέα υβρίδια ποι
κιλιών ρυζιού αποδείχθηκαν πιο ανθε
κτικά στις ασθένειες και τα παράσιτα 
και είχαν μεγαλύτερες αποδόσεις. Ε
πειδή τα νέα είδη ρυζιού έγιναν γρή
γορα προσιτά στις αναπτυσσόμενες α
γορές από τα Διεθνή Κέντρα Γεωργι
κών Ερευνών και αυξήθηκε η παγκό
σμια παραγωγή ρυζιού στο διπλάσιο 
σε ελάχιστο χρόνο. Το θαυματουργό 
ρύζι θεωρήθηκε ότι θα απέτρεπε τους 
λιμούς και θα ελαχιστοποιούσε την ε
ξάρτηση των φτωχών χωρών από τις 
εισαγωγές τροφίμων. Λόγω της ταχύ
τητας και της πλατιάς διάδοσης, η
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πράσινη επανάσταση είχε πολύ μεγα
λύτερη επίδραση απ’ ότι η αγροτική ε
πανάσταση στη Βρετανία του 18ου 
αιώνα. Ωστόσο διάφορες συγκυρίες 
είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της 
παραγωγής μετά το 1984 κύρια εξαιτί- 
ας της υπερβολικής χρήσης λιπασμά
των (που μετά από ορισμένο χρόνο 
λειτουργούν αντίστροφα), της προ
σβολής από νέες ασθένειες, της εξα
σθένισης του εδάφους και του γεγονό
τος ότι είχε λιγοστέψει η διαθέσιμη 
για καλλιέργεια γη. Εκτός αυτού, πρό
σφατες μετρήσεις έδειξαν ότι η από
δοση ορισμένων καλλιεργειών παρα
μένει στάσιμη φανερώνοντας ότι οι 
θαυμαστές αυξήσεις είχαν ολοκληρώ
σει τον κύκλο τους. Οι επιστημονικές 
ανακαλύψεις ίσως να είχαν τη δυνατό
τητα να ανατρέψουν αυτή τη μειωτική 
τάση, όμως η καταστροφή των δασών 
και άλλων βιοτόπων μπορεί να προ- 
καλέσει την εξαφάνιση φυτικών ειδών 
και να περιορίσει τη βιολογική ποικι
λία, αποκλείοντας έτσι τις ελπίδες για 
την παραγωγή πιο βελτιωμένων καλ
λιεργειών. Η εμπειρία βέβαια έχει δεί
ξει ότι η ανθεκτικότητα μια ποικιλίας 
σε ασθένειες και παράσιτα χάνεται 
μετά από 10-15 χρόνια, οπότε είναι α
παραίτητη η αντικατάστασή της.

Η κατανάλωση αζωτούχων, φωσφο
ρικών και καλιούχων λιπασμάτων έχει 
λάβει τεράστιες διαστάσεις. Τα λιπά
σματα προσφέρονται ως άλατα μικρής 
διαλυτότητας για να μην αποπλένο- 
νται με το νερό της βροχής και της άρ
δευσης. Έτσι αναμειγνύονται με τα 
συστατικά του εδάφους μειώνοντας 
την οργανική του μάζα. Η υπερχρησι- 
μοποίηση λιπασμάτων ευθύνεται για 
τη ρύπανση των υπόγειων υδάτων που 
καθίσταται ακατάλληλο για χρήση. Οι 
ανησυχίες για το ζήτημα των λιπα
σμάτων διογκώνονται καθημερινώς, 
γιατί οι σταθερές ουσίες που περιέ
χουν μεταφέρονται μέσω της τροφι
κής αλυσίδας και θεωρούνται υπαίτιες 
καρκινογένεσης.

Συνολικά, η παγκόσμια παραγωγή 
τροφίμων συνεχίζει με πολύ βραδείς 
ρυθμούς να αυξάνεται. Ιδιαίτερα η πα
ραγωγή των δημητριακών αυξάνεται 
μόνον κατά I % ετησίως ενώ ο πληθυ
σμός της Γης κατά 1,7% και τα αποτε
λέσματα θα γίνουν πολύ σύντομα αι
σθητά. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για την

Αφρική, όπου η φαινομενικά σημα
ντική αύξηση της παραγωγής καλύ
πτεται ραγδαία από την πληθυσμιακή 
αύξηση. Στη Μέση Ανατολή και τη 
Λατινική Αμερική η αύξηση της πα
ραγωγής τροφίμων είναι ίση προς την 
αύξηση του πληθυσμού. Στην Ανατο
λική και την Κεντρική Ευρώπη με την 
υπανάπτυκτη γεωργία, καθώς και οι 
πρώην Δημοκρατίες της ΕΣΣΔ και η 
Ρωσία δημιουργούν σημαντικά προ
βλήματα. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα 
από το γεγονός ότι η παγκόσμια κατα
νάλωση τροφίμων έχει υπερβεί την 
παραγωγή εδώ και αρκετά χρόνια ενώ 
τα εφεδρικά αποθέματα μειώνονται 
διαρκώς.

Στα βιομηχανικά κράτη όπου οι μα
ζικές προστατευτικές επιδοτήσεις ο
δήγησαν σε “βουνά από βούτυρο”, 
“λίμνες από κρασί” και κατάμεστες 
σιταποθήκες με πλεονάσματα δημη
τριακών, είναι δύσκολο να φανταστεί 
κανείς μια επικείμενη έλλειψη. Οι χώ
ρες της Αφρικής και της Ασίας ήδη έ
χουν μεγάλο πρόβλημα που θα συνε
χίσει να εντείνεται με την πάροδο των 
ετών. Αυτές οι χώρες θα μπορούσαν 
να βοηθηθούν με την επέκταση της 
καλλιεργήσιμης γης. Στην Αφρική 
που οι ανάγκες σε τρόφιμα είναι τερά
στιες, η υπέρμετρη βοσκή εξάντλησε 
τεράστιες εκτάσεις και η υποβάθμιση 
της ποιότητας του εδάφους οδήγησε 
στην απώλεια καλλιεργήσιμης γης ε
νώ σε ελάχιστες περιοχές οι βροχο
πτώσεις είναι επαρκείς για να διατη
ρηθούν οι σοδειές. Στα προβλήματα 
αυτά πρέπει να συνυπολογισθεί και ο 
λανθασμένος τρόπος καλλιέργειας, 
που έχει ως αποτέλεσμα ο Αφρικανός 
γεωργός να παράγει υποπολλαπλάσιες 
ποσότητες δημητριακών (για παρά
δειγμα) από τον Αμερικανό γεωργό. 
Στην Ασία το 82% της έκτασης που 
μπορεί να καλλιεργηθεί έχει ήδη αξιο- 
ποιηθεί. Στη Λατινική Αμερική υπάρ
χουν μεγάλα αποθέματα δυνητικά 
καλλιεργήσιμης γης εκ των οποίων τα 
περισσότερα είναι εδάφη φτωχής 
ποιότητας ή είναι τροπικά δάση του 
Αμαζόνιου που πρέπει να προστατευ- 
θούν. Η δυνατότητα για περαιτέρω γε
ωργική ανάπτυξη βρίσκεται στον ανα
πτυγμένο κόσμο (Βόρεια Αμερική και 
Ευρώπη) και όχι στις χώρες που έχουν 
μεγαλύτερή ανάγκη από τρόφιμα.

Ταυτοχρόνως αυξάνεται με ιλιγγιώ- 
δεις ρυθμούς -που ξεπερνούν το 2% ε
τησίως- ο πληθυσμός της Γης, που υ
πολογίζεται ότι θα υπερβεί τα οκτώ 
δισεκατομμύρια το 2025. Με βάση τα 
συγκεκριμένα δεδομένα και σε περί
πτωση που οι ρυθμοί παραγωγής και 
κατανάλωσης διατηρηθούν στο σημε
ρινό επίπεδο προβλέπεται ότι σε λίγες 
δεκαετίες ο πλανήτης θα εξαντλήσει 
τα αποθέματά του σε νερά, ψάρια, δα
σικά προϊόντα, καλλιεργήσιμες εκτά
σεις και πολλές βιομηχανικές πρώτες 
ύλες.

Η προοπτική αυτή είναι σχετική 
γιατί δεν θα επηρεάσει ισομερώς όλες 
τις χώρες, αλλά θα πλήξει ανεπανόρ
θωτα τις χώρες του τρίτου κόσμου. Το 
μόνο που γνωρίζουμε μετά βεβαιότη
τας είναι ότι η Γη δύναται να θρέψει ι
κανοποιητικά από τρία έως τέσσερα 
δισεκατομμύρια ανθρώπινες ψυχές. 
Αυτή η ανισοκατανομή του φυσικού 
πλούτου θα έχει ως φυσικό επακόλου
θο την κλιμάκωση παγκόσμιων συρ
ράξεων και θα φέρει πολύ κοντά την 
ανθρωπότητα στον κίνδυνο μιας πυ
ρηνικής καταστροφής που τα αποτε
λέσματα της -όπως όλοι προδικάζουν- 
θα είναι απείρως καταστροφικότερα 
απ’ αυτά που έχουν επιφέρει οι πυρη
νικές δοκιμές, τα πυρηνικά ατυχήματα 
και οι διαρροές ραδιενεργών αποβλή
των.

Χωρίς καμία αμφιβολία τα κυριότε- 
ρα προβλήματα που καλείται να αντι
μετωπίσει η παγκόσμια κοινότητα εί
ναι αυτά της αλόγιστης δημογραφικής 
ανάπτυξης και της περιβαλλοντολογι- 
κής καταστροφής. Μέχρι σήμερα, ό
σες προσπάθειες αποτολμήθηκαν το 
μόνο που κατέδειξαν ήταν η μικρότη
τα του ανθρώπου να αντιμετωπίσει το 
μέγεθος των προβλημάτων που ο ίδιος 
δημιούργησε. Ας ελπίσουμε πως στο 
άμεσο μέλλον θα συγχρονιστούν οι 
“ηγέτες” του πλανήτη με το νου της 
Μητέρας Γ αίας προς τη ριζική αντιμε
τώπιση των ουσιαστικών προβλημά
των του πλανήτη, που θα πρέπει άμε
σα και χωρίς χρονοτριβή να παγκο- 
σμιοποιηθούν, γιατί η αλλαγή πλανή
τη μέχρι στιγμής δεν φαίνεται λύση ε- 
πιτεύξιμη! Ούτε βρέθηκε ακόμα πλα
νήτης που να διαθέτει την ανατολή 
και το ηλιοβασίλεμα της Γης...
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Πλανήτης
I I  ΝΕΡΟ
m  | | ν  ο Δίας εθεωρείτο πατέρας θεών 
κεβανθρώπων, ο αδελφός του ο Πό
ση ιδών εξούσιαζε το υδάτινο στοιχείο 

*  το υ ^ α ν ή τη  μας. Και το νερό, σύμ
φωνα με πολλούς επιστήμονες διαφό
ρων επιστημών, είναι συνυφασμένο 
με την ύπαρξη της ζωής επάνω στη 
Γη. Το υδάτινο λοιπόν στοιχείο από το 
οποίο αποτελείται σε συντριπτικό πο
σοστό το ανθρώπινο σώμα (73%), το 
παραμελούμε και το μολύνουμε σε 
σημείο αφάνταστο.

Τη θάλασσα, που ακόμα δεν κατα
φέραμε να κατακτήσουμε ολοκληρω
τικά, την εκδικούμαστε τροφοδοτώ
ντας την με κάθε είδους λύματα και α
πόβλητα αντί να την προστατεύουμε 
και συμβιώνουμε αρμονικά μαζί της, 
μιας και κατά μεγάλο ποσοστό η επι
βίωση του ανθρώπου στη Γη και η α
νάπτυξή του οφείλεται σ’ αυτή. Η θά
λασσα, το “μαγικό” αυτό στοιχείο της 
φύσης που για χιλιάδες χρόνια θεοποι
ήθηκε, σήμερα δεν είναι παρά ένα α
κόμα πληγωμένο στοιχείο - θύμα του 
ανθρώπινου ακόρεστου εγωισμού. Η 
μόλυνση που υφίσταται, η αλόγιστη 
εκμετάλλευση των θαλάσσιων αποθε
μάτων, η αναίτια καταστροφή από 
στερεά και υγρά απόβλητα που χωρίς 
καμία σκέψη εναποθέτουμε στα σκο
τεινά της βάθη, αποτελούν τις μεγαλύ
τερες απειλές που δέχεται. Απειλές 
που δεν είναι πρόσκαιρες, που δεν εί
ναι εφήμερες και προσπελάσιμες αλ
λά την δηλητηριάζουν σταθερά και α
νεπανόρθωτα. Είναι τρομακτικής ε- 
κτάσεως οι θανάσιμες καταστροφές 
που έχει δεχθεί η θάλασσα, τόσο τρο
μακτικές όσο και τα απλησίαστα βάθη 
της.

Η διατάραξη του θαλασσίου οικο
συστήματος, η εξαφάνιση πολλών ει
δών της ωκεάνιας πανίδας, η μόλυνση 
των ακτών από ποικίλα απόβλητα εί
ναι βέβαιο ότι θα αποβούν καταστρο
φικά για την ίδια την ανθρωπότητα. 
Τα σημάδια της ανθρώπινης επέμβα
σης είναι πλέον φανερά στο υγρό θα
λασσινό στοιχείο που αποτελεί τα 2/3 
του πλανήτη. Οι ιχθυότοποι του Ειρη
νικού, του Ατλαντικού και του Ινδι
κού Ωκεανού έχουν περιοριστεί κατά 
πολύ ενώ οι αποικίες των ψαριών 
μειώνονται δραματικά. Οι μεγάλοι 
στόλοι αλιευτικών συγκεντρώνουν

ποσότητες πολλαπλάσιες των παγκό
σμιων καταναλωτικών αναγκών και 
το χειρότερο είναι ότι παρεμβαίνουν 
στον κύκλο ωοτοκίας, ζωής και θανά
του στα βάθη των ωκεανών. Μαζί με 
τα θαλάσσια είδη που φθίνουν, φθί
νουν και οι κοινότητες που η καθημε
ρινή τροφή τους προέρχεται αποκλει
στικά από τη θάλασσα. Στρατιές ά
νεργων ψαράδων, κατεστραμμένες ι
χθυοκαλλιέργειες και κλυδωνιζόμενες 
οικονομίες είναι τα πρώτα συμπτώμα
τα.

Φαινόμενο απότοκο της όλης κατα
στροφής είναι η εξαφάνιση με το χρό
νο των κοπαδιών των μεγάλων θηλα
στικών (φάλαινες, δελφίνια, φώκιες, 
θαλάσσια λιοντάρια κ.λπ.). Η γαλάζια 
φάλαινα κυνηγήθηκε τόσο πολύ για 
το κρέας, το λάδι και τα οστά της, που 
λίγες μόνον εκατοντάδες απομένουν 
στις ακτές της Ανταρκτικής. Παρ’ ό
λες τις απαγορεύσεις του ΟΗΕ και άλ
λων διεθνών οργανισμών, οι φαλαινο
θηρικοί στόλοι της Ιαπωνίας, της Χι
λής, της Νορβηγίας και της Αργεντι
νής συνεχίζουν το ανηλεές κυνηγητό. 
Ακόμα και οι καρχαρίες αντιμετωπί
ζουν τον κίνδυνο της εξαφάνισης.

Η μεγαλύτερη καταστροφή των θα
λασσών προέρχεται από υπερσύγχρο
να οικιστικά συγκροτήματα, βιομηχα
νικά πάρκα, αγροκτήματα και βιομη
χανίες που καταστρέφουν τη θαλάσ
σια φυτική ζωή η οποία παράγει το 
70% του οξυγόνου της ατμόσφαιρας 
και διασπούν το διοξείδιο του άνθρα
κα που ευθύνεται για το φαινόμενο 
του θερμοκηπίου.

Τα ανωτέρω προβλήματα είναι ορα
τά και ο τρόπος αντιμετώπισής του 
μόνο με σοβαρό και μακρόπνοο προ
γραμματισμό σε πλανητικό επίπεδο 
να μπορούν να αντιμετωπιστούν. Πο
τέ τέτοιας υφής ζητήματα δεν μπο
ρούν να αντιμετωπιστούν μεμονωμέ
να αλλά μόνον πίσω από ένα πλέγμα 
με άπειρες και σοβαρότατες παραμέ
τρους και προεκτάσεις, που υποδει
κνύουν και τη συνάφεια της περιβαλ
λοντολογίας αλυσίδας (αέρας, γη, 
θάλασσα) και τις αλλοιώσεις που έχει 
επιφέρει η ανθρώπινη δραστηριότητα.

Στην ίδια συλλογιστική εντάσσεται 
και η ορατή πιθανότητα της ανόδου 
της θερμοκρασίας που θα επιφέρει 
ταυτόχρονα και την άνοδο της στάθ

μης της θάλασσας. Αν οι ωκεανοί θερ
μανθούν και οι πάγοι λιώσουν, τότε α
ναπόφευκτα η θάλασσα θα καλύψει 
μεγάλο μέρος των ακτών. Αρκεί να 
διανοηθούμε πως μετά τους τελευταί
ους παγετώνες η στάθμη της θάλασ
σας ανέβηκε με τον καταπληκτικό 
ρυθμό των 14 πόδων ανά αιώνα και 
κάλυψε τεράστιες εκτάσεις ξηράς.

Αν και οι επιστήμονες ακόμα συζη
τούν για τα συμβαίνοντα στους παγε
τώνες της Ανταρκτικής, οι περισσότε
ρες επιστημονικές μελέτες θεωρούν 
ότι η στάθμη της θάλασσας θα ανέβει 
μαζί με τη θερμοκρασία, παρόλο που 
οι εκτιμήσεις για την έκταση αυτής 
της ανόδου διαφέρουν πάρα πολύ. Ε- 
ξαιτίας, όμως, της διαμόρφωσης του 
εδάφους ακόμα και μια μικρή άνοδος 
(ενός μέτρου) θα ήταν πολύ σημαντι
κή. Η διαμόρφωση των ακτών και των 
παράκτιων περιοχών καθώς και η δυ
ναμική των κυμάτων είναι τέτοια που 
μια άνοδος ενός μέτρου της στάθμης 
της θάλασσας αναμένεται να προκα- 
λέσει την υποχώρηση της ακτής κατά 
100 μέτρα. Οι θύελλες θα έσπρωχναν 
μεγάλες ποσότητες νερού στο εσωτε
ρικό της ξηράς πλημμυρίζοντας ασφα
λείς περιοχές, ενώ τα θαλάσσια ύδατα 
θα εισχωρούσαν βαθύτερα στην ενδο- 
χώρα και στα ποτάμια καταστρέφο- 
ντας αποθέματα πόσιμου ύδατος.

Αυτό το συμπέρασμα είναι ιδιαίτε
ρα ανησυχητικό για τις χώρες του α
ναπτυσσόμενου κόσμου. Αν στον αιώ
να μας σημειωθεί σημαντική άνοδος 
της στάθμης της θάλασσας, πολλές α
ναπτυσσόμενες χώρες θα πληγούν βα
ριά. Για παράδειγμα, οι Μαλβίδες θα 
υφίσταντο τεράστια καταστροφή αν η 
στάθμη ανέβαινε δύο μέτρα. Το ίδιο 
θα συνέβαινε και σε πολλές κοραλλιο
γενείς νήσους του Ειρηνικού. Η Αίγυ
πτος έχει ήδη πληγεί περιβαλλοντολο- 
γικά από τη διείσδυση του θαλάσσιου 
ύδατος λόγω της μειωμένης ροής του 
Νείλου μετά την ανέγερση του φράγ
ματος του Ασσουάν και μόνον το 
3,5% του εδάφους της είναι καλλιερ
γήσιμο. Η άνοδος κατά ένα μέτρο της 
στάθμης της θάλασσας θα αφαιρούσε 
12-15% από αυτό το έδαφος και πολ
λά εκατομμύρια Αιγυπτίων θα έμεναν 
χωρίς δουλειά, παραβλέποντας ότι η 
μείωση καλλιεργήσιμης γης θα επιδεί
νωνε την υπάρχουσα ανεπάρκεια τρο-
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φίμων. Το Μπαγκλαντές με την άνοδο 
της στάθμης κατά ένα μέτρο θα έχανε 
το 11,5% των εδαφών του στα οποία 
ζουν εννέα εκατομμύρια άνθρωποι. Ί 
δια προβλήματα θα αντιμετωπίσουν η 
Γκάμπια, η Ινδονησία, η Μοζαμβίκη, 
το Πακιστάν, η Σενεγάλη, το Σουρι
νάμ κ.α. χώρες. Αυτό βέβαια δεν ση
μαίνει ότι οι αναπτυγμένες χώρες δεν 
θα αντιμετωπίσουν προβλήματα, γιατί 
το νερό και η φύση δεν εξαιρεί πλού
σιους από φτωχούς. Εξίσου σοβαρά 
κινδυνεύουν οι ακριβές κατοικίες 
στον κόλπο του Τόκιο και τις εκβολές 
του Ρήνου. Συγκεκριμένη λίστα που 
καταρτίστηκε από ειδική επιτροπή 
του ΟΗΕ, περιλαμβάνει εκείνες τις 
χώρες που θα πληγούν λόγω της αδυ
ναμίας τους να χρηματοδοτήσουν 
προστατευτικά μέτρα ή ένα πρόγραμ
μα μετοίκησης σε ψηλότερα εδάφη. 
Οι πλουσιότερες χώρες θα διαθέσουν 
κεφάλαια για την προστασία των α
κτών τους. Υπολογίζεται ότι η προ
στασία των αξιοποιημένων εδαφών 
και νησιών των ΗΠΑ από μια άνοδο 
της στάθμης κατά ένα μέτρο θα κόστι
ζε περισσότερα από 100 δισεκατομ
μύρια δολάρια αν και πολλά από αυτά 
τα έξοδα μπορεί τελικά να αποδει- 
χθούν μάταια. Η άνοδος κατά ένα μέ
τρο της στάθμης θα προκαλούσε στις 
ΗΠΑ την απώλεια 8.000 τετραγωνι
κών μιλίων υδροβιοτόπων και 10.000 
τετραγωνικών μιλίων ξηράς. Η μάχη 
για τη διάσωση της Βενετίας θα γινό
ταν πολύ δύσκολη ενώ θα απειλού
νταν πολλές αξιόλογες παραλιακές 
πόλεις. Σε πολλές περιπτώσεις θα 
μπορούσαν να κατασκευαστούν υψη
λά φράγματα τα οποία θα κόστιζαν τε
ράστια ποσά χωρίς όμως να αντιμετω
πίζουν τις αιτίες της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη.

Δεν σταματούν εδώ τα προβλήματα 
που έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος 
του πλανήτη μας, γιατί εκτός από τη 
θάλασσα έχει μολύνει τα ποτάμια τις 
λίμνες και τα υπόγεια ύδατα. Από 
τους βιομηχανικούς ρύπους εξαφανί
στηκαν τα ψάρια από πολλά ποτάμια 
και λίμνες χωρών που ανήκαν στην 
πρώην ΕΣΣΔ. Ο χιλιοτραγουδισμένος 
Δούναβης έγινε ένας οχετός λυμάτων.

Η γεωργική και βιομηχανική ανά
πτυξη έχει επηρεάσει την ποσότητα 
των υδάτινων αποθεμάτων και αιτία

κύρια είναι πάλι ο υπερπληθυσμός. Σε 
όλες τις πόλεις του αναπτυσσόμενου 
κόσμου, ο συνδυασμός του υπερπλη
θυσμού, της αλόγιστης εκβιομηχάνι
σης και της έλλειψης αποχετευτικού 
δικτύου και καθαρισμού των λυμάτων 
έχει καταστρέψει τα κάποτε καθαρά 
νερά.

Η αύξηση του πληθυσμού ενθάρρυ- 
νε τις επενδύσεις στην άρδευση. Η 
άρδευση αποδείχτηκε ευλογία για τα 
εκατομμύρια των αγροτών του πλανή
τη αλλά η χρήση παρασιτοκτόνων έ
χει και τα μειονεκτήματά της. Κάθε 
χρόνο τεράστιες ποσότητες αντλού
νται για να ποτιστούν οι καλλιέργειες. 
Με τον καιρό η άρδευση οδήγησε σε 
πλημμυρισμένα και αλατούχα εδάφη, 
μείωσε και μόλυνε τους υδροφόρους 
ορίζοντες, συρρίκνωσε λίμνες και 
προκάλεσε την καταστροφή της ά
γριας πανίδας και των υδροβιοτόπων. 
Τα ύδατα περιέχουν συγκεντρώσεις α
λάτων και ένα χωράφι που αρδεύεται 
συνεχώς δέχεται σημαντικές ποσότη
τες αλάτων. Στην Ινδία υπολογίζεται 
ότι το 36% των αρδευομένων εκτάσε
ων είχαν μειωμένη απόδοση λόγω της 
συσσώρευσης αλάτων ενώ το 12% 
των αρδευομένων εκτάσεων μετατρά
πηκαν σε έρημο. Στις Κεντροασιατι- 
κές δημοκρατίες εκτράπηκαν τα ύδα
τα των ποταμών Αμού Ντάρια και Σιρ 
Ντάρια που εκβάλουν στην λίμνη Α
ράλη. Μετά από τριάντα χρόνια μειω
μένης εισροής υδάτων στην Αράλη, η 
στάθμη της λίμνης χαμήλωσε κατά 14 
μέτρα και η έκτασή της μειώθηκε, ενώ 
οι συγκεντρώσεις ορυκτών κυρίως α
λάτων τριπλασιάστηκαν σκοτώνοντας 
κάθε υδρόβιο οργανισμό. Η ακάλυπτη 
έκταση έχει μετατραπεί σε έρημο σή
μερα στο μέσον της οποίας στέκονται 
οι θλιβερές, παράκτιες στο παρελθόν, 
πόλεις Αράλσκ και Μάϊνάκ.

Άλλο παράδειγμα, το φιλόδοξο 
πρόγραμμα της Σαουδικής Αραβίας 
να μετατρέψει την έρημο σε κάμπο. 
Το αποτέλεσμα των προσπαθειών με 
την μαζική άντληση υπόγειων υδάτων 
είναι η αύξηση των σιτηρών κατά χί
λιες φορές. Όμως τα υπόγεια αυτά ύ
δατα δεν ανανεώνονται και σε λιγότε
ρο από δέκα χρόνια μειώθηκαν κατά 
το ένα πέμπτο. Σύμφωνα με κάποιες 
εκτιμήσεις το 2007 θα έχουν εξαντλη
θεί πλήρως. Το ίδιο συμβαίνει σε όλες

τις υπό ανάπτυξη χώρες οι οποίες στο 
όραμα του γρήγορου εκσυγχρονισμού 
εξαντλούν ραγδαία τους φυσικούς πό
ρους.

Η εξάντληση των υπόγειων αποθε
μάτων στη Σαουδική Αραβία μπορεί 
να συγκριθεί με αυτό που γίνεται στον 
τεράστιο υδροφόρο ορίζοντα Ογκαλά- 
λα που εκτείνεται από το Τέξας έως τη 
Νότια Ντακότα και εφοδιάζει με νερό 
το ένα πέμπτο των αρδευτικών καλ
λιεργειών των ΗΠΑ. Η μείωση της 
στάθμης του νερού ανάγκασε πολλούς 
αγρότες να μεταφέρουν τις καλλιέρ- 
γειές τους έξω από τις αρδευόμενες 
περιοχές και μέρη της υπαίθρου επα
νέρχονται στην προ της άντλησης κα
τάσταση.

I |  Α Ε Ρ Α Σ
αυξανόμενη ρύπανση της ατμό

σφαιρας είναι μία ακόμα συνέπεια της 
αύξήβης του πληθυσμού του πλανήτη 
και ΐή ς  επιθυμίας για βελτίωση του 
βιοτικού επιπέδου. Πρόσφατα έγινε 
γνωστό ότι στις χώρες τις πρώην ΕΣ
ΣΔ και της Ανατολικής Ευρώπης, που 
μετά το 1945 εφάρμοσαν συγκεκριμέ
νη οικονομική πολιτική με σκοπό να 
προσεγγίσουν τους ρυθμούς βιομηχα
νικής ανάπτυξης της Δύσης, η έκταση 
της οικολογικής καταστροφής να εί
ναι ανυπολόγιστη. Ολόκληρες περιο
χές στην Πολωνία, την Τσεχοσλοβα
κία και στις επαρχίες της Ανατολικής 
Γερμανίας ήταν για δεκαετίες τυλιγ
μένες σε μια πυκνή μπλε ομίχλη από 
τους ρύπους των εργοστασίων.

Παρόμοια καταστροφή συντελείται 
και σε περιοχές των αναπτυσσόμενων 
χωρών, οι οποίες επίσης αγωνίζονται 
να προφτάσουν τις αναπτυγμένες. Και 
εδώ οι έλεγχοι για τη ρύπανση είναι 
περιορισμένοι και το κύριο βάρος δί
νεται στην ανάπτυξη παρά στη δημό
σια υγεία και ασφάλεια. Από το 1949 
έως το 1982 η Κίνα αύξησε την παρα
γωγή άνθρακα πάνω από είκοσι φο
ρές, ενώ στην Ινδία οι εκπομπές διο
ξειδίου του θείου από την καύση άν
θρακα και πετρελαίου έχουν τριπλα
σιαστεί από τη δεκαετία του 1960. 
Σύμφωνα με την Παγκόσμια Οργάνω
ση Υγείας, στις πόλεις με υπερβολικές 
ποσότητες διοξειδίου του θείου και 
άλλων ρυπογόνων ουσιών περιλαμβά
νονται το Νέο Δελχί, το Πεκίνο, η Τε-
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Πλανήτης Γη
χεράνη και η Σενγιάνγκ. Στην Πόλη 
του Μεξικού, 7 στα 10 νεογέννητα έ
χουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά μο- 
λύβδου στο αίμα τους. Φημισμένα 
μνημεία όπως το Τατζ Μαχάλ και οι 
ναοί, οι τοιχογραφίες και οι μεγάλιθοι 
των Μάγιας κινδυνεύουν από την α
τμοσφαιρική ρύπανση. Το ίδιο συμ
βαίνει και στην Αθήνα με το ναό του 
Παρθενώνα και τις Καρυάτιδες.

Της περιβαλλοντολογικής κατα
στροφής προηγείται μια ασύνετη πο
λιτική. Η ίδια αυτή πολιτική που ακο
λουθείται από τις χώρες του Τρίτου 
Κόσμου ή από τις υπό ανάπτυξη χώ
ρες είχε ακολουθηθεί και από τις ανε
πτυγμένες χώρες της Δύσης. Ο καπνός 
που αιωρείται σήμερα πάνω από τις 
πόλεις της Κίνας και η κακή υγεία του 
εργατικού δυναμικού μοιάζουν με τις 
συνθήκες που επικρατούσαν στο Μά- 
ντσεστερ περί τα μέσα του 19ου αιώ
να. Σχετικά πρόσφατα (1952) το περι
βόητο νέφος του Λονδίνου αφαίρεσε 
τέσσερις χιλιάδες ζωές και άφησε δε
κάδες χιλιάδες άρρωστους προκαλώ- 
ντας δύο χρόνια αργότερα την ψήφιση 
του νόμου “περί ατμοσφαιρικής ρύ
πανσης”. Οι προσπάθειες των ανα
πτυγμένων χωρών να ελέγξουν τις ρυ
πογόνες εκπομπές των οχημάτων εί
ναι μεταγενέστερες αυτού του γεγονό
τος. Ακόμα και σήμερα όμως, 
150.000.000 άνθρωποι στις ΗΠΑ α
ναπνέουν αέρα που θεωρείται ανθυ
γιεινός από την Οργάνωση για την 
Προστασία του Περιβάλλοντος. Δη
μόσια κτίρια της εποχής του αμερικα
νικού εμφυλίου πολέμου, κτισμένα 
στο ρυθμό του Παρθενώνα, φθείρο
νται συνεχώς. Ρύποι όπως η όξινη 
βροχή μεταφέρονται με τους ανέμους 
από την Βρετανία και τη Γερμανία 
στην Σκανδιναβική Χερσόνησο ή από 
τις Μεσοδυτικές Πολιτείες της Αμερι
κής στον Καναδά, όπου τα νερά δεκά
δων χιλιάδων λιμνών μεταβάλλονται 
σε όξινα.

Η Γη είναι ένα κλειστό σύστημα, 
πράγμα που σημαίνει ότι κανένα στοι
χείο δεν εισέρχεται ούτε εξέρχεται ε
κτός από την ενέργεια της ηλιακής α
κτινοβολίας. Οι μόνες διαδικασίες 
που μπορεί να συμβούν είναι αυτές 
της κατά τις οποίες η ύλη μετατρέπε- 
ται από τη μία μορφή στην άλλη. Κα
ταναλώνοντας ένα λίτρο βενζίνης, η

βενζίνη δεν εξαφανίζεται απλά μετα- 
φέρεται κάπου αλλού με μια άλλη 
μορφή. Αν αυτό το κλειστό σύστημα 
πρόκειται να λειτουργεί επ’ άπειρον, 
τότε η διαδικασία μετασχηματισμού 
πρέπει να αποτελεί έναν κλειστό κύ
κλο όπου το στοιχείο επιστρέφει στην 
αρχική του μορφή: νέοι φυσικοί πόροι 
γίνονται χρήσιμα υλικά που μετατρέ- 
πονται σε απόβλητα, τα οποία με τη 
σειρά τους απορροφώνται από το οι
κοσύστημα για να γίνουν στο μέλλον 
ξανά πρώτες ύλες. Όταν λειτουργεί 
σωστά αυτός ο κύκλος, τότε είναι έ
νας θαυμαστός αυτοσυντηρούμενος 
κύκλος ζωής. Όταν ένα ή περισσότερα 
στάδια του κύκλου βρίσκονται εκτός 
ισορροπίας δημιουργείται πρόβλημα 
και ο κύκλος δεν λειτουργεί. Η μη σω
στή λειτουργία αυτού του κύκλου πέ
ραν των άλλων προβλημάτων ευθύνε- 
ται και για την υπερθέρμανση του 
πλανήτη. Στην ουσία ευθύνεται για τις 
αντιδράσεις ανάμεσα στην ηλιακή 
θερμότητα και σε κάποια “αέρια του 
θερμοκηπίου” που υπάρχουν στην α
τμόσφαιρα. Η ηλιακή ενέργεια φτάνει 
σε μας μέσω ακτινοβολίας και ολό- 
κληρη σχεδόν η ακτινοβολούμενη ε
νέργεια είτε αντανακλάται είτε επα- 
νεκπέμπεται στο διάστημα, διαφορε
τικά η Γη θα θερμαίνονταν επ’ άπει
ρον. Όταν αυτός ο μηχανισμός λει
τουργεί σωστά έχουμε ισορροπία. Αν 
αλλάξει η σύνθεση των αερίων της α
τμόσφαιρας από ανθρώπινη παρέμβα
ση τότε όλο και περισσότερη θερμό
τητα παγιδεύεται αντί να επανεκπέ- 
μπεται στο διάστημα (φαινόμενο του 
θερμοκηπίου), η οποία όχι μόνον θερ
μαίνει τα αέρια της ατμόσφαιρας αλ
λά και ο,τιδήποτε άλλο. Την ίδια στιγ
μή, οι επιστήμονες ανησυχούν ότι το 
στρώμα του όζοντος που προστατεύει 
τη Γη και τους κατοίκους της από την 
επικίνδυνη ηλιακή ακτινοβολία ελατ
τώνεται σημαντικά εξαιτίας εκπο
μπών χημικών στοιχείων όπως οι χλω- 
ροφθοράνθρακες. Όσο μεγαλύτερη γί
νεται η τρύπα του όζοντος, άσχετα α
πό τη θέση της, τόσο πιο ευπρόσβλη
τα γίνονται τα ανθρώπινα όντα (π.χ. 
στον καρκίνο του δέρματος).

Είναι σημαντικό να καταλάβουμε 
ότι η φυσική θερμότητα της Γης υ
πήρχε πάντοτε και έχει ζωτική σημα
σία για την ύπαρξή μας. Χωρίς την α

τμόσφαιρα η θερμοκρασία της Γης θα 
ήταν περίπου -18ο Κελσίου και όχι ο 
ευχάριστος μέσος όρος των 15ο που 
υπάρχει σήμερα. Οι 33ο επιπλέον εί
ναι η αιτία που η Γη δεν είναι παγωμέ
νη και νεκρή όπως ο Αρης, ο οποίος 
αν ποτέ διέθετε ατμόσφαιρα την έχα
σε με αποτέλεσμα να είναι παγωμένος 
και χωρίς ίχνη ζωής στην επιφάνειά 
του. Από την άλλη πλευρά, η Αφροδί
τη, της οποίας η ατμόσφαιρα κατα
κλύζεται από διοξείδιο του άνθρακα 
έχει θερμοκρασία υψηλότερη των 450 
βαθμών Κελσίου, καθιστώντας και 
πάλι την ύπαρξη ζωής στην επιφάνειά 
της αδύνατη.

Ενώ, λοιπόν ο Αρης είναι παγωμέ
νος και η Αφροδίτη φούρνος, η Γη πε
ριβάλλεται από τα ζωτικά αέρια της α
τμόσφαιρας που επιτρέπουν την ύ
παρξη της ζωής. Σε περίπτωση που θα 
άλλαζε δραστικά η σύνθεση αυτών 
των αερίων, τότε θα επιστρέφαμε 
στην εποχή των παγετώνων ή θα αντι
μετωπίζαμε αύξηση της θερμοκρασί
ας σε ανεπιθύμητα (καταστροφικά) ε
πίπεδα. Η δεύτερη εκδοχή είναι το α
ντικείμενο των περισσότερων μελε
τών γύρω από το φαινόμενο του θερ
μοκηπίου.

Στην τελευταία εποχή των παγετώ
νων ο μέσος όρος της θερμοκρασίας 
της Γης ήταν περίπου 9ο χαμηλότερος 
από σήμερα και το επίπεδο του διοξει
δίου του άνθρακα κατά 2/4 χαμηλότε
ρο απ’ ότι σήμερα. Στις αρχές του 
19ου αιώνα το επίπεδο του διοξειδίου 
του άνθρακα αύξανε σταθερά και η 
αύξηση αυτή συνέπεσε με τη χρήση 
μεγάλων ποσοτήτων άνθρακα, πετρε
λαίου και φυσικού αερίου με αποτέλε
σμα να εκλύονται στην ατμόσφαιρα 
μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άν
θρακα. Το κάψιμο ενός δάσους όχι 
μόνον αυξάνει το επίπεδο του διοξει
δίου του άνθρακα, αλλά μειώνει και 
την φυτική ζωή που είναι υπεύθυνη 
για τη φωτοσύνθεση. Οι συγκεντρώ
σεις του διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα αυξήθηκαν κατακόρυφα 
στον αιώνα μας, και ιδιαίτερα τα τε
λευταία σαράντα χρόνια, γεγονός που 
δηλώνει οπωσδήποτε ότι η ραγδαία 
πληθυσμιακή αύξηση επέδρασε κατα
λυτικά. Αν ο σημερινός ρυθμός αυξη
θεί, τότε, σύμφωνα με τα στατιστικά 
στοιχεία, περί τα μέσα του αιώνα που
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διανύουμε το επίπεδο του διοξειδίου 
του άνθρακα μπορεί ακόμα και να δι
πλασιαστεί και αυτή η εξέλιξη θα ο
δηγήσει με μαθηματική ακρίβεια στην 
άνοδο της μέσης θερμοκρασίας της 
Γης.

Με δεδομένο το πολυσύνθετο της 
βιόσφαιρας και των αμέτρητων αντι
δράσεων ανάμεσα στον αέρα, τη θά
λασσα και το έδαφος, υπάρχει επιστη
μονική αβεβαιότητα γύρω από τα 
συμβαίνοντα στο περιβάλλον. Τα δη- 
μιουργημένα με υπολογιστή υποδείγ
ματα των ατμοσφαιρικών συνθηκών, 
είναι εξαιρετικά περίπλοκα και ελάχι
στα βοηθούν τους ειδικευμένους επι
στήμονες στην εξαγωγή συμπερασμά
των για μια συγκεκριμένη περιοχή. Οι 
μετρήσεις δημιουργούν ξεχωριστά 
προβλήματα, ίσως γιατί πολλοί σταθ
μοί έχουν επηρεαστεί από την “αστική 
θερμότητα”. Εκτός αυτού υπάρχουν 
πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυ
τής της διαδικασίας υπερθέρμανσης 
του πλανήτη που δεν είναι πλήρως κα
τανοητά. Μια αύξηση των νεφών για 
παράδειγμα, θα αύξανε ή θα μείωνε τη 
θερμοκρασία της ατμόσφαιρας; Δεν 
θα μπορούσε η αύξηση της θερμοκρα
σίας να οφείλεται σε μια αντίστοιχη 
αύξηση της δραστηριότητας των η
λιακών κηλίδων; Μήπως κάποιοι ρυ
παντές όπως τα θειούχα αεροζόλ, α
ντανακλούν στην πραγματικότητα την 
ηλιακή ακτινοβολία, καταπολεμώντας 
έτσι την υπερθέρμανση του πλανήτη; 
Πώς η υπερθέρμανση της Γης θα επη
ρεάσει τα θαλάσσια ρεύματα; Αυτή η 
προβλεπόμενη αύξηση της θερμοκρα
σίας, δεν θα επιβραδυνθεί από τις ε
κρήξεις των ηφαιστείων; Μήπως ο δι
πλασιασμός της ποσότητας του διο
ξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαι
ρα αυξήσει στην πραγματικότητα το 
μέγεθος και τη γονιμότητα της φυτι
κής ζωής, όπως ήδη συμβαίνει στα ερ
γαστηριακά πειράματα και ίσως συμ
βαίνει στα δάση της Βόρειας Ευρώ
πης ή θα υπάρξουν επικίνδυνες παρε
νέργειες; Σε κάθε περίπτωση, μήπως 
αυτή η αύξηση της βλάστησης θα ή
ταν απλώς βραχυχρόνια και θα εξαφα
νιζόταν σταδιακά καθώς τα αυξημένα 
επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα θα ε
πέφεραν την άνοδο της γήινης θερμο
κρασίας που τελικά θα περιόριζε τη 
γεωργική παραγωγή;

Αυτές οι 
α β εβ α ιό τη 
τες έχουν δη
μ ιουργή σει 
ένα ευρύ φά
σμα απόψε
ων γύρω από 
το θέμα της 
υπερθέρμαν
σης του πλα
νήτη. Ειδικοί 
περιβαλλοντολόγοι πιστεύουν ότι έ
χουμε αλλοιώσει σημαντικά τα αέρια 
της ατμόσφαιρας, ώστε μια αύξηση 
της θερμοκρασίας της Γης είναι ανα
πόφευκτη και για να μειώσουμε τη ζη
μιά στο οικοσύστημα απαιτούνται 
δραστικές αλλαγές στον τρόπο ζωής 
μας, για να περιοριστούν οι εκπομπές 
ρύπων στην ατμόσφαιρα. Αυτή η άπο
ψη αμφισβητείται έντονα από σκεπτι
κιστές επιστήμονες και φιλελεύθε
ρους οικονομολόγους, οι οποίοι αντι- 
τίθενται στον περιορισμό της ανάπτυ
ξης και στην κρατική παρέμβαση. 
Διαφαίνεται πάντως ότι εδώ και αρκε
τά χρόνια το μεγαλύτερο μέρος της 
φιλολογίας περί του φαινομένου του 
θερμοκηπίου έχει αποκτήσει ιδεολογι
κό χαρακτήρα καθώς οι δύο πλευρές 
κονταροχτυπιούνται.

Παρά τις διαφορετικές αντιδράσεις, 
όλοι οι επιστήμονες συμφωνούν ότι η 
μέση θερμοκρασία της Γης έχει αυξη
θεί κατά 0,3 - 0,7 βαθμούς Κελσίου 
στον αιώνα μας. Αυτή είναι μια μέ
τρια αύξηση, αλλά η ανησυχία βρί
σκεται στον ανοδικό ρυθμό της για 
τον επόμενο αιώνα καθώς ο πληθυ
σμός και η βιομηχανική δραστηριότη
τα αυξάνονται. Υπολογίζεται ότι ο δι
πλασιασμός των επιπέδων του διοξει
δίου του άνθρακα θα προκαλέσει αύ
ξηση της θερμοκρασίας από 1,4 - 4,5 
βαθμών Κελσίου μέχρι το 2050. Η 
διαφορά ανάμεσα στις χαμηλές και 
στις υψηλές τιμές είναι σημαντική. Ό
μως, ακόμα και μια συμβιβαστική τι
μή της τάξεως των 3ο Κελσίου θα έχει 
πολύ σοβαρές συνέπειες. Ακόμα και 
μια μικρότερη αύξηση της τάξεως των 
1,5 βαθμών Κελσίου, όπως προειδο
ποιεί η Διακρατική Επιτροπή για την 
Αλλαγή του Κλίματος θα επιφέρει με
ταβολές μεγαλύτερες από ό,τι σε ο
ποιαδήποτε περίοδο της Γης μετά την 
τελευταία περίοδο των παγετώνων.

Στην εποχή μας τα τεράστια προ
βλήματα που αντιμετωπίζει το περι
βάλλον του πλανήτη δημιούργησαν 
την οργανωμένη αντίδραση οργανώ
σεων, οργανισμών και πολιτικών κομ
μάτων. Αποτέλεσμα των συντονισμέ
νων αντιδράσεων είναι η εδώ και αρ
κετά χρόνια προσπάθεια καθαρισμού 
ποταμών, και κτιρίων, ο έλεγχος των 
ρύπων που εκλύουν τα εργοστάσια 
και η εκπόνηση σχεδίων αναδάσωσης. 
Η αλόγιστη αλιεία σιγά - σιγά απαγο
ρεύεται, τα χημικά και πυρηνικά από
βλητα υπόκεινται σε επεξεργασία, ε
νώ η ανακύκλωση γίνεται όλο και πε
ρισσότερο καθημερινή ασχολία. Απο
τέλεσμα αυτών των προσπαθειών εί
ναι ότι πολλές πόλεις και περιοχές 
στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική 
να είναι πιο ανθρώπινες από ό,τι ήταν 
πριν από τριάντα χρόνια. Ας ελπίσου
με πως πολύ γρήγορα θα ενταθούν και 
θα επεκταθούν αυτά τα μέτρα για να 
μπορέσουμε να αισιοδοξούμε πως το 
μέλλον που δανειζόμαστε απ' τα παι
διά μας θα είναι υπαρκτό.
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όπως λέμε πετρέλαιο
Το πολυτιμότερο αγαθό του ££ ου αιώνα



Το νερό είνα ι ικανή και αναγκαία συνθήκη  
για την ύπαρξη ζωής. Σε ολόκληρο όμως τον πλανήτη 

τα αποθέματα νερού μειώνονται δραματικό 
χρόνο με το χρόνο και οι επιστήμονες προβλέπουν 

ότι οι συρράξεις του μέλλοντος θα γίνονται 
για την κυριότητα ...ποταμών και λιμνών.

Το πρόΒλπϋο 
σε πογκόσυια 
κλίμακα

Ήταν ένας κλασικός 
ήχος, που διαπέρασε από άκρου εις ά- 
κρον το Μπουένος Αϊρες, ένα καλο
καίρι στις αρχές της δεκαετίας του 
‘90. Ξαφνικά, όλα τα συστήματα κλι
ματισμού έπαψαν να λειτουργούν, ως 
απόρροια ενός προβληματικού συστή
ματος υδροδότησης, που ταλαιπωρού
σε την πλουσιότερη πόλη της Λατινι
κής Αμερικής. Τα μεγάλα κτίρια, στο 
επιχειρηματικό κέντρο της πόλης, έγι
ναν κόλαση, τραπεζίτες και στελέχη ί
δρωναν και σκούπιζαν τον ιδρώτα ό
πως οι μούτσοι στα πλοία. Στα εύπορα 
προάστια του Παλέρμο, με τους ανθι
σμένους κήπους, οι σωλήνες ποτίσμα
τος έριχναν σταγόνες. Ακόμη και τα 
όμορφα διακοσμημένα σιντριβάνια 
της όπερας Teatro Colon ξεράθηκαν 
και έμοιαζαν με κάκτους.

Αλλά οι εύπορες περιοχές έμοιαζαν 
με παράδεισο σε σύγκριση με τη μιζέ- 
ρια που κυριάρχησε στις φτωχογειτο
νιές. Επί πολλά βράδια, τα τηλεοπτικά 
δελτία ειδήσεων έδειχναν ουρές κό
σμου να προσπαθούν να ξεδιψάσουν 
από μια κοινή μεταλλική βρύση, που 
εξυπηρετούσε μια ολόκληρη γειτονιά. 
Οι γυναίκες, κρατώντας κουβάδες και 
κανάτες, σχημάτιζαν ουρές πίσω από 
υδροφόρες που πουλούσαν το νερό σε 
εξωφρενικά υψηλές τιμές. Οι φτωχοί 
ξόδευαν δέκα φορές περισσότερα 
χρήματα από αυτά που ξόδευαν οι εύ
ποροι του Παλέρμο.

Το Μπουένος Αϊρες δεν είχε τα χρή
ματα να συντηρήσει τις πεπαλαιωμέ
νες σωληνώσεις της πόλης. Έτσι, η 
πόλη προσανατολίστηκε σε πιο ριζο
σπαστικές λύσεις: απευθύνθηκε σε 
μια γαλλική ιδιωτική εταιρεία, που α
πό το 1993 ανέλαβε το σύστημα ύ
δρευσης. Από τότε ο κλιματισμός σε 
όλη την πόλη δουλεύει ρολό
ι καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαι
ριού, χωρίς αγκομαχητά και περίερ
γους ήχους, και τα εντυπωσιακά σι
ντριβάνια αναβλύζουν συνεχώς νερό. 
Και - αν θέλετε το πιστεύετε - οι τιμές 
του νερού μειώθηκαν για όλους. Αλλά 
πάνω απ’ όλα, οι άμεσα επωφελούμε
νοι ήταν τα εκατομμύρια των φτωχών 
ανθρώπων, που έχουν στα σπίτια τους 
καθαρό και φθηνό νερό.

Η οικονομική διάσταση 
του προβλήματος

Από το Μπουένος Αϊρες μέχρι την 
Ατλάντα και την Τζακάρτα, το υγρό 
που χρειάζεται ο καθένας - και που θα 
χρειάζεται ακόμη περισσότερο στο 
μέλλον - ιδιωτικοποιείται δημιουργώ
ντας μία από τις μεγαλύτερες επιχει
ρηματικές ευκαιρίες στον κόσμο. Τα 
χρήματα που παίζονται, είναι πολλά. 
Η διανομή νερού σε ανθρώπους και ε
ταιρείες είναι ένας επιχειρηματικός 
κλάδος αξίας 400 δισ. δολαρίων 
(150,4 τρισ. δρχ.). Αξία που αντιστοι
χεί στο 40% του κλάδου των πετρε
λαίων και είναι κατά ένα τρίτο μεγα
λύτερη από τον τζίρο της βιομηχανίας 
φαρμάκων σε όλο τον κόσμο. Και ο 
νέος αυτός τομέας βρίσκεται ακόμη 
στην αρχή. Η Παγκόσμια Τράπεζα υ
πολογίζει ότι ένα δισεκατομμύριο άν
θρωποι, το ένα έκτο της ανθρωπότη
τας, έχουν ελάχιστη πρόσβαση σε κα
θαρό πόσιμο νερό, ενώ τρία εκατομ
μύρια άνθρωποι πάσχουν από έλλειψη 
αποχετευτικού συστήματος. Αν οι κυ
βερνήσεις δεν αρχίσουν να επενδύουν 
περισσότερα χρήματα ο αριθμός των 
ανθρώπων χωρίς καθαρό νερό θα αυ
ξηθεί σε 2,5 δισεκατομμύρια, ήτοι ένα 
άτομο στα τρία, το 2025.

Το πρόβλημα είναι οξύτερο στις με
γάλες πόλεις. Ο John Briscoe της Πα
γκόσμιας Τράπεζας υποστηρίζει: 
“Στις αναπτυσσόμενες χώρες, τα συ
στήματα ύδρευσης των περισσοτέρων 
πόλεων είναι σε αθλία κατάσταση, οι
κονομικά και φυσικά”. Περιοχές όπως 
της Βομβάης, του Ρίο και της Μπαν
γκόκ αντιμετωπίζουν ήδη πρόβλημα 
νερού. Επιβαρύνονται από ανθρώπους 
που εγκαταλείπουν κατά κύματα την 
ύπαιθρο, για να βρουν δουλειά στα α
στικά κέντρα. Οι περισσότεροι βρί
σκουν καταφύγιο σε φτωχές γειτονιές. 
Για να αποφύγουν θανάτους και αρ
ρώστιες οι πόλεις αυτές πρέπει να ε
πεκτείνουν το σύστημα ύδρευσης και 
αποχέτευσης στις φτωχογειτονιές, που 
διευρύνονται συνεχώς.

Οι πλούσιες 
χώρες, όπως οι 
Ηνωμένες Πο
λιτείες της Α
μερικής, έχουν 
άλλους λόγους 

για να επενδύσουν στο νερό. Σε αυτές, 
η κινητήριος δύναμη είναι η νομοθε
σία. Οι πόλεις συμμετέχουν σε έναν α
γώνα για να συμβαδίσουν με τις αυ
στηρές πολιτειακές και κρατικές προ
διαγραφές σχετικά με τη μόλυνση. Έ 
τσι βελτιώνουν τα συστήματα ύδρευ
σης και επεξεργασίας αποβλήτων. Το 
νερό είναι σήμερα μια βιομηχανία 100 
δισ. δολαρίων στην Αμερική, που αυ
ξάνει συνεχώς.

Η δημόσια υγεία δεν είναι το μονα
δικό πρόβλημα. Τον 21ο αιώνα, το νε
ρό θα είναι ό,τι ήταν το πετρέλαιο τον 
20ό αιώνα: το πολύτιμο αγαθό, που θα 
καθορίζει τον πλούτο των εθνών. Ο 
τρόπος διαχείρισης του νερού ενός 
κράτους θα αποτελεί την ειδοποιό 
διαφορά μεταξύ ανάπτυξης και οπι
σθοδρόμησης. Τα κράτη που θα δια
χειρίζονται άψογα το νερό, και με το 
μικρότερο κόστος, θα έχουν ανταγω
νιστικό πλεονέκτημα. Όσα αποτυγχά
νουν, ενδέχεται να επιβαρύνουν τους 
πολίτες με επιπλέον φόρους ή να στε
ρούν άλλους τομείς της οικονομίας α
πό πολύτιμους πόρους. Μάλιστα, η 
Elizabeth Mackay, αναλύτρια επενδύ
σεων της Bear Steams, που εδρεύει 
στη Νέα Υόρκη, υποστηρίζει ότι το 
νερό θα είναι “ο καλύτερος 
επενδυτικός τομέας του επόμενου 
αιώνα”.

Τι οκριΒακ είναι 
n Βιομηχανία νερού:

Αντίθετα με το πετρέλαιο, για το ο
ποίο παίζει βασικό ρόλο η ανεύρεση 
νέων κοιτασμάτων, ο καθαρισμός του 
νερού που συγκεντρώνεται από πηγά
δια, τη βροχή, τα ποτάμια είναι καθο
ριστικός, όπως και η διανομή αυτού, 
με αξιοπιστία, σε όλους. Η βιομηχανί
α του νερού, όμως, δεν σχετίζεται μό
νο με τη διάθεση του πόσιμου νερού, 
αλλά και με τη διαχείριση των απο
βλήτων, τομέα αρκετά πολύπλοκου 
και μεγάλου. Η σωστή εκτέλεση των 
εργασιών αυτών απαιτεί τεράστιο, 
σύγχρονο δίκτυο σωληνώσεων, αξίας

η
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πολλών δισεκατομμυρίων δο
λαρίων και αποτελεσματική 
λειτουργία του.

Οι αρχές που διαχειρίζο
νται σήμερα τα συστήματα ύ
δρευσης - η Τοπική Αυτοδιοί
κηση - έχουν αποτύχει πατα
γωδώς. Από την Ατλάντα μέχρι το 
Νέο Δελχί, τα συστήματα ύδρευσης 
καταστρέφονται. Σε πολλές πόλεις υ
πάρχει προβληματισμός, αν πρέπει να 
ασχολούνται με το νερό. Η νέα τάση 
είναι η ιδιωτικοποίηση. Ιδιωτικές ε
ταιρείες μπορούν να παρέχουν ό,τι 
δεν μπορούν οι τοπικές αρχές: ρευστό 
για να βελτιώσουν τη σκουριασμένη 
υποδομή. Και το κάνουν με μικρότερο 
κόστος από ό,τι οι κυβερνήσεις.

Παρότι φαίνεται εύκολη υπόθεση, η 
βιομηχανία νερού είναι ένα παιχνίδι 
που κρύβει τρικλοποδιές. Για να πετύ- 
χει μια εταιρεία, πρέπει να διαθέτει α
ποθέματα πείρας. Σήμερα, οι εταιρεί
ες που κυριαρχούν στην παγκόσμια 
βιομηχανία νερού μετριούνται στα δά
κτυλα του ενός χεριού. Στους ηγέτες 
ανήκουν η βρετανική Thanes και η α
μερικανική Azurix. Δυνατοί “παί
κτες” του νερού είναι και οι Γάλλοι. 
Τόσο η Vivendi όσο και η Suez, οι ο
ποίες εδρεύουν στο Παρίσι, είναι οι 
μεγαλύτερες παγκοσμίως. Πράγματι, 

η Suez κέρδισε 
τους 20 από 

τους 30 δια
γωνισμούς 
α ν ά θεσ η ς 
νερού σε ι
διώτες που 
π ρ ο κ ή ρ υ 
ξαν πόλεις

σε όλο τον κόσμο. Ανάμεσά τους, η 
Μανίλα, η Τζακάρτα η Καζαμπλάνκα 
το Σαντιάγο, ενώ η Vivendi κέρδισε 
το διαγωνισμό του Βερολίνου των 
προαστίων της Ατλάντα. Και ο αγώ
νας συνεχίζεται. Το Σικάγο, το Ρίο και 
το Χονγκ Κονγκ δημοπρατούν αυτή 
την εποχή το νερό τους.

ΥπάοΥει ποόβλπυα 
λειιίυδρκκ στη χώρα μας:

Δεν μας είναι γνωστό πόσο “επικίν
δυνο” μπορεί να είναι αυτό το νέο ε
φιαλτικό σενάριο για το φάσμα της 
λειψυδρίας, που σύμφωνα με τους ει
δικούς αναπόφευκτα θα αντιμετωπί
σει η χώρα μας, αλλά σίγουρα όλοι 
μας γνωρίζουμε ότι σε παγκόσμια κλί
μακα τα υδάτινα αποθέματα εξα
ντλούνται και οι πόλεμοι στο ορατό 
μέλλον θα σταματήσουν να γίνονται 
για το πετρέλαιο, και θα ξεσπάνε για 
το.... νερό.

Ειδικοί επιστήμονες κρούουν τον 
κώδωνα του κινδύνου για τη δραστική 
μείωση που παρατηρείται τα τελευ
ταία χρόνια στα αποθέματα του πλα
νήτη. Τα αποτελέσματα των ερευνών 
είναι απογοητευτικά: τα αποθέματα 
νερού μειώνονται με ταχείς ρυθμούς 
εξαιτίας της αύξησης του παγκόσμιου 
πληθυσμού, καθώς και εξαιτίας πλή
θους τεχνολογικών, οικονομικών, κοι
νωνικών αλλά και πολιτικών παραγό
ντων.

Οι κλιματολογικές αλλαγές, ως συ
νέπεια βέβαια της ανθρώπινης δρα
στηριότητας, ευθύνονται κατά πρώτο 
λόγο για το φαινόμενο της λειψυδρί
ας. Όπως όμως χαρακτηριστικά τονί
ζουν οι ερευνητές: “Ακόμη και χωρίς 
τις επιπτώσεις των κλιματολογικών 
αλλαγών θα είχαμε πρόβλημα, πόσο 
μάλλον τώρα”. Οι απαιτήσεις για νερό 
ξεπερνούν τα υπάρχοντα αποθέματα, 
το κόστος του ημέρα με την ημέρα αυ
ξάνεται σ’ ολόκληρο τον κόσμο, ενώ 
η αλόγιστη χρήση του αδειάζει ή και 
μολύνει τις πολύτιμες πηγές. Η αύξη
ση της θερμοκρασίας του πλανήτη θα

επηρεάσει με πολλούς τρόπους τα α
ποθέματα του νερού, προκαλώντας 
αύξηση της ιζηματοποίησης, αύξηση 
των ρυθμών εξάτμισης των επιφανεια
κών υδάτων, μείωση του όγκου του 
νερού που προέρχεται από το λιώσιμο 
των πάγων, καθώς και μείωση του ό
γκου των ανανεώσιμων αποθεμάτων 
σε πολλές περιοχές. Ταυτόχρονα θα 
προκαλέσει έντονες βροχοπτώσεις, 
πλημμύρες αλλά και ξηρασία, σε πε
ριοχές όπως οι δυτικές ΗΠΑ.

“Δεν είμαστε ακόμη σε θέση να
προβλέψουμε με ακρίβεια πόσο θα 
αλλάξει το κλίμα και η υδρολογία 
μιας περιοχής εξαιτίας του φαινομέ
νου του θερμοκηπίου” δήλωσε εκπρό
σωπος της οργάνωσης “Πόροι για το 
Μέλλον”. Οι κλιματολογικές αλλαγές 
θα επηρεάσουν επίσης τις απαιτήσεις 
για νερό σε ό,τι αφορά την ύδρευση, 
την οικιακή και τη βιομηχανική χρήση 
καθώς και τις μονάδες υδροηλεκτρι
κής ενέργειας.

Για τη χώρα μας, οι πλέον απαισιό
δοξοι ειδικοί επιστήμονες εκτιμούν ό
τι επαναλαμβάνεται η ξηρασία της πε
ριόδου 1988-1992, ενώ άλλοι κρίνουν 
ότι η φετινή περίοδος δεν ήταν παρά 
μόνο μία κακή χρονιά, αφού από το 
1992 μέχρι και πέρυσι οι βροχοπτώ
σεις ήταν από τις πλέον ικανοποιητι
κές. Σύμφωνα με τα στοιχεία πάντως, 
υπάρχει σαφής μείωση των βροχο
πτώσεων και της στάθμης του νερού, 
όπως μετρήθηκαν στις εκβολές των 
ποταμών, αλλά και στους σταθμούς 
του υπουργείου Γεωργίας και της Ε
θνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Οι περιοχές που παρουσιάζουν ι
διαίτερα προβλήματα στη διάρκεια 
του καλοκαιριού, είναι η Θεσσαλία, 
όπου αυξάνονται οι απαιτήσεις των 
καλλιεργειών για νερό (βαμβάκι) και 
τα νησιά του Αιγαίου, λόγω της ξηρα
σίας και του τουρισμού.

Δεν είναι όμως μόνο η Θεσσαλία 
που αντιμετωπίζει αυτήν την κατά
σταση. Έλλειψη υδάτινων πόρων πα- 
ρατηρείται:

- στην Πελοπόννησο (Κορινθία - Α- 
χαΐα - Ηλεία - Ζάκυνθο - Κεφαλλονιά 
- Ιθάκη - Αρκαδία - Λακωνία και σε ο
ρισμένες περιοχές της Μάνης, όπου το 
νερό είναι υφάλμυρο).

- στη Στερεά Ελλάδα (Φθιώτιδα - 
Εύβοια - και Σποράδες).



ποταμών και χειμάρρων, δημιουργία 
λιμνοδεξαμενών, φράγματα κλπ.).

Evac flcaxsiaas Aovoomguoc

Είναι Κυριακή πρωί και βρισκόμα
στε σε ένα όμορφο αθηναϊκό προά
στιο, στο σπίτι της οικογένειας Κ. 
Μπροστά από την αυλή ο πατέρας 
πλένει το καινούργιο του τζιπ. Τα παι
διά τσαλαβουτούν φωνάζοντας στην 
πλαστική πισίνα του κήπου ενώ το κα- 
ταπράσινο γκαζόν δροσίζεται ακατά- 
παυστα από το αυτόματο ποτιστικό. 
Την ...ειδυλλιακή σκηνή συμπληρώνει 
η αλλοδαπή οικιακή βοηθός, που πλέ
νει τα μπαλκόνια.

Ας επιχειρήσουμε ένα γρήγορο λο
γαριασμό: πλύσιμο αυτοκινήτου με το 
λάστιχο = 60 λίτρα νερού, καταιονι
σμός της πρασινάδας = 100 λίτρα, η 
μικρή πισίνα έχει χωρητικότητα επτά 
κυβικών που τα διαιρούμε με τις πέντε 
ημέρες της κάθε αλλαγής = 1400 λί
τρα, πλύσιμο μπαλκονιών και σπιτιού 
= 50 λίτρα. Να μην ξεχάσουμε και τη 
βρύση που στάζει με συχνότητα μιας 
σταγόνας ανά 2 sec = 12 λίτρα ημερη- 
σίως και, φυσικά, θα πρέπει να συμπε- 
ριλάβουμε το πλύσιμο των χεριών, το 
μαγείρεμα, το ακόνισμα των οδόντων, 
το ξέπλυμα των πιάτων, το ντους κ.λπ. 
για να έχουμε την ακριβή εικόνα. Το 
βέβαιο είναι ότι η οικογένεια Κ. επι
δεικνύει περίτρανα το ...υψηλό βιοτι
κό επίπεδό της και είναι άξια πολλών 
... επαίνων καθώς ξεπερνάει κατά πο
λύ το μέσο όρο της κατανάλωσης νε
ρού, που κατ’ άτομο υπολογίζεται στα 
150 περίπου λίτρα ημερησίως.

Οι λύσεις που μπορούμε να εφαρ
μόσουμε μόνοι μας στο σπίτι είναι α
πλές, μπορούν όμως να περιορίσουν 
την κατανάλωση νερού έως και 60%. 
Αν όλα αυτά δεν σας αφήνουν αδιά
φορο, κάντε πρώτα απ’ όλα έναν έλεγ
χο για το αν στάζουν οι βρύσες ή τρέ
χει το καζανάκι, κι αν δεν τα καταφέρ
νετε μόνοι σας φωνάξτε ένα υδραυλι
κό να τα επισκευάσει. Ρυθμίστε το 
φλοτέρ στο καζανάκι, προμηθευτείτε 
ένα “τηλέφωνο” με διακόπτη για το 
ντους, που κρατάει τη ρύθμιση ζεστού 
- κρύου και ξεχάστε τη σπατάλη του 
μουλιάσματος μέσα στην μπανιέρα.

Επιμέλεια:
Π.Υ. Αφροδίτη Κοκκίνου
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- στην Ανατολική Μακεδονία, όπου 
το πρόβλημα αναμένεται να διογκω
θεί τα επόμενα χρόνια και

- στην Αττική, όπου συνιστάται ορ
θολογική χρήση για να μην αντιμετω
πίσουμε ανάλογες καταστάσεις λειψυ
δρίας όπως της περιόδου 1990-1992.

Οι αρμόδιοι της ΕΥΔΑΠ έκαναν έκ
κληση στους κατοίκους της πρωτεύ
ουσας για λογική χρήση του νερού. Τα 
μέτρα του 1992, κυρίως η αύξηση της 
τιμής του νερού και η επιβολή προστί
μων σε όσους έκαναν κατάχρηση, τα 
τελευταία χρόνια λόγω της επάρκειας 
νερού, έχουν πλέον ξεχαστεί. Οι διαρ
ροές του δικτύου φθάνουν στο 20% 
της συνολικής κατανάλωσης, οι δήμοι 
καταναλώνουν αλόγιστα χιλιάδες κυ
βικά μέτρα νερό για τη συντήρηση 
πράσινου και το πλύσιμο των δρόμων, 
ενώ και η οικιακή κατανάλωση πα
ρουσιάζει αύξηση και οι σπατάλες εί
ναι πλέον συνήθεις.

Πέραν των προβλημάτων όμως της 
μείωσης των αποθεμάτων, οι ειδικοί 
του υπουργείου Γεωργίας διαπίστω
σαν ότι η ποιότητα του νερού στη χώ
ρα μας κινδυνεύει από το φαινόμενο 
της υφαλμύρωσης -της εισροής δηλα
δή θαλασσινού νερού στα υπόγεια ύ- 
δατα Η υφαλμύρωση απειλεί να μετα
τρέψει σε ερήμους μερικές από τις πιο 
εύφορες περιοχές της χώρας με ανυ
πολόγιστες συνέπειες, κυρίως για τη 
γεωργία. Ήδη έχει εντοπιστεί πρόβλη
μα υφαλμύρωσης στην Κρήτη, στην 
Πελοπόννησο, στην Ανατολική Θεσ
σαλία, στη Δυτική Στερεά, στη Μακε
δονία, στη Θράκη και σε νησιά του 
Αιγαίου, του Ιονίου πελάγους.

Το πρόβλημα της υφαλμύρωσης άρ
χισε να διαφαίνεται από τις δεκαετίες 
του ‘70 και του ‘80, όταν με την εντα
τικοποίηση της γεωργίας αυξήθηκε η 
ζήτηση του νερού. Έτσι οι αγρότες 
άρχισαν να εκμεταλλεύονται τους υ
πόγειους υδροφορείς με παράνομες 
γεωτρήσεις.

Στα άμεσα σχέδια του υπουργείου 
Γεωργίας είναι η δημιουργία ενιαίου 
Φορέα Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 
με συγκεκριμένα καθήκοντα την κα
ταμέτρηση των αποθεμάτων νερού, 
την καταγραφή και την παρακολούθη
ση των αναμενόμενων εισροών νερού, 
όπως και των έργων που βρίσκονται 
σε εξέλιξη (εκτροπές και διευθετήσεις



Βιολογική γεωργία
ατην Ελλάδα

Οι πρώτες βιολογικές καλλιέργειες εμφανίστηκαν στην χώρα 
μας τη δεκαετία του 80 αλλά συστηματικά 
ξεκίνησαν από το 1991, μετά την ισχύ του κανονισμού 2092 
της τότε Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

Τι εννοούμε με τον όρο 
“βιολογική καλλιέργεια”

Ο ορισμός της έννοιας «βιολογική 
γεωργία», έγινε αποδεκτός από τη 
χώρα μας όπως αναφέρεται στην 
παραπάνω κοινοτική ρύθμιση χωρίς 
καμία αλλαγή και προσδιορίζεται σε 
γενικές γραμμές ως ένα σύστημα 
διαχείρισης της γεωργικής εκμετάλ
λευσης που συνεπάγεται σημαντι
κούς περιορισμούς ως προς τη χρη
σιμοποίηση λιπασμάτων και γεωρ
γικών φαρμάκων. Αυτή η μέθοδος 
παραγωγής συνίσταται σε διαφορε
τικές καλλιεργητικές εφαρμογές- 
πρακτικές και αποσκοπεί τόσο στην 
προστασία του περιβάλλοντος και 
την προώθηση μιας βιώσιμης ανά
πτυξης της γεωργίας (διατήρηση 
βιοποικιλότητας και αειφορίας) όσο 
και στην προστασία της υγείας των 
καταναλωτών.

Για να χαρακτηριστεί και να δια- 
χ τεθεί στον καταναλωτή ένα προϊόν 

ως βιολογικό, πρέπει προηγουμένως 
να έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί α
πό τους επίσημους οργανισμούς πι
στοποίησης που υπάρχουν στη χώρα 
μας. Οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να 
γίνονται σε όλα τα στάδια της παρα
γωγής και διάθεσής τους, γεγονός 
που σημαίνει ότι τηρούνται οι προ
διαγραφές που ορίζονται για τη βιο
λογική γεωργία, ώστε να διασφαλί
ζεται ο τελικός καταναλωτής.

Νομικό πλαίσιο στην Ε.Ε και Ελλάδα

-  Κοινοτική Νομοθεσία
Όπως αναφέρθηκε και αρχικά, με 

τον κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91 του

Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 1991 
«περί του βιολογικού τρόπου παρα
γωγής των γεωργικών προϊόντων 
και των σχετικών ενδείξεων στα γε
ωργικά προϊόντα και στα είδη δια
τροφής», μπήκαν μια σειρά από 
προϋποθέσεις και δεσμεύσεις σε θέ
ματα βιολογικών καλλιεργειών που 
αφορούσαν τις χώρες της τότε 
Ε.Ο.Κ.

Ακολούθησε στη συνέχεια ο Κα
νονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με αρ. 1804/99 του Συμβουλίου της 
19ης Ιουλίου 1999, ο οποίος ήρθε 
να συμπληρώσει τον κανονισμό 
2092/91 της ΕΟΚ και να συμπερι- 
λάβει και τα κτηνοτροφικά προϊό
ντα «στα περί του βιολογικού τρό
που παραγωγής.... κλπ.». Ο κανονι
σμός αυτός τέθηκε σε εφαρμογή α
πό 24/08/2000.

Τέλος, ο κανονισμός της Ε.Ε με α- 
ριθ. 1257/99, ο οποίος αντικατέστη
σε τον κανονισμό της ΕΟΚ με αριθ. 
2078/92, αναφέρεται «στις μεθό
δους της γεωργικής παραγωγής οι ο
ποίες συμμορφώνονται με τις απαι
τήσεις προστασίας του περιβάλλο
ντος καθώς και με τη διατήρηση του 
φυσικού χώρου» και, συγκεκριμένα, 
το υποπρόγραμμα για τη βιολογική 
γεωργία, αφορά σε οικονομικές ενι
σχύσεις βιοκαλλιεργητών, ενώ, επι
πρόσθετα αναμένεται και η ενίσχυ
ση της βιολογικής κτηνοτροφίας.

-  Εθνική Νομοθεσία
Αρμόδιος εποπτεύον κρατικός 

φορέας στο υφιστάμενο σύστημα ε
λέγχου στον τομέα των προϊόντων 
βιολογικής παραγωγής, στη χώρα

μας, βάσει των υποχρεώσεων του 
κανονισμού της Ευρωπαϊκής Έ νω
σης, είναι το Υπουργείο Γεωργίας 
(Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων 
της Δ/νσης Μεταποίησης, Τυποποί
ησης και Ποιοτικού Ελέγχου).

Το Υπουργείο Γεωργίας με τις α
ποφάσεις του με αριθ. 372781/93- 
372782/93, ΦΕΚ Β '568/93 και 
374156/94, ΦΕΚ. Β' 366/94, ενέ- 
κρινε τη λειτουργία τριών εταιρειών 
στις οποίες δίνει τη δυνατότητα ε
λέγχου και πιστοποίησης βιολογι
κών προϊόντων.

Ο εταιρείες αυτές είναι: 
α) Ο Οργανισμός Ελέγχου και Πι

στοποίησης Βιολογικών Προϊόντων 
ΔΗΩ με έδρα την Αθήνα, 

β) Η ΣΟΓΕ επίσης με έδρα την Α
θήνα και

γ) Η «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ» ΕΠΕ με 
έδρα την Αλεξάνδρεια Ν. Ημαθίας.

Με την κοινή απόφαση των υ
πουργών Εθνικής Οικονομίας και 
Γεωργίας με αριθ. 315705/95, ΦΕΚ. 
Β ' 155/95, προβλέφθηκε η λήψη 
συμπληρωματικών μέτρων για την 
εγκαθίδρυση του συστήματος πι
στοποίησης και ελέγχου των προϊό
ντων βιολογικής γεωργίας φυτικής 
προέλευσης και η ρύθμιση θεμάτων 
που αφορούν τις εισαγωγές τέτοιων 
προϊόντων από τρίτες χώρες καθώς 
επίσης και μέτρων για την προστα
σία του όρου «βιολογικό», που υλο
ποιήθηκαν με την αριθ. 344651/98 
υπουργική απόφαση, ΦΕΚ. Β' 
962/98.

Με την υπ ’ αριθ. 344660/98, 
ΦΕΚ. Β ' 975/98 απόφαση του Υ
πουργού Γεωργίας, επανασυστάθη- 
κε η Επιτροπής Βιολογικής Γ εωργί
ας (γνωμοδοτικό όργανο προς τον 
Υπουργό Γεωργίας).

Τέλος, με το Νόμο 2637/98, ΦΕΚ. 
Α ' 200/98, συστάθηκε ο 
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π. (Οργανισμού Πιστο
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Προϊόντων) με το διακριτικό τίτλο 
«AGROCERT», ο οποίος είναι 
Ν.Π.Ι.Δ., εποπτεύεται από τον Υ
πουργό Γ εωργίας, έχει έδρα την Α
θήνα και λειτουργεί χάριν του δημο
σίου συμφέροντος.
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Ο Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π., βάσει του προα- 
ναφερόμενου ιδρυτικού νόμου 
(2637/98), έχει τις αρμοδιότητες να 
προβαίνει, όσον αφορά στα προϊό
ντα βιολογικής γεωργίας, σε:

1. Επιτόπιους ελέγχους σε επιχει
ρηματίες που παράγουν, παρα
σκευάζουν ή/και εισάγουν γεωργικά 
προϊόντα και είδη διατροφής βιολο
γικής γεωργίας,

2. Πιστοποιήσεις αυτών των προ
ϊόντων,

3. Προστασία των κατοχυρωμέ
νων όρων, ενδείξεων, λογοτύπων, 
όπως προβλέπονται στον ΚΑΝ. (Ε- 
ΟΚ) 2092/91,

4. Έκδοση βεβαιώσεων, πιστοποι
ητικών και λοιπών εγγράφων,

5. Τήρηση μητρώων επιθεωρη
τών, εμπειρογνωμόνων και ελε
γκτών για Προϊόντα Βιολογικής Γε- 
ωργίας,

6. Τήρηση μητρώου πιστοποιημέ
νων προϊόντων Βιολογικής Γεωργί- 
ας κλπ.

Εδώ θα πρέπει να διευκρινίσουμε 
ότι οι υπουργικές αποφάσεις του 
1993-94, με τις οποίες δόθηκε άδεια 
λειτουργίας στις τρεις προαναφερό- 
μενες ιδιωτικές εταιρείες (ΔΗΩ, 
ΣΟΓΕ και ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ) παρα
μένουν σε ισχύ.

Επίσης θα πρέπει να αναφέρουμε 
ότι ο Κανονισμός (ΕΟΚ) 2092/91, 
προβλέπει ότι στο σύστημα ελέγ
χου, που με ευθύνη του εγκαθιδρύει 
το κάθε κράτος-μέλος, είναι δυνα
τόν να συμμετέχουν και ιδιωτικές ε
ταιρείες ελέγχου. Στην περίπτωση 
αυτή, το κράτος-μέλος ορίζει μια 
Αρχή υπεύθυνη για την έγκριση και 
την επίβλεψη των ιδιωτικών εται
ρειών, ώστε να εξασφαλίζεται η ε
παλήθευση της αντικειμενικότητας 
και της αποτελεσματικότητας των ε
λέγχων που πραγματοποιούν.

Σημερινή κατάσταση 
της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα

Η βιολογική γεωργία σήμερα ε
φαρμόζεται σε περίπου 220.000 
στρέμματα, που αντιστοιχούν στο 
0,62% της συνολικά καλλιεργούμε

νης γεωργικής γης. Το ποσοστό αυ
τό φαίνεται μικρό, αλλά αν το δού
με στη διάρκεια του χρόνου, είναι ι
κανοποιητικό, δεδομένου ότι ο μέ
σος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
κυμαίνεται στο 1% περίπου και ότι 
οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες ασκούν 
βιολογική γεωργία επί τουλάχιστον 
30 χρόνια.

Το κυριότερο είδος που 
καλλιεργείται βιολογικά στην Ελλά
δα είναι το ελαιόδενδρο (56% του 
συνόλου των βιοκαλλιεργειών) για 
παραγωγή ελαιολάδου και, σε μι
κρότερο βαθμό, για παραγωγή επι
τραπέζιας ελιάς. Ακολουθεί το α
μπέλι για κρασί (9%) και τα εσπερι
δοειδή (7%).

Γεωγραφικά, ο κύριος όγκος των 
βιολογικών καλλιεργειών κατανέμε- 
ται στην Πελοπόννησο (30%), Δυτι
κή Ελλάδα (14%), Κρήτη (10%), 
Θεσσαλία (10%) κλπ.

Όσον αφορά τις γεωργικές εκμε
ταλλεύσεις, στο σύστημα ελέγχου 
και πιστοποίησης έχουν ενταχθεί 
4.250 εκμεταλλεύσεις, συμπεριλαμ
βανομένου και ενός μικρού αριθμού 
μεταποιητικών μονάδων.

Στροφή των καταναλωτών 
στα βιολογικά προϊόντα

Τα τελευταία χρόνια παρατηρεί- 
ται και στη χώρα μας μία στροφή ό
σον αφορά την προτίμηση των κα
ταναλωτών στα βιολογικά προϊό
ντα. Πρόκειται για μια αγορά που 
σιγά-σιγά κερδίζει όλο και περισσό
τερο έδαφος.

Οι λόγοι οι οποίοι οδηγούν κάθε 
μέρα, όλο και περισσότερους Έλλη

νες σε επιλογές προϊόντων που προ
έρχονται από βιοκαλλιέργειες έχουν 
να κάνουν τόσο με την προστασία 
της υγείας τους όσο και με την προ
στασία του περιβάλλοντος αφού οι 
τρόποι με τους οποίους καλλιεργού
νται είναι πολύ φιλικοί προς αυτό.

Επιστημονικές έρευνες αποδει- 
κνύουν συνεχώς τις βλαβερές συνέ
πειες που έχουν τα χημικά λιπάσμα
τα και τα φυτοφάρμακα στον άν
θρωπο. Ασθένειες όπως αλλεργίες, 
δηλητηριάσεις ή καρκίνος αλλά και 
η μακροχρόνια εξασθένηση του α
νοσοποιητικού συστήματος, αποδί
δονται και στα επιβαρημένα με χι 
μικά τρόφιμα και σίγουρα στα γεν] 
τικά μεταλλαγμένα τρόφιμα.

Η απαλλαγμένη καλλιέργεια απί 
χημικά λιπάσματα και φυτοφάρμα 
κα απαλλάσσει ταυτόχρονα, έδαφος 
και το νερό, από τα τοξικά υπολείμ
ματα των χημικών προϊόντων συμ
βάλλοντας έτσι στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στο σεβασμό του 
οικοσυστήματος (δεν σκοτώνει χρή
σιμους οργανισμούς ή έντομα και 
ζωύφια ή ακόμη και ζώα).

Επίσης σημαντική είναι και η θρε- 
πτικότητά τους, αφού η περιεκτικό- 
τητά τους σε θρεπτικά στοιχεία και 
βιταμίνες είναι μεγαλύτερη λόγω 
του ότι κατακρατούν πολύ λιγότερο 
νερό.

Τέλος, ποιος θα μπορούσε να αμ
φισβητήσει το υπέροχο άρωμά τους 
και τη νοστιμιά τους αφού έχουν ω
ριμάσει όπως η φύση προβλέπει, 
χωρίς χημικά λιπάσματα και φυτο
φάρμακα τα οποία εξασθενούν τη 
φυσική νοστιμιά και γεύση.

Αξίζει να ενισχυθεί μια τέτοια 
προσπάθεια από όλους η οποία θα 
ωφελήσει άνθρωπο και περιβάλλον 
και θα αποτελέσει μια εγγύηση προ
στασίας των επερχόμενων γενεών 
αλλά ταυτόχρονα και μια εγγύηση 
για την προστασία του πλανήτη γη 
που τόσο πολύ κινδυνεύει σήμερα 
από τον ίδιο τον άνθρωπο.

Πηγή στοιχείων: Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.
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Δώστε πρωτοβουλίες
οτα παιδιά σας!..

Η
 βούληση είναι βασική ψυ
χική λειτουργία κάθε υγιούς 
ανθρώπου. Είναι η συνειδη
τή και έλλογη δραστηριότη
τα του πνεύματος, που εκ

δηλώνεται ως ικανότητα πραγμάτων 
σκοπών που θέτει το άτομο. Ευνόητο 
είναι ότι κάθε βουλητική ενέργεια 
προϋποθέτει σκέψη και δράση πνευ
ματική υψηλού επιπέδου.

του Καθηγητή
Πανεπιστημίου Κρήτης

Γεωργίου ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ

Κλασικό σχήμα κάθε βουλητικής 
δραστηριότητας παραμένει στο εξής: 
α) Σύλληψη ενός σκοπού, 
β) Σκέψη γύρω από το σκοπό (ε

κτίμηση των καλύτερων τρόπων 
δράσης),
γ) Απόφαση (επιλογή των καλύτε

ρων τρόπων επίτευξης του σκοπού), 
δ) Εκτέλεση και ολοκλήρωση της 

πράξης.
Το τελευταίο στάδιο αποτελεί το 

επιστέγασμα κάθε βουλητικής ενέρ
γειας. Η βούληση που δεν καταλήγει 
στην πράξη δεν έχει αξία.

Πρωτοβουλία σημαίνει 
αυτοβουλία, θέση σκοπών, 
λήψη αποφάσεων και δράση, 
ύστερα από ατομική κρίση 
και θέληση, χωρίς εξωτερική πίε
ση ή καταναγκασμό.
Σημαίνει απόφαση και ενέργεια, 
που υιοθετεί μόνο του, 
ελεύθερα και αβιάστα το άτομο, 
και όχι σύμφωνα με υποδείξεις ή 
εντολές άλλων...
...Είναι αλήθεια ότι πολλοί γονείς 
δεν είναι επαρκώς 
ενημερωμένοι γύρω 
απ' αυτό το θέμα.
Ετσι, πιστεύουν ότι 

με τον έλεγχο και 
τον προγραμματισμό 
των δραστηριοτήτων 
του παιδιού, 
εκπληρώνουν άριστα 
την αποστολή τους.

Ευνόητο είναι ότι κάθε βουλητι
κή ενέργεια προϋποθέτει ελευθερία. 
Κάθε δράση βουλητική είναι υπόθε
ση καθαρά προσωπική. Γι αυτό πρέ
πει να είναι ελεύθερη και αυτόνομη. 
Φυσικά, μια τέτοια δραστηριότητα 
δεν είναι ποτέ αδιάφορη και ανεξάρ
τητη από εσωτερικούς και εξωτερι
κούς παράγοντες. Ωστόσο, πρέπει να 
φέρει πάντα τη μοναδική και ανεπα
νάληπτη σφραγίδα κάθε προσωπικό
τητας. Η βούληση πρέπει να βυθίζε
ται στο βάθος της ύπαρξης του ατό
μου, που θέτει σκοπούς και επιδιώ
κει την πραγμάτωσή τους. Αυτό ό
μως δεν είναι πάντα εύκολο, γιατί ο 
άνθρωπος μπορεί να είναι ελεύθε
ρος, αλλά δεν πράττει αδιάφορα. Ω
στόσο, για να δράσει ελεύθερα το ά
τομο και να πραγματώσει τους σκο
πούς του, πρέπει να αγωνιστεί ενά
ντια στις δυνάμεις, εσωτερικές ή ε
ξωτερικές, που αντιστέκονται στην
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ελεύθερη βουλητική δραστηριότητα. 
Η λήψη πρωτοβουλιών δείχνει ότι η 
βούληση ενεργεί ελεύθερα και ανε
πηρέαστα.

Πρωτοβουλία σημαίνει αυτο- 
βουλία, θέση σκοπών, λήψη αποφά
σεων και δράση, ύστερα από ατομι
κή κρίση και θέληση, χωρίς εξωτερι
κή πίεση ή καταναγκασμό. Σημαίνει 
απόφαση και ενέργεια, που υιοθετεί 
μόνο του, ελεύθερα και αβιάστα το 
άτομο, και όχι σύμφωνα με υποδεί
ξεις ή εντολές άλλων. Το άτομο που 
θυσιάζει τις επιθυμίες του στο βωμό 
των επιθυμιών των άλλων δεν μπο
ρεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες. Εί
ναι άβουλο, ασταθές και δειλό.

Η έλλειψη ικανότητας για λήψη 
πρωτοβουλιών είναι μια μορφή α
βουλησίας. Αυτό μπορεί να συμβεί 
όταν το άτομο δεν μπορεί να αυτε- 
νεργήσει, όταν δεν είναι πνευματικά 
ελεύθερο και ανεξάρτητο, αλλά και 
όταν είναι αδιάφορο και αμέτοχο σ 
ότι δημιουργικό συντελείται γύρω 
του. Οποιος είναι πνευματικά υπο
δουλωμένος σε άλλους δεν μπορεί 
να αναπτύξει πρωτοβουλία στο στί
βο της καθημερινής πνευματικής ή 
πρακτικής του δραστηριότητας. Η 
βούλησή του περιορίζεται ή και εξα- 
σθενίζει.

Η πνευματική αυτή αδυναμία εί
ναι συνήθως αποτέλεσμα κάποιας υ
περπροστασίας του αναπτυσσόμε
νου ανθρώπου από το περιβάλλον 
του και μάλιστα από τους γονείς του. 
Μπορεί να οφείλεται ακόμα σε μια 
πολύ αυστηρή πατρική αυθεντία.

Το παιδί που καταπιέζεται δεν 
μπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες. 
Οταν οι άλλοι αποφασίζουν γι’ αυτό, 
όταν το υποχρεώνουν να συμπεριφέ- 
ρεται όπως εκείνοι θέλουν, ασφα
λώς, δεν πρόκειται να αποφασίζει 
μόνο του, ελεύθερα, αβίαστα, αυτό
βουλα. Το ανελεύθερο παιδί δεν 
μπορεί να αναπτύξει πρωτοβουλίες. 
Και, όπως υποστήριξε χαρακτηρι
στικά ο Νηλ, ένα τέτοιο παιδί είναι 
πειθήνιο, υπακούει κατά λέξη σ αυ
τό που θεωρεί αυθεντία, φοβάται την 
κριτική και επιθυμεί σχεδόν φανατι
κά να είναι τυπικό, συμβιβαστικό

και φυσιολογικό1.
Εξετάζοντας το θέμα αυτό ο Αγ

γλος ψυχολόγος J.A. Hadfield, ο ο
ποίος πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες 
στον τομέα της Ψυχικής Υγιεινής 
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 
μέχρι το θάνατό του, το 1967, γρά
φει τα εξής χαρακτηριστικά: “Ο γο
νιός θα πρέπει να φροντίσει να έχει 
το παιδί την ελευθερία να ασκήσει 
τις υψηλότερες λειτουργίες που έχει 
προβλέψει η φύση για τον άνθρωπο. 
Χάρη σ αυτές το παιδί δεν οδηγείται 
από την τυφλή δύναμη των ενστί
κτων του, αλλά είναι ικανό να κα
τευθύνει τις δυνάμεις αυτές προς 
τους δικού του σκοπούς και στόχους. 
Αντί να κάνουν οι άλλοι τα πάντα 
στη θέση του, το παιδί πρέπει να έχει 
το περιθώριο να δοκιμάσει να κάνει 
τα πράγματα μόνο του. Αντί να απο
φασίζουν οι άλλοι γ ι’ αυτό, πρέπει 
να του δίνεται η ευκαιρία να αποφα
σίζει μόνο του και να σκέφτεται μό
νο του. Το παιδί έχει από τη φύση 
την τάση να μαθαίνει, πρέπει όμως 
να έχει την ευκαιρία να το κάνει”.2

Πρέπει, λοιπόν, να μπορεί να 
δρα αυτόβουλα, ελεύθερα, δημιουρ
γικά. Αν καταπνίξουμε την πρωτο
βουλία του, θα εμποδίσουμε όχι μό
νο την ανάπτυξη της προσωπικότη
τάς του αλλά και την ομαλή ένταξή 
του στο οργανωμένο κοινωνικό σύ
νολο. Κάθε αυθορμητισμός πρέπει 
να ενισχύεται και να ενθαρρύνεται. 
Οι παρεμβάσεις όλων εκείνων που 
έχουν υπευθυνότητα στο έργο της α
γωγής πρέπει να είναι ενισχυτικές, 
καθοδηγητικές, ενθαρρυντικές. Ο 
ρόλος τους πρέπει να είναι ενισχυτι- 
κός κάθε πρωτοβουλίας και όχι απο
τρεπτικός.

Οι πρωτοβουλίες που παίρνουν 
τα παιδιά δεν είναι άσχετες προς τη 
στάση που παίρνουν οι γονείς σ όλες 
τις μορφές δράσης και συμπεριφο
ράς των παιδιών. Η μητέρα, συνή
θως, είναι ελαστική. Ο πατέρας, α
ντίθετα, θέτει φραγμούς και περιορι
σμούς στις ποικίλες τάσεις των παι
διών για αυτενέργεια και πρωτοβου
λία. Είναι το φίλτρο από το οποίο 
πρέπει να περάσουν οι τάσεις των

παιδιών για δραστηριότητες χωρίς 
φραγμούς. Είναι το φρένο του παιδι
κού οχήματος, που πολλές φορές θέ
λει να τρέξει με μοναδικό κυβερνήτη 
το ίδιο το παιδί.

Η έρευνά μας έδειξε ότι οι επι
τρεπόμενες πρωτοβουλίες ήταν συ
χνότερες στους πατέρες παρά στους 
παππούδες. Οι πρώτοι επέτρεπαν 
στις πρωτοβουλίες σε ποσοστό 
67,8% (πάντοτε 47,8% - μερικές φο
ρές 20%), ενώ οι δεύτεροι σε ποσο
στό 33% (πάντοτε 21,5% - μερικές 
φορές 11,5%). Αυτοί που κατέπνι- 
γαν κάθε παιδική πρωτοβουλία ήταν 
περισσότεροι στη γενιά των παππού
δων (67%) και πολύ λιγότεροι στη 
γενιά των πατέρων (32,2%). Εχουμε, 
λοιπόν, μια αξιόλογη πρόοδο στο 
κεφάλαιο αυτό του πατρικού ρόλου. 
Οι πατέρες υπήρξαν πιο φιλελεύθε
ροι, πιο ενδοτικοί, πιο παραχωρητι- 
κοί, μπροστά στις επιθυμίες των παι
διών για αυτενέργεια. Οι παπούδες, 
αντίθετα, υπήρξαν πιο απαγορευτι
κοί, πιο περιοριστικοί στις τάσεις 
των παιδιών για ανάπτυξη πρωτο
βουλιών.

Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί α
πόλυτα με όσα σε προηγούμενα κε
φάλαια αναφέραμε για την αυστηρό
τητα και την επιείκεια των πατέρων 
και των παππούδων. Οι τελευταίοι 
ήταν πιο αυστηροί, λιγότερο επιει
κείς και περισσότερο φειδωλοί σε 
παραχωρήσεις στα παιδιά τους, για 
αυτενεργό δράση. Οι πατέρες υπήρ
ξαν πιο προοδευτικοί και στους τρεις 
αυτούς τομείς. Ωστόσο, παρά την 
πρόοδο που σημειώθηκε, ένα μεγά
λο ποσοστό των πατέρων (32,2%) 
δεν επέτρεπε ποτέ στα παιδιά τους 
να αναπτύξουν πρωτοβουλίες. Ηταν 
οι αυστηροί πατέρες, που με άγρυ
πνο μάτι ήλεγχαν κάθε παιδική δρα
στηριότητα.

Θα δούμε δύο χαρακτηριστικά 
παραδείγματα για το θέμα αυτό της 
ανάπτυξης πρωτοβουλιών.

Γράφει ένας φοιτητής ηλικίας 20 
ετών, γιος παντοπώλη, κατοίκου ε
νός χωριού της Κρήτης: Για τον α
δελφό μου κι εμένα, οι έννοιες πρω
τοβουλία και αυτενέργεια ήταν εντε-
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λώς άγνωστες, έως ότου είμασταν 
ενσωματωμένοι στο οικογενειακό 
μας περιβάλλον. Δεν είχαμε τη δυ
νατότητα ούτε την ευκαιρία να απο
δείξουμε ότι και εμείς είμαστε άν
θρωποι ζωντανοί και όχι φυτά. Ολα 
μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον, 
αλλά και έξω απ αυτό, ήταν προ
γραμματισμένα από τον αρχηγό της 
οικογένειάς μας. Ολες μας οι ενέρ
γειες ήταν μηχανικές, όμοιες με εκεί
νες των ρομπότ και όχι των ζωντα
νών ανθρώπων. Οσες φορές προ
σπαθήσαμε να αποδείξουμε, έστω 
και σε ελάχιστο βαθμό, την ύπαρξή 
μας, δεν τα καταφέραμε. Οι προσπά- 
θειές μας έβρισκαν εμπόδιο τη δι
καιολογία του πατέρα μας ότι είμα
στε μικροί και δεν ξέρουμε τι κάνου
με. Γενικά, με τη συμπεριφορά του, 
μας είχε σχεδόν πείσει ότι είμαστε α
σήμαντοι άνθρωποι, ανίκανοι για 
κάθε πρωτοβουλία. Εγώ προσωπικά, 
μόνο όταν τέλειωσα το Λύκειο και 
έφυγα μακριά από το οικογενειακό 
περιβάλλον, μπόρεσα να καταλάβω 
ότι διέθετα κάποιες δυνάμεις για αυ
τόνομη δράση. Τότε μόνο κατάλαβα 
ότι είχα κάποια προσόντα, ότι ήμουν 
μια ανεξάρτητη προσωπικότητα.

Η μελέτη της μαρτυρίας αυτής 
μπορεί να οδηγήσει σε αξιόλογα συ
μπεράσματα. Η έλλειψη δυνατότη
τας πρωτοβουλιών έκανε το παιδί 
αυτό να αισθάνεται ανίκανο για αυ
τενεργό δράση. Κάθε προσπάθεια 
για ανεξάρτητη παρουσία μέσα στη 
ζωή έβρισκε πάντα ένα εμπόδιο, τη 
στάση του πατέρα, που συνήθιζε να 
χειραγωγεί τα παιδιά του σ όλες τις 
ηλικίες τους, ακόμα δε και κατά την 
εφηβική, που, όπως ξέρουμε, είναι η 
ηλικία της ανεξαρτησίας και της έ
ντονης παρουσίας στο χώρο της οι
κογένειας και της κοινωνίας. Στο βά
θος αυτής της στάσης, υπήρχε κά
ποιος αδικαιολόγητος φόβος, μια 
φοβία αποτυχίας. Ο πατέρας πίστευε 
ότι τα παιδιά του δεν είναι ικανά να 
σηκώσουν το φορτίο που ήθελαν να 
αναλάβουν με την αυτενεργό δράση 
τους. Είχε πολύ μικρή πίστη στην ι
κανότητά τους κι όταν ακόμα ήταν 
έφηβοι. Ετσι, δεν πρέπει να θεωρή

σουμε υπερβολή τη μαρτυρία του
γιου του, ότι κατάλαβε πως είναι έ
νας ανεξάρτητος άνθρωπος, όχι προ- 
σοντούχος ύπαρξη, μόνο όταν έφυγε 
μακριά από το οικογενειακό περι
βάλλον, για να κάνει ανώτερες 
σπουδές. Αυτό, άλλωστε, επιβε
βαιώνει και η σύγχρονη ψυχοπαιδα
γωγική. Η τάση των νέων για ανε
ξαρτησία, παρά τις δυσκολίες και 
τους κινδύνους που αντιμετωπίζει, 
συμβάλλει, όσο καμιά άλλη, στην 
αυτόνομη εξέλιξη και ωρίμανση του 
ανθρώπου3.

Είναι αλήθεια ότι πολλοί γονείς 
δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι γύ
ρω από το μεγάλο αυτό θέμα. Συνή
θως πιστεύουν ότι, με το διαρκή έ
λεγχο και προγραμματισμό των δρα
στηριοτήτων του παιδιού, εκπληρώ
νουν άριστα την αποστολή τους. Αυ
τό παρατηρείται, κυρίως, στις ολιγο
μελείς οικογένειες. Γράφει για το θέ
μα αυτό ένας από τους φοιτητές που 
συγκρότησαν το δείγμα της έρευνάς 
μας, ένα μοναχόπαιδο, ηλικίας 20 ε
τών: “Εγώ, το παιδί, ποιες πρωτο
βουλίες μπορούσα να αναπτύξω, κά
τω από το καθεστώς αυτό; Μάλλον 
για δευτεροβουλίες πρέπει να μιλά
με, αφού κάθε ενέργειά μου έπρεπε 
να περνά από το βουλητικό φίλτρο 
των γονέων, με την άδεια των οποί
ων πρέπει να προχωρείς σε κάτι που 
επιθυμείς. Προσωπικά δεν πιστεύω 
στη μηχανοποίηση του ατόμου. Για 
να βγεις στη ζωή ανεξάρτητος, πρέ
πει να ανατρέφεσαι με σκοπό την α
νεξαρτησία. Πρέπει να έχεις τη δύ
ναμη να αντισταθείς στη στέρηση 
της πρωτοβουλικής σου τάσης. Αυτό 
έκανα εγώ. Ξύπνησα έγκαιρα από το 
λήθαργο αυτό και πήρα τα χαλινάρια 
της ζωής στα χέρια μου. Ετσι, από 
κάποιο ορισμένο χρονικό διάστημα 
και εξής, μπόρεσα να αναπτυχθώ για 
τη ζωή μου και το επαγγελματικό 
μου μέλλον, να συμπεριφέρομαι α
νάλογα με την προσωπικότητά μου. 
Βέβαια, ποτέ δεν εκμεταλλεύτηκα 
την ελευθερία μου τόσο από σεβα
σμό όσο από συνείδηση του χρέους 
μου. Ετσι ξεκίνησα άσχημα στο θέ
μα των πρωτοβουλιών, αλλά είχα α

νοδική πρόοδο, με την ανάπτυξη της 
ηλικίας μου”.

Η προηγούμενη περίπτωση, αν 
και ειδική μας αποκαλύπτει πολλά. 
Εύκολα διαπιστώνει ο μελετητής τη 
δίψα του ανθρώπου, μάλιστα δε του 
νέου, για ανεξαρτησία, και τον αγώ
να που κάνει για την κατάκτησή της. 
Βέβαια, η προοδευτική κατάκτησή 
της δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της 
δραστηριότητας του νέου και του α
γώνα που κάνει γ ι’ αυτή. Ο,τι φαίνε
ται ανεφάρμοστο στην αρχή γίνεται 
εφικτό αργότερα για πολλούς λό
γους. Ωριμάζει περισσότερο ο νέος 
άνθρωπος, αλλά ωριμάζει και η πί
στη των γονέων του ότι το μικρό 
παιδί μεγάλωσε, έγινε έφηβος, πάει 
να γίνει ώριμος, μεγάλος. Οι φόβοι 
των γονέων, για μια ελεύθερη και υ
πεύθυνη παρουσία του νέου ανθρώ
που μέσα στην κοινωνία, διαλύονται 
προοδευτικά. Αξίζει να σημειώσου
με και κάτι άλλο, από αυτά που ανα
φέρει ο νέος που προαναφέρθηκε. 
Τονίζει ότι ποτέ δεν εκμεταλλεύθηκε 
την ελευθερία του, τόσο από σεβα
σμό όσο και από συνείδηση του χρέ
ους του. Βλέπει έτσι κανείς μια πρό
οδο για ανεξαρτησία μέσα σε πλαί
σια σταθερά, σοβαρά, ορθά. Ο νέος 
κατακτά την ελεύθερη δραστηριότη- 
τά του, χωρίς να εκμεταλλεύεται την 
ανεξαρτησία του, με σεβασμό σ ’ αυ
τούς που του άνοιξαν το δρόμο της 
ζωής, αλλά και με πλήρη συνειδητο- 
ποίηση των υποχρεώσεών του ένα
ντι του εαυτού του και των άλλων.
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Από το βιβλίο του συγγραφέα 
“Ο πατρικός ρόλος".

Αστυνομική Επιθεώρηση - Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2000



Γ  “ “ Μάθε να δίνεις 
τη σκυτάλη
Πώς και πότε εσύ, ως γονιός, θα ανεξαρτοποιηθείς 
από τα παιδιά σου

Κι όμως: δεν το χαιρόμαστε ό
πως θα έπρεπε. Κάτι αγκαθά- 
κια μπαίνουν ανάμεσα μας. 
Γιατί; Γιατί ίσως δεν έχουμε 
τη σοφία της μαμάς αρκούδας 

που, ενώ για πολλούς μήνες τρέφει 
στοργικά τα παιδιά της και τα προστα
τεύει από τους εχθρούς, μια μέρα, 
ξαφνικά, τα υποχρεώνει να ανεβούν 
σε ένα δένδρο και χωρίς να τα προει
δοποιήσει, τα εγκαταλείπει. Τα αρ
κουδάκια τρομαγμένα οφείλουν στο 
εξής να τα βγάλουν πέρα μόνα τους, 
για να επιζήσουν μέσα στην άγρια φύ
ση. Έτσι, ήδη η μαμά τους τους έχει 
παραδώσει τη σκυτάλη.

Στην ανθρώπινη βέβαια οικογένεια, 
τα μέλη της συνδέονται με άλλη μορ
φή αγάπης. Ίσως, όμως, τις περισσό
τερες φορές να γίνεται αυτή η αγάπη 
κτητική. Ίσως να πιστεύουμε ενδόμυ
χα, χωρίς να το ομολογούμε, ότι είμα
στε απαραίτητοι. Εκεί κρύβεται το λά
θος μας, το μεγάλο μας λάθος.

Απέναντι μου μένει μια χαριτωμένη 
οικογένεια, το ζευγάρι με τα δύο τους 
παιδιά. Οι γονείς βιοπαλεύουν σκλη
ρά. Η μητέρα, για να βγάλει πέρα, 
φεύγει για τη δουλειά της από τα ά
γρια μεσάνυκτα. Έτσι, όταν τα παιδιά

Πόσο όμορφο είναι νο ζεις 
και να αφήνεις τους άλλους 
να ζουν. Αυτή η σκέψη 
θα ήταν καλό να αναρτηθεί 
σε κάθε ελληνικό σπίτι.
Γιατί νομίζω ότι σ’ αυτό 
το σημείο σκοντάφτουμε 
σχεδόν όλοι και δεν 
απολαμβάνουμε αυτή 
την ομορφιά.
Γιατί είναι ομορφιά 
και ευλογία να βλέπεις 
την κόρη σου ή το γιο σου 
να αφήνουν το πατρικό σπίτι για 
να χτίσουν το δικό τους.

της καθηγήτριας παιδαγωγικής
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ- 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ξυπνούν, είναι μόνα τους. Μέχρι πέ
ρυσι, η μεγαλύτερη αδελφή που πή
γαινε στο δημοτικό, φρόντιζε το μι
κρότερο αδελφό. Τώρα, που πάει στο 
Γυμνάσιο, φεύγει πιο πρωί. Μόνη της 
φροντισμένη, περιποιημένη, υπεύθυ
νη. Την ακολουθεί σε μισή ώρα ο ο
κτάχρονος αδερφός της, με την ίδια υ
πευθυνότητα. Οι γονείς αυτοί, τους έ
χουν ήδη παραδώσει τη σκυτάλη στα 
μέτρα των δυνατοτήτων τους. Το ίδιο, 
κατ’ ανάγκη, γίνεται και στις οικογέ
νειες με τα πολλά παιδιά. Το μεγαλύ
τερο βοηθά το μικρότερο. Και οι μεν 
νέοι άνθρωποι προχωρούν βαθμηδόν 
στην ωριμότητα, η δε μητέρα ασκεί
ται να παραδίδει σιγά - σιγά τη σκυτά
λη στα παιδιά της. Χρειάζεται χρόνος

1
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για την ωρίμανση και από τις δύο 
πλευρές. Το ξαφνικό είναι επικίνδυνο. 
Όταν το παιδάκι αρχίζει να βηματίζει, 
το κρατάμε στην αρχή από το χέρι και 
κάνουμε μαζί τα πρώτα βήματα. Μό
λις, όμως, σταθεί στα πόδια του, το α
φήνουμε μόνο κι αυτό πότε πέφτει, 
πότε στέκεται, τέλος όμως τα κατα
φέρνει. Βαδίζει πρώτα μέσα στο σπίτι, 
έπειτα στις σκάλες, στην αυλή, στο 
δρόμο. Όλα αυτά διαδοχικά. Στην αρ
χή με την επίβλεψή μας, μετά μόνο 
του, όσο ο χώρος το επιτρέπει, καθώς 
και οι σημερινές κοινωνικές συνθή
κες.

Κάτι παρόμοιο πρέπει να συμβαίνει 
και με τη σκυτάλη στη ζωή. Οφείλου
με να εμπιστευόμαστε τα παιδιά από 
μικρά. Οφείλουμε να τους δίνουμε 
διαδοχικά υπευθυνότητες. Οφείλουμε 
να τα μαθαίνουμε να ζουν χωρίς εμάς. 
Αντ’ αυτού τι συμβαίνει; Όσο τα παι
διά μεγαλώνουν, τόσο τα κάνουμε ε- 
ξαρτώμενα από μας. Δυστυχώς, σ’ αυ
τό βοηθούν και οι σημερινές συνθή
κες της ζωής.

Το παιδί πηγαίνει στην Α’ Δημοτι
κού. Η μητέρα, στην αγωνία της για 
την πρόοδο του παιδιού, αντί να ξαλα- 
φρώσει που μεγάλωσε το παιδί της, 
πέφτει στην παγίδα να το βοηθήσει 
στα μαθήματα. Δεν της φθάνουν οι 
εργασίες της, οι ευθύνες του νοικοκυ
ριού, προσθέτει νέο μεγάλο και κο
πιώδες καθήκον, το οποίο συν τοις άλ- 
λοις, εκμεταλλεύεται και το παιδί, για 
να την κρατά κοντά του. Έτσι, όχι μό
νον αυτό δεν ανεξαρτοποιείται αλλά 
καθίσταται δέσμιο της βοήθειας της 
μητέρας του.

Σ’ αυτόν τον τομέα έχει δημιουργη- 
θεί μία τεράστια σύγχυση. Και δια- 
πράττεται σε βάρος του παιδιού ένα 
μεγάλο παιδαγωγικό σφάλμα. Ο σύγ
χρονος δάσκαλος επαφίεται στη βοή
θεια των γονιών. Αντίθετα, ο παλιός 
δάσκαλος εθίγετο αν η μητέρα επενέ- 
βαινε στο έργο του και απαγόρευε στα 
παιδιά να ζητούν βοήθεια από τους 
γονείς τους. Θυμάμαι πως, αν καμιά 
φορά η μητέρα μου επιχειρούσε να με 
βοηθήσει, επαναστατούσα, γιατί αυτό 
μας είχε εμπνεύσει η δασκάλα μας. 
Νομίζω ότι ήρθε τώρα ο καιρός να ε
παναστατήσουν και οι γονείς με τη 
σειρά τους και να απαιτήσουν η εργα
σία να γίνεται από το δάσκαλο στο

σχολείο και να σταματήσει η τακτική
να διορθώνει τα διορθωμένα από τους
γονείς τετράδια των μαθητών.

Και η εξάρτηση συνεχίζεται. Να πά
ει το μαθητή ή τη μαθήτρια ο γονιός 
στα γαλλικά, στα αγγλικά, στη ρυθμι
κή, στο πιάνο. Το κακό είναι ότι η τα
κτική αυτή εξαπλώνεται και στην ε
παρχία. Το αγροτικό αυτοκίνητο, που 
οδηγεί τώρα και η μητέρα, μπαίνει 
στην υπηρεσία του παιδιού για να το 
μεταφέρει στην πόλη, όπου λειτουρ
γούν τα κάθε είδους φροντιστήρια. Θα 
μου πείτε τι να κάνουν; Μα επανάστα
ση. Είναι και της μόδας! Εφόσον ανή
κουμε στην Ενωμένη Ευρώπη, να λει
τουργήσει και το δικό μας σχολείο ό
πως και στη Γαλλία και τη Γερμανία. 
Εκεί όντως υπάρχει δωρεάν παιδεία. 
Εκεί, στο σχολείο, μαθαίνει το παιδί 
και την ξένη γλώσσα και τη ρυθμική 
και τη μουσική.

Κάτι ακόμα. Αντί να οδηγούμε το 
παιδί στην ανεξαρτοποίηση, το καθη
λώνουμε και γίνεται εξαρτημένο από 
μας και με έναν άλλο τρόπο. Με το 
πλούσιο χαρτζηλίκι μέχρι τα 25 και τα 
30 του χρόνια. Πότε, λοιπόν, ο κουρα
σμένος γονιός θα παραδώσει τη σκυ
τάλη και πότε ο νέος άνθρωπος θα γί
νει ώριμος, υπεύθυνος, για να την πα- 
ραλάβει; Εν προκειμένω, η ευθύνη 
βαρύνει και τους δύο. Και το γονιό, 
που θα έπρεπε να έχει κόψει το χαρ
τζηλίκι από καιρό και το παιδί που το 
απαιτεί, ακόμα και στην ηλικία που θα 
έπρεπε να κερδίζει τα προς το ζην.

Αν κάνουμε μια βόλτα στις πλατεί
ες, θα δούμε όλες τις καφετέριες γεμά
τες από νέους, που με το τσιγάρο στο 
ένα χέρι και το ποτήρι με το νεσκαφέ 
στο άλλο, απολαμβάνουν νωχελικά τη 
λιακάδα. Και ο γονιός, ο μεσήλικας ή 
και ηλικιωμένος ακόμα, ιδρωκοπάει 
για να ανταποκριθεί στο πλούσιο χαρ
τζηλίκι, που στην πραγματικότητα εί
ναι κανονικό μισθός. Αυτός ο νέος δεν 
ωριμάζει. Και στην εποχή που θα έ
πρεπε να βρίσκεται στην ακμή του, ο
δηγείται στην παρακμή. Σ’ αυτόν που 
έγινε σκλάβος στην καλοπέραση, “δα- 
πάναις” του μπαμπά ή και της μαμάς, 
και έχει ερωτευθεί τη σκλαβιά του, 
ποια σκυτάλη να δώσεις; Εεμίζεις με 
απογοήτευση όταν βλέπεις τέτοιες ει
κόνες που -αλίμονο- δεν είναι σπά
νιες. Ανήκουν σε ένα μεγάλο μέρος

της κοινωνίας μας, τόσο στην πρωτεύ
ουσα όσο και στην επαρχία. Άλλοτε, 
οι νέοι αγωνίζονταν να προσφέρουν, 
εργαζόμενοι, στους γονείς τους βοή
θεια. Τώρα, έχουν βολευτεί και δεν ε
νοχλούνται εάν τους χαρτζηλικώνουν 
οι γονείς τους, ακόμα και παντρεμέ
νους! Ας επανέλθουμε, όμως, στους 
δικούς μας κύκλους και ας δούμε πώς 
μπορούμε σιγά - σιγά να οδηγήσουμε 
το παιδί μας στην ωριμότητα και να το 
ετοιμάσουμε για να του παραδώσουμε 
τη σκυτάλη.

Από το Νηπιαγωγείο ακόμη, οφεί
λει η μητέρα να ζητά από το παιδί της, 
είτε είναι αγόρι είτε κορίτσι, να στρώ
νει με τον τρόπο που μπορεί το κρεβά
τι του, να βάζει τα πράγματά του στη 
θέση τους, ν κρεμάει τα ρούχα του 
στην κρεμάστρα. Το ίδιο παιδί μπορεί 
να στρώσει το τραπέζι, να σηκώσει το 
τραπέζι και ακόμη να ξεπλύνει τα πιά
τα. Σ’ αυτή την ηλικία θέλει το παιδί 
να κάνει αυτές τις δουλειές. Μαγεύε
ται να κάνει ό,τι κάνουν οι μεγάλοι 
και καμαρώνει να βοηθά τη μητέρα 
του. Ο έπαινός της είναι γι’ αυτό το 
πιο μεγάλο παράσημο. Εκεί έγκειται η 
τέχνη του παιδαγωγού: να αξιοποιεί 
τα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού. 
Αν ανταποκριθούμε στις ανάγκες του, 
το παιδί οδηγείται στην πρόοδο, στην 
ωρίμανση. Αν του στερήσουμε αυτήν 
την ευκαιρία, αργότερα θα την αρνη- 
θεί και έτσι καθηλώνεται και γίνεται 
ένας άνθρωπος άχρηστος να προσφέ
ρει υπηρεσίες στο σπίτι.

Ας σεβασθούμε, λοιπόν, το ρυθμό 
της αναπτύξεως του παιδιού και ας α- 
νταποκριθούμε στις ανάγκες του. Στα 
δέκα του χρόνια σήμερα, άνετα μπο
ρεί να ετοιμάσει το γλυκό για τους φί
λους του. Νοιώθει υπερήφανο. Μια 
καύχηση το διακατέχει, καθώς όταν 
το σερβίρει, λέει ότι το έφτιαξε μόνο 
του και μπορεί να τους δώσει και τη 
συνταγή. Σιγά - σιγά οι γονείς, ανάλο
γα με τις ικανότητες του κάθε παιδιού, 
θα το καλούν να αναλάβει διάφορες 
ευθύνες. Μακριά κάθε υποτίμηση στις 
δυνατότητες του παιδιού. Μακριά κά
θε φόβος μήπως κουρασθεί. Η κούρα
ση δεν είναι για τους νέους. Αντίθετα, 
τους δυναμώνει την όρεξη για τη ζωή, 
τους κάνει να πιστεύουν στον εαυτό 
τους. Και αυτή ακριβώς η πίστη είναι 
που τρέφει την αυτοβεβαίωση.
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Σε δύο ακρωτήρια της ζωής φαίνε
τα ι εάν ο ι γονείς έχουν ετοιμασθεί να 
παραδώσουν τη σκυτάλη στα παιδιά 
τους και, βεβαίως, εάν εκείνα  είναι έ 
το ιμα  να την  παραλάβουν. Είναι τα  
σημεία που βλέπουμε πόσο βαθιά -και 
παράλληλα σωστά- αγαπάμε τα  παι
διά μας κα ι πόσο τα εκτιμούμε. Γ ια τί 
είναι γνωστό ότι το  παιδί μας για να 
σταθεί στα πόδια του έχει ανάγκη τό 
σο από την αγάπη μας, όσο κα ι από 
την  εκτίμησή μας. Ή , με μια άλλη δια
τύπωση: η βάρκα της ζωής τους έχει 
ανάγκη από τα δύο αυτά κουπιά (την 
αγάπη κα ι την  εκτίμησ η), για να αρμε
νίσει σωστά κα ι ισορροπημένα στο 
πέλαγος της ζωή κα ι να μπορέσει, ό
ταν χρειασθεί, να πάει κόντρα στο 
ρεύμα.

Ποια είναι τα  δύο αυτά ακρωτήρια 
της ζωής; Το πρώτο όταν ετο ιμάζετα ι 
το  παιδί να τελειώ σ ει το  Λ ύ κειο  και 
βρίσκεται μπροστά στην επιλογή του 
επαγγέλματος. Δυστυχώς, υστερούμε 
σ ’ αυτόν τον  τομέα γιατί ο επαγγελμα
τικός προσανατολισμός στην Ελλάδα 
δεν βρίσκεται σε ικανοποιητικό επίπε
δο. Πέραν τούτου, το  θέμα είναι κατά 
πόσο η οικογένεια αφήνει το  νέο ή τη 
νέα  να προχωρήσει στην ελεύθερη ε 
πιλογή επαγγέλματος. Κατά πόσο τον 
σέβεται κα ι δεν επηρεάζεται από κο ι
νωνικές προκαταλήψεις ή από το  γε
γονός ότι πρέπει να ακολουθήσει το  ε 
πάγγελμα του πατέρα, εφόσον έχει 
μπροστά του “ στρωμένο τραπέζι” . Σ ’ 
αυτό ακριβώς το  σημείο φαίνεται αν 
έχουμε παραδεχθεί ό τι το  παιδί μας εί
ναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα και 
δεν το  βλέπουμε σαν προέκταση του 
εαυτού μας. Ένας από τους καθηγητές 
μου στη Γενεύη, μας έλεγε: “ είμαι 
γιος αμπελουργού. Ο  ένας μου γιος ε ί
ναι γιατρός στη Ζυρίχη και ο άλλος έ 
χει ένα μικρό ξενοδοχείο στο Παρίσι. 
Ε ίμαι υπερήφανος κα ι για τους δύο” . 
Δ εν ξέρω  κατά πόσον ένας Έ λληνας 
πατέρας θα έβλεπε το  πράγμα με τον 
ίδιο τρόπο.

Εάν, λοιπόν, επεμβαίνουμε τόσο 
δυναμικά στην εκλογή του επαγγέλ
ματος, που είναι ο προθάλαμος της ε 
πιτυχίας στη ζωή, πώς μπορούμε να 
μιλήσουμε για παράδοση της σκυτά
λης; είναι πάντα το  παιδί μας που το 
κατευθύνουμε, το  καθοδηγούμε, το 
καμαρώνουμε, αλλά είνα ι το  “ μας” .

Δ εν είναι ο άλλος άνθρωπος, ο 
ανεξάρτητος, ο υπεύθυνος για 
τη ζωή του, ο έτο ιμος να παρα- 
λάβει τη σκυτάλη κα ι να ακο
λουθήσει το  δικό του δρόμο.
Μ ε  τις επιτυχίες κα ι τις αποτυ
χίες του. Μ ε  τις  χαρές κα ι τις 
λύπες. Μ ε  το  δικό του προσω
πικό αγώνα.

Το δεύτερο ακρωτήριο, είναι 
η επιλογή του συντρόφου στη 
ζωή. Κάθε γονιός -κα ι αυτό εί
να ι πανανθρώπινο αίσθημα- έ
χει πόθους κα ι όνειρα για το 
παιδί του. Έ λα, όμως, που το 
παιδί έχει τους δικούς του πό
θους, τα  δικά του όνειρα κα ι τα  
δικά του κριτήρια. Κα ι ο ι πόθοι 
αυτοί κα ι τα  όνειρα του παι
διού, σπάνια συμπίπτουν με 
τους πόθους κα ι τα  όνειρα του γονιού. 
Σ ’ αυτό το  σημείο καλείσαι να δείξεις 
εάν πράγματι πιστεύεις ό τι το  παιδί 
σου έχει το  δικαίωμα να επ ιλέξει το 
σύντροφό του. Εάν το  θεωρείς υπεύ
θυνο, αφού εκφράσεις ενδεχομένως 
τις  αντιρρήσεις σου, τις  οποίες οφεί
λεις και δικαιούσαι να εκφράσεις, 
πρέπει να δώσεις ανεπιφύλακτα την 
ευχή σου κα ι να χαρείς τη χαρά του, ό
ποια κ ι αν είναι η απόφασή του.

Είναι ένα θέμα λεπτό, ακανθώδες, 
που χρειάζεται σύνεση για να βιώσου- 
με το  σεβασμό στην ελευθερία του 
άλλου κα ι μάλιστα όταν ο άλλος είναι 
το  παιδί μας. Ό ταν δημιουργηθεί η 
καινούργια οικογένεια, θα πρέπει να 
επιστρατευθεί όλο το  τα κ τ κα ι όλος ο 
σεβασμός μας, γ ια τί εδώ δεν έχουμε 
πια το  δικαίωμα της επέμβασης. Α λ ί
μονο εάν μέχρι σήμερα δεν τους πα
ραδώσαμε τη σκυτάλη, ή οι ίδιοι δεν 
ήταν ικανοί να την πάρουν. Ε ίναι μια 
καινούργια οικογένεια, ανεξάρτητη. 
Κα ι οφείλουμε να είμεθα οι καλοπρο
αίρετοι γείτονες για το  συμφέρον τους 
αλλά κα ι για το  δικό μας συμφέρον.

Στην εποχή μας, όμως, ενώ νομίσα
με ό τι ξεκαθαρίσαμε τα  πράγματα με 
τη  χωριστή κατοικία  τω ν παιδιών από 
τους γονείς, πάλι φαίνεται να έχουν 
μπλέξει σε επικίνδυνο βαθμό. Έ τσι, 
προβάλλει το  θέμα της εργαζόμενης 
μητέρας, παράλληλα με το  θέμα της 
τεκνογονίας. Ποιος θα αναπληρώσει 
την εργαζόμενη μητέρα κατά την α
πουσία της; Ποιος θα σταθεί κοντά

της όταν είναι υποχρεωμένη στις ε 
γκυμοσύνες της να παραμείνει κλ ινή 
ρης; Θ εω ρείτα ι φυσικό να είνα ι η κου
ρασμένη γιαγιά. Κ α ι εκείνη μεν ευχα
ρίστως αναλαμβάνει το  ρόλο της. Της 
δίνει άλλωστε καινούργια φτερά. Ο 
φόβος όμως είναι να μην ξεχασθεί και 
ξαναπάρει τη  σκυτάλη. Εάν συμβεί 
αυτό, καλύτερα να στριμωχθεί ο ικο
νομ ικά  το  καινούργιο ζευγάρι, παρά 
να διασαλευθούν τα θεμέλια της νέας 
οικογένειας. Σ ε μεγάλο βαθμό αυτό 
εξα ρ τά τα ι από μας. Θ α πρέπει να 
πρυτανεύσει η σκέψη: “ πόσο είνα ι 
όμορφο να ζεις  κα ι να αφήνεις τους 
άλλους να ζουν” . Κ α ι ο ι ευκα ιρ ίες  
για  να ζήσεις άφθονες, που τις  είχα 
με σ τερηθεί λόγω πολλαπλών κα θη
κόντω ν κα ι εξω ο ικογενεια κής  εργα
σίας. Ευκαιρία  να  σ ταθούμε πλά
ι στο σύντροφό μας, να δούμε πα
λιούς μας φίλους, να  διαβάσουμε β ι
βλ ία , να  π α ρα κολουθήσ ουμε μ ία  
δ ιά λεξη , να δούμε μία κ ινημ α τογρ α 
φ ική  τα ιν ία  ή ένα θεατρ ικό  έργο, να 
ακούσουμε μουσική.

Έ τσι, γινόμαστε ανεξάρτητο ι και 
σεβόμαστε κ ι την ανεξαρτησία των 
άλλων. Στο κάτω - κάτω, εμείς αράξα
με. Σ το  τιμόνι του νέου σπιτιού, άλλος 
είναι ο καραβοκύρης. Εάν θέλει τη 
γνώμη μας, θα την δώσουμε. Εάν δεν 
την  θέλει, για τί αυτό να μας ενοχλεί; 
Καιρός να καμαρώσουμε ότι τα  κατα
φέρνουν κα ι χωρίς εμάς. Ίσως κα λύτε
ρα από μας. Υπάρχει για το  γονιό με
γαλύτερη χαρά από αυτήν; ■
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0Α ρ ισ το τέλ η ς , δ ό ξα  τη ς  Ε λ λ ά δ α ς  
I  ι ο " α νθρ ω π ίν ο υ  π ν εύ μ α το ς , 
■ θ η τ ή ς  γ ο ι ι  Π λ ά τ α ιν α  κ α ι δ ά σ κ α -  

ru n  Μ ε γ ά λ ο υ  Α λ ε ξ ά ν δ ρ ο υ , υ- 
Ί ρ ς ε  - τ α γ ε ιρ ίτ η ς  από το \· π α τέ

ρα  το υ  κ α ι τη γ έν ν η σ ή  το υ , Α θ η ν α ίο ς  α 
πό τΐ]\· π α ιδ ε ία  το υ  κ α ι τη \· κ ο ρ υ φ α ία  πε
ρ ίοδ ο  τη ,. ςω ής το υ . Χ α λ κ ιδ α ίο ς  από τη  
μ η τ έ ρ α  το υ . τη \· κ α τα γ α ιγ ή  τι·>\· Ι τ α γ ε ί -  
ρυι\· (α π ο ικ ία  τη ς  Χ α λ κ ίδ α ς  κ α ι τη ς  Λ ν -  
<'ρου) κα ι το ν  τόπ ο το υ  θ α ν ά τ ο υ  το υ .
I Ια ν ε λ λ η ν α ς  αις προς το  φ ρ ό \·η μ α  κα ι 
το υ ς  α π ο δ έκ τες  τη ς  δ ιδ α σ κ α λ ία ς  το υ . 
Ο ικ ο υ μ ε ν ικ ό ς  από τη ν  ε υ ρ ύ τ α τ η  δ ιά δ ο 
σ η . τη β α θ ύ τ α τ η  επ ίδ ρ α σ η , τη μ α κ ρ α ίω -  
νη δ ιά ρ κ ε ια  κ α ι τη δ ια ρ κ ή  επ ιρ ρ ο ή  της  
δ ιδ α σ κ α λ ία ς  το υ .

I ιν α ι, β ε β α ίω ς , α δ ύ ν α το  ν α  α π ο το λ - 
Ρ η θ ε ί- σ τα  π λ α ίσ ια  τη ς  π α ρ ο ύσ α ς  ε ρ γ α 
σ ία ς . η π α ρ ο υσ ία σ η  το υ  Α ρ ισ τ ο τ ε λ ικ ο ύ  
θ η σ α υ ρ ο ύ . Ω σ τό σ ο , ό μ ω ς , κ α ι κ α τ ' α 
ν ά γ κ η , θ α  επ ιχ ε ιρ η θ ε ί μ ια  σ υ ν ο π τικ ή  
β ιο γ ρ α φ ικ η  α ν α φ ο ρ ά  κ α ι μ ια  γ ε ν ικ ό τα τη  
θ εώ ρ η σ η  κα ι το π ο θέτη σ η  το υ  έρ γ ο υ  το υ  
Α ρ ισ τ ο τ έ λ η  κα ι α κ ο λ ο ύ θ ω ς , ε ν δ ε ικ τ ικ ά  
κα ι σ π ο ρ α δ ικ ά , η α ν α φ ο ρ ά  σ ε  ο ρ ισ μ έ ν α  
θ έ μ α τ α  που σ χ ε τ ίζ ο ν τα ι ιδ ίω ς μ ε  τη ν  πο
λ ίτ ικ η  επ ισ τή μ η  κ α ι π ρ ά ξη .

L I J I f l O i K A  Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α

1 * Α ρ ισ τ ο τ έ λ η ς  γ εν ν ή θ η κ ε , το  δ 8 4  
π .λ . ,  σ τη  μ ικ ρ ή  π όλη Ι τ α γ ε ιρ α .  σ τη  β ο 
ρ ε ιο α ν α τ ο λ ικ ή  α κ τ ή  τη ς  Χ α λ κ ιδ ικ ή ς .  Τ α  
Ι τ α γ ε ιρ α  ή τα ν  γ ν ή σ ια  Ε λ λ η ν ικ ή  π όλη, 
που τη ν  ε ίχ α ν  ιδ ρ ύ σ ε ι ά π ο ικο ι από τη 
Χ α λ κ ίδ α  κ α ι τη ν  Α ν δ ρ ο . I I  μ η τ έ ρ α  του  
Φ αιστίς καταγόταν από τη Χαλκίδα, ο  
π ατέρα ,, το υ  Ν ικ ο μ α χ ο ς  κ α τα γ ό τ α ν  από  
τα Ι τ α γ ε ιρ α  κ α ι ή τα ν  φ ίλ ο ς  κ α ι γ ια τρ ό ς  
Γ° υ  β α σ ιλ ιά  τ η ,  Μ α κ ε δ ο ν ία ς . Λ μ ύ ν τ α  
Η Ο ι γ ο ν ε ίς  το υ  π έθα ν α ν . εν ιίι ή τα ν  α - 
κ ο (" Ι π αιδ ί, κ α ι τη ν  κ η δ ε μ ο ν ία  το υ  α ν έ 
λ α β ε  ο I Ιρ ο ς εν ο ς , έ \·α ς  σ υ γ γ εν ή ς  το υ  α 
ξ ιω μ α τ ικ ό ς , το υ  ο π ο ίο υ  το  γ ιο . Ν ικ ά ν ο -  
Ι ’ α. υ ιο θ έ τ η σ ε  α ρ γ ό τερ α  ο  Α ρ ισ τ ο τέ λ η ς .

- ε  η λ ικ ία  I 7 ετώ ν , το  έτο ς  7 6 7 , ο Α 
ρ ισ τ ο τέ λ η ς  π ήγε σ τη ν  Α θ ή ν α , να  μ α θ η 
τεύ σ ε ι σ τη ν  Α κ α δ η μ ία  το υ  Ι Ιλ ά τ ω ν α . I - 
κει π α ρ έμ ε ιν ε , επί Ιό  χ ρ ό ν ια , μ έ χ ρ ι το  
θ ά ν α το  το υ  δ α σ κ ά λ ο υ  το υ . το  7 4 8 , σ τη ν  
« ρ χ ή  ως μ α θ η τ ή ς  κ α ι α ρ γ ό τερ α  ω ς α ν ε 
ξ ά ρ τη το ς  ερ ε υ ν η τή ς .

' °  ! -*Ν- φ ε ύ γ ε ι μ α ζ ί μ ε  το  σ υ ν ε ρ γ ά τη  
του  σ τη ν  Α κ α δ η μ ία , το ν  Ξ ε ν ο κ ρ ά τ η . κα ι 
ε γ κ α θ ίσ τ α ν τ α ι σ τη ν  Α σ σ ο  τη ς  I ρω ά δα ς. 
υ σ τέρ α  από π ρ ό σ κλη σ η  το υ  I ρ μ ε ία . που 
ηπ η· τύ ρ α ν ν ο ς  μ ια ς  γ ε ιτ ο ν ικ ή ς  π όλης, 
το υ  Χ ττα ρ νεα  Γην α ν ε ψ ιά  κ α ι θ ε τ ή  κό - 
Ι'Π  το υ  I ρ μ ε ία . Ι Ιυ θ ιά δ α , έ λ α β ε  ,,,ς  σ ύ -
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APKTOTCAHC
ζυγό. Στην Ασσο, ο Αριστοτέλης με τον 
Ξενοκράτη, συναντούν το 347 δύο άλ
λους μαθητές του Πλάτωνα, τονΈραστο 
Kat τον Κορίσκο. Το νέο, που έφεραν ο 
Αριστοτέλης και ο Ξένοκράτης, ήταν οι 
τελευταίες έρευνες της Ακαδημίας και 
μάλιστα οι πολιτικές ιδέες του Πλάτω
να, από το τελευταίο του έργο, τους Νό
μους, που είχαν εκδοθεί αμέσως μετά το 
θάνατό του. Έτσι οι 4 μαθητές του Πλά
τωνα ιδρύουν στην Ασσο ένα είδος Α 
καδημίας.

Το 344, μετά το θάνατο του Ερμεία, ο 
Αριστοτέλης εγκαθίσταται στη Μ υτιλή
νη. Το 342, τον προσκαλεί ο Φίλιππος, 
στην Πέλλα, για να αναλάβει τη συ
μπλήρωση της μόρφωσης του Αλεξάν
δρου. ί I μαθητεία του Αλεξάνδρου διαρ- 
κεί μόνο 2-3 χρόνια, επειδή από το 340 
ο Φίλιππος απασχολεί το γιο του σε κρα
τικές υποθέσεις. Ο Αλέξανδρος, όμως, 
παρά τις ασχολίες του, συναντούσε συ
χνά το δάσκαλό του και μετά τη λήξη 
της μαθητείας του. ΓΓ αυτό ο μελετητής 
του Αριστοτέλη, Octave Hamelin, λέγει 
ότι ο Αριστοτέλης “ έμεινε 8 χρόνια κο
ντά στον Αλέξανδρο", ο οποίος μάλιστα 
είναι αναμφισβήτητο ότι τον βοήθησε 
αργότερα πολύ στις έρευνες του.

Το 335, έρχεται ο Αριστοτέλης στην 
Αθήνα και ιδρύει τη Σχολή του, το “ Λύ
κειο ", στους πράποδες του Λυκαβητ
τού. Είναι τώρα τα χρόνια των εντατι
κών ερευνητικών και συγγραφικών δρα
στηριοτήτων του. Την έρευνα βοηθεί, α
πό μακριά, ο Αλέξανδρος, με την απο
στολή επιστημονικού υλικού, που συνέ
λεγαν οι συνεργάτες του Αριστοτέλη, οι 
οποίοι τον συνόδευαν, αλλά και με σο
βαρότατη οικονομική ενίσχυση.

Την εποχή εκείνη η Αθήνα είχε γίνει 
προτεκτοράτο της Μακεδονίας, με τον 
Αντίπατρο, στον οποίο είχε αναθέσει ο 
Αλέξανδρος τη διακυβέρνηση της Μ α
κεδονίας και της άλλης Ελλάδας, με τον 
οποίο- ο Αριστοτέλης είχε εγκάρδιες 
σχέσεις.

Μ ε το θάνατο του Αλεξάνδρου, το 
323, εκδηλώθηκε αντιμακεδονικό ρεύμα 
στην Αθήνα. Εναντίον του Αριστοτέλη 
διατυπώθηκε μια παράλογη και προσχη
ματική κατηγορία, για ασέβεια, ότι δη
λαδή είχε συνθέσει έναν ύμνο και έναν 
επιτάφιο λόγο για το συγγενή και ευερ
γέτη του Ερμεία. Για να αποφύγει τη δί
ωξη, καταφεύγει στη Χαλκίδα, που ανή
κε στη σφαίρα επιρροής των Μακεδό- 
νων. Εκεί πέθανε, το έτος 322, από μια 
αρρώστια που τον είχε ταλαιπωρήσει 
■για πολλά χρόνια.

Ο Διογένης ο Λαέρτιος έχει διασώσει 
τη διαθήκη του, με την οποία μεριμνά 
για τους συγγενείς του, διασφαλίζει τους 
δούλους του από πιθανή πώληση και 
μάλιστα προβλέπει την απελευθέρωση 
ορισμένων, ακολουθώντας στην πράξη 
μία από τις συστάσεις των Πολιτικών 
του. Πολλές φορές, ο Αριστοτέλης θεω
ρείται απλά “ ένσαρκη διάνοια” , αλλά η 
διαθήκη του δεν αφήνει αμφιβολία ότι 
υπήρξε ευγώμων και στοργικός άνθρω
πος.

ΓΕΝΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Πνεύμα καθολικό, ο Αριστοτέλης, δη
μιούργησε μεγάλο, σε έκταση και αξία, 
φιλοσοφικό και επιστημονικό έργο. 
Γνωσιοθεωρία, Λογική, Θεολογία, Φυ
σική, Βιολογία, Ψυχολογία, Ηθική, Πο
λιτική Φιλοσοφία, Αισθητική, είναι οι 
κύριοι γνωστικοί τομείς, που ερεύνησε 
και μελέτησε.

Ο Αλέξανδρος Έρμιππος υπολόγιζε 
τον αριθμό των έργων του Αριστοτέλη 
σε 400. Μέχρι εμάς σώθηκαν κατάλογοι 
που περιλαμβάνουν 143 τίτλους έργων 
του. Ο Διογένης ο Λαέρτιος υπολόγιζε 
τον αριθμό των στίχων των Αριστοτελι
κών συγγραμμάτων σε 445.270. Ο κα
τάλογος των έργων του Αριστοτέλη, 
που ισχύει σήμερα, είναι αυτός που κα
τάρτισε ο Em. Bekker,OTi]v Α'έκδοση 
των έργων του Αριστοτέλη, από τη Βε- 
ρολίνειο Ακαδημία, σε 2 τόμους, το 
1831, στους οποίους αργότερα προστέ
θηκαν άλλοι 3 τόμοι. Η έκδοση αυτή 
στηρίχθηκε στους αρχαίους καταλόγους 
του Διογένη Λαέρτιου, του Πτολεμαίου 
Χαίνου και του Ησύχιου.

Τα συγγράμματα του Αριστοτέλη 
διαιρούνται, όπως είναι γνωστό, σε 4 
κατηγορίες. Λογική, Μεταφυσικά, Κο ι
νωνικά και Ηθικά, Φυσικά.

Κανένα άλλο κείμενο δεν είναι τόσο 
επίκαιρο, τόσο νέο, τόσο κλασικό, όσο 
τα συγγράμματά του. Η  παρουσία του 
στην Πολιτική Επιστήμη, στην Ηθική, 
στη Φιλοσοφία, στη Λογική ή, όπως την 
αποκαλούσε, την Αναλυτική , στις Φυ
σικές Επιστήμες και στη Μεταφυσική, 
είναι ακατάλυτη, αν και έχουν περάσει 
δύο χιλιάδες και πλέον χρόνια, που ο αν
θρώπινος νους δεν έπαυσε να προσθέτει 
νέες γνώσεις, μεθόδους και ανακαλύ
ψεις. Δεν υπάρχει τομέας της ανθρώπι
νης δραστηριότητας και διανόησης, 
στον οποίο ο Αριστοτέλης να μην έχει ε- 
ντρυφήσει.
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Ο Αριστοτέλης υπήρξε το ευρύτερο 
και πολυσχιδέστερο πνεύμα όλων των ε
ποχών, καθολικός επιστήμονας, με θαυ
μαστή πολυμέρεια ενδιαφερόντων. Υ 
πήρξε παμμέγιστος φιλόσοφος. Συνδύα
ζε την κριτική δύναμη, με την οξεία πα
ρατηρητικότητα, και τη θεωρητική σύλ
ληψη, με την επιστημονική επαλήθευ
ση.

ΓΝΩΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Αναφέρονται, εντελώς ενδεικτικά, ο
ρισμένες απόψεις, αφού είναι ανεξά
ντλητη και ατελείωτη η σειρά των θαυ
μαστών του Αριστοτέλη.

Π λά τω ν: Αποκαλούσε τον Αριστοτέ
λη “ νούν”  της Ακαδημίας του.

Κ ικ έρ ω ν : Εξαιρεί και τη λογοτεχνική 
δύναμη των έργων του Αριστοτέλη και 
γράφει για “ ρεύμα χρυσής ευγλωττίας”  
και “ απίστευτη γλυκύτητα του λεκτικού 
τρόπου” .

Χ ρισ τό φ ο ρ ο ς Κ ο π τ ίτη ς  (ποιητής του 
6ου αιώνα): Χαρακτηρίζει τον Αριστο
τέλη “ σοφίας αρχηγό” .

Δ ά ντη ς: Στο “ Συμπόσιό” , του τον α- 
ποκαλεί “ ο φιλόσοφος” , δηλαδή ως τον 
κα τ’ εξοχήν φιλόσοφο.

R e m b ra n d t:  Το 1653 του αφιερώνει 
έναν πίνακα, που παρουσίαζε τον Α ρ ι
στοτέλη στοχαζόμενο ενώπιον της προ
τομής του Ομήρου.

Μ ά ρ ξ: Παρά τις ριζικότατες διαφο
ρές, που τους χωρίζουν, χαρακτήριζε 
τον Αριστοτέλη ως “ γίγαντα της σκέψε-
ως” .

P a u l M o rau x : “ Θαυμαστή προσωπι
κότητα” .

H e rb e r :  Γράφει ότι ο Αριστοτέλης 
“ δεσπόζει (πνευματικά) σαν μονάρχης 
όλων των εποχών” .

H egel: “ Ο Αριστοτέλης υπήρξε ένας 
άνδρας, όμοιο του οποίου καμιά εποχή 
δεν έχει να αντιπαραθέσει” .

Ιερός Α υγουσ τίνος: Στο τέλος του 
4ου αιώνα, ο Αυγουστίνος γράφει στις 
“ Εξομολογήσεις”  του για τον “ Προτρε
πτικό”  του Αριστοτέλη, του οποίου έ
χουν σωθεί μόνον αποσπάσματα: “ Αυτό 
το βιβλίο άλλαξε τις ιδέες μου και έ
στρεψε την προσευχή μου προς σε Κύ
ριε” .

Ιω ά ν ν η ς  Δ α μ ασ κη νό ς: Γράφει τον 
8ο αιώνα αξιόλογο έργο για την Οντο
λογία και τη Λογική του Αριστοτέλη.

Π ά π α ς  Λ έω ν Ι Γ ':  Συνιστά με την Ε
γκύκλιο του “ Aetem i Patris”  την παρα
δοχή του “ Αριστοτελισμού” .



Αένιν: Στους ιδεολογικούς αντίποδες, 
ο Λένιν, τιμά βαθύτατα την αντίληψη 
του Αριστοτέλη για τη φύση των μαθη
ματικών αφαιρέσεων.

Κωνσταντίνος Τσάτσος: Χαρακτη
ρίζει τον Αριστοτέλη “ πανίσχυρο νομο- 
θέτη του πνεύματος, που όρισε και επέ
βαλε τις μορφές της σκέψεώς του σε α
πειράριθμους στοχαστές και, διαμέσου 
αυτών, σε ολόκληρη την πολιτισμένη 
ανθρωπότητα” .

Ε Ρ Α Ν Ι Σ Μ Α Τ Α  ( Σ Υ Ν Ο Π Τ Ι Κ Α )  
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ

Είναι αδύνατη, όπως προαναφέρθη- 
κε, η παρουσίαση του Αριστοτελικού 
Θησαυρού, στα πλαίσια της εργασίας 
αυτής. Μ ε πλήρη επίγνωση της αδυνα
μίας αυτής, παρατίθεται μια ελαχιστότα- 
τη και απολύτως περιορισμένη σταχυο- 
λόγηση και αναφορά από το αθάνατο 
έργο του Αριστοτέλη “ Πολιτικά”  και τα 
“ Ηθικά Νικομάχεια” .

Λ ογική : Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζε
ται ως ο θεμελιωτής της Λογικής, την ο
ποία ορίζει ως ‘Όργανον”  , δηλαδή ως 
εργαλείο κάθε επιστήμης, της Ψυχολο
γίας, της Μεταφυσικής και της Πολιτι
κής Επιστήμης, την οποία μάλιστα ανα
γορεύει ως την ύψιστη ηγετική επιστή
μη. Μ ία θεμελιώδης αρχή, που διακρίνει 
τη φιλοσοφία του Αριστοτέλη, είναι η 
πίστη στη Λογική. Η πίστη σε μια αν
θρώπινη δύναμη, που αντιστέκεται στο 
δόγμα, στο δεδομένο, στο συναίσθημα, 
στη συγκίνηση. Η  λογική είναι εκείνη, 
που η σωστή αναγνώριση και η άσκησή 
της έδωσε νέα τροπή στη μοίρα του αν
θρώπου, μέσα στον κόσμο, και τον απε
λευθέρωσε από το δόγμα. Και αυτό εί
ναι “ ανακάλυψη”  των Ελλήνων. Ολό
κληρη η επιστημονική πορεία της Δύ
σης οφείλεται στην κοιτίδα του Αριστο
τέλη, η οποία διαπότισε το πνεύμα με 
την πίστη στη λογική του ανθρώπου και 
την πίστη στην παρατήρηση. Είναι το 
κατεξοχήν ανθρώπινο λειτούργημα.

Η θ ική : Το ηθικό γεγονός είναι αν
θρώπινο γεγονός. Από όλους τους ενόρ
γανους οργανισμούς μόνον ο άνθρωπος 
έχει το προτέρημα να λέγει “ καλό”  ή 
“ κακό”  , “ επιδοκιμάζω”  ή “ αποδοκιμά
ζω” , “ εγκρίνω”  ή “ απορρίπτω”  , “ πρέ
πει”  ή “ δεν πρέπει” . Αυτή είναι η εξαί
ρετη λειτουργία του ανθρωπίνου πνεύ
ματος. Βέβαια, και το ζώο μπορεί να ε
γκρίνει και να απορρίπτει, να έλκεται

και να απωθείται, να επιθυμεί ή να απο
φεύγει. Κάποιος μηχανισμός επιλογής 
παρατηρείται και στους κατώτερους ορ
γανισμούς. Το μεγαλείο όμως του αν
θρώπου, ως ανθρώπου, αρχίζει από τη 
στιγμή που αυτό το “ πρέπει”  και αυτό το 
“ θέλω”  ή “ απορρίπτω”  , “ εγκρίνω”  ή 
“ αποδοκιμάζω”  , οφείλει να στηριχθεί 
εύλογα στη λογική. Αυτό ακριβώς δια
κρίνει το ζώο από τον άνθρωπο. Ο Α ρ ι
στοτέλης ήταν ο πρώτος που μίλησε για 
την ηθική προαίρεση, την οποία θεωρεί 
όχι ως απλή βούληση, αλλά ως λογική 
προαίρεση, κατευθυντήρια της πράξε- 
ως. Αυτή η προαίρεση, που προέρχεται 
από λογικές σταθμίσεις και εκτιμήσεις, 
είναι η κοιτίδα της δημοκρατίας, η οποί
α συνάπτεται με την ανθρώπινη σκέψη 
και την ελευθερία της βουλήσεως. Βού
ληση, λέγει ο Αριστοτέλης, που βρίσκε
ται κάτω από τον τρόμο του δόγματος ή 
από τον τρόμο του αλόγου, είναι τόσο ε
πικίνδυνη, όσο επικίνδυνο είναι ένα φυ
σικό στοιχείο , μία φυσική ενέργεια.

Ανθρωπος: Τονίζει ο Αριστοτέλης, 
στα “ Πολιτικά”  του, ότι ο άνθρωπος εί
ναι ζώο πολιτικό αλλά και οικονομικό 
και κοινωνικό. “ Ο γαρ άνθρωπος ου μό
νον πολιτικόν ,αλλά και οικονομικόν 
ζώον..., αλλά κοινωνικόν άνθρωπος ζώ- 
ον προς ους φύσει συγγένεια εστιν”  (Η 
θικά Ευδήμεια 1242 α 22). “ Διότι” , λέ
γει, “ ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ζώο πο
λιτικό, αλλά και οικονομικό...., αλλά εί
ναι και κοινωνικό ζώο προς εκείνους, 
προς τους οποίους έχει κατά φύση συγ
γένεια” . Λέγει, επίσης, ότι “ Λόγον δε 
μόνον άνθρωπος έχει των ζώων. Η  μεν 
ουν φωνή του λυπηρού και ηδέος εστί 
σημείον, διό και τοις άλλοις υπάρχει ζώ- 
οις (μέχρι γαρ τούτου η φύσις αυτών ε- 
λήλυθε, του έχειν αίσθησιν λυπηρού και 
ηδέος και ταύτα σημαίνειν αλλήλοις), ο 
δε λόγος επί τω δηλούν εστι το συμφέ
ρον και το βλαβερόν, ώστε και το δί
καιον και το άδικον. Τούτο γαρ προς τα 
άλλα ζώα τοις ανθρώποις ίδιον, το μό
νον αγαθού και κακού και δικαίου και α
δίκου και των άλλων αίσθησιν έχειν. Η 
δε τούτων κοινωνία ποιεί οικίαν και πό- 
λιν”  (“ Πολιτικά”  1253 α 9). Δηλαδή, 
“ Λόγο δε εκ  των ζώων μόνον ο άνθρω
πος έχει. Η ικανότητα, βέβαια, προς εκ
φώνηση άναρθρων κραυγών υπάρχει 
και σε άλλα ζώα (διότι η φύση τους έχει 
φθάσει μέχρι του σημείου να αντιλαμ
βάνεται το λυπηρό και το ευχάριστο και 
να κάνει φανερή την αντίληψη των αι
σθημάτων αυτών, το ένα στο άλλο). Ο

λόγος όμως χρησιμεύει για να δηλώνε
ται το συμφέρον και το βλαβερό και, 
κα τ’ ακολουθίαν, το δίκαιο και το άδικο. 
Διότι, σε σύγκριση προς τα άλλα ζώα, έ
χει, ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, ο άν
θρωπος το ότι μόνον αυτός αντιλαμβά
νεται το δίκαιο και το άδικο και τις υπό
λοιπες (ιδέες). Και η από κοινού αντίλη
ψη (των ανωτέρω ιδεών) γίνεται η αιτία 
να δημιουργείται η οικογένεια και η πο
λιτεία” . Μ ε την επιγραμματική αυτή 
διατύπωση καθόρισε ο Αριστοτέλης τη 
διαφορά μεταξύ αγέλης ζώων και αν
θρώπινης κοινωνίας. Μ ε τις λίγες αυτές 
λέξεις απέδειξε ότι ο άνθρωπος είναι, 
κατά πρώτιστο λόγο, ζώο πολιτικό, και, 
κατά δευτερεύοντα δε λόγο, κοινωνικό 
και οικονομικό.

Π ο λ ιτ ική : Κατά τον Αριστοτέλη η 
Πολιτική είναι “ η κυριότατη και μάλι
στα αρχιτεκτονική των επιστημών ή δυ
νάμεων” . Τη χαρακτηρίζει ως την ύψι
στη στην περιοχή του πρακτικού λόγου. 
Τη θεωρεί ως υπερέχουσα και απέναντι 
της Ηθικής, ακόμη, αφού έχει ως αντι
κείμενο να εξασφαλίσει την ευημερία ό
χι ενός ατόμου, αλλά μιας κοινωνίας στο 
σύνολό της. Και έχει ιδιαίτερη σημασία 
το γεγονός ότι η έξαρση αυτή γίνεται 
στα “ Ηθικά Νικομάχεια” , δηλαδή σε έρ
γο, που έχει ως κύριο θέμα την Ηθική 
και όχι την Πολιτική. Και προσθέτει, ο 
Αριστοτέλης, ότι υπό την εξουσία της 
πολιτικής είναι “ οι εντιμότατες των δυ
νάμεων, όπως η Στρατηγική, η Οικονο
μική, η Ρητορική” . Αυτή χρησιμοποιεί 
τις άλλες επιστήμες, αυτή νομοθετεί τι 
πρέπει να πράττουν οι πολίτες και από τι 
να απέχουν. Αυτής ο σκοπός περιέχει 
τους σκοπούς των άλλων. Ο σκοπός αυ
τής είναι το "ανθρώπινο αγαθό” .

Π ολίτευμα : Ο Αριστοτέλης δίνει τον 
ακόλουθο εξαίρετο ορισμό του Πολιτεύ
ματος: “ Πολιτεία μεν γαρ εστί τάξις ταις 
πόλεσι, η περί τας αρχάς, τίνα τρόπον 
νενέμηνται, και τ ι το κύριον της Πολι
τείας και τι το τέλος εκάστης της κοινω
νίας εστίν”  (“ Πολιτικά”  Δ,Ι, 1289 α 17- 
20). Δηλαδή, “ Πολίτευμα είναι η οργά
νωση των πόλεων, που αναφέρεται στα 
αξιώματα, με ποιον τρόπο έχουν κατα- 
νεμηθεί, ποια εξουσία έχει την πολιτική 
κυριαρχία και ποια καθορίζει το σκοπό 
των μελών που την απαρτίζουν. Οι νό
μοι, μάλιστα, σύμφωνα με τους οποίους 
οι άρχοντες πρέπει να ασκούν την εξου
σία και να επιτηρούν εκείνους, που τους 
παραβαίνουν, πρέπει να ξεχωρίζουν από
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ΑΓΚΤΟΤ^ΛΗ?
τους θεσμούς που δηλώνουν τη μορφή 
του I Ιολιτεύματος” .

Δ ιά κρ ισ η  Π ο λ ιτευμ ά τω ν: Ο μεγά
λος φιλόσοφος διακρίνει 3 είδη I Ιολι- 
τευμάτων: Τη Βασιλεία, την Αριστο
κρατία και τη\· Πολιτεία, δηλαδή τη Δη
μοκρατία. Αποκρούει, οπωσδήποτε, τις 
παρεκβάσεις αυτών των Πολιτευμάτων, 
δηλαδή την Τυραννίδα, την Ολιγαρχία 
και την Οχλοκρατία, αντίστοιχα.

λ η μ ο κ ρ α τ ία : Ο ορισμός που δίνει ο 
Αριστοτέλης στη Δημοκρατία είναι: 
"...Οταν δε το πλήθος προς το κοινόν 
πολιτεύεται συμφέρον, καλεί το κοινόν 
όνομα πασών των πολιτειών. I Ιολιτεία" 
("Π ολιτικά" 17. 1278 α40-42). Η λέξη 
"πλήθος" αποδίδεται ως "πλειοψηφία". 
II Πολιτεία χαρακτηρίζεται, ως τύπος 
πολιτεύματος, μεταξύ συμμετοχικής και 
αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Υπο
δηλώνεται η σαφής προτίμηση του Αρι
στοτέλη προς τη Δημοκρατία, όπως 
προκύπτει και από το εξής χωρίο: “Ό
μως δε ασφαλέστερα και «στασίαστος η 
δημοκρατία της ολιγαρχίας....Έτι δε, η 
εκ των μέσων πολιτεία, εγγυτέρω του 
δήμου ή των ολίγων. Ηπερ έστιν ασφα- 
λεστάτη των τοιούτων Π ολιτειώ ν" 
("Πολιτικά”  V, I 1302 α) . Είναι ο απο
λογητής της καθολικής ψηφοφορίας, 
διότι, όπως λέγει, "I I κρίση των πολλών, 
στο σύνολό της. είναι ανώτερη της κρί- 
σεως του ενός ή των ολίγων, όχι μόνον 
περί των πολιτικών ζητημάτων...".

\ ικ τ α τ ο ρ ία :  'Οσο ωραία περιέγραψε 
τη Δημοκρατία ο Αριστοτέλης, άλλο τό
σο επέκρινε και καταφρόνεσε τη Δικτα
τορία. "Καθετί, που υπηρετεί το φρόνη
μα το γενναίο και την εμπιστοσύνη των 
πολιτών μεταξύ τους, συγκεντρώνει την 
καταδίωξη της δικτατορίας. Εξαφάνιση 
εκείνων που έχουν γενναίο φρόνημα, α
παγόρευση λειτουργίας συλλόγων, απα
γόρευση συναθροίσεων και διασκεδά
σεων, ώστε να μένουν ξένοι μεταξύ τους 
οι πολίτες. Γιατί η αλληλογνωριμία φέρ
νει την εμπιστοσύνη. Έτσι θα υπάρχουν 
κατάσκοποι και γυναίκες, οι "ποταγωγί- 
δες". και ωτακουστές, και βασανιστική 
εργασία και έργα βιτρίνας, αλλά και έρ
γα. που χρειάζονται αρχηγό. 11 τυραννί
α δεν εμπιστεύεται ούτε τους φίλους 
της. Αγαπά ο τύραννος τους πονηρούς 
και τους κόλακες, μέχρι να συνηθίσουν 
οι πολίτες να γίνουν κόλακες και δού
λοι. Αποφεύγει το λαό, συνευωχείται με 
τους ξένους, διώχνει την περιουσία που

σχημάτισε στο εξωτερικό, αποδίδει ο ί
διος τις τιμές και βάζει άλλους να επι
βάλλουν ποινές και δείχνει θεοφοβούμε
νος κλπ" (“ Π ολιτικά ”  Ε Ι 3 1 3  D- 
1315D).

Σ υ ν τα γ μ α τ ικ ή  Δ ια κυ βέρ νη σ η : Δια
κήρυξε ότι μόνον η συνταγματική δια
κυβέρνηση συμβιβάζεται με την αξιο
πρέπεια του πολίτη και εκδήλωσε την 
προτίμησή του, ως προς τον τρόπο ορ
γάνωσης και διοίκησης του κράτους, 
προς τη μορφή της Πολιτείας, δηλαδή 
μιας μετριοπαθούς Δημοκρατίας. Ως 
συνταγματική διακυβέρνηση, από τον 
Αριστοτέλη, νοούνταν εκείνη, που απέ
βλεπε στην εξυπηρέτηση των γενικών 
συμφερόντων και προϋπέθετε την κυ
ριαρχία του νόμου και τη στήριξη της ε 
ξουσίας στη θέληση του Λαού.

Π ο λίτη ς : Δεν αρκεί, για τη σκέψη 
του Αριστοτέλη, ένας οποιοσδήποτε νο
μικός δεσμός, όπως ο δεσμός του αίμα
τος, του γάμου, της τοπικής εγκατάστα
σης ή της συμβίωσης μέσα σε ορισμένη 
κοινωνία, για να θεωρείται κανείς πολί
της. Η έννοια είναι ουσιαστική και όχι 
“ νομική” . Λέγει ότι “ Πολίτης ουδενί 
των άλλων ορίζεται μάλλον ή τω μετέ- 
χειν κρίσεως και αρχής”  (“ Πολιτικά”  
1275 α 25). Πολίτης είναι εκείνος που 
μετέχει κρίσεως και αρχής. Εκείνος που 
συμμετέχει στη λήψη και την εκτέλεση 
των αποφάσεων που τον αφορούν. Δεν 
υπάρχουν ορισμένα, από τη φύση ή την 
καταγωγή ή τη δύναμη του πλούτου, ά
τομα, που μόνον αυτά , κατ’ αποκλει
σμό των υπολοίπων, οι “ επάίοντες” , οι 
“ φιλοσοφούντες” , οι “ βασιλικοί άν- 
δρες” , μπορούν να ασκούν την πολιτική 
εξουσία. Την πολιτική εξουσία πρέπει 
και μπορούν να την ασκούν όλοι οι πο
λίτες . Και ας μην είναι σπουδαίοι. Ανά
μεσα στην πολιτική πράξη και τη δη
μιουργία του πολίτη, που είναι ικανός 
γ ι’ αυτή την πράξη, υπάρχει μια αλληλε
ξάρτηση, μια διαλεκτική σχέση. Ακρι
βώς, γιατί ο άνθρωπος μετέχει στη λήψη 
και στην εκτέλεση των αποφάσεων, που 
τον αφορούν, αποκτά πολιτική ικανότη
τα, διαπαιδαγωγείται πολιτικά, ολοκλη
ρώνεται ως προσωπικότητα. Προχωρώ
ντας περισσότερο, ο Αριστοτέλης, ερεύ
νησε και τον τρόπο πραγματοποίησης 
της πολιτικής πράξης. Θα εξουσιοδο
τούν, δηλαδή, όλοι οι πολίτες, μερικούς 
απ’ αυτούς , με εκλογή ή κλήρωση, για 
να τους αντιπροσωπεύουν, ή θα συμμε
τέχουν οι ίδιοι άμεσα και προσωπικά. Το

πρώτο σύστημα είναι το αντιπροσωπευ
τικό, που επικρατεί στην εποχή μας. Το 
δεύτερο σύστημα είναι της άμεσης συμ
μετοχικής Δημοκρατίας. Ο πολίτης, κή
ρυξε, πρέπει να αγωνίζεται, μέχρι την 
τελευταία του πνοή, στην πόλη του ή 
φυγάδας στην ξένη, για να διορθώνει 
τους θεσμούς και να τους απαλλάσσει 
από τους παράνομους σφετεριστές.

Δ ιά κρ ισ η  Ε ξουσ ιώ ν: Στον Αριστοτέ
λη αποδίδεται η πρώτη αρχή της θεωρί
ας των εξουσιών. Τη γνώμη του στηρίζει 
στα “ τρία μόρια” , που ορίζονται σαφέ
στατα στα “  Πολιτικά”  (Δ ’ X IV , 1297β - 
1298 α). “  Εστί δη τρία μόρια των πολι
τειών πασών... Έστι δε των τριών τού
των εν μεν τ ι το βουλευόμενον περί των 
κοινών, δεύτερον δε το περί τας αρ- 
χάς..., τρίτον δέ τι το δικάζον” . Είναι 
προφανής η σημασία της αρχής της διά
κρισης των εξουσιών (Βουλευτική, Ε
κτελεστική , Δικαστική), στα σύγχρονα 
δημοκρατικά συστήματα διακυβέρνη
σης. Η υιοθέτηση της αρχής της διάκρι
σης των εξουσιών αποτελεί αναγκαία 
προϋπόθεση για την προστασία της ε
λευθερίας, πολιτικής και ατομικής. Μ ε 
αυτόν τον τρόπο διαμορφώνεται η έν
νοια της “ δικαιοκρατίας” , του Κράτους 
δικαίου.

Δ ικ α ιο σ ύ νη : Στα “ Ηθικά Ν ικομά- 
χεια” , ο Αριστοτέλης, ομιλεί για την α
ρετή. Η αρετή, σε σχέση με τον άλλο 
άνθρωπο, παίρνει τη μορφή της Δικαιο
σύνης και ανήκει στο χώρο της Πολιτι
κής. Δύο είναι οι λειτουργίες της Δι
καιοσύνης. Η διανεμητική και η διορθω
τική. “ Η  μια λειτουργία της δικαιοσύ
νης, η διανεμητική, σχετίζεται με τη χο
ρήγηση τιμών, χρημάτων ή άλλων, από 
όσα είναι δυνατόν να μοιράζονται στα 
μέλη της πολιτείας... Η άλλη λειτουργί
α της δικαιοσύνης, η διορθωτική, ρυθμί
ζει τις συναλλακτικές σχέσεις, τις εκού
σιες (στις οποίες κυριαρχεί η ελευθερία 
των συμβάσεων) και τις ακούσιες”  
(“ Ηθ. Ν ικ.’Ί  130 D 34).

Η Πολιτεία, όταν ασκεί τη διανεμητι
κή της λειτουργία,πρέπει να είναι δίκαι
η. Και να υπάρχουν κριτήρια για μια δί
καιη διανομή. Σύμφωνα με τον Αριστο
τέλη “ Σε αυτό οφείλονται οι μάχες και 
οι αντεγκλήσεις , όταν έχουν και εκμε
ταλλεύονται ή ίσοι άνισα ή μη ίσοι ίσα. 
Γιατί, ότι η δικαιοσύνη στη διανομή 
πρέπει να γίνεται κα τ’ αξία, το δέχονται 
όλοι, μόνο που οι μεν αριστοκρατικοί, 
βρίσκουν το κριτήριο για τη δίκαιη δια-
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νομή, στην ικανότητα, οι ολιγαρχικοί 
στον πλούτο ή την ευγενική καταγωγή, 
και οι δημοκρατικοί στην ελευθερία”  
(“ Ηθ. Ν ικ.”  1131 α 25 και επ.). Δίκαιη, 
λοιπόν, ίση διανομή, στις τιμές, τα αξιώ
ματα, τα χρήματα, αλλά και τα άλλα, “ ό
σα μεριστά εστίν” , τα παραγωγικά μέ
σα, επειδή όλοι οι άνθρωποι είναι ελεύ
θεροι.

Για την άλλη μορφή της δικαιοσύ
νης,τη διορθωτική, σχετικό είναι το α
πόσπασμα : “ Στις συναλλαγές, κερδίζω 
σημαίνει ότι παίρνω περισσότερα από ό
σα έχω και δίνω. Ζημιώνομαι δε (σημαί
νει) ότι, μετά τη συναλλαγή,έχω λιγότε- 
ρα, από όσα είχα στην αρχή. “Οπως 
συμβαίνει στις αγοραπωλησίες και στις 
άλλες συναλλαγές, που επιτρέπει ο νό
μος. Και θα πω, ότι έχω τα ίδια , και ού
τε ζημιώθηκα, αλλά και δεν κέρδισα, ό
ταν τίποτε περισσότερο και τίποτε λιγό
τερο, αλλά τα ίδια, μπήκαν στη θέση 
τους. Έστι η μεσότητα στο κέρδος και 
τη ζημιά, το δίκαιο , είναι να έχει κά
ποιος, και πρώτα και μετά τη συναλλα
γή, ίσα” . Η  αξίωση, όμως, για παρέμβα
ση της πολιτείας, στο θεσμό της αγοράς, 
και για διόρθωση, με τη διορθωτική λει
τουργία της δικαιοσύνης, των μηχανι
σμών της, μηχανισμών που από τη φύση 
τους γεννούν το κέρδος για τον ένα και 
τη ζημιά για τον άλλο συναλλασσόμενο, 
με σκοπό κάθε αγαθό να αντικαθίσταται 
τελικά με το ισάξιό του, προϋποθέτει α
νάλυση της “ αξίας”  των αγαθών και την 
αναγωγή τους σε κοινό μέτρο μέτρησης 
της αξίας τους. Διέκρινε στα εμπορεύ
ματα δύο αξίες, την αξία χρήσης και την 
αξία ανταλλαγής.

Ο ικονομία: Ανατέμνοντας, ο Αριστο
τέλης, την οικονομική δομή της κοινω
νίας, βρέθηκε μπροστά στην τέχνη του 
βιοπορισμού. Την ονόμασε “ Οικονομι
κή”  και τη διέκρινε από την τέχνη του 
πλουτισμού, την οποία ονόμασε “ Χρη- 
ματιστική” . Είδος της χρηματιστικής εί
ναι η “ Καπηλική” , η μεταπώληση, δη
λαδή, το εμπόριο πραγμάτων, για την ο
ποία παρατηρεί: “ Αφού, από την ανά
γκη των ανταλλαγών, βρέθηκε το νόμι
σμα, γεννήθηκε και το άλλο είδος της 
χρηματιστικής, η Καπηλική, απλή στην 
αρχή, με εμπειρία και τέχνη αργότερα, 
από πού και πώς θα φέρει τα περισσότε
ρα κέρδη” . Ακολούθως, διακρίνει το α
ντικείμενο και το σκοπό της καθεμίας, 
για να συμπεράνει ότι άλλο χρήμα και 
άλλο κεφάλαιο. “ Είναι διαφορετική η 
Χρηματιστική, (διαφορετικός) ο πλού

τος, ο κατά φύση, που ανήκει στην Ο ι
κονομική, και διαφορετική η Καπηλική, 
στην οποία η κυκλοφορία του χρήματος 
είναι η πηγή του πλούτου (το χρήμα γεν
νιέται από το χρήμα). Εδώ το νόμισμα 
δεν είναι μόνο το μέσον, είναι η αρχή 
και το τέλος της συναλλαγής” . Αυτό, 
λοιπόν, το χρήμα, που πηγή του έχει την 
κυκλοφορία του, που δεν παραμένει, δη
λαδή, μόνο “ χρήμα" , για να εξυπηρετή
σει το βιοπορισμό, αλλά γίνεται “ Κεφά
λαιο” , για να εξυπηρετήσει τον πλουτι
σμό, έχει τη δική του δυναμική. Η Οικο
νομική έχει όριο, η Χρηματιστική όχι. 
“ Η  μία, (η Οικονομική, η τέχνη του βιο
πορισμού), έχει σκοπό κάτι διαφορετικό 
από το ίδιο το χρήμα, η άλλη, (η χρημα- 
τιστική, η τέχνη του πλουτισμού) έχει 
σκοπό την αύξηση, τον πολλαπλασια
σμό του χρήματος”  (“ Πολιτικά”  Α-9, 
1237 Β-1, 23, 33,42, 47).

Καταλήγει στις ακόλο ουθες παρατη
ρήσεις:

- Χρειάζεται κάποια ισότητα, ομαλό- 
τητα και εναρμόνιση στις περιουσίες. 
Δ ιότι αυτό ασκεί δυναμική επιρροή 
στην πολιτική κοινωνία. “Ότι η ισότητα 
της περιουσίας έχει επίδραση στην πολι
τική κοινωνία, φαίνεται ότι διέγνωσαν 
και παλαιοί νομοθέτες, όπως ο Σόλων, ο 
οποίος και θέσπισε τέτοιο νόμο”  (“ Πο
λιτικά”  Β, 7, 1266 Β, 16).

- Επικαλείται και το παράδειγμα του 
τυράννου των Συρακουσσών, Διονυσί
ου, που έδιωξε κάποιον έμπορο, ο οποί
ος είχε δημιουργήσει “ μονοπώλιο” , διό
τι βρήκε ασύμφορες για την πόλη τις με
θόδους του, αν και δεν είχε ανεβάσει υ
περβολικά τις τιμές, για να ζητήσει την 
αποβολή των μονοπωλίων, ενώ ταυτό
χρονα ειρωνεύεται την προσπάθεια να 
αποδοθεί, σε έμπνευση, το κέρδος του 
μονοπωλίου και όχι σε αυτήν την ίδια τη 
δυναμική της μονοπωλιακής οργάνω
σης. Διότι, όπως είπε, “ ο καθένας μπο
ρεί να έχει αυτή την έμπνευση, όταν 
μπορέσει και δημιουργήσει υπέρ αυτού 
μονοπώλιο. Αν δεν αποβληθούν τα μο
νοπώλια, τότε, όπως λέγει, το αποτέλε
σμα θα είναι η Χώρα ολόκληρη να πε- 
ριέλθει στην κυριότητα ολίγων. Και τό
τε, επέρχεται η διαστρέβλωση και η κα
τάρρευση των αρχών και αξιών και η 
αλλοίωση του Δημοκρατικού Πολιτεύ
ματος.

- Είναι ο πρώτος που χρησιμοποίησε 
τους όρους “ Οικονομική”  και “ Χρημα- 
τιστική” .

Παιδεία: Όταν η ανθρωπότητα συλ

λογιέται τον Αριστοτέλη, θα θυμάται 
πάντοτε τα μηνύματα, που αντάλλαξε με 
το Φίλιππο, όταν γεννήθηκε ο Αλέξαν- 
δος. “ Σε συγχαίρω, γιατί απόκτησες γυ- 
ιό” , του έγραψε ο Αριστοτέλης. “ Η  χαρά 
μου είναι πράγματι μεγάλη” , του απά
ντησε ο Φίλιππος. ‘Ό χι γιατί απόκτησα 
γυιό, αλλά γιατί τον απόκτησα στην ε
ποχή σου. Για να σε έχει δάσκαλο” . Η α
πόσταση, από εκεί μέχρι τη ρήση του 
μαθητή Αλεξάνδρου “ στους γονείς μου 
οφείλω το ζην, στους δασκάλους μου το 
ευ ζην” , είναι πλέον μικρή. Ο γονέας, 
που θεωρεί ευτυχία τον καλό δάσκαλο, 
και ο μαθητής, που οφείλει στο δάσκα
λο το ευ ζην, είναι ο καλύτερος ύμνος 
για την παιδεία.

Είναι ατύχημα της ανθρωπότητας ότι 
το τμήμα, που σώζεται ημιτελές, από τα 
“ Πολιτικά”  του Αριστοτέλη, αφήνει η
μιτελές το κεφάλαιο της παιδείας και τη 
μέθοδο της εκπαίδευσης, αφού τελειώ
νει στη Γυμναστική, που δυναμώνει το 
σώμα, και τη Μουσική, που εξευγενίζει 
το συναίσθημα και την αρμονία. Δί
νει,όμως, την κατεύθυνση, το σκοπό της 
παιδείας, που είναι η δημιουργία πολίτη 
καλού και ελεύθερου.

“ Φανερόν ότι την παιδείαν μίαν και 
την αυτήν αναγκαίον είναι πάντων και 
ταύτης την επιμέλειαν είναι κοινή και 
μη κα τ’ ιδίαν”  (“ Πολιτικά”  1337,α, 22). 
“ Είναι αυτονόητο” , δίδασκε ο Αριστο
τέλης , “ ότι η παιδεία είναι μία, κοινή 
για όλους τους πολίτες, υποχρεωτική για 
όλους, χρέος της πολιτείας, που δεν α
φήνεται στην ιδιωτική πρωτοβουλία” . 
Μόνον αν χωρίζονταν οι πολίτες, σε άρ
χοντες και αρχόμενους, θα δικαιολογού
νταν διαφορετική παιδεία, άλλη για τους 
άρχοντες, για να γίνουν άρχοντες, και 
άλλη για τους αρχόμενους, για να γίνουν 
αρχόμενοι, λέγει ο ίδιος. Ή θελε τον πο
λίτη “ Επίστασθαι και δύνασθαι άρχειν 
και άρχεσθαι” . ' Ν α γνωρίζει, δηλαδή, 
και να μπορεί να διοικεί και να διοικεί- 
ται. Η θέση αυτή δεν φαίνεται άσχετη 
και με τον κανονισμό, που λέγεται ότι 
είχε επιβάλει ο Αριστοτέλης στη Σχολή 
του, σύμφωνα με τον οποίο, οι μαθητές 
“ διοικούσαν” , με τη σειρά, επί 10 ημέ
ρες, ο καθένας.

Νόμος και Ν ομιμότητα  : Από τον Α 
ριστοτέλη διακηρύχθηκε η αρχή της 
συμμόρφωσης των αρχόντων προς τους 
νόμους. “ Τον άρα νόμον άρχειν αιρετώ- 
τερον μάλλον ή των πολιτών έναν τινά, 
κατά τον αυτόν δε λόγον τούτον, και εις 
τινας άρχειν βέλτιον, τούτους καταστα-
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ΑΜΓΓΟΤ<ΛΗ£
ΐέον νομοφύλακας και υπηρέτας τοις 
νόμοις’- (“ Πολιτικά" 1287 α 18). Την υ
περοχή του νόμου χαρακτήρισε οις γνώ
ρισμα του ευνομούμενου κράτους. Έ λε
γε ο μεγάλος δάσκαλος των αιώνων ότι, 
και ο σοφότερος ακόμη κυβερνήτης, δεν 
μπορεί να παραβλέψει το νόμο και ανέ
φερε χαρακτηριστικά ότι είναι ο χώρος, 
όπου η "λογική δρά ανεπηρέαστη από 
το πάθος". Είχε κηρύξει, επιγραμματι
κά, την αξία της νομιμότητας και την υ
περοχή του νόμου. “ Ουκ εώμεν άρχειν 
άνθρωπον, αλλά τον νόμον”  (“ Ηθικά 
Νικομάχεια" V.6.5).

Δ ιεθνές Δ ίκα ιο : Και με το Διεθνές 
Δίκαιο ασχολήθηκε ο Αριστοτέλης, ό
πως προκύπτει από το σύγγραμμά του, 
με τον τίτλο “ Τα δικαιώματα των πόλε
ων” , στο οποίο είχε συγκεντρώσει διά
φορες περιπτώσεις συρράξεων μεταξύ 
Ελληνικών πόλεων.

Σ ιιν τα γμ α το λ ό γο ς: Ο Αριστοτέλης 
αναγνωρίζεται ω.ς ο μέγιστος των πολι
τικιάν φιλοσόφων και ως ο πρώτος συ
στηματικός σιινταγματολόγος. Αναφο
ρικά με την ιδιότητα του συνταγματολό- 
γου, πρέπει να σημειωθεί και εξαρθεί το 
γεγονός ότι συγκέντρωσε και μελέτησε 
158 συντάγματα της εποχής του, για να 
μπορέσει να οικοδομήσει σε ευρύτατες 
βάσεις το θεωρητικό οικοδόμημα του ά- 
ριστου πολιτεύματος. Από τις συνταγ
ματικές αυτές μονογραφίες διασώθηκε 
μόνον η “ Αθηναίων I Ιολιτεία” , η οποία 
φαίνεται ότι υπήρξε και η σημαντικότε
ρη.

ΠΛΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ο Αριστοτέλης είχε την ευτυχία να εί
ναι μαθητής του I Ιλάτωνα. Ο I Ιλάτων 
και ο Αριστοτέλης συμπορεύτηκαν 20 
χρόνια. Ο Πλάτων ήταν στα 20 τελευ
ταία χρόνια της ζωής του. Ο Αριστοτέ
λης ήταν 17 ετών, όταν πήγε στην Αθή
να , και έφυγε 20 χρόνια αργότερα. I Ιολ- 
λά. πάρα πολλά, διδάχτηκε ο Αριστοτέ
λης από τον I Ιλάτωνα. Μερικά, όμως, 
πράγματα διδάχτηκε, ή μάλλον καταδέ
χτηκε να διδαχτεί, και ο Πλάτων από 
τον Αριστοτέλη, μαθητή και συνεργάτη 
του. Ο Αριστοτέλης δεν μπορούσε να 
συμφωνήσει με τη θεωρία των ιδεών 
του I Ιλάτωνα. Τις διαφωνίες του, όμως, 
εξέφραζε με κάποια λεπτότητα προς το 
δάσκαλό του. “ Φίλος μεν Πλάτων, φιλ- 
τάτη δε η αλήθεια” . Ο Πλάτων οραματί-

στηκε την ιδανική πολιτεία. Ο Αριστο
τέλης ερμήνευσε την πολιτεία της επο
χής του. Στο Βατικανό υπάρχει ένα αρι
στούργημα του Ραφαήλ, που ονομάζε
ται “ Η Σχολή των Αθηνών” . Αποδίδει 
κάπως υπερβολικά τις αντιθέσεις. Ο 
Πλάτων κρατεί με το αριστερό του χέρι 
τον “ Τίμαιο”  και δείχνει με το δεξί του 
τον ουρανό. Ο Αριστοτέλης κρατεί με 
το αριστερό του χέρι τα “ Ηθικά”  και με 
το δάχτυλο του δεξιού του χεριού δεί
χνει τη γή. Στο έργο του Αριστοτέλη, α
σφαλώς, και έχει ασκήσει επιρροή η δι
δασκαλία του Πλάτωνα.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίστηκε ως ο 
πανίσχυρος νομοθέτης του πνεύματος, 
που όρισε και επέβαλε τις μορφές της 
σκέψεώς του, σε απειράριθμους στοχα
στές, σε Ανατολή και Δύση, και διαμέ
σου αυτών σε ολόκληρη την ανθρωπό
τητα. Η προσωπικότητά του αποτέλεσε 
την πηγή του νεότερου Ευρωπαϊκού 
Πνεύματος. Υπήρξε παμμέγιστος φιλό
σοφος, του οποίου η διδασκαλία διέδρα- 
με όλους τους αιώνες της Ελληνικής, 
της Δυτικής, της Εβραϊκής και της Αρα
βικής Σκέψεως. Ο Αριστοτέλης, δόξα 
της Ελλάδος και του ανθρωπίνου πνεύ
ματος, αναγνωρίζεται και τιμάται, από 
την ανθρωπότητα, ως οικουμενικός φι
λόσοφος. Κανένα κείμενο, με εξαίρεση 
την Καινή Διαθήκη, δεν μελετήθηκε, 
δεν μεταφράσθηκε και δεν υιοθετήθηκε, 
σε παγκόσμια κλίμακα, όσο το έργο του 
Αριστοτέλη. Μαθητής του Πλάτωνα και 
δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, 
συνδέει την Οικουμενικότητα με τον 
Ελληνισμό. Η Οικουμένη υποκλίνεται 
ενώπιον του Αριστοτέλη και το Έθνος 
αισθάνεται υπερήφανο για την Ελληνι
κή καταγωγή του.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ 
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

Ο κατάλογος του B ekker περιλαμβά
νει τους εξής τίτλους:
1. Όργανον: (Organon παρ. 1-184) που πε
ριλαμβάνει τα έργα: α) Κατηγορίαι (Kate- 
gotiae ρρ 1-15) β) περί Ερμηνείας ( De 
interpretatione ρρ 16-24) γ) Αναλυτικά 
Πρότερα (Analytica Ptiota ρρ 24-70) δ) Α 
ναλυτικά ύστερα )Analytica postetiora ρρ 
71-100) ε) Τοπικά (Topica ρρ 100-164) στ) 
περί Σοφιστικών Ελέγχων (Elenchi sophis- 
tici ρρ 164-184).
II Φυσική ακρόασις (Physica ρρ 184-268).
III. Περί Ουρανού (Decaelo ρρ 268-313).

IV. Περί γενέσεως και φθοράς (De geneta- 
tione et corrurtione pp 314-338).
V. Μετεωρολογικά ( Meteotologica pp 
338-390).
VI. Περί Κόσμου (Demundo pp 391-401).
V II. Περί ψυχής (Deanima pp 402-435).
V III. Μικρά Φυσικά (Parva naturalia pp 
436-480) που περιλαμβάνει τα: α) Περί αι
σθήσεων και αισθητών (De sensu et sensi- 
bilibus pp 436-449), β) Περί Μνήμης και 
Αναμνήσεως (De Memoria et remisxentia 
pp 449-453), γ) Περί Ύπνου και Εγρηγόρ- 
σεως (De somno et vigilia pp 453-458), δ) 
Περί Ενυπνίων (De insomniis pp 458- 
462), ε) Περί της καθ’ Ύπνου Μαντικής 
(De devinatione per somnum pp 462-464), 
στ) Περί Μακροβιότητος και Βραχυβιότη- 
τος (De longae vitate et previtate vitae pp 
464-467), ζ) Περί νεότητος και γήρατος 
και ζωής και θανάτου και αναπνοής (De 
inventute et senectute, de vitae et morte... 
pp 467-480).
IX. Περί Πνεύματος (De Spiritu pp 481- 
486).
X. Ιστορίαι περί Ζώων (Historiai animali- 
um pp 486-638).
XI. Περί ζώων μορίων (De partibus ani- 
malium pp 639-697).
X II. Περί ζώων κινήσεως (De animalium 
motione pp 698-704).
X III. Περί ζώων πορείας (De animalium 
incessu pp 704-714).
XIV. Περί ζώων γενέσεως (De animalium 
generatione pp 715-789).
XV. Περί χρωμάτων (De coloribus pp 791- 
799).
XV I. Εκ του περί ακουστών (De audilibus 
pp 800-804).
X V II. Φυσιογνωμικά (Physiognomica pp 
804-814).
X V III. Περί φυτών (De plantis pp 814- 
830).
XIX . Περί θαυμάσιων ακουσμάτων (De 
mirabilidus auscultationibus pp 830-847).
XX. Μηχανικά ( Questiones machinae pp 
847-858).
XX I. Προβλήματα (Problemata pp 859- 
967).
X X II. Περί ατόμων γραμμών (De inseca- 
bilidus lineris pp 9968-972).
X X III. Ανέμων θέσεις και Προσηγορίαι 
(Ventorum situs et applationes p 973).
XXIV. Περί Ξενοφάνους, περί Ζήνωνος, 
περί Γοργίου (De Meliso, Xenophane... ρρ 
974-980).
XXV. Μετά τα Φυσικά (Metaphysica ρρ 
9980-1093).
XX V I. Ηθικά Νικομάχεια (Ethica Niko- 
machea ρρ 1094-1181).
XXVIII.Ηθικά (Εθικά) Μεγάλα (Ethica 
Magna ρρ 1181-1213 (και Magna 
Moralia).
ΧΧ Ω ΙΙΙ. Ηθικά Ευδήμεια (Ethica Eudemia 
ρρ 1214-1249).
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XXIX . Περί αρετών και κακών (de vir- 
tubus et de vitis pp 1249-1251).
XXX. Πολιτικά (Politica pp 1252-1343).
XXX I. Οικονομικά (Oeconomica pp 1343- 
1353).
X X X II. Περί Τέχνης Ρητορικής (Ars 
rhetoricapp 1354-1420).
X X X III. Ρητορική προς Αλέξανδρον 
(Rhetotica ad Alexandrum pp 1420-1447).
XXXIV. Περί Ποιητικής (Poetica pp 1447- 
1462).
Η Αθηναίων Πολιτεία εκδόθηκε αργότερα 
γιατί το 1891 που βρέθηκε είχε τελειώσει 
η έκδοση του Bekker.

Ο κατάλογος του Αιογένη Λ αέρτιου ε
ξάλλου, περιλαμβάνει τους εξής τίτλους: 
Περί Δικαιοσύνης α, β, γ, δ.
Περί ποιητών α, β, γ.
Περί φιλοσοφίας α, β, γ.
Περί πολιτικού α, β.
Περί ρητορικής η Γρύλος α.
Νήρινθος α.
Σοφιστής α.
Μενέξενος α.
Ερωτικός α.
Συμπόσιον α.
Περί πλούτου α.
Προτρεπτικός α.
Περί ψυχής α.
Περί ευχής α.
Περί ευγενείας α.
Περί ηδονής α.
Αλέξανδρος ή υπέρ αποίκων α.
Περί βασιλείας α.
Περί παιδείας α.
Περί του αγαθού α, β, γ.
Τα εκ των νόμων Πλάτωνος α, β, γ.
Τα εκ της Πολιτείας α, β.
Περί οικονομίας α.
Περί φιλίας α.
Περί του πάσχειν ή πεπονθέναι α.
Περί επιστημών.
Περί εριστικών α, β.
Λύσεις εριστικοί δ.
Διαιρέσεις σοφιστικοί δ.
Περί εναντίων α.
Περί ειδών και γενεών α.
Περί ιδίων α.
Υπομνήματα επιχειρηματικά γ.
Προτάσεις περί αρετής α, β.
Ενστάσεις α.
Περί των ποσαχώς λεγομένων ή κατά πρό- 
θεσιν α.
Περί παθών (ή περί οργής) α.
Ηθικών α, β, γ, δ, ε.
Περί στοιχείων α, β, γ.
Περί επιστήμης α.
Περί αρχής α.
Διαιρέσεις ιζ.
Διαιρετών α (ή -ών)
Περί ερωτήσεως και αποκρίσεως α, β.
Περί κινήσεως α.
Προτάσεις α.

Προτάσεις εριστικοί α.
Συλλογισμοί α.
Προτέρων Αναλυτικών α, β, γ, δ, ε, στ, ζ,
η·
Αναλυτικών Υστέρων μεγάλων α, β.
Περί προβλημάτων α.
Μεθοδικά α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η.
Περί του βελτίονος α.
Περί της ιδέας α.
Όροι προ των τοπικών α, β, γ, δ, ε, στ, ζ. 
Συλλογιστικόν και όροι α.
Περί του αιρετού και του συμβεβηκότος α. 
Τα προ των τόπων α.
Τοπικών προς τους όρους α, β.
Πάθη α.
Διαιρετικόν α.
Μαθηματικόν α.
Ορισμοί ιγ.
Επιχειρημάτων α, β.
Περί ηδονής α.
Προτάσεις α.
Περί εκουσίου α.
Περί καλού α.
Θέσεις επιχειρηματικοί κε.
Θέσεις ερωτικοί δ.
Θέσεις φιλικοί β.
Θέσεις περί ψυχής α.
Πολιτικά (Θέσεις πολιτικοί) β.
Πολιτικής ακροάσεως ως η Θεοφράστου 
α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η.
Περί δικαίων α, β.
Τεχνών Εσιαγωγή α, β.
Τέχνης ρητορικής α, β.
Τέχνη α.
Άλλης τεχνών Εισαγωγής α, β.
Μεθοδικόν α.
Τέχνης της Θεοδέκτου εισαγωγή α. 
Πραγματεία τέχνης ποιητικής α, β. 
Ενθυμήματα ρητορικά α.
Περί μεγέθους α.
Ενθυμημάτων διαιρέσεις α.
Περί λέξεως α, β.
Περί συμβουλίας α.
Συναγωγής α, β.
Περί φύσεως α, β, γ.
Φυσικόν α.
Περί της Αρχυτείου φιλοσοφίας α, β, γ. 
Περί της Σπευσίππου και Ξενοκράτους α. 
Τα εκ του Τιμαίου και των Αρχυτείων α. 
Προς τα Μελίσσου α.
Προς τα Αλκμαίωνος α.
Προ τους Πυθαγορείους α.
Προς τα Γ οργίου α.
Προς τα Ξενοφάνους α.
Προς τα Ζήνωνος α.
Προς των Πυθαγορείων α.
Περί ζώων α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η, θ 
Ανατομών α, β, γ, δ, ε, στ, ζ, η.
Εκλογή ανατομών α.
Υπέρ των συνθέτων ζώων α.
Υπέρ των μυθολογουμένων ζώων α.
Υπέρ του μη γεννάν.
Περί φυτών α, β.
Φυσιογνωμικόν α.

Ιατρικά β.
Περί μονάδος α.
Σημεία χειμώνων α.
Αστρονομικόν α.
Οπτικόν α.
Περί Κινήσεως α.
Περί Μουσικής α.
Μνημονικόν α.
Απορημάτων Ομηρικών α, β, γ, δ, ε, στ. 
Ποιητικά α.
Φυσικών κατά στοιχείων λη. 
Επιτεθεαμένων προβλημάτων α, β. 
Εγκυκλίων α, β.
Μηχανικόν α.
Προβλήματα εκ των Δημοκρίτου β.
Περί της λίθου α.
Παραβολαί α.
Ατακτα ιβ.
Εξηγημένα κατά γένος ιδ.
Δικαιώματα α.
Ολυμπιονίκαι α.
Πυθιονίκαι α.
Περί Μουσικής α.
Πυθικός α.
Πυθιονικών έλεγχος α.
Νίκαι Διονυσιακοί α.
Περί Τραγωδιών α.
Διδασκαλίαι α.
Παροιμίαι α.
Νόμοι συσσιτικοί α.
Νόμων α, β, γ, δ.
Κατηγοριών α.
Περί Ερμηνείας α.
Πολιτείαι πόλεων δυοίν δεώσαιν ρξ (κοι- 
ναί και ίδιαι, δημοκρατικοί, ολιγαρχικοί, 
αριστοκρατικοί και τυραννικοί).
Επιστολαί προς Φίλιππον.
Σηλυμβρίων επιστολαί.
Προς Αλέξανδρον επιστολαί δ.
Προς Αντίπατρον θ.
Προς Μέντορα α.
Προς Αρίστωνα α.
Προς Ολυμπιάδα α.
Προς Ηφαιστίωνα α.
Προς Θμιστογόραν α.
Προς Φιλόξενον α.
Προς Δημόκριτον α.
Έπη (ων αρχή...).
Ελεγεία (ων αρχή...).

Β ΙΒ Λ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΑ
1. Αριστοτέλης, Απαντα, εκδόσεις “ Κ Α 

ΚΤΟΣ", Οδυσ. Χατζόπουλος,Αθήνα.
2. Πρακτικά της Βουλής των Ελλήνων 

(Συζητήσεις κατά την ψήφιση του Συντάγ
ματος 1975/1986 κλπ).

3. Σύγχρονες Οικονομικές Σκέψεις των 
Αρχαίων Ελλήνων, Τόμος Α ', Αθ. Κανελ- 
λόπουλος, Εκδόσεις “ ΝΕΑ ΣΥΝΟΡΑ”  - 
Α .Α Λιβάνης,Αθήνα.

4. Επίτομο Συνταγματικό Δίκαιο, Κ.Λ
Γεωργόπουλος, Εκδόσεις Αντ. Σάκκου- 
λα,Αθήνα. ■
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η Ο Δ ΙΚ Η  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α  
Σ ΤΗ Ν  ΕΛ ΛΑ ΔΑ

Ημερίδα με θέμα “ Ο δική Α 
σφάλεια στη χώρα μας”  πραγ
ματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 
του Αστυνομικού Μ εγάρου Α 
θηνών, στην οποία σ υμμετεί
χαν εκπρόσωποι Υπουργείων 
κα ι της Τοπικής Α υτοδ ιο ίκη
σης, Καθηγητές του Π ολυτε
χνείου, ο ι Δ ιευθυντές  τω ν 
Διευθύνσεων Τροχαίας κα ι οι 
Δ ιο ικητές τω ν Τμημάτω ν Τρο
χαίας κα ι ΤΟ ΤΑ. Την έναρξη 
τω ν εργασιών κή ρ υ ξε  ο Υ 
πουργός Δημοσίας Τάξεως κ. 
Μ ιχάλης Χρυσοχοϊδης.

Στην πρώτη ενότητα  που α
φορούσε την αστυνόμευση κα ι 
την τοπική αυτοδιοίκηση μίλη
σαν ο Δ ιευθυντής Τροχαίας 
του Αρχηγείου Ταξίαρχος κ. 
Ν ικηφόρος Τζατζάκης, ο Ανα

πληρωτής Καθηγητής του Ε
θνικού Μ ετσ οβείου  Π ο λυ τε
χνείου κ. Ιωάννης Γκόλιας, και 
ο Πρόεδρος της Κ εντρ ικής Έ 
νωσης Δήμων και Κο ινοτήτω ν 
κ. Πάρις Κουκουλόπουλος. 
Στη δεύτερη ενότητα  που αφο
ρούσε τις  οδικές υποδομές και 
στους χρήστες τω ν οδών μίλη
σαν ο Προϊστάμενος του Γ  ρα
φείου Ο δικής Ασφάλειας Υ - 
Π Ε Χ Ω Δ Ε  κ. Αναστάσιος Τσά- 
γκλας και ο Σύμβουλος Οδικής 
Ασφάλειας Μ εταφορώ ν κ. Ιω 
άννης Τσούφης. Σ την  τρ ίτη  ε

νότητα  που αφορούσε την α
ντίληψ η περί οδικής ασφά
λειας και την επικοινωνιακή 
τα κτική  μίλησαν ο Καθηγητής 
Ιατρ ικής κ. Ιωάννης Παπαδό- 
πουλος και ο Επικοινωνιολό- 
γος κ. Διονύσιος Πάνος.

Μ ε  το πέρας τω ν ομιλιώ ν ο 
Αρχηγός του Σώματος Α ν τ ι
στράτηγος κ. Ιωάννης Γεωργα- 
κόπουλος αναφέρθηκε συμπε
ρασματικά επί τω ν κατευθύν
σεων που πρέπει να ακολουθη
θούν για τη βελτίωση της οδι
κής ασφάλειας στη χώρα μας.

Τις εργασίες της ημερίδας 
παρακολούθησαν ο Υπαρχη- 
γός του Σώματος Αντισ τράτη
γος κ. Γεώ ργιος Πλάκας, ο Γ ε 
νικός Επιθεωρητής Ασ τυνομ ί
ας Αντιστράτηγος κ. Κω νστα
ντίνος Ο ικονόμου, ο Προϊστά
μενος του Επιτελείου του Α ρ 
χηγείου της Ελληνικής Α σ τυ 
νομίας Αντιστράτηγος κ. Α λ έ 
ξανδρος Ζουμπ ούλης καθώς 
κα ι οι Προϊστάμενοι τω ν Κ λά 
δων κα ι ο Δ ιευθυντής  της 
Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφά
λειας του Αρχηγείου.
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Δίπλα: Ο Αρχηγός της Ελληνι
κής Αστυνομίας Αντιστράτηγος 
κ. Ιωάννης Γεωργακόπουλος 
πραγματοποίησε υπηρεσιακή ε
πίσκεψη στην Τρίπολη, προκει- 
μένου να παρευρεθεί στην έναρ
ξη του 4ου Παγκοσμίου Συνεδρί
ου Αποδήμων Αρκάδων, που 
πραγματοποιήθηκε παρουσία 
του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Κωστή Στεφανόπουλου, κα
θώς και στην τελετή αδελφοποί
ησης του νομού Αρκαδίας με την 
επαρχία Πάφου της Κύπρου.

Διευθύνσεως. Επ ισκέφθηκαν 
επί μέρους Τμήματα κα ι ενη
μερώθηκαν διεξοδικά για τις 
νέες δυνατότητες της ΔΕΕ και 
ιδιαίτερα τω ν εγκληματολογι- 
κών εργαστηρίων της, καθώς 
κα ι για τη  συμβολή τω ν επι
σ τημονικώ ν συμπερασμάτων 
τω ν εργαστηρίων αυτών στην 
κατασ τολή του  εγκλήμα τος  
στην πατρίδα μας. Μ ε  την  επί
σκεψη αυτή έγιναν κοινωνοί 
της  προσπάθειας για  εκ - 
συγχρονισμό τω ν υπηρεσιών 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σ Υ Σ Τ Α Σ Η  Ο Μ Α Δ Α Σ  "Ζ"  
ΣΤΗΝ Α.Δ.  ΙΩΑΝΝΙΝΑΝ

Ιδ ια ίτερα θετική  απήχηση εί
χε στην τοπική κοινωνία των 
Ιωαννίνων η σύσταση ομάδας 
“ Ζ ”  της Ασ τυνομικής Δ ιεύθυν
σης Ιωαννίνων. Η  νεοσυστα- 
θείσα ομάδα “ Ζ ”  στελεχώθηκε 
από δέκα αστυνομικούς τω ν Υ 
πηρεσιών της Διεύθυνσης κα ι 
άρχισε να λ ειτο υ ρ γε ί αφού 
προηγήθηκε κατάλληλη εκπαί
δευση από εκπ αιδευτές της 
Δ ιεύθυνσης Ά μεσ ης Δράσης 
Α ττικής.

Η ομάδα “ Ζ ”  συστάθηκε λό
γω της ανάγκης λυσιτελέστε- 
ρης αντιμετώπισης τω ν διαφό
ρων σοβαρών π ερισ τατικώ ν 
που απασχολούν την πόλη των 
Ιωαννίνων κα ι την ευρύτερη 
περιοχή.

Ε Π Ι Σ Κ Ε Ψ Η
Ε Ι Σ Α Γ Γ Ε Λ .  Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ω Ν  

ΣΤΗ Δ.Ε.Ε.

Ϊ |  πλαίσια συνεργασίας 
ι/νσης Εγκληματολογικώ ν 
νών της Ελληνικής Ασ τυ- 
ίς με τις  Δ ικαστικές και 
Εισαγγελικές Αρχές, πραγμα

τοποιήθηκε ενημερω τική επί
σκεψη τρ ιάντα πέντε Εισαγγε- 
λικώ ν Παρέδρων στην έδρα 
της ΔΕΕ, με συνοδούς τους Α 
ντιεισαγγελέα Εφετών κ. Μ α- 
κρή κα ι Εισαγγελέα Πρωτοδι
κών κ. Παναγιωτόπουλο.

Ο ι ν έο ι ε ισ αγγελ ικο ί λ ε ι
τουργοί είχαν την  ευκαιρία να 
ενημερωθούν, για το  αντικεί
μενο και τις  δυνατότητες της 
Διεύθυνσης από τον Διευθυντή 
της ΔΕΕ Ταξίαρχο κ. Ιωάννη 
Σκλάβο κα ι αξιω ματικούς της
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ΛΗΞΗ ΣΕ Μ ΙΝ ΑΡ ΙΟ Υ  
Α Ρ Χ Ι Φ Υ Λ Α Κ Ω Ν

Πραγματοποιήθηκε πρόσφα
τα  η τελετή  λήξης του σεμινα
ρίου Αρχιφυλάκων στις εγκα
ταστάσεις της Σχολής Μ ετεκ 
παίδευσης της Ν έας Φ ιλαδέλ
φειας κα ι του Παραρτήματος 
της Σχολής στη Θεσσαλονίκη.

Τα πιστοποιητικά σπουδών 
στους 157 νεοεξερχόμενους 
Αρχιφύλακες στην Αθήνα επέ
δωσε ο Διευθυντής της Α σ τυ
νομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος 
κ. Σπυρίδων Δράκος κα ι στους 
44 Αρχιφύλακες στη συμπρω
τεύουσα ο Γενικός Α σ τυνομι
κός Διευθυντής Θεσσαλονίκης 
Υποστράτηγος κ. Ιωάννης Πα- 
ναγόπουλος.

Στις τελετές  παραβρέθηκαν 
οι Δ ιο ικητές κα ι Α ξιω μα τικο ί 
τω ν Σχολών, καθηγητές κα ι 
συγγενείς τω ν Αρχιφυλάκων.

01 ΔΟΚ. ΥΠ ΑΣ ΤΥ Ν0 Μ 0Ι  
Σ Τ Η Ν  Ε Π Ι Δ Α Υ Ρ Ο

B i  Β^ολή Α ξιω ματικώ ν της 
Ε λ λ η ν ικ ή ς  Α σ τυνομίας στα 
π λα ίσ ια  εκτάκτου  προγράμμα- 
Ι ϊ ς  Λ α ίδ ε υ σ η ς  βάσει του ο
ποίου δίδεται ιδιαίτερη σημα
σία στις κλασικές καλλιτεχνι
κές εκδηλώσεις με απώτερο 
στόχο την  ψυχαγωγία κα ι την 
αναβάθμιση του πολιτιστικού 
επιπέδου τω ν Δοκίμω ν Υπα- 
στυνόμων, ενέκρ ινε την  παρα
κολούθηση από όλους του Δο
κίμους, της θεατρικής παρά
στασης “ Α ία ς”  του Σοφοκλή, 
που έλαβε χώρα στο αρχαίο θέ
ατρο της Επιδαύρου.

Τους Δοκίμους συνοδέυσε ο 
Δ ιο ικητής της Σχολής Α ξιω μ α 
τικώ ν Α σ τυνομ ικός  Δ ιευθυ
ντής κ. Ιωάννης Γιαννόπουλος 
κα ι αξιω ματικοί της Σχολής.

Στα  πλαίσια του ιδίου εκπαι
δευτικού προγράμματος ο ι Δό
κ ιμ ο ι Υπ ασ τυνόμοι επ ισκέ- 
φθηκαν και παρακολούθησαν 
στο Μ έγαρο Μ ουσ ικής, σε 
δ ιαφ ορετικές  ημερομηνίες, 
προγραμματισμένες μουσικές 
εκδηλώσεις από την Ορχήστρα 
της Μ ουσικής τω ν Χρω μάτω ν 
“ Χ α τζηδά κις ”  κα ι από την  
Κ ρ α τική  Ορχήστρα Αθηνώ ν 
“ Carm ina Burana”

I ------ [---------- ----Ε 4  AIIVNUM IHH ΑΚΑΔΗΜΙΑ— Π -----
ΣΧΟΛΗ Μ Ε ΤΕ Κ Π Α ΙΔ Ε Υ Σ Η Σ -Ε Π ΙΜ Ο Ρ Φ Π Σ Η Σ  I 

________ ΠΑΡΑΡΤΗΜ Α Θ ΕΣΣΑΛΟ ΝΙΚΗ Σ
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ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ
Ι .Ν .  Α Γ ΙΑ Σ  Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η Σ  

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΞΟΧΩΝ

Βατοποιήθηκε ο καθιε- 
εορτασμός του Ιερού 
ς Αγίας Παρασκευής 
κετα ι στις Π αιδικές Ε
ξοχές της Ελληνικής Ασ τυνο

μίας στον Άγιο Ανδρέα Α τ τ ι-  
κής.

Κατά  τον εορτασμό όπου ε- 
ψάλη ο Μ έγας Εσπερινός πα
ραβρέθηκαν ο Δ ιευθυντής της 
Διεύθυνσης Προσωπικού του 
Αρχηγείου Ταξίαρχος κ. Χ ρή- 
στος Κολιάκης, ο Δ ιο ικητής 
της Σχολής Α ξιω μα τικώ ν Α 
στυνομικός Δ ιευθυντής κ. Ιω 
άννης Γιαννόπουλος, η Δ ιευ
θύντρια της Διεύθυνσης Δημο
σίων Σχέσεων του Αρχηγείου 
κα  Στυλιανή Σκουλάκη, ο Υπο
στράτηγος ε.α. και Αντιδήμαρ- 
χος του Δήμου Αθηναίων κ. 
Ιωάννης Γκογκοζώ τος κα ι γο
νείς τω ν παιδιών που φ ιλο ξε
νούνται στις κατασκηνώσεις.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ  
ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Φ.Α. ΑΘΗΝΩΝ

Ο Ό μιλος Φ ίλων Ασ τυνομί
ας Αθηνώ ν εόρτασε στις εγκα
ταστάσεις του στην Εκάλη, την 
εορτή του Προστάτη του Αγίου 
Παντελεήμονα.

Μ ετά  το  πέρας της εορτής 
κα ι με απόφαση του Δ.Σ. του 
Ο μίλου για την  κ α τ ’ έτος βρά
βευση ενός αστυνομικού που 
έχει δ ιακρ ιθεί για  εξα ίρετες  
πράξεις, βραβεύθηκε ο Ανθυ- 
παστυνόμος Ιωάννης Κανέλ- 
λος της Υποδ/νσης Δ ίω ξης Ε
γκλημάτω ν Κατά Ζωής κα ι Ι 
διοκτησίας της Δ/νσης Ασφά
λειας Α ττικής.

Ο  Ανθυπαστυνόμος I. Κα- 
νέλλος μαζί με άλλους πέντε 
συναδέλφους του, στη πλατεία 
Ανεξαρτησίας στο Καλαμάκι 
Α ττική ς , ήλθαν σε ένοπλη συ
μπλοκή με ομάδα σεσημασμέ
νων κακοποιών, ο ι οποίοι ενέ
χονταν σε βομβιστικές ενέρ
γειες κα ι ανθρωποκτονίες εκ 
βιάζοντας κα ι τρομοκρατώ ντας 
ιδ ιοκτήτες καταστημάτω ν των 
νοτίων προαστείων Α ττική ς , α- 
ποσπώντας τους τεράστια χρη
ματικά ποσά για “ προστασία” .

Απ οτέλεσμα της  συμπλοκής 
ήταν η σύλληψη τω ν δραστών 
κα ι ο σοβαρός τραυματισμός 
του  βραβευθέντος Ανθυπα- 
στυνόμου.

Σ την  εκδήλωση παραβρέθη
καν ο Δ ιο ικητής  της Σχολής 
Εθνικής Ασ φάλειας Τ αξίαρ
χος κ. Παναγιώ της Ανδριανό- 
πουλος, ο Δ ιευθυντής  τη ς  
Διεύθυνσης Ασ τυνομίας Ανα
τολ ικής  Α ττ ικ ή ς  Ταξίαρχος κ. 
Παναγιώ της Δρυμώνης, ο Υ - 
ποδ/της τη ς  Δ ιεύθυνσης Α 
σφάλειας Α ττ ικ ή ς  Ταξίαρχος 
κ. Χρήστος Σέλκος, τα  μέλη 
του  Δ.Σ. του  Ο μίλου κα ι πολ
λο ί καλεσμένοι.
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ
Ο Δ Ι Κ Η Σ  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

ΣΤΗ Μ Υ Τ Ι Λ Η Ν Η

Η Η |  πλαίσια της Έ κθεσης με
ην επωνυμία "Α ιγα ίο  2000”  

τ ^ Κ ιή μ α  Τροχαίας Μ υτιλήνης 
β Β ρ γ η σ ε  περίπτερο με θέ
μα την  οδική ασφάλεια.

Α ξιω μα τικο ί κα ι Τροχονόμοι 
ενημέρωναν τους επισκέπτες 
για το  σκοπό της έκθεσης, μοι
ράζοντας ταυτοχρόνως έντυπο 
υλικό με συμβουλές, για την  
πρόληψη των τροχαίων ατυχη
μάτων.

Ιδιαίτερη ενότητα  αποτέλεσε 
η παρουσίαση κα ι επ ίδειξη  
στους επισκέπτες της Έκθεσης 
των συσκευών ελέγχου ταχύ
τητας, θορύβου και μέθης.

Στους επισκέπτες της Έ κθε
σης που αποτελούνταν από μό
νιμους κατοίκους του νησιού 
και από εκδρομείς μοιραζόταν 
κα ι συμπληρωνόταν ειδικό ε 
ρωτηματολόγιο σχετικά με τα 
κυκλοφ οριακά  προβλήματα 
που αντιμετω π ίζουν κα ι τις  
προτάσεις τους για τυχόν αλ
λαγές που πρέπει να γίνουν για 
τη βελτίωση της οδικής κυ κλο
φορίας.

Στόχος του ερω τηματολογί
ου ήταν να κάνει τους επισκέ
πτες του περιπτέρου της Τρο
χαίας κοινωνούς των τοπικών 
κυκλοφοριακών προβλημάτων 
κα ι να ευαισθητοποιήσει το 
κο ινό επί του  προβλήματος 
τω ν τροχαίων ατυχημάτων και 
τω ν συνεπειών τους.

Ο ι απόψεις των πολιτών τα 
ξινομήθηκαν κα ι ο ι προτάσεις 
τους υποβλήθηκαν στις αρμό
διες υπηρεσίες της  Τοπικής 
Α υ τοδ ιο ίκησ ης πρώτου κα ι 
δευτέρου βαθμού, για την πα
ραπέρα αξιολόγηση κα ι αξιο 
ποίησή τους.

Δ Ι Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α  
Κ Ο ΙΝ Ο Ν .  Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Η Σ

Η Ασ τυνομική Διεύθυση Α 
λεξανδρούπολης σε συνεργα
σία με την  Εταιρεία Κο ινω νι
κής Ψυχιατρικής και Ψυχικής 
Υγείας οργάνωσε εκπαιδευτική 
διημερίδα με τέσσερις ενότη
τες: α) ψυχικές διαταραχές, β) 
εφηβεία και παραβατικότητα, 
γ) επικινδυνότητα κα ι ψυχική

νόσος και δ) η ακούσια νοσηλεί
α του ασθενή.

Σκοπός της διημερίδας στην ο
ποία μίλησαν ψυχίατροι και ψυ- 
χολόγοι της ανωτέρω εταιρείας, 
ήταν η ενημέρωση και επιμόρ
φωση του προσωπικού της Α 
στυνομικής Διεύθυνσης, ώστε 
να ανταποκρίνεται καλύτερα στα 
καθήκοντά του, καθόσον τα προ
βλήματα των ψυχικών διαταρα
χών που εμφανίζουν διάφορα ά
τομα, άπτονται άμεσα των υπη
ρεσιακών ενεργειών και συμπε
ριφορών.

Εκτός από τους αστυνομικούς 
τις ομιλίες παρακολούθησαν και 
οπλίτες της X I I  Μ .Π . και της 
23ης ΤΑΞ, προσωπικό του Λ ιμε
ναρχείου και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας Αλεξανδρούπολης.
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ΣΕ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 
Η ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Π ραγματοπ οιήθηκαν πρό
σφατα τα εγκαίνια των νέων 
γραφείων της ΕΑΥΑ στην οδό 
Χαλκοκονδύλη 37, Αθήνα.

Τα εγκαίνια τίμησαν με την 
παρουσία τους ο Αρχηγός του 
Σώματος Αντιστράτηγος κ. Ιω 
άννης Γεωργακόπουλος, ο Υ - 
παρχηγός του Σώματος Α ντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Π λά 
κας, ο Γεν. Επιθεωρητής Α 
στυνομίας Α ντισ τράτηγος κ  
Κω νσταντίνος Ο ικονόμου, ο 
Γεν. Αστυν. Δ ιευθυντής Α τ τ ι
κής Υποστράτηγος κ. Φώτιος 
Βλάχος, καθώς κα ι εκπρόσω
ποι συνδικαλιστικών Ενώσεων 
και πολιτικών κομμάτων.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

[τη Α ξιω ματικώ ν Ελ- 
[στυνομίας κα ι η Έ - 

υνομικώ ν Υπαλλή- 
Ικ ή ς  πραγματοποίη

σαν πρόσφατα πολιτιστική εκ 
δήλωση στις παιδικές εξοχές 
της  Ε λλη ν ικής  Α σ τυνομίας 
στον Ά γιο  Ανδρέα Α ττ ικ ή ς . 
Μ έρος τη ς  εκδήλωσης ήταν 
και η παρουσίαση του θερινού 
προγράμματος του  κέντρου 
“ Π οσειδώ νιο”  που προσέφε- 
ραν αφιλοκερδώ ς ο Δ ιευθυ
ντής του κέντρου κ. Β. Κοντό - 
πουλος κα ι ο ι κα λλ ιτέχνες  
Γ ιάννης Π λούταρχος, Ελένη 
Καρουσάκη, Ανέστης Μ αντάς 
κα ι Σοφία Πέτρου.

Κ αλεσ μένο ι στην εκδήλω 
ση, μ ετα ξύ  άλλων, ή ταν κα ι ο 
Σύλλογος “ Το χαμόγελο του 
παιδιού”  και τα  παιδιά που φ ι
λο ξενού ντα ι στις κατασκηνώ 
σεις του  Δ ήμου Α θ ηνα ίω ν, 
του  Υπουργείου Υγείας - Π ρό
νο ιας κα ι του  Υπ ουργείου  
Παιδείας.

Ε κ μέρους της πολιτικής και 
φυσικής ηγεσίας παρέστησαν ο 
Γενικός Γραμματέας του  Υ 
πουργείου Δημοσίας Τάξεως κ. 
Δημήτριος Ευσταθιάδης και ο 
Υπαρχηγός του Σώματος Α ντι
στράτηγος κ. Γεώργιος Π λά
κας.
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2η ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΗ Σ Υ Ν 
Δ Ι Α Σ Κ Ε Ψ Η  ΕΝ ΩΣ ΕΩ Ν  
Α ΣΤ Υ Ν.  ΥΠ Α Λ ΛΗ ΛΩ Ν

Τα Δ.Σ. τω ν Ενώσεων Α σ τυ
νομικώ ν Υπαλλήλων Έ βρου, 
Ροδόπης, Ξάνθης κα ι οι αντι
πρόσωποι στην Π Ο Α Σ Υ  πραγ
ματοποίησαν πρόσφατα στην 
πόλη της Κ ομοτηνής τη  2η 
Πανθρακική Συνδιάσκεψη.

Τα θέματα που συζητήθηκαν 
αφορούσαν στην αναδιάρθρω
ση των Υπηρεσιών, στην ολο
κλήρωση τω ν έργων τω ν τριών 
Σχολών Αστυνομίας της Θρά
κης, στον υλικοτεχνικό εξοπλι
σμό του Σώματος, στο σύστη
μα κρίσεων κα ι προαγωγών, 
στην επέκταση του επιδόματος 
πυρασφάλειας και στην εκπαί
δευση κα ι μετεκπαίδευση των 
αστυνομικών.

Στη Συνδιάσκεψη παραβρέ
θηκε ο πρόεδρος της Ομοσπον
δίας κ. Δημήτριος Κυριαζίδης 
και ο Ταμίας κ. Απόστολος Ρί
ξου ο ι οποίοι ενημέρωσαν τους 
συναδέλφους για μισθολογικά 
θέματα.

Α Γ Ω Ν Ε Σ  Ι Σ Τ Ι Ο Π Λ Ο Ϊ Α Σ  
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ & 

Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν  Α Σ Φ Α Λ Ε Ι Α Σ

@ώνες Ιστιοπλοΐας Ενό- 
ιινάμεων κα ι Σωμάτων 
ίας, έτους 2000, δ ιεξή - 
με απόλυτη επιτυχία 

στην πανέμορφη Κεφαλλονιά.
Στους αγώνες που διοργανώ- 

θηκαν από το  Αρχηγείο της 
Ε λληνικής Α σ τυνομ ίας υπό 
την  εποπτεία του Ανω τάτου 
Συμβουλίου Αθλητισμού Ενό
πλων Δυνάμεων, έλαβαν μέρος 
οι αντιπροσωπευτικές ομάδες 
του Στρατού Ξηράς, του Π ολε
μικού Ν αυτικού, της Π ολεμ ι
κής Αεροπορίας, της Ελληνι
κής Αστυνομίας κα ι του Λ ιμ ε 
νικού Σώματος.

Η  ομάδα της Ελληνικής Α 
στυνομίας, που κατέλαβε την  
τέταρτη  θέση στην ομαδική 
βαθμολογία, αποτελείτο  από 
τον Αστυνόμο Α ’ Χρήστο Γού
λα (αρχηγός αποστολής), τον 
Ανθυπαστυνόμο Κωνσταντίνο 
Αλεξανδρόπ ουλο (προπονη
τής) και τους αθλητές: Ανθυ
παστυνόμο Γεώ ργιο  Κοσμά, 
Αρχιφύλακα Δημήτριο Κ όκκο -

2η Π Α Ν Θ Ρ Α Κ ΙΚ Η  Σ Υ Ν Δ ΙΑ Σ Κ Ε Ψ Η  Δ .Σ .  
Ε Ν Ω Σ Ε Ω Ν  Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  

Ε Β Ρ Ο Υ  —  Ρ Ο Δ Ο Π Η Σ  —  Ξ Α Ν Θ Η Σ
Κ Ο Μ Ο Τ Η Ν Η  3 0  - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Υ  2 0 0 0

ρη, Αστυφύλακα Αντώνιο Κα- 
ραγιάννη, Δοκ. Υπαστυνόμο 
Αναστάσιο Μ ιαούλη, Δοκ. Α 
στυφύλακα Α λ έ ξ ιο  Ταγαρό- 
πουλο και Δοκ. Αστυφύλακα 
Ευάγγελο Τσιμπούρη.

Την τελετή  λήξη ς τίμησαν 
με την  παρουσία τους ο Σεβα- 
σμιότατος Μ ητροπολίτης Κ ε 
φαλληνίας κ.κ. Σπυρίδων, ο Υ 
φυπουργός Ανάπτυξης κ. Α λ έ 
ξανδρος Καλαφάτης, ο εκπρό
σωπος του Αρχηγού της Ελλη
νικής Αστυνομίας Γεν. Αστυν. 
Δ ιευθυντής Περιφέρειας Δ υτι
κής Ελλάδας, Υποστράτηγος 
κ. Σπυρίδων Τσάκος κα ι εκ 
πρόσωποι τω ν τριώ ν Σωμάτων 
τω ν Ενόπλων Δυνάμεων και 
του Λ ιμενικού  Σώματος.
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Π Α Ν Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ο Ι  
Α ΣΤ Υ ΝΟ Μ ΙΚ Ο Ι  ΑΓΩΝΕΣ

§ ινευρωπαϊκοί Ασ τυνο- 
γώνες πραγματοποιή- 
την  πόλη A v ila  της I-  

από 1 7 - 2 3  Ιουλίου 
με την ευκαιρία της συμπλή

ρωσης 50 ετών από την  ίδρυση 
της Ευρωπαϊκής Α θ λητικής  Έ 
νωσης Αστυνομιώ ν (U.S.P.E.). 
Ο ι αγώνες αυτοί τέθηκαν υπό 
τη  αιγίδα της Διεθνούς Ολυ
μπιακής Επιτροπής κα ι συμμε
τείχαν 34 χώρες - μέλη της 
U.S.P.E. με 450 αθλητές κα ι α
θλήτριες, βόλεϊ, μπάσκετ, σκο
ποβολής, τζούντο, ημιμαραθω- 
νίου και αστυνομικού πεντά
θλου.

Την έναρξη τω ν αγώνων κή 
ρυξε ο Αρχηγός της Ισπανικής 
Ασ τυνομίας κ. Juan G abrie l 
C otino Ferrer. Ο πρόεδρος της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτρο
πής κ. Χουάν Αντόνιο Σάμα- 
ρανκ τίμησ ε με την  παρουσία 
του την  τελετή  λήξη ς απευθύ
νοντας σύντομο χαιρετισμό, 
κατά  τον οποίο εξήρ ε το  έργο 
της U.S.P.E.

Η  ελληνική  αποστολή συμ
μετείχε με τέσσερις αθλητές 
του τζούντο κα ι τρεις αθλητές 
ημιμαραθωνίου, μέλη της Α 
θλητικής Έ νωσης Ασ τυνομ ι
κών Ελλάδος. Σ την  τελ ική  κα
τά τα ξη  στο αγώνισμα του ημ ι- 
μαραθωνίου ο Αρχιφ ύλακας 
Άγγελος Πανούτσος τερμάτισε 
62ος, ο Αρχιφύλακας Ευάγγε
λος Κ ιουρτίδης 66ος κα ι ο Α ρ 
χιφύλακας Φώτιος Χατζηγιαν- 
νίδης εγκατέλειψ ε λόγω τραυ
ματισμού. Σ το  αγώνισμα του 
τζούντο η καλύτερη ελληνική 
διάκριση ή τα ν  η κατάληψ η 
μιας έβδομης θέσης.

Το πρόγραμμα τω ν εκδηλώ
σεων μεταξύ  των άλλων περι
λάμβανε επίσκεψη στο Α ρχη
γείο της Ισπανικής Αστυνομίας 
στη Μ αδρίτη και συνεδρίαση 
τω ν μελώ ν του  Δ .Σ . της 
U.S.P.E., στην οποία σ υμμετεί
χε κα ι ο Αστυνόμος Α ’ Ιωάν
νης Καραπανάγος, με την  ιδιό
τη τα  του  αντιπροέδρου της 
U.S.P.E.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Κούρος

Κάτω: Στα πλαίσια του εορτασμού της Ναυτικής Εβδομάδας το Λιμεναρχείο Λαυρίου διοργάνωσε το
πικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου όπου έλαβε μέρος και η ομάδα του A. Τ. Λαυρίου, η οποία κατέλαβε 
την πρώτη θέση και της απονεμήθηκε το κύπελλο από τον Δήμαρχο Λαυρεωτικής.

Κάτω: Η ποδοσφαιρική ομάδα της Α.Δ. Φλώρινας συνοδευόμενη από τον Αστυν. Δ/ντή κ. Κωνστα
ντίνο Τζέκη, έλαβε μέρος στις πολιτιστικές εκδηλώσεις "Αμύντας 2000 - Καλύβια ", που έλαβαν χώ
ρα στο Δ.Σ. Καλυβιών του Δήμου Σκύδρας Πέλλας.
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΕΩΝ 

ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β'
* Μ ε το από 6.7.2000 Π.Δ. 

που δημοσιεύθηκε στο 194/
6.7.00 ΦΕΚ τ. Γ ’ ονομάσθηκαν 
Υπαστυνόμοι Β ’ εκατόν δέκα έξ 
Δόκιμοι Υπαστυνόμοι της εκ
παιδευτικής περιόδου 1996- 
2000, που αποφοίτησαν ευδόκι
μα από τη Σχολή Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας.

Συγκεκριμένα αποφοίτησαν 
κατά σειρά επιτυχίας, η οποία α
ποτελεί την μεταξύ αυτών αρ
χαιότητα ως ακολούθως:

Αθανασία Βαργιαμίδου, Σπυ
ρίδων Αργυρός, Παναγιώτης 
Κατσαριώτης, Φανή Γιουβανο- 
πούλου, Νικόλαος Νομικός, Βα
σιλική Αθανασοπούλου, Ευσαϊα 
Ρεφειάδου, Αικατερίνη Τσιρέλη, 
Αλεξάνδρα Σημαντήρη, Επαμει
νώνδας Βασιλόπουλος, Νικόλα
ος Πετρόπουλος, Λαμπρινή 
Μπαλάσκα, Ιωάννης Κολοβε- 
λώνης, Σπυρίδων Ζώρζος, Μ α
ρία Κομμάτα, Δημήτριος Πα- 
σχάλης, Αναστάσιος Δελλής, 
Γεωργία Αρβανιτίδου, Ιωάννης 
Γιατράκος, Νίκη Μεθενίτη, Α 
πόστολος Περιστέρης, Σταυρού
λα Παυλοπούλου, Κωνσταντί
νος Σουλιώτης, Παναγιώτα Πα- 
παδοπούλου, Εμμανουήλ Γαβα- 
λάς, Νεκτάριος Ορφανίδης, Ν ι
κόλαος Μπογατίνης, Δημήτριος 
Γιαννόπουλος, Ιωάννης Αθανα- 
σόπουλος, Ιωάννα Ντικούδη, 
Παναγιώτης Ροδόπουλος, Γεώρ- 
γιος Ράσκος, Ελένη Παπαβαρ- 
σάμη, Απόστολος Κανακίδης, 
Γεώργιος Μπράνης, Σταύρος 
Μαγαλιός, Γεώργιος Παπακων- 
σταντινόπουλος, Χρήστος Πα- 
πακώστας, Μιχαήλ Μπαλτζής, 
Ευαγγελία Πανανουδάκη - Νού- 
σια, Νικόλαος Τσιάτης, Αθανά
σιος Παπάζογλου, Διαμαντής 
Καρβέλης, Παναγιώτης Αρνα- 
ουτίδης, Κωνσταντίνος Νικολά
ου, Αναστάσιος Δραγουδάκης, 
Χρήστος Κυρίτσης, Ειρήνη Συ- 
μιανάκη, Αθανάσιος Χριστό- 
πουλος, Ηρακλής Πατεράκης, 
Μαρία Ντουλάκη, Αθανάσιος 
Δακτυλούδης, Δημήτριος Γκέ- 
κας, Ιωάννης Καραμήτσος, Βα
σίλειος Καπαρέλος, Γεώργιος 
Καραντζάς, Χρήστος Λένος, 
Χριστοφάνης Σιώζος, Γεώργιος

Χαλκιαδάκης, Ιωάννης Ανδρέ- 
ου, Γ  εώργιος - Ελευθέριος Σαρι- 
κάκης, Κωνσταντίνος Βλαχό- 
πουλος, Λάζαρος Γιαννάκης, 
Βάιος Γούναρης, Α ικατερ ίνη 
Φεγγαρά, Παρασκευάς Βακαλ- 
φώτης, Λάμπρος Κουκούλης, 
Κωνσταντίνος Σιμούδης, Ευάγ
γελος Κουρής, Στυλιανός Τσα- 
ταλπάς, Ιωάννης Μπαρούμης, 
Νικόλαος Δερέμπεης, Νικόλαος 
Στοϊκούδης, Κωνσταντίνος Τζα- 
γκαράκης, Παναγιώτης Κυρί
τσης, Σωκράτης Τζούδας, Βάιος 
Μπιζιώτης, Χρήστος Ταλαμά- 
γκας, Αναστασία Μυλωνά, Χρή
στος Γρίβας, Χριστόφορος Σε- 
καδάκης Γ  εώργιος Σταμουλακά- 
τος, Κυριάκος Καμπάνης, Θεό
δωρος Νταλαπέρας, Μ ηνάς 
Σκάρλιος, Δημήτριος Γκριτζά- 
πης, Πέτρος Τζεφεράκος, Ανα
στάσιος Μανωλίδης, Κωνστα
ντίνος Ντίνας, Παναγιώτης Σα- 
φαρίκας, Γεώργιος Αναγνωστό- 
πουλος, Μιχαήλ Δουλαβέρης, 
Χρυσοβαλάντης Παπαστολό- 
πουλος, Σωτήριος Ξυνός, Ιωάν
νης Στεργιάτος, Νικόλαος Στα- 
σινός, Πέτρος Δεμερτζίδης, Μ ι
χαήλ Λαγουδάκος, Στέφανος 
Βέρρας, Κωνσταντίνος Παπανι- 
κολάου, Αντώνιος Αληγιάννης, 
Ιωακείμ Μαυροδέλλος, Φωτει
νή Δήμου, Γεώργιος Μπάρκας, 
Μ ιχαήλ Ντζιακώστα, Αλέξαν
δρος Μαμάτσιας, Αντώνιος Εμ- 
μανουηλίδης, Βασίλειος Τσο- 
μπάνογλου, Θωμάς Μπέτσης, 
Ιωάννης Τζιάτζιος, Σπυρίδων 
Μ ισκάκης, Αντώνιος Παρα
σκευάς, Δημήτριος Νούσης και 
Αχιλλέας Δερβένης.

* Επίσης ονομάζονται Υπα- 
στυνόμοι Β ’ , αναδρομικά, οι 
Δόκιμοι Υπαστυνόμοι Σταύρος 
Δούκας και Χρήστος Καρανικό- 
λας της εκπαιδευτικής περιόδου 
1996 - 2000 και εντάσσονται α
νάλογα με το γενικό μέσο όρο 
βαθμολογίας αποφοιτήσεώς 
τους μεταξύ των Υπαστυνόμων 
Β ’ της εκπαιδευτικής περιόδου 
1995 - 1999.

* Μ ε το από 22.6.2000 Π.Δ. 
που δημοσιεύθηκε στο 
183/27.6.2000 ΦΕΚ τ. Γ ’ προ- 
ήχθησαν στο βαθμό του Υπα-

στυνόμου Β ’ οι είκοσι εξ  Ανθυ- 
παστυνόμοι που αποφοίτησαν 
ευδόκιμα από το Τμήμα Επαγ
γελματικής Μετεκπαίδευσης 
Ανθυπαστυνόμων της εκπαιδευ
τικής περιόδου 1999 - 2000.

Συγκεκριμένα αποφοίτησαν 
κατά σειρά επιτυχίας, η οποία α
ποτελεί την μεταξύ αυτών αρ
χαιότητα ως ακολούθως:

Χαράλαμπος Ελένης, Α λ έ 
ξανδρος Κόκκαλης, Αθανάσιος 
Γιγής, Ευάγγελος Γκαντήραγας, 
Γεώργιος Πατογιάννης, Μιχαήλ 
Ασσαργιωτάκης, Ιωάννης Βασι- 
λάκος, Ιωάννης Παπαδόπουλος, 
Διονύσιος Θανάσουλας, Χρή
στος Δουβλαντώνης, Χρήστος 
Αγγελής, Αναστάσιος Μαλαχτά- 
ρης, Κωνσταντίνος Μπούρης, 
Αλέξανδρος Καζούκας, Ειρήνη 
Μητσάκου, Δημήτριος Διγαλέ- 
τος, Σπυρίδων Βαρσαμάς, Βε- 
λισσάριος Ζώης, Δημήτριος Α 
ραμπατζής, Χρήστος Τσολομύ- 
της, Πηνελόπη Σίνδρα, Χρήστος 
Τζελέπης, Γεώργιος Κουκοβί- 
νος, Ιωάννης Μαγαλιός, Ιωάν
νης Λυκοτσέτας, Νικόλαος Αρ- 
κομάνης, Σοφοκλής Τσερτσίδης, 
Ιωάννης Αθανασούλιας, Δημή- 
τριος Σκεντερίδης, Παναγιώτης 
Δημάκης, Δημήτριος Καλαμα
ράς, Ευάγγελος Μπάρας, Δημή- 
τριος Καραγκούνης, Άγγελος 
Μαστοράκης, Πέτρος Παυλί
δης, Κωνσταντίνος Καλαμπά
κας, Γ  εώργιος Αθανασιάδης, 
Παναγιώτης Γογόπουλος, Ν ικό
λαος Μαμόγλου, Βασίλειος 
Μαυρουδής, Νέστωρ Τζώρτζο- 
γλου, Φώτιος Ντέλιας, Λάζαρος 
Δουλγέρης, Ευθύμιος Μαστρο- 
θύμνιος, Ηλίας Λύτρας και Δη- 
μήτριος Μπατσούκας.

Α Π Ο Σ Τ Ρ Α Τ Ε Ι Ε Σ
Τέθηκαν σε αποστρατεία με 

διάφορες αποφάσεις του Αρχη
γού του Σώματος:

* Μ ε το βαθμό του Υπαστυ- 
νόμου Α ’ ο Ιωάννης Ζάρρας.

* Μ ε το βαθμό του Υπαστυ- 
νόμου Β ’ οι:

Αθανάσιος Σωτηρόπουλος, 
Ανέστης Γούσης, Χρήστος Φώ
της, Απόστολος Χρήστος, Μ άρ
κος Χελάς, Δημήτριος Καραπα- 
ναγιώτης, Παναγιώτης Φίλιος, 
Βασίλειος Λιούσης, Σταύρος Ε

λευθερίου, Ιωάννης Σταυριανί- 
δης, Π ερικλής Αδαμόπουλος 
και Βασίλειος Παπαθεοδώρου.

* Μ ε το βαθμό του Ανθυπα- 
στυνόμου οι:

Βασίλειος Σίμος, Γεώργιος 
Κίσσας, Γ  εώργιος Κούτελος, 
Πέτρος Νιάρος, Ιωάννης Ζώης, 
Απόστολος Καγιάννης, Βασί
λειος Καταπόδης, Ιωάννης 
Σταυρογιάννης, Παναγιώτης 
Σταυρόπουλος, Δημήτριος Βου- 
τσάς, Νικόλαος - Παύλος Πα- 
ντελούκας, Γεώργιος Ζούπας, 
Ιορδάνης Αγαόγλου, Βασίλειος 
Κωνσταντίνου, Σπυρίδων Τάτο- 
γλου, Στυλιανός Χαραλαμπίδης, 
Αχιλλέας Αβραμίδης, Δημή- 
τριος Κίτσιος, Αντώνιος Καρα- 
βίας, Ιωάννης Μπακογιάννης, 
Σπυρίδων Ναστούλης, Δημή- 
τριος Νεοφώτιστος, Διονύσιος 
Πάστρας, Χρήστος Φεγγαράς, 
Νικόλαος Μαραγκός, Νικόλαος 
Κάλλιας, Γεωργία Παππά, Από
στολος Δημόπουλος, Δήμος Πα- 
ναγιωτόπουλος, Ζήσης Μόσχος, 
Σπυρίδων Παππάς, Ν ικόλαος 
Κουτσόβουλος, Σπυρίδων Μ α
ραγκός, Γ  εώργιος Καϊμάκης, 
Νικόλαος Σωτηρός, Γεώργιος 
Κοντούλης, Θεοφάνης Κυτα- 
γιάς, Βασίλειος Χατζημίχος, 
Παρθένα Αδαμίδου, Δημήτριος 
Παπαναγιώτου, Νικόλαος Στά
θης, Κωνσταντίνος Κόκκαλης, 
Γ  εώργιος Σαγιάς, Γ  εώργιος Λα- 
ντζουράκης Δημήτριος Κίτσιος, 
Νικόλαος Μπαϊραμίδης, Βασί
λειος Παρασκευόπουλος Γεώρ
γιος Χατζής, Αθανάσιος Μάλ- 
λος και Παντελής Γεωργάκης.

Α ΜΟ ΙΒ ΑΙ Ε Σ  ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
* Ο Αρχιφύλακας Δημήτριος 

Αυλωνίτης, που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Αγίων Θεοδώρων Κορινθί
ας, επιθυμεί να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του από ο
ποιαδήποτε υπηρεσία της ΓΑ- 
Δ Α , τηλ. 0741-67222, 0741- 
61222.

* Ο Αρχιφύλακας Νικόλαος 
Ροδόπουλος, που υπηρετεί στο 
Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, επι
θυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με 
συνάδελφό του από οποιαδήπο
τε  υπηρεσία της ΓΑΔΑ, τηλ. 
6253971, 0946070090.

* Ο Αστυφύλακας Νέστωρ
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Τσουκάνης, που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Γενισέας, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Γ.Α.Δ. Θεσσαλονίκης ή της 
Α.Δ. Κιλκίς, τηλ. 054181222 ή 
0945403457.

* Ο Αστυφύλακας Θεόδωρος 
Ντοβατζίδης, που υπηρετεί στην 
Α.Δ. Ιωαννίνων, επιθυμεί να με
τατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό 
του από οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α.Δ. Καρδίτσας, τηλ. 0651 - 
64396, 0977-637260.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ
Η χορήγηση του επιδόματος 
ευθύνης Διοίκησης-Διεύθυν- 
σης

Μ ε τις Διατάξεις του άρθρου 
31 παρ. 4 εδάφ. α ' του Ν. 
2798/99 χορηγείται επίδομα ευ
θύνης Διοίκησης-Διεύθυνσης 
στο προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας και του Πυροσβε
στικού Σώματος, με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις και κατά 
το ύψος που αναφέρεται σε αυ
τό.

Σε εκτέλεση του ως άνω Ν ό
μου εκδόθηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 
2/17458/0022/6-3-2000 κοινή 
Υπουργική Απόφαση των Υ 
πουργών Οικονομικών και Δη
μόσιας Τάξης, που ορίζει στο 
άρθρο 1 ως δικαιούχους του 
σχετικού επιδόματος “ όλους 
τους Αξιωματικούς από το Βαθ
μό του Αστυνόμου Α ' και άνω, 
επειδή στο σύνολό τους ασκούν 
Δ ιεύθυνση-Διοίκηση”  (Αρθρο 
1, παρ. 1, εδάφ. α ' Κ Υ Π ), εξειδι- 
κεύοντας κατά περίπτωση Υπα- 
ξιωματικούς που δικαιούνται το 
σχετικό επίδομα.

Η ως άνω “ επέκταση”  που έ
λαβε χώρα με τη σχετική Κ.Υ.Α. 
χορηγώντας το επίδομα ευθύνης 
σε όλους ανεξαιρέτως τους Α 
ξιω ματικούς που φέρουν το 
Βαθμό του Αστυνόμου Α ' και 
άνω, είτε ασκούν όντως Διοίκη
ση ή όχι, έγινε χωρίς νομοθετική 
εξουσιοδότηση και αποτελεί 
διεύρυνση χορήγησης του επι
δόματος με Υπουργική πρωτο
βουλία, επιβαρύνοντας ανάλογα 
το κρατικό προϋπολογισμό.

Κάθε πρωτοβουλία που έχει

ι
ως σκοπό την οικονομική ή άλ
λη διεύρυνση των δικαιωμάτων 
Αστυνομικών οποιουδήποτε 
βαθμού συναδέλφων μας χαιρε
τίζεται με ιδιαίτερη θέρμη από 
την Ομοσπονδία μας, ως εγγυή- 
τρια των συμφερόντων όλων 
των Αστυνομικών, οποιουδήπο- 
τε βαθμού ή θέσης.

Επειδή, όμως, η σχετική διεύ
ρυνση χορήγησης του επιδόμα
τος έγινε επιλεκτικά σε όλους α
νεξαιρέτως τους συναδέλφους 
μέχρι ενός συγκεκριμένου Βαθ
μού (Αστυνόμου Α ' και άνω) α
ποκλείοντας όλως αυθαιρέτως 
τους υπολοίπους που δικαιού
νται υπό προϋποθέσεις το σχετι
κό επίδομα, οι οποίοι ακόμη και 
αν δεν είναι τοποθετημένοι σε 
οργανικές θέσεις που να ασκούν 
Διοίκηση, όμως έχουν εμπεδω
μένο το αίσθημα “ ευθύνης και 
Διεύθυνσης”  τουλάχιστον όσο 
και οι Συνάδελφοί τους Ανώτε
ροι Αξιω ματικοί που λαμβάνουν 
το σχετικό επίδομα είτε ουσια
στικά το δικαιούνται ως εκ των 
καθηκόντων τους, είτε όχι.

Επειδή, τέλος, η ισότητα (άρ
θρο 4, παρ. 1 και 22 παρ. 1 δ) νο
είται μόνο η ισότητα επί τα βελ- 
τίω και όχι επί τα χείρω.

Ζητούμε να επεκταθεί η χορή
γηση του επιδόματος ευθύνης 
Διοίκησης - διεύθυνσης σε ό
λους τους συναδέλφους που συ- 
μπεριλαμβάνονται στην προρ- 
ρηθείσα νομοθετική ρύθμιση (α
πό Αρχιφύλακα Π.Σ. μέχρι και 
του Αστυνόμου Β ’), ώστε να 
μην καταλείπεται κανένα αίσθη
μα αδικίας και διάκρισης σε ο- 
ποιοδήποτε συνάδελφο. (ΠΟΑ- 
ΣΥ, 7/7/2000)

Μ ισ θο λ ο γικές π ρ ο α γω γές  
Α ξ ιω μ α τ ικ ώ ν  κ α ι Α νθ/μω ν 
τ η ς  Ε λλ η ν ικ ή ς  Α σ τυνομ ία ς

Σας γνωρίζουμε ότι κατατέθη
κε σήμερα 26-7-2000 και ψηφί
ζεται αύριο στη Βουλή η τροπο
λογία για τις μισθολογικές προ
αγωγές των Αξιωματικών και 
Ανθυπαστυνόμων της Ελληνι
κής Αστυνομίας και των αντι
στοίχων των ενόπλων δυνάμε
ων, του λιμενικού και του πυρο
σβεστικού σώματος με περιεχό
μενο όπως ακριβώς αυτό είχε

προταθεί από την Π Ε Ν Α Α  και 
είχε κατατεθεί ως γνωστόν, προ
εκλογικά στη Βουλή, δικαιώνο
ντας έτσι πλήρως τη σταθερή α
μετακίνητη και αταλάντευτη θέ
ση και στάση μας στο μείζον για 
τους Αξιωματικούς αυτό ζήτη
μα.

Το πλήρες κείμενο της ως άνω 
τροπολογίας έχει ως ακολού
θως:
“ Σε Αξιωματικούς που προέρχο
νται από Ανώτατα Στρατιωτικά 
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ΑΣΕΙ, 
ή αντίστοιχες παραγωγικές Σχο
λές Αξ/κώ ν της Ελληνικής Α 
στυνομίας του Λιμενικού και 
Πυροσβεστικού Σώματος, κα
θώς και σε απευθείας ή με δια
γωνισμό κατατασσόμενους στο 
σώμα των Αξ/κώ ν και τα κοινά 
σώματα των Ενόπλων Δυνάμε
ων από την ονομασία τους ως 
Αξ/κώ ν, σε Αξιωματικούς Ειδι
κών Καθηκόντων της Ελληνικής 
Αστυνομίας πτυχιούχους Α Ε Ι 
και σε Αξ/κούς ειδικών υπηρε
σιών του Πυροσβεστικού Σώμα
τος, από το βαθμό του Ανθυπο- 
λοχαγού και άνω και σε 
αντιστοίχους των λοιπών 
κλάδων καθώς και της Ελληνι
κής Αστυνομίας, του Λιμενικού 
και Πυροσβεστικού Σώματος, 
παρέχεται με πράξη του αρμοδί
ου Υπουργού βασικός μισθός ε
πομένου και μεθεπόμενου βαθ
μού, προσαυξανόμενος με τα 
πάσης φύσεως επιδόματα και 
λοιπές παροχές, πλην των ειδικά 
αναφερομένων στην παράγρα
φο, με τη συμπλήρωση συνολι
κής πραγματικής υπηρεσίες στο 
σώμα ως εξής: ·%  β
α) Σε Ανθυπολοχαγούς με τη 
συμπλήρωση έξ ι ετώ ν, βασικός 
μισθός του ,Υπολοχαγού, και με 
τη συμπλήρωση δώ δεκα ετών, 
τα δυο τάίτα της διαφοράς του 
βασικού μισθού του Λοχαγού, 
β) Σε Υ πολοχαγού, με τη συ
μπλήρωση δέκα ετών, ο βασικός 
μισθός του Λοχαγού, k a i με τη 
συμπλήρωση δέκα πέντε ετών.

με τη συμπλήρωση δέκα εννέα 
ετών τα δύο τρίτα της διαφοράς 
του βασικού μισθού του Αντισυ- 
νταγματάρχη.
δ) Σε Ταγματάρχες με τη συ
μπλήρωση δέκα εννέα ετών, ο 
βασικός μισθός του Αντισυνταγ- 
ματάρχη, και με τη συμπλήρω
ση είκοσι τριών ετών, τα δύο 
τρίτα της διαφοράς του βασικού 
μισθού του Συνταγματάρχη, 
ε) Σε Αντισυνταγματάρχες με τη 
συμπλήρωση είκοσι τριών ετών, 
ο βασικός μισθός του Συνταγμα
τάρχη, και με τη συμπλήρωση 
είκοσι επτά ετών, τα δύο τρίτα 
της διαφοράς του βασικού μι
σθού του Ταξιάρχου, 
στ) Σε Συνταγματάρχες με τη 
συμπλήρωση είκοσι επτά ετών, 
ο βασικός μισθός του Ταξιάρ
χου, και με τη συμπλήρωση 
τριάντα ενός, τα δύο τρίτα της 
διαφοράς του βασικού μισθού 
του Υποστρατήγου, 
ζ) Σε Ταξιάρχους με τη συμπλή
ρωση τριάντα ενός ετών, τα δύο 
τρίτα της διαφοράς του βασικού 
μισθού του Υποστρατήγου, 
η) Σε Υποστρατήγους με τη συ
μπλήρωση τριάντα δύο ετών, τα 
δύο τρίτα της διαφοράς του βα
σικού μισθού του Αντιστράτη
γου.
θ) Σε Αντιστράτηγους, με τη συ
μπλήρωση τριάντα δύο ετών, τα 
δύο τρίτα της διαφοράς του αμέ
σως επομένου βασικού μισθού 
του μισθολογικού τους βαθμού.
2. Αξιω ματικοί της προηγούμε
νης παραγράφου από τον Βαθμό 
του Αντισυνταγματάρχη και ά
νω  και αντίστοιχοι που απο- 

. ιερατεύονται αυτεπάγγελτα ως 
ευδοκίμω ς τερματίσαντες την 
σταδιοδρομία τους προάγονται 
μισθολογικά στον αμέσως επό
μενο βαθμό από εκείνον με τον 
οποίο μ ισ θ ο δο το ύ μ α ι με πλήρη 
βασικό μ(σθό ένα  μήνα πριν την 
αποστρατεία  τούς.
3. Α ξω ιματικοί ίω ν  ενόπλω ν δυ- 
νάμενω ν που^ προέρχονται από 
μονίμους Υ παξιω ματικούς και 
οι Α ξιω μ α τικ ο ί του  Ν.Δ. 
649/1970 της Ε λληνικής Αστυ

ν ο μ ί α ς  και α ντίσ το ιχο ι κατά
βαθμό του Λ ιμενικού και Πυρο
σβεσ τικού  Σ ώ μ α τος, προάγο- 
νται μισθολογικά και παρέχεται

τα δύο τρίτα τη ς διαφοράς του 
βασικού μισθού του

χη·
γ) Σε Λοχαγοί 
ρωση δέκα πι 
κός μισθός του Ταγματάρχη και
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
σ’ αυτούς ο βασικός μισθός του 
εν λόγω βαθμού, προσαυξανό
μενος με τα πόσης φύσεως επι
δόματα και λοιπές παροχές, 
πλην των ειδικά αναφερομένων 
στην παρ. 7, με τη συμπλήρωση 
συνολικής πραγματικής υπηρε
σίας στο σώμα ως εξής: 
α. Ταγματάρχη με τη συμπλή
ρωση είκοσι τριών ετών, 
β. Αντισυνταγματάρχη με τη 
συμπλήρωση είκοσι πέντε ετών, 
γ. Συνταγματάρχη, οι Λοχαγοί 
που συμπληρώνουν τριάντα ένα 
έτη πραγματικής συνολικής υ
πηρεσίας ή αποστρατεύονται 
λόγω ορίου ηλικίας ένα μήνα 
πριν την αποστρατεία τους, και 
οι Ταγματάρχες που συμπληρώ
νουν είκοσι εννιά έτη πραγματι
κής συνολικής υπηρεσίας, 
δ. Συνταγματάρχη, οι Α ξιω μ α 
τικο ί βαθμού Υπολοχαγού και 
άνω που αποστρατεύονται λό 
γω ορίου ηλικίας ή τρ ιακοντα- 
πενταετίας ένα μήνα πριν την 
αποστρατεία τους.
4. Ανθυπασπιστές τω ν Ενό
πλων Δυνάμεων και αντίστοι
χοι της Ελληνικής Α σ τυνομί
ας, του Λ ιμενικού  κα ι Π υρο
σβεστικού Σώματος που προ
έρχονται από μόνιμους Υπα- 
ξιω ματικούς προάγονται μι- 
σθολογικά στο βαθμό του 
Ταγματάρχη και Αντισυνταγ- 
ματάρχη με τη συμπλήρωση 
είκοσι τεσσάρων και είκοσι ε 
πτά ετών πραγματικής συνολι
κής υπηρεσίας αντίστοιχα.
5. Η χορήγηση τω ν ανωτέρω 
μισθολογικών προαγωγών σε 
καμία περίπτωση δε 
νει δ ικαίω μα 
προαγωγής.
6. Για  την 8(pj 
τάξεω ν του4 
ως χρόνο<^[ 
ρεσίας,
που διανύθηκβ στις Ένοπλες 
Δ υνάμει, ή στην Ελληνική Α 
στυνομία, το  Λ ιμενικό  και το  
Π υροσβεαϋκό Σώμα, ή της 
τέως Ελληνικής Χω ροφυλα
κής και τη Υ  τέω ς  Αστυνομία 
Πόλεων από τη ν ' ημερομηνία 
κατάταξής Toyc?* 
χρόνος φοίτηφης στα 
Τ Ε Ι Α κ α δ η μ δ ; Ε μ π ο ρ ικ ι 
Ν αυτικού (Α Ε Ν ) ιΛ Γεξά μηνη

ο χρόνος

θαλάσσια υπηρεσία μετά  τη  
λήψη διπλώματος Γ ' Τάξης Α 
ξ ιω μ α τικο ύ  του  Εμπορικού 
Ν αυτικού, εφόσον η φοίτηση 
ή το  πτυχίο αποτελεί τυπικό 
προσόν κατάταξής τους.
Δεν λογίζετα ι ως πραγματική 
υπηρεσία η υπηρεσία στις Έ 
νοπλες Δυνάμεις ως κληρωτού 
ή εφέδρου, καθώς και ο πέραν 
του ελάχιστου χρόνου φ οίτη 
σης στις Σχολές της παρ. 1 του 
παρόντος.
7. Γ ια  τον υπολογισμό τω ν α
ποδοχών τω ν παραπάνω μι- 
σθολογικώ ν προαγωγών 
στους επόμενους βαθμούς δεν 
λαμβάνονται υπόψη τα  επιδό
ματα θέσης υψηλής ή α υξημέ
νης ευθύνης Δ ιοίκησης-Δ ιεύ- 
θυνσης κα ι τα  τυχόν έξοδα πα
ράστασης.
8. Ο ι προαγωγές που προβλέ- 
πονται από τις Δ ιατάξεις του 
παρόντος άρθρου δεν λαμβά- 
νοντα ι υπόψη ως προς τις  υπο
χρεώσεις κα ι τα  δικαιώματα 
εν γένει για τα  Μ ετοχ ικά  και 
Επικουρικά Ταμεία, καθώς και 
τα  Ταμεία Πρόνοιας κα ι αλλη
λοβοήθειας, με απόφαση του 
αρμοδίου ή τω ν αρμοδίων κα
τά περίπτωση Υπουργών, που 
εκδίδετα ι εντός έ ξ ι  μηνών από 
τις  ισχύος του παρόντος Ν ό 
μου, καθορίζεται ο χρόνος, ο 
τρόπος, η διαδικασία, καθώς 
κα ι κάθε άλλη αναγκαία λε
πτομέρεια για την  ενεργοποίη
ση τω ν προαναφερομένων δι
καιωμάτων κα ι υποχρεώσεων.
9. Ο ι διατάξεις του άρθρου 

ισχύουν από 1-7-2000.”
ιριστή τροπολογία 
f f c t προταθείσας α

πό ρύθμισης ε-
χ α ω ^ ν ^ β λ ρ η  συνηγο- 
ρία της C )μοσπονδίας μας, και 
στο χαμηλόβαθμο προσωπικό, 
το  κείμενο τη^ '%>«ιολογίας 
αυτής έχ$ι ως ο*0Μ |(θω ς: 
“ Συμπληρώνονται-, ο ί ισχύου- 
σες διατάξεις Α ^ ,  μίσθολογι- 
κώ ν προαγωγών των εν ενερ- 
γεία Αστυνομικώ ν και αντι
στοίχων του Πυροσβεστικού 

' Λ ιμ εν ικ . Σώματος ως ε-

ρς, Υπαξιω μα- 
ήαγωγικής Σχολήςτικο ι μη
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της  Ε λλη ν ική ς  Α σ τυνομ ίας 
κα ι οι αντίστοιχοι του Πυρο
σβεστικού κα ι Λ ιμ εν ικού  Σώ 
ματος προάγονται μισθολογι- 
κά στους Βαθμούς Αρχιφύλα- 
κα, Ανθυπαστυνόμου, Υπα- 
στυνόμου Β ',  Υπαστυνόμου 
Α ',  Ασ τυνόμου Β ',  Α σ τυνό
μου A ', με τη  συμπλήρωση ο
κτώ , δέκα τέσσερα, δέκα ο
κτώ , είκοσι δύο, είκοσι πέντε, 
είκοσι εννέα ετώ ν συνολικής 
πραγματικής υπηρεσίας αντι- 
στοίχως, όσοι από τους ανω τέ
ρω συμπληρώσουν πέντε, έ
ντεκα , δέκα έξι, είκοσι, είκοσι 
επτά, κα ι τρ ιά ντα  ένα έτη  
πραγματικής υπηρεσίας λαμ
βάνουν τα  2/3 της διαφοράς 
του βασικού μισθού του Επι- 
λοχία κα ι Αρχιφύλακα, Αρχι- 
φύλακα κα ι Ανθυπαστυνόμου, 
Ανθυπαστυνόμου κα ι Υπα- 
στυνόμου Β ',  Υπαστυνόμου 
Β ' κα ι Υπαστυνόμου Α ',  Α 
στυνόμου Β ' κα ι Αστυνόμου 
Α ',  Αστυνόμου Α ' κα ι Α σ τυ 
νομικού Υποδιευθυντή, αντί
στοιχα που σε κάθε περίπτωση 
προσαυξάνεται με το  αναλο
γούν επίδομα ειδικής απασχό
λησης.
Β. Αρχιφύλακες προερχόμενοι 
από την παραγωγική Σχολή Υ - 
π αξιω ματικώ ν, Α ρχιφ ύλα κες 
ειδικών υπηρεσιών, με εξα ίρε
ση τους προαχθέντες ή προα- 
γό μένους κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του Ν . 772/1978 
κα ι Αρχιφύλακες που έχουν 
προαχθεί ή προάγονται επ ’ αν
δραγαθία καθώς κα ι οι αντί
στοιχοι αυτών του Πυροσβε
στικού κα ι Λ ιμενικού  Σώ μα
τος προάγονται μισθολογικά 
στους βαθμούς του Ανθυπα
στυνόμου, Υπαστ/μου Β ',  Υ -  
παστ/μου Α ',  Ασ τ/μου  Β ',  Α - 
στ/μου Α ',  με τη συμπλήρωση 
εννέα, δέκα πέντε, δέκα εννέα, 
είκοσι τέσσερα κα ι είκοσ ι ο
κτώ  ετώ ν συνολικής πραγμα
τική ς  υπηρεσίας αντίστοιχα. 
Όσοι από τους ανωτέρω συ
μπληρώνουν δέκα επτά, είκοσι 
ένα, είκοσι έ ξ ι  έτη  κα ι στα 
τρ ιάντα  έτη  πραγματικής υπη
ρεσίας λαμβάνουν τα  2/3 της 
διαφοράς του βασικού μισθού 
του Ανθυπαστυνόμου κα ι Υ 

παστ/μου Β ',  Υπαστ/μου Β ' 
κα ι Υπαστ/μου Α ',  Υπαστ/μου 
Α ' κα ι Ασ τ/μου  Β ',  Ασ τ/μου  
Β ' κα ι Ασ τ/μου  Α '  , κα ι Α 
στ/μου Α ' και Ασ τυνομικού 
Υποδιευθυντή αντίστοιχα.
Γ. Ανθυπαστυνόμοι της  Ε λλη
ν ικής  Ασ τυνομίας κα ι α ντί
σ τοιχοι του  Π υροσ βεσ τικού 
κα ι Λ ιμενικού  Σώ ματος που 
συμπληρώνουν τρ ιά ντα  έτη  
πραγματικής υπηρεσίας λαμ
βάνουν τα 2/3 της διαφοράς 
του βασικού μισθού του  Α 
στυνομικού Υποδιευθυντή και 
Ασ τυνομικού Δ ιευθυντή.
Δ. Κατά  τα  λοιπά εξακολου
θούν να ισχύουν ο ι δ ιατάξεις 
του άρθρου 8 παρ. ζ 'το υ  Ν ό 
μου 2512/1997.
Ε. Ο ι προαγωγές που προβλέ- 
πονται από τις  δ ιατάξεις του 
παρόντος άρθρου δεν λαμβά- 
νοντα ι υπόψη ως προς τις  υπο
χρεώσεις κα ι τα  δικαιώματα 
εν γένει για τα  μετοχικά  κα ι ε 
πικουρικά ταμεία , καθώς και 
τα  ταμεία  πρόνοιας κα ι αλλη
λοβοήθειας, με απόφαση του 
αρμοδίου ή τω ν αρμοδίων κα
τά  περίπτωση Υπουργών που 
εκδίδετα ι εντός έ ξ ι  μηνών από 
τις ισχύος του παρόντος Ν ό 
μου, καθορίζεται ο χρόνος, ο 
τρόπος, η διαδικασία καθώς 
και κάθε άλλη αναγκαία λε
πτομέρεια για την  ενεργοποίη
ση τω ν προαναφερομένων δι
καιω μάτω ν κα ι υποχρεώσεων.

ΣΤ. Ο ι διατάξεις τω ν περιό
δων (A ), (Β ), (Γ )  κα ι (Ε ) εφαρ
μόζονται κα ι για το  Σ τρα τιω τι
κό προσωπικό τω ν Ενόπλων 
Δυνάμεων με την  αντιστοιχία 
του Ν .2448/1906. Ειδικά η πε
ρίοδος (Γ )  εφαρμόζετα ι μόνο 
για τους προερχόμενους από 
τις  παραγωγικές σχολές Υπα- 
ξιω ματικώ ν τω ν Ε.Δ.

Η ισχύς αυτού του άρθρου 
αρχίζει από 1-1-2001.”

(Π Ε Ν Α Α , 2 6 -7 -2 0 0 0 )
“ Η  μεγάλη μας επιτυχία σε 

ό ,τ ι αφορά τ ις  ο ικονομ ικές  
δ ιαβαθμίσ εις ε ίνα ι αναμφ ι
σ βήτητη κα ι προήλθε από την 
δυναμική που ανέπτυξε η Ο 
μοσπονδία για το  θέμα κα ι η 
αποδοχή του δικαίου του α ιτή 
ματος από πλευράς του Υ -



πουργού Δημόσιας Τάξης.
Ο ι ο ικονομ ικές  δ ιαβαθμί

σεις - προαγωγές ψηφίσθηκαν 
κα ι αποτελούν πλέον Ν όμο 
του Κράτους.

Τα ο ικονομ ικά  οφέλη γα 
τους συναδέλφους μας προκύ
πτουν από τους παρακάτω πί
νακες” .

(Π Ο Α Σ Υ , 27 -2 -2 0 0 0 )

Μηνιαία αύίιισι

Β α Ο ιιό ; Έ τ η Υ π η ρ ε σ ία ;  Μ η ν ια ία  α ύ ξη σ η *  1
Α νθ υ π ο λ ο χα γό ς 06 18.144

12 28 .520
Υ π ο λ ο χα γό ς 10 12.240

15 2 4 .156
Α ο χα γό ς 15 16.104

19 3 4 .020
Τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς 19 25 .480

23 59.952
Α ν τ ισ υ ν τ /ρ χ η ς 23 4 8 .100

27 141.350
Σ υ ν τ α γ μ α τ ά ρ χ η ς 27 135.972

31 170.400
Τ α ξ ία ρ χ ο ς 31 3 2 .530
Υ π ο σ τ ρ ά τ η γ ο ς 32 26 .080
Α ν τ ισ τ ρ ά τ η γ ο ς 32 95 .680

j Μ η ν ια ία  α ύ£η σ ι 1 Υ·'< A α ο η ια τ ικ ο ΐκ : Γ Ι 'Μ  Λ |

Έ τ η  Υ π η ρ ε σ ία ; Μ η ν ια ία  α ύ ξη σ η *
23 18.056
25 27.660
31 52 .000

Μ η ν ια ία  α ύ ξ η σ η  γ ιο Λ νΟ υπ α σ τυ νό μ ο υς 1

Έ τ η  Y π n p ε σ ίa c Μ η ν ια ία  α ύ ξη σ η *
24 18.056
27 28.392j α υ τ ε π ά γ γ ε λ τ η  α π ο σ τ ρ α τ ε ία 3 4 .667

Μ η ν ια ία  α ύ ξ η σ η  ν ια  Α σ τυ φ ύ λ α κ ε ς  - Λ ιι/κ ο ύ /.α κ !:; M i l l

Έ τ η  ν π η ρ έ ά ίά ς  Μ η ν ια ία  α ύ ξη σ η *
05  6 .048
08  9 .396
11 5 .084
14 7 .808
16 7.128
18 5 .440
20  15.120
22 23 .328
25 15.500
27 12.687
29 19.520
31 19.413

k Σημείωση Α.Ε.: Η αύξηση που αναφέρεται αφορά το βασικό 
μισθό + το χρονοεπίδομα. Τα ποσά είναι η ανώτατη μηνιαία αύ
ξηση που μπορεί να έχει κάποιος σε κάθε κατηγορία. Σε συνέχεια 
του παραπάνω νόμου αναμένονται εντός όμήνου Υπουργικές απο
φάσεις που θα ρυθμίζουν τις κρατήσεις/αποδόσεις των ταμείων.
Περισσότερες πληροφορίες από: Α/νση Οικονομικών, Δια

χείριση Χρηματικού, Διεύθυνση Πληροφορικής /  Α.Ε.Α.

Φωτογραφία ■ Παραγωγή VIDEO

Γόμων

·->  Βαπτίοεων 
>> Αρραβώνων 

ν  Αρχείο
συνδέσεις

■ J Στολισμοί
ΙΑ ··!.Ϊ. '- 'Λ '

Mouyiou · Τζεντέμπ Δήμητρα
Παπαναστασίου 38, Κ. Πατήσια, Τηλ.: 83.28.098
(Πλησίον Ηλ. Σταθμού Ay. Νικολάου)

Επιλέγουμε 
και

Διαφέρουμε

Μ  a j c u

ΝΥΦΙΚΑ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΑ
ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΕΣ· ΔΩΡΑ ΚΟΥΜΠΑΡΟΥ 

ΑΑΜΠΑΔΕΣ · ΣΤΕΦΑΝΑ · ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΑ

ΜΠΕΛΑΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ & ΣΙΑ Ο. Ε.
Ανεξαρτησίας 83 (τέρμα Λεωφ. 208), Αργυρούπολη

τηλ. 9939 732-9927673
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ
Κ α τα β ο λή  μέρους 
του  εφάπαξ βοηθήμα τος 
από το  Τ .Α .Α Σ .

Σας γνωρίζουμε ότι, μετά  το  
υπ’ αριθ.813 από 7-6-2000 έγ
γραφο της Ομοσπονδίας μας, 
το  Ταμείο Αρωγής Α σ τυνομι
κών (Τ .Α .Α Σ .) αποφάσισε ήδη 
ομόφωνα να υποβάλει πρότα
ση στο εποπτεύον το  Ταμείο 
αυτό Υπουργείο Εργασίας και 
Κοινω νικώ ν Ασφαλίσεων, για 
προώθηση νομοθετικής ρύθμι
σης, ώστε το  ως άνω ταμείο  να 
προκαταβάλει, υπό προϋποθέ
σεις, στους μετόχους του μέ
ρος του εφάπαξ βοηθήματος.

(Π Ε Ν Α Α , 2 9 -7 -2000) 
Κ α τα βολή
του  σ τεγασ τικού  επ ιδόμα τος

1. Στη συνέχεια του υπ’ α- 
ριθ. 859 από 28-7-2000 εγγρά
φου της ομοσπονδίας μας και 
μετά  από απόφαση - έγκριση 
του Υπουργικού συμβουλίου 
για διάθεση ποσού 7 δις για 
καταβολή του στεγαστικού ε
πιδόματος, σας γνωρίζουμε ότι 
υπογράφηκε ήδη από τους συ- 
ναρμοδίους Υπουργούς (Δ η 
μόσιας Τάξης, Εμπορικής 
Ναυτιλίας και Υφυπουργό Ο ι
κονομικώ ν) απόφαση, σύμφω
να με την οποία:

α. Ποσά που οφ είλοντα ι 
προς τα μέλη τω ν σωμάτων α
σφαλείας (Ελληνικής Ασ τυνο
μίας και Πυροσβεστικού Σώ 
ματος) κα ι του Λ ιμ ενικού  Σώ 
ματος, βάσει εκδοθεισών Δι
καστικών αποφάσεων ως δια
φορά από τη χορήγηση σ ’ αυ
τούς του στεγαστικού επιδό
ματος του άρθρου 10 του Ν . 
1284/82, εξοφλούνται σε επτά 
άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις.

β. Τα ίδια χρηματικά ποσά 
και με τον ίδιο τρόπο εξόφλη
σης καταβάλλονται κα ι σε ό
σους εκ  τω ν ανωτέρω έχουν α
σκήσει εμπρόθεσμες αγωγές, 
ανεξάρτητα από το  διαδικαστι
κό στάδιο στο οποίο ευρίσκο- 
ντα ι κα ι θα αφορούν το  χρονι
κό διάστημα από 1-1-1988 μέ
χρι 31 -10-1 989, ανάλογα με το 
χρόνο εξόδου ή μη τω ν δι
καιούχων από την υπηρεσία, 
καθώς κα ι την οικογενειακή 
τους κατάσταση.

γ. Ο ι εν λόγω απαιτήσεις 
τω ν μελών της Ελληνικής Α 
στυνομίας, του Πυροσβεστι
κού και του Λ ιμενικού  Σώ μα
τος, που αφορούν στο χρονικό 
διάστημα από 1-1-1988 μέχρι 
31-10-1989, θα εξοφληθούν 
με μετρητά ως εξής:

1. Η δόση στις 2-1-2001, οι 
απαιτήσεις του χρονικού δια
στήματος από 1-1-1988 μέχρι 
31-3-1988.

2. Η δόση στις 2-7-2001, οι 
απαιτήσεις του χρονικού δια
στήματος από 1-4-1988 μέχρι 
30-6-1988.

3. Η δόση στις 2-1-2002, οι 
απαιτήσεις του χρονικού δια
στήματος από 1-7-1988 μέχρι
30- 9-1988.

4. Η δόση στις 2-7-2002, οι 
απαιτήσεις του χρονικού δια
στήματος από 1-10-1988 μέ
χρι 31-12-1988.

5. Η δόση στις 2-1-2003, οι 
απαιτήσεις του χρονικού δια
στήματος από 1-1-1989 μέχρι
31- 3-1989.

6. Η δόση στις 2-7-2003, οι 
απαιτήσεις του χρονικού δια
στήματος από 1-4-1989 μέχρι
30- 6-1989.

7. Η δόση στις 2-1-2004, οι 
απαιτήσεις του χρονικού δια
στήματος από 1-7-1989 μέχρι
3 1 - 10-1989.

δ. Τα σχετικά οφειλόμενα 
ποσά θα καταβληθούν στους 
δικαιούχους με την  υπογραφή 
υπεύθυνης δήλωσης του 
Ν .1599/1986, στην οποία θα 
αναφέρεται ό τι δεν έχουν ει- 
σπράξει, ούτε έχουν συμψηφί
σει, ούτε έχουν εκχωρήσει την 
απαίτησή τους αυτή, ό τι απο
δέχονται τις  ρυθμίσεις της συ
γκεκρ ιμένης απόφασης κα ι ότι 
δεν έχουν καμία άλλη απαίτη
ση εκ  της αιτίας αυτής κατά το  
χρονικό διάστημα από 1-1- 
1988 έως 31-10-1989.

2. Η Π .Ε Ν .Α .Α . υπενθυμίζει 
ό τι από πολύ νωρίς είχε εκδη
λω θεί φυσικά το  ενδιαφέρον 
της για το  ζήτημα αυτό, το  ο
ποίο σημειωτέον σε κάθε ευ
καιρία και σε μόνιμη βάση ετ ί
θετο στους συναρμοδίους Υ 
πουργούς (ο ι οποίοι πάντα ά
φηναν ανοιχτό ένα παράθυρο

για πολιτική λύση του θέματος 
αυτού) κα ι μάλιστα το  αίτημά 
της δεν περιοριζόταν ούτε κα ι 
π ερ ιορ ίζετα ι ασφαλώς στην 
καταβολή του εν λόγω επιδό
ματος μόνο σε όσους συναδέλ
φους επεδίωξαν δικαστικά τη 
χορήγησή του, αλλά σε όλο το 
Αστυνομικό προσωπικό αδια
κρίτως, και προς την  κα τεύ
θυνση αυτή θα συνεχίσει τις 
προσπάθειες με όλες της τις 
δυνάμεις. (Π Ε Ν Α Α , 29 -7 -00)

Ε Κ Δ Ο Σ Η  Β Ι Β Λ Ι Ο Υ
Από τον Μ . Ονουφριάδη εκ- 

δόθηκε βιβλίο με τίτλο  “ Κώδι
κας Οδικής Κυκλοφορίας”  και 
ο εκδότης το  δ ιαθέτει με μειω 
μένη τιμή  στο προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας. Ο ι εν
διαφερόμενοι για την προμή
θεια του βιβλίου, το  οποίο δια
τίθετα ι στην τιμή  τω ν 16.000 
δραχμών μπορούν να απευθύ
νοντα ι στον εκδότη στα τηλ. 
9820336 και 9842353.

2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Ι Α Τ Ρ Ο Δ Ι Κ Α Σ Τ Ι Κ Η Σ  

& ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρο

δικαστικών Επιστημών και η 
Ελληνική Εταιρία Τοξικολογί
ας διοργανώνουν από 24 έω ς 
26 Ν οεμβρ ίου  2000  στο Π α
νεπιστήμιο Πειραιά το  2ο Συ
νέδριο  Ια τρ οδ ικα σ τικής  κα ι 
Τοξικολογίας, υπό την  αιγίδα 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 
του  Υπουργείου Υγείας κα ι 
Πρόνοιας κα ι του Δήμου Π ει
ραιά.

Το Συνέδριο θα περιλαμβά
νει κάθε είδος συνεδριακών 
δραστηριοτήτω ν, όπως ανα
κοινώσεις, στρογγυλά τραπέ
ζια, θεσμικές αναπτύξεις, τμ ή 
ματα πόστερς κ.α. κα ι θα πλαι
σιώνεται από μια σειρά κοινω- 
νικο-πολιτιστικώ ν εκδηλώσε
ων. Παράλληλα, έχουν προ
σκληθεί προσωπικότητες από 
το  διεθνή επιστημονικό χώρο 
για να μεταφέρουν τη  δική 
τους πολύτιμη εμπειρία σε συ
νεργασία με τους Έ λληνες συ
ναδέλφους τους.

Η προσπάθεια αυτή έχει ξ ε 
κινήσει από έτους περίπου αλ

λά ουσιαστικά από τα τέλη  
Φεβρουάριου ε.ε., οπότε διε- 
νεργήθηκε το  Ιο  Π ανελλήνιο  
Συνέδριο με θέμα “ Εξιχνίαση 
του εγκλήματος κα ι συμβολή 
τω ν Ιατροδικαστικώ ν Επιστη
μών”  στη Σχολή Εθνικής Α 
σφάλειας, στο Μαρούσι, με τη 
συνεργασία του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, που απέβλε
πε στην ανάπτυξη συνεργασί
ας με τους φορείς κα ι τα  άτο
μα, που εργάζονται στο χώρο 
τω ν Ιατροδικαστικώ ν Επιστη
μών.

Η  συμμετοχή ειδικών που 
συνεργάζονται σε συναφή θέ
ματα είναι ευπρόσδεκτη και 
στο 2ο Συνέδριο κα ι θα συμ
βάλλει στην αναβάθμιση των 
κλάδων κα ι την εμψύχωση των 
επιστημόνων κα ι τω ν συνεργα
τών τους, που υπηρετούν το 
γνωστό μακάβριο κα ι άχαρο α
ντικείμενο  της Ιατροδικαστι
κής κα ι Τοξικολογίας. Ενόψη 
μάλιστα τω ν Ολυμπιακών Α 
γώνων του 2004, η ανάγκη αυ
τή καθίσταται πιο επιτακτική 
κα ι έτσ ι ένα τέτο ιο  συνέδριο 
πρέπει να  συγκεντρώ σει το  
πλείστο τω ν ατόμων κα ι φορέ
ων που ασχολούνται με αυτό 
το  αντικείμενο (πληροφορίες 
Ια τροδικασ τής Δημοσθένης 
Μ πούκης, τηλ . 4131769, 
4119316, 0977910181).

Το δικαίωμα συμμετοχής πε
ριλαμβάνει παρακολούθηση 
του επιστημονικού προγράμμα
τος, συμμετοχή στις κοινωνικές 
εκδηλώσεις του Συνεδρίου και 
πιστοποιητικό παρακολούθη
σης. Η  εγγραφή στο Συνέδριο 
είναι υποχρεωτική για όλους 
τους συγγραφείς των υποβαλ
λόμενων εργασιών και καλύ
πτει τυχόν συμμετοχή τους και 
σε άλλες εργασίες. Ο ι περιλή
ψεις των εργασιών θα πρέπει να 
κατατεθούν ή να αποσταλούν 
ταχυδρομικά ή μέσω e-mail στη 
Γ  ραμματεία  του Συνεδρίου 
(Παπαδιαμαντοπούλου 4 και 
Βασ. Σοφίας, 115 28, Αθήνα, 
τηλ. 7487.587 &  7254.360) μέ
χρι 10 Σεπτεμβρίου.

Ε π ιμέλεια :
Ανθ/μος Κω ν/νος Κούρος
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Η Ασφαλιστική Εταιρεία
"ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε."

σε συνεργασία
με το Πρακτορείο Ασφαλειών 
ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 

προσφέρει σε όλα τα μέλη της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ειδική έκπτωση στα αυτοκίνητα Ι.Δ. χρήσεως

1 4 %
στις συμπληρωματικές καλύψεις

20%
Επίσης ασφαλίζει με ειδικό τιμολόγιο 

τα σπίτια των ανδρών των 
ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε με την αρμόδια 
κα Παπαστεργιάδου Φωτεινή 

στα τηλ.: 50 21 580 fax..· 50 21 580 
τηλ. οικίας: 23 20 655 ή στο 093 /  71 44 565

Ο Π Τ Ι Κ Α
Γυαλιά Οράσεως-Γυαλιά Ηλιου 

Φακοί Επαφής-Έγχρωμοι Φακοί 
Ειδικές Παραγγελίες 

Παιδικό Τμήμα
20% ΕΚΠΤΩΣΗ

Optic Design
Γ ω γ ώ  Τ σ ιμ π ε ρ δ ώ ν η

Πτυχιούχος Οπτικός

Ιερά Οδός 270 12242 Αιγάλεω 
Τηλ.: 53.10.407.59.00.735 - FAX: 58.19.195

Δ Ε Κ Τ Α  Ο Λ Α  Τ Α  Τ Α Μ Ε Ι Α

ΓΡ Α Φ Ε ΙΟ  Δ ΙΕ Κ Π Ε Ρ Α ΙΩ Σ Ε Ω Ν  
f  ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

I ΚΑΤΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ενημερωτικό βιογραφικό σημείωμα
Είμαι προσφάτως αποστρατευθείς από την Ελληνική Αστυνομία, 

μετά από την 25ετή υπηρεσία μου, 
υπηρετών επί 20 έτη στην Γενική Ασφάλεια Πειραιά 

(10 έτη  στην δίωξη κοινού εγκλήματος και 10 έτη στη 
Δίωξη Ναρκωτικών) μέχρι την πρόσφατη αποστρατεία μου. 

Αποφάσισα να συνεχίσω με τον ίδιο ζήλο την προσφορά μου 
στον κόσμο του Πειραιά.

ΔΓ αυτόν τον λόγο ζητώ να με εμπιστευτείτε, 
για οποιοδήποτε οικογενειακό και επαγγελματικό σας πρόβλημα. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία για την σοβαρότητα του 
γραφείου και εμού προσωπικά, απευθυνθείτε σε 

οποιαδήποτε Αστυνομική Υπηρεσία του Πειραιά και της Αθήνας.
Το νραφείο προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες.
1. Επιτήρηση ανηλίκων (ναρκωτικά).
2. Παρακολουθήσεις. Ναυτιλιακά, αισθηματικά, 

κληρονομικά.
3. Αναζητήσεις ατόμων: Οφειλές, χρέη.
4. Οικογενειακός σύμβουλος
5. Ασφάλεια τηλεφωνικών συνδιαλέξεων 

(υπερσύγχρονου ηλεκτρονικού εξοπλισμού).
6. Ομπρέλα ασφαλείας συνεδρίων.
7. Εμπορικών βιομηχανικών.
8. Ανάθεση χρηματαποστολής.
9. VIP'S PROTECTION (Αυτοκίνητα πολυτελείας).

Ηρώων Πολυτεχνείου 4Α,
Τηλ.: 41.18.650, κινητό 094 362855, fax 41.18.650

Σ. ΠΑΓΩΝΗΣ
Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541

Υπάρχει ένα κατάστημα που σας 
καλύπτει απόλυτα και σας παραδίδει 
α μ έ σ ω ς ,  έ τ ο ι μ ε ς  σ τ ο λ έ ς  κ α ι π α ρ α γ γ ε λ ί α ,
εξαρτήσεις και αξεσουάρ.

* Ελληνικής Αστυνομίας
* Αεροπορίας
* Στρατού Ξηρός
* Εμπορικού και Πολεμικού Ναυτικού
* Λιμενικού Σώματος 
λ- Πυροοβεοτικοϋ Σώματος

- Στολές »
- Πουκάμισα }
- Παντελόνια >

-  Πηλίκια
- Παπούτσια
- Ζώνες
- Σήματα και δακρίτικα
- Παράσημα όλων των 
σωμάτων

- Ειδικός εξοπλισμός
- Θήκες όπλων χαμηλής, 

υψηλής μασχάλης
- Χειροπέδες όλων των τύπων 
- Γκλομπς
- Αλεξίσφερο, γιλέκο
- Είδη επιβίωσης

Κανακάρη 75, Πάτρα, Τηλ. - Fax 061 - 220 541
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ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΟΝ

Σ το  πλέον σύγχρονο μέ 
σο επικοινωνίας, το  Ί 
ν τερ νετ , σ τρέφ ετα ι η 

Γερμανία , π ροκειμένου να 
βρει τους κατόχους τω ν έργων 
τέχνης, που εκλάπησαν από 
τους ναζί, στην κατεχόμενη 
Ευρώπη, εν καιρώ πολέμου. 
Χ ιλιάδες ζωγραφικοί πίνακες, 
και άλλα αντικείμενα τέχνης 
είχαν συσσωρευθεί από τους 
ναζί στο Μόναχο, προκειμέ
νου να κοσμίσουν το  μουσείο 
που ονειρευόταν να οικοδομή
σει ο... φ ιλότεχνος Χ ίτλερ  στη 
γενέτειρα του, το  Λ ιντς  της 
Αυστρίας. Μ ετά  τον πόλεμο, 
οι Αμερικανοί και η τό τε  Δ υτι
κή Γερμανία προσπάθησαν να 
βρουν τους νόμιμους δικαιού
χους αυτών των έργων τέχνης, 
πράγμα που κατέστη σχεδόν 
αδύνατον, αφού πολλοί είχαν 
χαθεί στο Ολοκαύτωμα, ή εί
χαν μεταναστεύσει ως συνέ
πεια του μεταπολεμικού χά
ους. Σήμερα, η ενωμένη Γερ
μανία κάνει μια ακόμη προ
σπάθεια, μέσω του Δ ιαδικτύ
ου, στο οποίο εμφανίζετα ι κα
τάλογος των κλοπιμαίων, με 
φωτογραφίες και πληροφορίες 
για τους... ενδιαφερομένους. 
Ο ύτε αυτή η προσπάθεια, ό
μως μπορεί να θεωρηθεί ολο
κληρωμένη, δεδομένου ότι η 
“ συλλογή”  των έργων αφορά 
μόνον όσα κατέληξαν στη Δυ
τική  Γερμανία.

ια φτωχή μητέρα α
πό το Σ ικρ της νο
τιοανατολικής Βολι

βίας, επειδή δεν είχε τα  μέσα 
να αναθρέψει το  μόλις πέντε 
μηνών παιδί της, το  παρέδωσε 
στην Αστυνομία της πόλης! Η 
νεαρή μητέρα  δήλωσε στο 
διοικητή του τμήματος: “ Προ
τιμώ  σε σας, παρά σε οποιον- 
δήποτε άλλον” .

Ηάφρων ενέργεια ενός 
Νορβηγού αγρότη, ο 
οποίος μπήκε σε κλου

βί με στρουθοκαμήλους σε πε
ρίοδο ζευγαρώματος, τον έ 
σ τειλε  στο νοσ οκομείο  με 
σπασμένα πλευρά. Έ να αρσε
νικό πουλί, το  οποίο πιθανότα

τα τον πέρασε για ερω τικό α
ντίπαλο... χωρίς φτερά, τον 
κλότσησε άγρια όταν μπήκε 
στο κλουβί του, όπου βρισκό
ταν μαζί με δύο θηλυκά. Ο ι 
συνάδελφοι του αγρότες δεν 
μπόρεσαν να δώσουν άλλη ε 
ξήγηση στην επίθεση του ο
γκώδους πτηνού, αποδίδοντάς 
τη σε ...σκηνή ζηλοτυπίας. Η 
εκτροφή στρουθοκαμήλων, το 
κρέας των οποίων πωλείται α
κριβά, είναι ιδιαίτερα διαδεδο
μένη τα  τελευτα ία  χρόνια με
τα ξύ  τω ν Νορβηγών αγροτών, 
οι οποίοι όμως φαίνεται ότι 
δεν έχουν εξο ικειω θεί ακόμη 
με τις  ιδ ια ιτερότητες τω ν τε 
ράστιων αυτών πτηνών, ορι
σμένα από τα οποία ζυγίζουν 
αρκετούς τόνους.

Οι... άπλυτοι δεν μπο
ρούν να έχουν θέση 
στις βρετανικές  β ι

βλιοθήκες. Η  δυσοσμία από 
την  απλυσιά τους θα θεωρείται 
στο εξής λόγος εκδίω ξης τους 
από τα  αναγνωστήρια, ακόμη 
και επιβολής προστίμου! Η  Έ 
νωση Βιβλιοθηκώ ν του Λαν- 
καρσάιρ στο βρετανικό νότο 
αποφάσισε να βάλει τα  πράγ
ματα στη θέση τους κ ι εξέδω 
σε ανακοίνωση σύμφωνα με 
την οποία, θα απαγορεύεται η 
είσοδος σε άτομα πάσχοντα α
πό μολυσματικές ασθένειες, 
αλλά κα ι σε άτομα που είναι α
δικαιολόγητα βρώμικα κα ι εκ 
πέμπουν δυσάρεστες μυρω 
διές! Προς αποφυγήν παρεξη
γήσεων, εκπρόσωπος της Έ 
νωσης διευκρίνισε ό τι το νέο 
μέτρο δεν αφορά την  ξαφνική 
εισβολή... ρυπαρών ατόμω ν 
στις βιβλιοθήκες. Τ ι συνέβη 
λοιπόν κα ι ο ι αρμόδιοι ανα
γκάστηκαν να λάβουν τέτο ια  
ριζοσπαστικά μέτρα; Μήπως 
τελικώ ς η φήμη που θέλει τους 
Βρετανούς να μην έχουν και 
τόσο καλή σχέση με το  νερό 
και το  σαπούνι εμπεριέχει αρ
κετή  δόση αλήθειας;

Μεγάλο ο ικογενειακό 
μπλέξιμο προκάλεσε 
Κ ονγκολέζος σύζυ

γος κα ι γαμπρός, ο οποίος ε 

κτός από πατέρας έγινε κα ι πε
θερός του  εαυτού του ! Ο 
40χρονος άνδρας απέκτησε δί
δυμα από τη  γυναίκα του, αλ
λά κα ι από την  πεθερά του, 
την οποία ηράσθη σφόδρα ε
πειδή μαγείρευε καταπληκτι
κά! Η  σύζυγος, πάντως, όταν 
έμαθε όλη την  αλήθεια δεν το 
ά ντεξε κα ι εξαφανίστηκε μετά 
τη  γέννα τω ν διδύμων αγοριών 
της. Απαθής ο δράστης έλεγε 
περήφανος την  ιστορία του σ ’ 
όποιον ζητούσε λεπτομέρειες, 
ακόμη κα ι από ραδιοφώνου, ε- 
πιμένοντας ότι έστησε σπιτικό 
με την  πεθερά του, επειδή κέρ 
δισε την  καρδιά του με τη  μα
γειρική της...

Προς αποφυγήν παρε
ξηγήσεω ν και παρερ
μηνειών, το  Αγγλικό 

Υπουργείο Συγκοινωνιών ανα
κοίνωσε ότι απαγορεύεται η 
έκδοση αδειών κα ι πινακίδων 
κυκλοφορίας που θα περιέ
χουν στη σειρά τα  γράμματα 
SEX. Η  απαγόρευση ανακοι
νώ θηκε έπειτα από σχετική ε
ρώτηση στη βουλή, προφανώς 
ορισμένω ν σεμνότυφω ν. Ο 
αρμόδιος υπουργός παραδέ
χθηκε ό τι υπάρχουν αρκετά 
αυτοκίνητα  με αυτά τα  γράμ
ματα στον αριθμό τους κα ι δε
σ μεύτηκε να επιληφθεί του θέ
ματος. Έ λα όμως που ορισμέ
νοι οδηγοί ζητούν επίμονα τα 
συγκεκριμένα γράμματα στις 
πινακίδες τους...

Ο νόμος της αντεκδίκη
σης, η πανάρχαια “ βε
ντέτα ”  γνω ρίζει την  α
ποθέωση του  στη γειτον ική  
Αλβανία, όπου πολίτες συνεχί

ζουν να κρατούν το  νόμο στα 
χέρια τους, ενώ οι αρχές δεί
χνουν αδύναμες να αντιδρά- 
σουν. Σύμφωνα με το  εθιμικό 
αυτό δίκαιο της βεντέτας, υπο
χρεώνονται τα  αρσενικά παι
διά μόλις συμπληρώσουν τα 
δέκα τους χρόνια να κλειδα
μπαρώνονται στα σπίτια τους, 
για το  λόγο ότι θεωρούνται 
“ ανδρειωμένοι”  και έτσ ι ανα
γνω ρίζεται το  δικαίωμα στους 
αντιπάλους, με τους οποίους

οι οικογένειες τους έχουν δια
μάχες, να τα  σκοτώσουν σαν 
να ήταν ενήλικες. Αποτέλεσμα 
είνα ι εκατοντάδες παιδιά στη 
βόρεια Αλβανία  να μην γνωρί
σουν παιδικά χρόνια κα ι παι
χνίδια. Ο ι αρνητικές διαστά
σεις όμως του φαινομένου αυ
τού είνα ι διπλές, αφού από την 
μια μένουν αγράμματα κα ι α
πό την  άλλη, η “ φυλάκιση”  
στους τέσσερις τοίχους τους 
σπιτιού τους, τους μετατρέπει 
σε ψυχρούς δολοφόνους όταν 
μεγαλώσουν. Από το  1991 μέ
χρι σήμερα ο αριθμός τω ν θυ
μάτω ν του άγραφου νόμου, 
του “ κανούνι” , όπως λέγεται, 
ανέρχεται στα 1800. Η  πλειο- 
ψηφία τω ν θυμάτων είνα ι με
τα ξύ  20-30 ετών. Σ ’ ολόκληρη 
την  Αλβανία, 5000 οικογένειες 
βρίσκονται σε “ βεντέτα” . Από 
αυτές 860 οικογένειες βρίσκο
ν τα ι κυ ρ ιο λεκτικά  “ έγ κ λ ε ι
στες”  στα σπίτια τους για το 
φόβο της βεντέτας. Ενώ ο θά
νατος περιμένει 2000 παιδιά...

Γ  " I .... η μείνε έκπληκτος νεα-
| Η  ρός Βρετανός νεφρο- 
J __Απαθής από την  προθυ

μία δεκάδων συμπατριωτών 
του να του προσφέρουν τα  νε
φρά τους, με αντάλλαγμα τα  3 
δις δραχμές που κέρδισε στο 
Λ ό ττο . Ο Μ ικ  Τέιλορ, 26 χρό
νων, είναι νεφροπαθής από 11 
ετώ ν κα ι έχει κάνει ήδη δύο α
ποτυχημένες μεταμοσχεύσεις 
νεφρού. Ό ταν όμως κέρδισε το  
Λ ό ττο , δήλωσε διατεθειμένος 
να ανταλλάξει την απρόσμενη 
περιουσία του με ένα υγιές ν ε
φρό. Κ ι έπεσαν “ βροχή”  οι 
προσφορές των δωρητών. Μ ό 
νο που η βρετανική νομοθεσία 
απαγορεύει την εμπορία οργά
νων κα ι ο νεαρός αναγκάστη
κε να αποσύρει τη  δική του 
προσφορά, περιμένοντας τη  
σειρά του στη λίστα αναμο
νής.....

Μια εντυπωσιακή συλ
λογή από 33 αντικεί
μενα αρχαίας ελλη 

ν ικής  τέχνης θα επ ιστρέφει 
στην Ελλάδα η κυβέρνηση της 
Αυστραλίας, Τα αρχαία, τα  ο-
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ποία είχαν κλαπεί από τη  χώρα 
μας, εντόπισε η αυστραλιανή 
Ομοσπονδιακή Α σ τυνομία . 
Θ α παραδοθούν σε ειδική εκ 
δήλωση που θα γ ίνει στη Μ ελ 
βούρνη. Επίσης πριν δύο χρό
νια, κα τά  τα  εγκα ίν ια  του 
Μ ουσείου Ελληνικώ ν Αρχαιο
τήτω ν της Μ ελβούρνης, είχαν 
παραδοθεί στο ελληνικό  Υ 
πουργείο Πολιτισμού τέσσερα 
αρχαία ελληνικά  αγγεία.

Τ α χρειάστηκαν ο ι ιατρο
δ ικαστές της  Μ παν
γκόκ, όταν την ώρα που 

πραγματοποιούσαν αυτοψία 
στο πτώμα ενός ηλικιω μένου 
άνδρα, εκείνο  άρχισε να κινεί
τα ι! Αμέσως τον “ πακετάρι
σαν”  κα ι τον έστειλαν στο νο
σοκομείο της πόλης. Τ ι είχε 
συμβεί; Την προηγούμενη, έ 
νας 75χρονος άνδρας κατέρ- 
ρευσε έξω  από μια κλιν ική στη 
Μ παγκόκ. Ο ι αστυνομικοί δια
πίστωσαν ότι δεν έχει σφυγμό 
κα ι τον έστειλαν στο νεκροτο
μείο. Αφού έμεινε μιά μέρα 
στο ψυγείο ήρθε κα ι η ώρα της 
ια τρ οδ ικα σ τικής εξέτασ ης. 
Κα ι τό τε  το  πτώμα, κινήθη
κε....

Οι μέλλουσες μαμάδες 
του σουηδικού στρα
τού θα έχουν σύντομα 

τη δική τους ξεχω ριστεί γκαρ- 
νταρόμπα. Σ το  πλαίσιο της γε
νικότερης ανανέωσης της πε- 
ριβολής του στρατεύματος, οι 
Σουηδοί αποφάσισαν την  κα
τασκευή ειδικής στολής για τις 
εγκύους α ξιω μα τικούς  κα ι 
στρατιωτίνες, αφού η καριέρα 
τω ν γυναικών στο στρατό ε ί
να ι πλέον γεγονός με... θηλυ
κές απαιτήσεις. Μ ια  εγκυμο
νούσα με καλή υγεία μπορεί 
να παρίσταται στην εργασία 
της μέχρι την  ώρα που θα γεν
νήσ ει κ ι αυτό σημαίνει ό τι 
πρέπει να νιώ θει άνετα κα ι βο
λικά στο χώρο της εργασίας 
της. Δεν προβλέπεται, βεβαίως 
στολή αγγαρείας για τις  εγκύ
ους στρατιωτίνες, αλλά μια ρι
χτή “ του νίκ”  που θα καλύπτει 
τον  καρπό της κοιλιάς της, ε 
ξασφαλίζοντας παράλληλα ά

νεση στις κινήσεις. Α ν  κα ι 
προς το  παρόν η γυναικεία πα
ρουσία στο σουηδικό στράτευ
μα δεν ξεπερνά το  2%, αυτό 
δεν σημαίνει ό τι “ αύριο”  δεν 
μπορεί να αυξηθεί περισσότε
ρο, αφ ’ ης στιγμής μάλιστα θα 
υπάρχει και η αναγκαία για τις 
εγκυμονούσες πρόβλεψη.

ΕI νας πύθωνας, μήκους 
[τεσ σάρω ν μέτρω ν α- 
| ναστάτωσε για δύο μέ

ρες αστυνομικό τμήμα  στην 
Ινδία, όπου κατέφυγε για να 
προφυλαχθεί από κα τα κλυ - 
σμιαία βροχή. Σ τον πύθωνα, 
που κο ιμόταν μπροστά από 
την  σκοπιά σκόνταψε ο φρου
ρός που τον  πήρε για ξύλο ! Ο 
πύθωνας, παρά το  κυνηγητό, 
επέστρεψε κα ι κο ιμόταν εκεί... 
ώσπου παραδόθηκε σε ζωολο
γικό κήπο!

Σύμφωνα με στοιχεία έ
ρευνας της EUROSTAT 
που παρουσιάστηκαν με 

την ευκαιρία της Παγκόσμιας 
Ημέρας του Καπνίσματος, ένα 
τρισεκατομμύριο δραχμές δα
πανούν οι Έ λληνες για την 
προμήθεια τσιγάρων, ενώ σε 
κάθε καπνιστή αντιστοιχούν 
3χιλιάδες 20 τσιγάρα το χρό
νο. Ανησυχητικά είναι και τα 
στοιχεία για το  κάπνισμα στα 
ελληνικά  σχολεία. Τρία στα 
δέκα ελληνόπουλα δοκ ιμά 
ζουν τσιγάρο στα 13 τους χρό
νια και δύο από αυτά γίνονται 
συστηματικοί καπνιστές, ενώ 
ένας στους δύο έφηβους κα
πνίζει μισό πακέτο κάθε μέρα, 
όπως προέκυψε από έρευνα 
του  Ελληνικού  Ιδρύματος 
Καρδιολογίας. Ο ι επιστήμονες 
τόνισαν ότι το  κάπνισμα είναι 
η κύρια αιτία γήρανσης του 
ανθρώπινου οργανισμού και 
δημιουργεί στην αναπνοή και 
στην καρδιά άπειρα προβλή
ματα. Σ ε δεκαπέντε χιλιάδες α
νέρχονται κάθε χρόνο οι θάνα
το ι στη χώρα μας από το  τσ ι
γάρο. Από το 43%  του πληθυ
σμού που καπνίζει, χάνουν τη 
ζωή τους από καρκίνο  του 
πνεύματος ετησίως 3.500 άν- 
δρες κα ι 500 γυναίκες. Π αγκό

σμια ένας στους τέσσερις κα
πνιστές πεθαίνει από το  τσ ιγά
ρο, ενώ οι γιατροί υπολογί
ζουν ότι κάθε καπνιστής χάνει 
10 έως 15 χρόνια από τη  ζωή 
του. Ο αριθμός θανάτων από 
το  τσιγάρο αυξάνεται κα ι υπο
λογίζετα ι το  2025 να πεθαί
νουν 10.000.0000 άνθρωποι. 
Ο ι πιο άκαπνοι ευρωπαίοι ε ί
να ι οι Σκανδιναβοί κα ι ιδ ια ιτέ
ρως οι Νορβηγοί.

ΟΦλάουντερ, ο αθυρό
στομος παπαγάλος, 
βρήκε στοργή και μό

νιμη στέγη σ ’ ένα ίδρυμα υιο
θεσιών στη Βόρεια Καρολίνα. 
Ο  Φ λάουντερ είχε γίνει τόσο 
αθυρόστομος ώστε δεν μπο
ρούσε πλέον να σταθεί στο 
πλευρό του ιδιοκτήτη και εκ 
παιδευτή του, Μ π ρεντ Μ ά - 
τζεκ , ο οποίος αποφάσισε να 
τον δ ιώ ξει προς υιοθεσία. Ο 
παπαγάλος εκσ τομ ίζει τις  βρι
σιές που του έμαθαν ο Μ πρέντ 
κα ι οι φ ίλοι του στα φοιτητικά  
τους χρόνια όποτε του “ καπνί
σει”  με αποτέλεσμα κάποτε να 
γίνετα ι ενοχλητικός. Μ όνο στο 
ίδρυμα της Βόρειας Καρολί
νας είνα ι ευπρόσδεκτος, κα 
θώς, όπως λένε οι ιθύνοντες, 
τους κάνει να γελάνε τόσο, ό
σο δεν γέλασαν ποτέ. Κ ι επει
δή το  γέλιο κάνει καλό στην υ
γεία κα ι στην ψυχική ισορρο
πία, τον κράτησαν.

Ανάμεσα στα πολλά 
πράγματα που αναμέ
νετα ι να αλλάξουν με 

την  έλευση της νέας χιλιετίας, 
στον ευρωπαϊκό χώρο θα είναι 
ενδεχομένως κα ι η κατάργηση 
της υποχρέωσης τω ν ανδρών 
να φορούν κοστούμι, σε ορι
σμένα επαγγέλματα, όπως οι 
δικηγόροι για παράδειγμα. Κ ι 
αυτό επειδή η επιβολή του 
κουστουμιού όπως και άλλοι 
ενδυματολογικοί κώδικες, οι 
οποίοι υποχρεώνουν για παρά
δειγμα τις γυναίκες να φορούν 
μόνο φούστες, ουσιαστικά πα
ραβιάζουν την ελευθερία της 
έκφρασης κα ι το  δ ικα ίω μα 
στην ελεύθερη επιλογή. Στο 
μέλλον, οι εργαζόμενοι που θα

εξαναγκάζονται από τους ερ
γοδότες τους σε ορισμένο εν- 
δυματολογικό κώδικα θα μπο
ρούν να προσφεύγουν στο Ευ
ρωπαϊκό Δ ικαστήριο, επικα
λούμενοι την  Ευρωπαϊκή Σ ύμ
βαση για τα Ανθρώπινα Δ ι
καιώματα. Η ενσωμάτωση της 
εν λόγω σύμβασης στα εθνικά 
δίκαια τω ν χωρών μελών θα 
δώσει τη  δυνατότητα σε όσους 
δυσανασχετούν με την  επιβο
λή ενδυματολογικού κώδικα 
να προσφεύγουν εναντίον των 
αφεντικώ ν τους στα εργατικά 
δικαστήρια, επ ικαλούμενοι το 
δικαίωμά τους στην... ελεύθε
ρη έκφραση.

Π ο ενα στήθος της γυ
να ίκας του  επ ικαλέ
σ τηκε ως λόγο διαζυ

γίου ένας 27χρονος Αιγύπτιος, 
φοβούμενος ότι η σύζυγος του 
δεν θα μπορούσε με ένα στή
θος να μεγαλώσει σωστά τα 
παιδιά του ! Χ ρ ε ιά σ τη κε  η 
γνωμάτευση τω ν γιατρών, οι 
οποίοι τον διαβεβαίωσαν ότι η 
20χρονη σύζυγός του χαίρει ά- 
κρας υγείας, για να κατευνα
στούν ο ι ανησυχίες του, ενώ 
το  δικαστήριο προς το  οποίο 
είχε προσφύγει απέρριψε το  
α ίτημα του. Το ζευγάρι είχε 
παντρευτεί πριν από 20 μήνες, 
αλλά επειδή συνηθίζεται στις 
απομακρυσμένες αγροτικές  
περιοχές της Αιγύπτου, ο ι σύ
ζυγοι να αποφεύγουν τις  πολύ 
...στενές επαφές, ο γαμπρός 
φαίνεται ό τι δεν είχε ανακαλύ
ψει πως έλειπε από τη  γυναίκα 
του το  δ εξ ί στήθος της.

F  1  1 να ζευγάρι συνελήφθη 
I — i στην περιοχή της Α λ - 

Λ — J  μερία (νότια  Ισπανία) 
επειδή χρηματοδότησε κατα
σκευή οίκου ανοχής με επιδό
τηση της Ευρωπαϊκής Έ νω 
σης! Η  επιδότηση εννέα εκα
τομμυρίω ν πεσετών (18 εκα 
τομμύρια δραχμές), είχε χορη
γηθεί από το  Ταμείο Π εριφε
ρειακής Ανάπτυξης Ε.Ε για 
κατασκευή στη συγκεκριμένη 
περιοχή κέντρου ιππασίας! 
Ε π ιμέλεια :
Π.Υ. Α φ ρ ο δ ίτη  Κ ο κκ ίνο υ
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Η κα Ελένη Ολυμπίου υπάλληλος 
Εθνικής Τράπεζας κάτοικος Θεσ/νίκης εκ
φράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς το 
Διοικητή και όλο το Προσωπικού του Τμή
ματος Τροχαίας Λαμίας, για το αμέριστο εν
διαφέρον τους κατά το πολύνεκρο δυστύχη
μα που έγινε πρόσφατα, στο 16ο χιλ. της Ε
θνικής οδού Λαμίας Θεσ/νίκης, με το λεω
φορείο των Υπαλλήλων της Εθνικής Τράπε
ζας και νταλίκας που δίπλωσε στη μέση του 
δρόμου. ‘‘Όλοι τους -επισημαίνει στην ευχα
ριστήρια επιστολή της- από την πρώτη κιό
λας στιγμή μας συμπαραστάθηκαν κάνοντας 
τα αδύνατα, δυνατά, για να μας σώσουν. Α
ξίζουν θερμά συγχαρητήρια για την ταχύτα
τη επέμβασή τους, για την ηθική τους συ
μπαράσταση καθώς και για τη διαφύλαξη 
των ατομικών μας πραγμάτων

I  Η  κα Σταυρούλα Σταυροπούλου
κάτοικος Παγκρατίου ευχαριστεί θερμά το 
πλήρωμα του περιπολικού A 4-4 της Τ' αλ
λαγής: Αρχιφύλακα Τσόλια Απόστολο και 
Αστυφύλακα Κιάκο Λημήτριο για την άμεση 
κινητοποίησή τους και σύλληψη γυναίκας 
που της είχε κλέψει την τσάντα της. Συγκε
κριμένα η κα Τσόλια ενώ βρισκόταν με φιλι
κή της παρέα σε καφετέρια στο Παγκράτι, 
κάθισε απαρατήρητη σε διπλανό τραπέζι 
κάποια γυναίκα η οποία εξαφανίστηκε μετά 
από λίγο βιαστικά, χωρίς να την αντιληφθεί 
κανείς. Όταν η παθούσα αργότερα αναζήτη
σε από την καρέκλα την τσάντα της διαπί
στωσε ότι έλλειπε και κάλεσε αμέσως την Ά
μεση Δράση. Με την περιγραφή που έκανε 
στους αστυνομικούς ο σερβιτόρος για την ύ
ποπτη γυναίκα, χωρίς να χαθεί πολύτιμος 
χρόνος, οι προαναφερόμενοι αστυνομικοί 
προέβησαν σε συστηματική αναζήτηση που 
είχε σαν αποτέλεσμα τον εντοπισμό και σύλ
ληψη της δράστιδας επιστρέφοντας ταυτό
χρονα και το πορτοφόλι.

Ο Σύλλογος διδασκόντων. οι μα
θητές και οι γονείς του Λημ. Σχολείου Βά- 
ρης-Μάννα Σύρου ευχαριστούν θερμά τον 
Υπαστυν. Β ’ κ. Τσιτωνάκη Νικόλαο, ο οποί
ος με δική του πρωτοβουλία και θέληση πα
ρουσίασε για μια ακόμη φορά στους μαθη
τές του ανωτέρω Σχολείου θέματα κυκλοφο- 
ριακής αγωγής. ‘‘Π παρουσίαση τέτοιας ε-

ξειδικευμένης γνώσης -επισημαίνει στην ευ
χαριστήρια επιστολή του ο Λ/ντής του σχο
λείου κ. Αναστάσιος Αρμακόλας- συμβάλλει 
θετικά στην ευαισθητοποίηση των αυριανών 
πολιτών της κοινωνίας μας και σαν σχολική 
μονάδα προτείνουμε τη συνέχιση και καθιέ
ρωση αυτού του θεσμού Για τον ίδιο λόγο 
εκφράζουν τις ευχαριστίες προς τον κ. Τσι- 
τωνάκη και ο Σύλλογος Διδασκόντων κα
θώς και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμό
νων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ερμούπο- 
λης Ν. Κυκλάδων.

Ο κ. Γιαννακόπουλος Δημή- 
τριος κάτοικος Πετραλώνων Χαλκιδικής, 
μελισσοκόμος, εκφράζει π ς  θερμές του ευ
χαριστίες προς το προσωπικό του Σώματος 
Συνοριακού Φυλακίου Ειδομένης, για την 
προστασία και ασφάλεια που του παρείχε 
κατά την μεταφορά των μελισσών του σε 
άλλη περιοχή.

Ο Δ/ντής και το προσωπικό της
ΔΕΗ Περιοχής Θηβών, εκφράζουν τα συγ
χαρητήριά τους προς το προσωπικό των Υ
πηρεσιών της Αστυνομικής Υποδ/νσης θη
βών, για την άμεση κινητοποίησή τους και 
τις συντονισμένες ενέργειές τους με αποτέ
λεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων που ενέχο
νται σε πρόσφατη εικονική ληστεία της χρη
ματαποστολής της ΔΕΗ στη Θήβα με λεία 
16.000.000 δρχ., ποσό που σχεδόν στην ο
λότητά του (14.500.000) βρέθηκε και επι- 
στράφηκε στη ΔΕΗ.

'yCxi Ο Ανθ/μος κ. Κανέλλος Ιωάννης 
του Κων/νου που υπηρετεί στο Τμήμα Δίω
ξης Εκβιαστών της ΔΑΑ/ΥΔΕΖΙ/3ο εκφρά
ζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τον κ. Υ
πουργό Δημόσιας Τάξης, τον Αρχηγό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, τη Διεύθυνση Δημο
σίων Σχέσεων καθώς επίσης και στο Ίδρυ
μα ‘‘εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας", για την 
οικονομική ενίσχυση που διέθεσαν μετά το 
σοβαρό τραυματισμό του από κακοποιούς 
κατά τη διάρκεια διατεταγμένης υπηρεσίας.

Μ λ λ  Ο κ. Νικόλαος Νικολαίδης κάτοι
κος Αθηνών ευχαριστεί θερμά τους αστυφύ
λακες: Πολύζο Αθανάσιο και Γαρδάνη
Κων/νο που υπηρετούν στην Αστυν. Δ/νση

Εύβοιας και συγκεκριμένα ο μεν πρώτος 
στον Αστυν. Σταθμό Καθενών και ο δεύτε
ρος στον Αστυν. Σταθμό Στενής, γιατί - ό
πως επισημαίνει ο ίδιος σε ευχαριστήρια ε
πιστολή του - του έσωσαν πρόσφατα τη ζωή 
από άμεσο κίνδυνο όταν είχε χαθεί σε κά
ποιους λόφους της περιοχής με πυκνή βλά
στηση και δεν μπορούσε να επιστρέφει. Οι 
δύο αστυνομικοί μετέβησαν στην περιοχή 
ως ομάδα διάσωσης και αφού τον αναζήτη
σαν ολόκληρο το βράδυ, τον εντόττισαν την 
επομένη το πρωί σώο. Ο ένας από τους α
στυνομικούς μάλιστα είχε τραυματιστεί στη 
μύτη.

Ο Σχολικός Σύμβουλος της 34ης 
Περιφέρειας Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Αθη
νών κ. Δημήτριος Καρδαράκος και οι εκπαι
δευτικοί της ιδίας περιφέρειας εκφράζουν 
τις θερμές τους ευχαριστίες και τα ειλικρινή 
τους συγχαρητήρια προς τον Αρχηγό της Ελ
ληνικής Αστυνομίας και τη Δ/νση Τροχαίας 
Αττικής, για την ευαισθησία τους να διαθέ
σουν τον Αστυν. Β ’ κ. Πανταζόπουλο Γεώρ
γιο προκειμένου να παρουσιάσει ομιλία με 
θέμα "οδική κυκλοφοριακή ασφάλεια” σε 
σεμινάριο που οργάνωσε το Γραφείο του 
Σχολικού Συμβούλου για τους εκπαιδευτι
κούς της Περιφέρειας. Ιδιαίτερες ευχαριστί
ες και συγχαρητήρια απευθύνουν επίσης και 
προς τον Αστυν. Β ’ κ. Πανταζόπουλο Γεώρ
γιο που υπηρετεί στο ΤΟΤΑ-Πειραιά, ο ο
ποίος άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις με 
την άμεσότητά του, το ύφος του, την εμπερι
στατωμένη εισήγησή του και το υλικό που 
παρουσίασε στους 110 δασκάλους που πα
ρακολούθησαν το σεμινάριο.

i Οι υπήκοοι Πολωνίας Εννα και 
Zbigniev Frackiewicz συγχαίρουν και ευχα
ριστούν θερμά τους Διοικητές και όλο το 
προσωπικό τόσο της Πυροσβεστικής Υπηρε
σίας Κέρκυρας όσο και του Αστυν. Τμήμα
τος Σκρίπερου Ν. Κέρκυρας, για τον άριστο 
συντονισμό τους, την αυτοθυσία που υπέδει
ξαν στην τέλεση του καθήκοντος και την α
ποτελεσματική δράση τους που είχε ως απο
τέλεσμα τη διάσωση του κ. Frackiewicz, ο 
οποίος είχε χαθεί κατά την εκεί παραμονή 
του ως τουρίστας, σε απόκρημνη δασώδη 
περιοχή του Νησιού.
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κ. Χαράλαμπος Κολοβέρος 
και η σύζυγός τον Σουλτάνα ευχαριστούν 
θερμά τον Υπαστυν. Β ' κ. Λέτσα Σπυρίδω
να που υπηρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Κο- 
λωνού, για την συμπεριφορά του και το εν
διαφέρον που έδειξε σε οικογενειακή τους υ
πόθεση.

Ο κ. Γαλανός Αγαπητός, κάτοι
κος Καλλίπολης, εκφράζει δημόσια την ευ
γνωμοσύνη του προς την Ελληνική Αστυνο
μία και ιδιαίτερα προς τον Αρχ/κα κ. Με
ταξωτό Βασίλειο που υπηρετεί στο Αστυν. 
Τμήμα Πειραιά, ο οποίος με κίνδυνο της ζω
ής του έσωσε την 13χρονη κόρη του Ανα
στασία από βέβαιο πνιγμό.

Μ  Ακαδημαϊκός, Καθηγητής κ. 
Πάνος Α. Λιγομενίδης εκφράζει τις θερμές 
του ευχαριστίες και τα συγχαρητήριά του 
προς όλο το Προσωπικό του Αστυνομικού 
Τμήματος Κολωνού για την άψογη και αν
θρώπινη συμπεριφορά τους σε κρίσιμες ώ
ρες μεγάλης ψυχολογικής δοκιμασίας που 
πέρασε πρόσφατα η οικογένειά του.

p  Ο κ. Βαφειάδης Ιωάννης και η
σύζυγός του κάτοικοι Χαϊδαρίου ευχαρι
στούν θερμά την Ελληνική Αστυνομία στο ό
νομα του άγνωστου αστυνομικού που τους 
συνοδέυσε πρόσφατα έως το μαιευτήριο Η
ΡΑ, προσφέροντας έτσι πολύτιμο χρόνο τό
σο για την υγεία της μητέρας όσο και του νε
ογέννητου παιδιού.

Ο Δήμαρχος Θήρας Ν. Κυκλά
δων κ. Αρτέμιος Μητροπίας εκφράζει τις ευ
χαριστίες του και τα συγχαρητήριά του προς 
το Διοικητή και όλο το προσωπικό του Α
στυνομικού Τμήματος Θήρας, για τις άοκνες 
προσπάθειές τους προκειμένου να στεφθούν 
με επιτυχία τα νέα μέτρα κυκλοφοριακής 
ρύθμισης που ελήφθησαν μετά την πεζοδρό
μηση της κεντρικής πλατείας των Φηρών.

j Ο Σύνδεσμος Αποστράτων Αστυ
νομικών Νομού Ξάνθης σε ευχαριστήρια ε
πιστολή τους που απευθύνουν προς την πο
λιτική και φυσική Ηγεσία του Υ.Δ. Τ, μεταξύ 
άλλων αναφέρουν: " Κατά την παραμονή 
μας σε παραθαλάσσιο χωριό της εσωτερικής

πλευράς του καταπράσινου Πηλίου, τις εκεί 
μετακινήσεις-επισκέψεις μας, καθώς και τη 
διέλευσή μας από τα Τρίκαλα, αποκομίσαμε 
τις καλύτερες εντυπώσεις οι οποίες κυριολε
κτικά θα μας μείνουν αξέχαστες. “Ανεπιφύ
λακτα -επισημαίνει στην επιστολή του ο 
Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Γιώργος Τσα- 
πάλης- αυτό οφείλεται στην ομολογουμένως 
ανεπανάληπτη υποδοχή και φιλοξενία που 
μας επιφυλάχθηκε καθώς και τις εν συνεχεί
α διευκολύνσεις που μας παρασχέθηκαν από 
τους εν ενεργεία συναδέλφους του A. Τ. Μη- 
λέων: I) Αστυνόμο A ' κ. Θωμά Τζιωρτζιώ- 
τη, 2) Αρχ/κα κ. Ευθύμιο Ζαγκάνα, 3)Αρ- 
χ/κα κ. Γεώργιο Πέππα, 4) Αστυφ/κα κ. Βά- 
ϊο Ρήγα, 5) Αστυφ/κα κ. Νικόλαο Γκαβαρδί- 
να, 6) Αστυφ/κα Σταύρο Αίλη, 7) Αστυφ/κα 
Κουρούπη Παναγιώτη καθώς και τους Γενι
κούς Γραμματείς των Ενώσεων Αποστρά
των Αστυνομικών Μαγνησίας και Τρικάλων 
κ.κ. Γεώργιο Παπανικολάου και Βασίλειο 
Τσαούση, αντίστοιχα”.

Ν>> Ο κ. Γεώργιος Αρετάκης κάτοι
κος Αγ. Νικολάου Κρήτης εκφράζει τις θερ
μές του ευχαριστίες προς το Προσωπικό και 
τους Διοικητές των Τμημάτων Ασφαλείας 
και Τάξης Αγίου Νικολάου Κρήτης, για την 
άμεση και αποτελεσματική κινητοποίησή 
τους που είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη 
αλλοδαπού δράστη κλοπής αυτοκινήτου από 
το γκαράζ της επιχείρησής του.

m m  Η  Υπεύθυνη Οργάνωσης Εκδη
λώσεων του FORUM International Com
munications κα Μαρία Φρεζάδου ευχαρι
στεί θερμά και συγχαίρει το Προσωπικό της 
Δ/νσης Κρατικής Ασφάλειας, της Υποδιεύ
θυνση Προστασίας Επισήμων και της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσ/νίκης, για 
την ασφάλεια που παρείχαν πρόσφατα στους 
υψηλούς προσκεκλημένους κατά τη διάρ
κεια των εγκαινίων του Ιατρικού Διαβαλκα- 
νικού Κέντρου στη Θεσ/νίκη.

Ο Αρχηγός της Πολυεθνικής Α
στυνομικής Συμβουλευτικής Δύναμης της 
Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, στην Αλβανία , 
Συνταγματάρχης της Γαλλικής Χωροφυλα
κής κ. Claude Mendusse, εκφράζει την από
λυτη ικανοποίησή του, για τη συνδρομή της

Αστυν. Δ/νσης Κέρκυρας, κατά την πρόσφα
τη επίσκεψή του στο νησί, συνοδευόμενος 
από την οικογένειά του. Όπως τόνισε χαρα
κτηριστικά, εντυπωσιάστηκε, από την ευγέ
νεια και την καλή διάθεση των Αστυνομι
κών, που ήλθαν σε επαφή μαζί του, προκει
μένου να τον διευκολύνουν.

Ο κ. Ταυλάτος Ιωάννης κάτοικος 
Νέας Ιωνίας εκφράζει τα θερμά του συγχα
ρητήρια προς την Ελληνική Αστυνομία, και 
ειδικότερα προς το Διοικητή και όλο το 
Προσωπικό της Υποδ/νσης Ασφαλείας Κερ- 
κύρας, για την επιτυχία τους να συλλάβουν 
γυναίκα απατεώνα η οποία με το πρόσχημα 
της συγγένειας ή στενής γνωριμίας της με υ
ψηλά ιστάμενα πρόσωπα, εξαπατούσε διά
φορα άτομα υποσχόμενη διορισμό ή παρο
χή βοήθειας σε υποθέσεις τους αποσπώντας 
τους έτσι μεγάλα χρηματικά ποσά.

Ο Γεν. Γραμματέας του Συλλό
γου «Φροντίδα Ζώων» κ. Α. Φλέμιγκ ευχα
ριστεί θερμά το Διοικητή και το Προσωπικό 
του Αστυν. Τμήματος Αμαρουσίου για τις ά

μεσες ενέργειές τους οι οποίες είχαν ως α
ποτέλεσμα τη διάσωση μιας γάτας, η οποία 
βρισκόταν εγκλωβισμένη επί δύο ημέρες κα
τά τη διάρκεια του καύσωνα. Η Φροντίδα 
Ζώων συγχαίρει ιδιαίτερα το πλήρωμα του 
περιπολικού, για την ευαισθησία, ευγένεια 
και προθυμία που επέδειξε κατά την επιχεί
ρηση της διάσωσης.

; Ο Υπεύθυνος της Οργάνωσης του 
Χορηγικού Προγράμματος της Οργανωτικής 
Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων Αθήνα 
2004 κ. Πέτρος Συνοδινός ευχαριστεί και 
συγχαίρει την Ελληνική Αστυνομία, για την 
άρτια σχεδίαση και λήψη μέτρων Ασφά
λειας, Τάξης και Τροχαίας καθώς και την ά
ψογη συνεργασία της με τους εκπροσώπους 
της ΟΕΟΑ σε όλα τα θέματα, κατά την πρό
σφατη παρουσίαση του Προγράμματος στο 
Μέγαρο Μουσικής.

Επιμέλεια:
Π. Υ. Γεώργιος Χονδροματίδης
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΩΡΕΣ

ΣΤΑΥΡΟ ΛΕΞΟ

Ο ρ ιζ ό ν τ ια

Ι.Τ ω ν  υδάτων γίνεται τα Θεοφάνεια, 8. Μια... Κορέα, 
9. Αρχή... σωτηρίας, 10. Δεν υπάρχει δεύτερος, 11. Ναυτι
κό πρόσταγμα, 12. Μόριο όρκων, 13. Μ ένει κάθε πυρίμα
χο υλικό, 15. Είναι και οι δήμοι (αρχικά), 17. Μέρος από 
όπερα, 19. Πολλά έχει... ο ταλαίπωρος, 21. Χαμένο... φω
νήεν, 22. Ο αριθμός 72, 23. Διατυπωμένοι προφορικά, 26. 
Βλαβεροί μικροοργανισμοί, 27. Το ψευδώνυμο του Ίωνα 
Δραγοΰμη.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Βόρειος ψυχρός άνεμος, 2. Κ α μ ιά  φορά λύνο

ντα ι κ ι από... εξά ντλησ η , 3. Ο  βορειότερος ο ικ ισ μός 
της  γης, 4. Η  μοίρα... τω ν  προγόνων μας, 5. Μ ισά... 
μισά, 6. Μ ικρ ο ί Ά γιο ι, 7. Μ π ορεί να  ε ίνα ι κα ι... αβλα
βή, 11. Το τα ίρ ι ...της μάρας, 14. Μ ικρ ό  πήλινο δοχεί
ο για  νερό  ή κρασί, 16. Α λλ ιώ ς  λ έγετα ι κα ι άργυρος, 
18. Είδος παμφάγου νυχτόβ ιου  ζώου, 20. Η  πρώτη 
...βόλτα  μας, 22. Α ντικα τα σ τά θ η κε από το  κ ιλό , 24. 
Ασ ύμφω νος ...δήμος, 2 5 .0  αριθμός 14 με γράμματα.

ΛΥΣΗ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ
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Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΚ Ο  Π ΡΟ Β Λ Η Μ Α

Η υπηρέτρια του Μ ενέλαου Χατζή υποδέχτηκε τον 
Αστυνόμου Παπασπύρου κα ι το  μικρό ν τετέκτιβ  
με δάκρυα στα μάτια. Κ α ι ο ι δυό τους ένιωθαν α

μήχανα μπροστά στη δυστυχισμένη γυναίκα. “ Θ α  αγα
πούσε πολύ το  αφεντικό της” , σκέφτηκαν κα ι ο ι δύο.

Τους οδήγησε στο σαλόνι κα ι παρ’ όλη την  ταραχή 
της άρχισε να τους δ ιηγείται τ ι  είχε συμβεί:

“ Σήμερα το  πρωί, όταν μπήκα στο δωμάτιο του κυρί
ου μου για να του σερβίρω το  πρωινό του όπως πάντα, 
τον βρήκα στο πάτωμα νεκρό. Χ θες βράδυ όταν γύρισε 
από το  μπαρ, ήταν πολύ μεθυσμένος. Τρίκλυζε κα ι δεν 
ή ξερε κατά πού πέφτει η κρεβατοκάμαρά του. Γ ι ’ αυτό 
πιστεύω ότι πρέπει να πέθανε χτυπώντας κάπου το  κ ε 
φάλι του” .

“ Μ πορείτε να μας οδηγήσετε παρακαλώ στο δωμά
τιο  του θύματος;”  έκανε ο Αστυνόμος Παπασπύρου με 
μια γκριμάτσα συγκρατημένης λύπης.

“ Παρακαλώ, περάστε. Α υτός ήταν ο ιδιαίτερος χώ
ρος του κυρίου μου. Εδώ δεν μπαίνω ποτέ, παρά μόνο 
για να  του φέρω καφέ. Τα ρούχα του, την  καθαριότητα, 
ακόμη κα ι το  κρεβάτι του το  έστρωνε μόνος του” .

Ο Αστυνόμος κα ι ο μικρός ντετέκτιβ , αφού έριξαν 
μια ματιά στο νεκρό που φορούσε μια καφέ πιτζάμα, 
παρατήρησαν καλά το  δωμάτιο. Ή τα ν  ένας καταπλη
κτικός χώρος για ύπνο, μελέτη , ψυχαγωγία. Το περι
βάλλον ήταν όμορφο, με ωραία έπιπλα κα ι πανέμορ
φους πίνακες. Ό λα ήταν βαλμένα με τά ξη . Τα βιβλία 
στο κομοδίνο ίσια σε μια μικρή στίβα, τα  μπιμπελό πά
νω στην τουαλέτα  τοποθετημένα με γούστο. Π ράγματι 
ο μακαρίτης ήταν πολύ τακτικός κα ι νοικοκύρης. Α υ τό  
επίσης φαινόταν κα ι από τον τρόπο με τον οποίο είχε 
διπλώσει το  παντελόνι του κα ι είχε τοποθετήσει το  σα
κά κι κα ι το  πουκάμισό του στην κρεμάστρα, πριν πέσει 
για ύπνο. Αν δεν υπήρχε ο νεκρός, το  δωμάτιο θα ήταν 
πρότυπο τά ξης κα ι γούστου.

“ Τ ι γνώμη έχεις μικρέ ν τετέκ τιβ  για όλη αυτή την  ι
στορία;”  ρώτησε ξύνοντας τις λίγες τρ ίχες του ο Παπα
σπύρου.

“ Είναι απλούστατο, κύριε Αστυνόμε. Η  υπηρέτρια 
μάς λ έε ι χοντρά ψέματα...”

Πώς αλήθεια έφτασε σ ’ αυτό το συμπέρασμα ο θρυ
λικός μικρός ντετέκτιβ;

Λύση προβλήματος προηγουμένου τεύχους
Ο μικρός ντετέκτιβ παρατήρησε ότι το θύμα φο

ρούσε γυαλιά ηλίου. Αυτό θα ήταν φυσιολογικό για
τί ήταν μια ηλιόλουστη μέρα. Αλλά δεν θα ‘μπαίνε 
ποτέ σε μια κατασκότεινη σπηλιά με αυτά. Άρα δεν 
είχε μπει ποτέ στη σπηλιά και μάλλον τον είχε χτυ
πήσει ο τύπος που ισχυριζόταν μάλιστα ότι ήταν και 
φίλοι.
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Για τους μικρούς μας Φ ΙΛΟΥΣ

ΠΟΙΑ ΕΝΑΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ;

Τα φυτά τα διακρίνουμε:
α) από τη διάρκεια της ζωής τους, σε αυτά που ζουν έ

να χρόνο, δύο χρόνια, ή πολλά χρόνια,
β) από το ύψος τους, σε πόες (με βλαστό τρυφερό μέχρι 

ένα μέτρο), σε θάμνους (μέχρι 2,5 μέτρα με βλαστό ξυλώ
δη που αρχίζει να διακλαδίζεται από το έδαφος) και σε δέ
ντρα (από 2,5 μέτρα και πάνω με βλαστό ξυλώδη και κορ
μό).

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;

Το μεγαλύτερο λουλούδι στον κόσμο το βγάζει ένα πα
ράξενο φυτό που λέγεται ραφλεζία και φυτρώνει στα δάση 
της Νοτιο-ανατολικής Ασίας. Το γιγάντιο αυτό λουλούδι 
μπορεί να φτάσει τα 90 εκατοστά διάμετρο και να ζυγίζει 
έως και 7 κιλά.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΜΩΣ ΟΤΙ:
Το μικρότερο λουλούδι στον κόσμο το βρίσκουμε στο 

φυτό ντάκγουίντ που φύεται στη Βραζιλία; Η  διάμετρος 
αυτού του λουλουδιού φτάνει τα επτά δέκατα του χιλιο
στού.

ΝΑ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΟΙΟ  ΧΟ
ΝΤΡΟ ΔΕΝΤΡΟ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;

Το πιο χοντρό δένδρο στον κόσμο είναι ένα είδος κυπα
ρισσιού, που η βάση του κορμού του έχει ένδεκα μέτρα 
διάμετρο. Ονομάζεται “ κυπαρίσσι Μοντεζούμα”  και φύε
ται στο Μ εξικό. Χρειάζονται περισσότεροι από 20 άνθρω
ποι για να αγκαλιάσουν τον κορμό του.

ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ
/ .  Σαν περιστέρι έρχεται, 
σαν άνθος κατεβαίνει, 
σαν τον καλό τον υφαντή, 
ωραίο πέπλο υφαίνει.
Τ ί είναι;

2. Σαν σαΐτα είν ’ ελαφρός, 
άσπρος σαν πελαργός, 
στα πελάγη μας πετάει, 
τα καράβια ακολουθάει.
Τ ί είναι;

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΝΙΓΜΑΤΩΝ
1. Το σταφύλι. 2. Η χελώνα.

Επιμέλεια: 
ΑστΙκας Κων/νος Τσινάλης

ΠΟΙΟ ΦΥΤΟ ΕΧΕΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΦΥΛΛΑ;
Οι φοίνικες έχουν τα μεγαλύτερα φύλλα στον κόσμο. Τα 

φύλλα ενός είδους φοίνικα, της ραφίας μπορούν να ξεπε- 
ράσουν σε μήκος 20 μέτρα.

ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ  
ΣΕ ΔΙΑΜΕΤΡΟ ΦΥΛΛΑ;

Τα φύλλα του γιγάντιου νούφαρου Βικτώρια της Νότιας 
Αμερικής είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, αφού η 
διάμετρος τους ξεπερνάει τα 2 μέτρα. Μ ερικά είναι τόσο 
γερά που μπορούν να σηκώσουν το βάρος ενός μικρού 
παιδιού χωρίς να βουλιάξουν.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΦΥΤΑ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;

Τα μεγαλύτερα φυτά στον κόσμο είναι τα δένδρα. Το πιο 
ψηλό δένδρο στον κόσμο είναι ένα είδος ευκαλύπτου στην 
Αυστραλία, που το ύψος του ξεπερνάει τα 114 μέτρα.

ΠΟΙΑ ΔΕΝΤΡΑ ΝΟΜ ΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ 
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΡΟΣ;

Τα πιο μεγάλα και βαριά δένδρα στον κόσμο είναι οι γι- 
γάντιες σεκόιες των Η ΠΑ. Το μεγαλύτερο έχει περίπου 
6100 τόνους ξύλου, αρκετό για να γίνουν περισσότερα α
πό πέντε δισεκατομμύρια σπίρτα. Το συγκεκριμένο δέντρο 
λέγεται και “ Στρατηγός Σέρμαν”  από το όνομα του διάση
μου στρατιωτικού των ΗΠΑ.

πηλίκιο αστυφυλάκων 
θερινό παντελόνι 
υποκάμισο Αγγλίας
(με δικά σας υφάσματα)

1 9 1 * 5 0
Επίσης,
%/έτοιμες στολές 
νδιακρπικά 
νόλα τα αξεσουάρ
Αποστολές σ’ όλη την Ελλάδα 
με αντικαταβολή

Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α  Ε Ι Δ Η

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Κ. Ο ΥΡ Α Ν Η  4, (Π Α Ρ Ο Δ Ο Σ  Μ ΕΓΟ ΓΕΙΩ Ν -Π ΕΝ ΤΑ ΓΟ Ν Ο )

Τ Η Λ . 6722 226, FAX. 6722 228 

ΕΝΑΝΤΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ 
400 μ. από το σταθμό του μετρό ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
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Το αστυνομικό μας διήγημα

Ο Ισίδωρος 
προσπέρασε 
με τα χέρια 
στις τσέπες 

και σκεπτότανε 
ότι η δική του 

ζωή άξιζε μόνο 
10.000... 

Τόσα όσα 
του έλειπαν 
για να πάρει 

πίσω τον πίνακα 
της μάνας του...

Λεω νίδα ΤΣΙΠ Η

0  κύριος Θεοφύλα
κτος χάιδεψε την 
“ υποψία”  από 
μουστάκι που εί
χε δειγματολη
πτικά κάτω από 
την γαμψή του 
μύτη. Τα μικρά, 

όμοια με νυφίτσας μάτια του, έ
παιζαν πονηρά τη μία πάνω στον 
ξεθωριασμένο πίνακα και την 
άλλη στο πρόσωπο του Ισίδω
ρου.

- Δέκα είναι καλά; ρώτησε.
- Δέκα; Μόνον;
- Και πολλά είναι... Επειδή σε 

λυπάμαι δηλαδή...
- Μ α κύριε...
- Ωωωωω!!!! Αν κάτι σιχαίνο

μαι, είναι τα παζάρια!!!
Έλεγε ψέματα. Αν ήταν κάτι 

που λάτρευε ήταν τα παζάρια. 
Αρκεί να τα έκανε αυτός.

- Μ α στον πίνακα είναι η μα- 
νούλα μου...

- Ακριβώς... Η μανούλα σου... 
Δεν είναι η Μόνα Λ ίζα !!

- Ποια είναι αυτή;
- Η Μόνα Λίζα του Λεονάρ- 

ντο Ντα Βίντσι.
- Δεν τους ξέρω... ούτε τον έ

να ούτε τον άλλον!! Αλλά και 
να τους γνώριζα εμένα μ ’ ενδια
φέρει ο πίνακας με τη μανούλα 
μου.

- Ε, είπαμε... Δέκα χιλιάρικα.
- Δεν τα κάνεις δεκαπέντε; Εξ 

(άλλου σε μία βδομάδα θα τα φέ
ρω για να πάρω πίσω τον πίνα
κα.

- Μ ε καθυστερείς, το ξέρεις; 
Έχω κι άλλες δουλειές... Δεν 
μπορώ να ασχολούμαι με ασή
μαντους πίνακες...

- Ασήμαντη η μανούλα μου;
- Γιατί τ ι έκανε; Τον κύκλο τε 

τραγώνισε;
- Όχι... Ξέρεις, όμως, τ ι κε

ντήστρα ήταν; Η πρώτη... Και 
να σου πω και κάτι άλλο;

- Ό χι!! Και αν δεν πάρεις τώ

ρα τα δέκα χιλιάρικα που σου 
δίνω πάρε τον πίνακα κ ι εξαφα
νίσου! Μπήκες;

- Μπήκα! Δώστα!! Τι να κά
νουμε; Σε μία εβδομάδα όμως 
θα είμαι πίσω, έτσι; Μ η τον δώ
σεις... Ακόυσες;

- Καλά... Υπόγραψε εδώ... 
Μ ία εβδομάδα.. Ούτε λεπτό πιο 
πάνω...

Ο κύριος Θεοφύλακτος πήρε 
τον πίνακα και χάθηκε στο εσω
τερικό του μαγαζιού πίσω από 
μία σκούρα κουρτίνα.

Ο Ισίδωρος έμεινε να κοιτά 
την απόδειξη και τα δέκα χιλιά
ρικα στενοχωρημένος... Δεν του 
ερχόταν καθόλου, μα καθόλου 
καλά, αυτό το ενέχυρο... Έπρεπε 
όμως... Έπρεπε να ζήσει. Έστω 
και για μία βδομάδα. Και σ’ αυ
τές τις περιπτώσεις πουλάς ακό
μα και τη μάνα σου!!

@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @

Ο Αστυνόμος Γκότσης ήπιε 
μια γουλιά από τον παγωμένο 
καφέ, άναψε το μισό του τσιγά
ρο (το έκοβε στη μέση για να 
καπνίζει πιο λίγο, στην προσπά
θεια του να το κόψει, χωρίς να 
τα καταφέρνει, τα πέντε τελευ
ταία χρόνια) και κοίταξε έξω α
πό το παράθυρο...

“ Καλοκαιράκι...”  σκέφθηκε. 
“ σε λίγο θα πάρω την άδεια μου 
και θα πάω για μπάνια σε κανέ
να νησί... Τσιγάρο όμως και 
μπάνια δεν πάνε μαζί... Η άσκη
ση θέλει γερά πνευμόνια. Ευκαι
ρία να το κόψω το ρημάδι...”

Το τηλέφωνο πάνω στο γρα
φείο διέκοψε τις σκέψεις του. 
Σήκωσε νωχελικά το ακουστικό.

- Ναι... Ποιος; Εσύ είσαι Χ ο
ντρέ; Δεν σ’ ακούω καλά... Τι 
είπες; Εντάξει... Έρχομαι αμέ
σως. Πού είσαστε ακριβώς; Πο
λύ καλά, σε ένα τέταρτο θα εί
μαι εκεί.

Έσβησε το μισό τσιγάρο και 
βγήκε βιαστικά... “ Θα το κόψω 
το ρημάδι!!! Θα το κόψω σκέ
φθηκε” .

Διέσχισε το διάδρομο γρήγο
ρα, κατέβηκε τα σκαλιά και 
μπήκε στο περιπολικό που έφυ
γε αμέσως με ταχύτητα. Ο οδη
γός έβαλε σε λειτουργία την σει
ρήνα και το μπλε φως υπηρεσί
ας για να παραμερίσουν τα άλλα 
αυτοκίνητα.

“ Θα το κόψω ο κόσμος να χα
λάσ ει!!!!”  σκέφθηκε ο αστυνό
μος Γκότσης και μ ’ αυτή την αι

σιόδοξη σκέψη, άναψε το άλλο 
μισό τσιγάρο!!

Ο Αρχιφύλακας Χαρατσό- 
γλου είχε ξεχάσει το όνομα του 
γιατί κανένας δεν χρησιμο
ποιούσε το “ Παντελής”  Όλοι 
στην Υπηρεσία τον φώναζαν “ Ο 
Χοντρός” . Πραγματικά... Ή ταν 
γύρω στα 180 κιλά, αλλά τρομε
ρά ευκίνητος για έναν τέτοιον ό
γκο και φοβερά εύστροφος. 
Παρ’ όλα αυτά έσπαγε το κεφά
λι του να βρει τι ήθελε να γρά
ψει στον τοίχο αυτό το παράξε
νο πτώμα...

Παράξενο όχι επειδή ήταν 
πτώμα αλλά για τη στάση του... 
Γονατισμένο στην γωνία του 
δωματίου σα να τον είχαν βάλει 
τιμωρία με το πρόσωπο προς το 
τοίχο... Το κεφάλι του ακουμπι
σμένο στην γωνία που σχημάτι
ζαν οι βρώμικοι τοίχοι... Στην 
κοιλιά του είχε καρφωμένο ένα 
αρκετά μεγάλο πριονωτό μαχαί
ρι σαν κ ι αυτά που κόβουν το 
ψωμί. Ή ταν φανερό ότι όποιος 
τον μαχαίρωσε, βέβαιος για το 
θάνατο του θύματος, έφυγε βια
στικά αφήνοντάς τον στην τύχη 
του... Και το άτυχο θύμα προχώ
ρησε ως τη γωνία που ήταν το 
παράθυρο για να ζητήσει βοή
θεια... Εκεί όπως λύγισε. Γονά
τισε... Και πριν ξεψυχήσει έγρα
ψε με το αίμα του στον τοίχο τη 
μισή ή το τέταρτο μιας λέξης: 
” Βαγ...”

Αυτό προσπαθούσε να εξηγή
σει ο Αρχιφύλακας και τη στιγ
μή που μπήκε ο Αστυνόμος 
Γ κότσης.

- Τι τρέχει εδώ “ Χοντρέ;”
- Δεν τρέχει δυστυχώς!! Κ ι 

αυτό γιατί είναι πτώμα... Κά
ποιος τον κάρφωσε με ένα μα
χαίρι της κουζίνας και την κοπά
νησε. Υπάρχει κ ι αυτή η λέξη 
στον τοίχο: “ Βαγ...”  Ένας θεός 
ξέρει τ ι ήθελε να γράψει.

- Πώς τον έλεγαν;
- Βαγγέλη Λιούγκο... Αλλά 

δεν πιστεύω ότι αυτό το “ Βαγ..”  
σημαίνει ότι ήθελε να γράψει το 
όνομά του. Θα έπρεπε να είναι 
τρελός για να σκεφτεί να υπο
γράψει την ώρα που πέθαινε!!!

- Ώρα θανάτου;
- Πριν δύο ώρες... Γύρω στις 

10:00 το πρωί...
- Ποιος σας ειδοποίησε;
- Ο ξενοδόχος... Μπήκε η κα

μαριέρα να στρώσει το κρεβάτι
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και “ έμεινε”  απ’ την τρομάρα 
της. Ακόμα να την συνεφέρου- 
νε...

Ο Αστυνόμος Γκότσης έκοψε 
στη μέση ένα τσιγάρο και το ά
ναψε. Κο ίταξε στον τοίχο την 
λέξη που ήταν γραμμένη με το 
αίμα του θύματος: “ Βαγ” ...

- “ Βαγ”  ή “ Βαν” ; Θα μπορού
σε αυτό το τελευταίο γράμμα να 
μην είναι “ γ”  αλλά “ ν” ... Καθώς 
το χέρι του νεκρού βάρυνε απ’ 
την προσπάθεια να γράψει, τρά
βηξε την γραμμή προς τα κάτω 
και το “ ν”  έγινε “ γ” . Ε, τ ι λες κι 
εσύ χοντρέ;

- Δεν ξέρω... Αν φωνάζαμε έ
ναν γραφολόγο ίσως...

- Δεν είναι κακή ιδέα... Τι 
δουλειά έκανε ο μακαρίτης;

- Διαρρήκτης!!!
- Σεσημασμένος, ε; Χμ... Α υ 

τό έχει πολύ ενδιαφέρον...
- Ε, βέβαια... Ένας λιγότερος 

σ’ αυτούς που κυνηγάμε!!! είπε 
ο Χοντρός και γέλασε.

Ο Γκότσης έμεινε σκεφτικός 
και έσβησε το τσιγάρο σ’ ένα 
μεταλλικό σταχτοδοχείο.

- Μάθε που “ σκότωνε”  τα 
κλοπιμαία αυτός ο φτωχοδιάβο- 
λος και πάρε να μου πεις... Σή
μερα δεν θα φύγω καθόλου απ’ 
το γραφείο.

- Εντάξει αστυνόμε.
- Πάω κάτω να δω τον ξενο

δόχο και την καμαριέρα. Και ει
δοποίησε να πάρουν το πτώμα 
από δω.

- Το έχω ήδη κάνει. Η Σήμαν
ση, ο ιατροδικαστής και το α
σθενοφόρο έρχονται από λεπτό 
σε λεπτό... Αν αυτή η βρωμολέ
ξη στον τοίχο δεν με τρελάνει να 
μη με λένε Παντελή!!!

- Γιατί μήπως σε λένε; Όλοι 
“ Χοντρό”  σε φωνάζουν είπε ο 
Γκότσης γελώντας και βγήκε 
απ’ το δωμάτιο.

Η σειρήνα ενός ασθενοφόρου 
ακούστηκε που πλησίαζε. Ο Αρ- 
χιφύλακας πήγε στο παράθυρο 
και κοίταζε τον κόσμο έξω. Στο 
δρόμο η κίνηση, η ελευθερία, η 
ζωή... ενώ αντίθετα μέσα σ’ αυ
τό το άθλιο δωμάτιο η μιζέρια, η 
εξαθλίωση, ο θάνατος...

@@@@@@@@@@@@

Ο Ισίδωρος σκέφτηκε ότι την 
επομένη έκλεινε ακριβώς μία ε
βδομάδα αφ’ ότου έδωσε ενέχυ
ρο εκείνο τον πίνακα με τη “ μα- 
νούλα”  του... Κ ι αυτός δεν είχε 
φράγκο για να πάρει τον πίνακα

πίσω. Ένα, δύο μεροκάματα που 
είχε κάνει είχαν φαγωθεί. Σιγά 
τα πολλά λεφτά. Οι ανάγκες 
πολλές και τα λεφτά λίγα... Και 
τώρα; Μέχρι αύριο, ποιος ζει 
και ποιος πεθαίνει... Ν α !!! Σαν 
κι αυτόν τον φουκαρά που βγά
ζουν αυτή τη στιγμή απ’ το απέ
ναντι ξενοδοχείο... Τέζα!! Ποιος 
ξέρει τι του συνέβη... Για να εί
ναι ασθενοφόρο και Αστυνομί
α... Τρέχα γύρευε!! Μακριά από 
τέτοια..

Ο Ισίδωρος προσπέρασε με 
τα χέρια στις τσέπες και σκεπτό
τανε ότι η δική του ζωή άξιζε 
μόνο 10.000... Τόσα όσα του έ
λειπαν για να πάρει πίσω τον πί
νακα της μάνας του...

@@@@@@@@@@@@

Ο κύριος Θεοφύλακτος κοίτα
ζε τον Χοντρό που είχε “ πλημ
μυρίσει”  το μαγαζί.

- Σε τ ι μπορώ να σας εξυπηρε
τήσω; είπε με χαμόγελο νυφί
τσας έτοιμη να κατασπαράξει το 
θήραμά της.

- Σε ένα και μοναδικό πράγ
μα, είπε ο χοντρός.

- Σε ακούω. Είμαι όλος αυ
τιά !!!

- Και τα δύο που έχεις με φτά
νουν, είπε ο χοντρός.. Λοιπόν 
θέλω μία πληροφορία.

Ο κύριος Θεοφύλακτος συνο
φρυώθηκε.

- Πληροφορία; Δυστυχώς απ’ 
αυτές δεν πουλάει το μαγαζί. 
Λυπάμαι...

Ο Χοντρός έβγαλε την υπηρε
σιακή του ταυτότητα.

- Αστυνομία..
- Α , αν είναι έτσι, αλλάζει το 

πράγμα.
- Γνωρίζεις κάποιον Βαγγέλη 

Λιούγκο;
- Ξέρετε, δεν ρωτώ ποτέ ονό

ματα...Άλλωστε δε θυμάμαι κι 
όλας.

- Μάλιστα... Ούτε ρωτάς, ού
τε θυμάσαι. Σε ρωτάω βέβαια 
γιατί εκείνος σε θυμάται πολύ 
καλά...

- Καλά πώς; Θέλω να πω...
- Πώς σε θυμάται; Βέβαια... έ

χεις δίκιο... Αφού ο άνθρωπος 
είναι νεκρός!!! Οι νεκροί δεν 
θυμούνται...

- Η αλήθεια είναι ότι κάτι διά
βασα στις εφημερίδες.

- Α , στις εφημερίδες!! ούτε 
που τον γνώρισες ποτέ!!!

- Δεν λέω, ίσως πέρασε κι από 
δω... Ξέρετε πόσος κόσμος περ-

Β ΕΙΣΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΟΤΟ 
HONDA - YAMAHA - SUZUKI - KAWASAKI

Πάντα
στις καλύτερες τιμές
και διακανονισμός που

Λένορραν 18, τηλ.: 52.27.556 & Μ εσογείω ν 389, τηλ:65.16.703

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΑΗ

Πουκάμισο 4.500 (ύφ α σ μ α  δικό σ α ς)
Παντελόνι 8.000 (ύφ α σ μ α  δ ικό σα ς)
Πηλήκιο 5.500 
ΕΤΟΙΜΕΣ ΣΤΟΛΕΣ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δέρμα-Cordura)
ΔΕΡΜΑΤΙΝΕΣ ΘΗΚΕΣ (για όλα τα όπλα)
ΘΗΚΕΣ CORDURA (made in USA)
ΧΕΙΡΟΠΕΔΕΣ (S&W,"economy")

ΓΚΛΟΠ (Καουτσούκ - Πτυσσόμενα)
ΤΣΑΝΤΑΚΙΑ ΟΠΛΩΝ 
ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ 
ΣΗΜΑΤΑ
ΦΑΚΟΙ MAG-LITE (ΖΗΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΜΑΣ)

ΑΡΒΥΛΑ HI-TEC (Δέρμα-Cordura)

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 31 , ΑΘΗΝΑ 10672, 3610280

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΠΟΥΔΗΠΟΤΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ

Αύγουστος/Σεπτέμβριος 2000 - Αστυνομική Επιθεώρηση 603



I M I M l *

νάει κάθε μέρα; Τζίρος να γίνε
ται. Καταλαβαίνετε...

- Στις τσέπες του βρέθηκε μια 
κάρτα του μαγαζιού σου.

- Και αυτό σημαίνει ότι...
- Δεν σημαίνει τίποτα. Έχω ό

μως ένα ένταλμα μαζί μου. Έ 
νταλμα ερεύνης. Κ ι άμα αρχίζω 
να ψάχνω, θα βρω πολλά από τα 
κλοπιμαία του μακαρίτη του 
Βαγγέλη στα ράφια σου πίσω απ 
την κουρτίνα... Οι ιδιοκτήτες 
τους θα χαιρόντουσαν πολύ να 
τα ξαναδούν.

- Κάτι μου είπατε πριν για μια 
πληροφορία. Ισως μπορέσω να 
σας εξυπηρετήσω. Είναι καθή
κον όλων μας να βοηθάμε την 
Αστυνομία. Σωστά;

- Πολύ σωστά... Πες μου λοι
πόν πότε ήρθε τελευταία φορά ο 
Λιούγκος εδώ;

- Πριν τέσσερις-πέντε μέρες.
- Μάλιστα... Αφησε πράμα;
- Μπα... Τίποτα. Ένα ασημέ

νιο βραχιόλι μόνο. Ζήτημα αν έ
πιανε 30.000. Κ ι όταν ερχόταν 
αυτός εδώ πάντα τον είχα από 
κοντά γιατί ήταν μακροχέρης 
και πολύ τεχνίτης στο ξάφρι- 
σμα!

- Έχεις συναγερμό;
-Έχω...
- Μήπως σου κλέψανε κάτι 

απ’ το μαγαζί τελευταία;
- Όχι Δεν νομίζω... Όλα είναι 

στην θέση τους. Τουλάχιστον 
αυτά που έχουν κάποια αξία. Ας 
ρίξω όμως μια ματιά..

- Ρίξε. Μ ε την ησυχία σου. 
Περιμένω.

Ο κύριος Θεοφύλακτος χάθη
κε πίσω απ την κουρτίνα. Ο χο
ντρός άναψε τσιγάρο και περί- 
μενε υπομονετικά. Το μάτι του 
έπεσε πάνω σ’ ένα αγαλματάκι 
του Σωκράτη. Δεν θα αναγνώρι
ζε ποτέ τον μεγάλο φιλόσοφο αν 
δεν έγραφε στην βάση το όνομα 
του. Ο χοντρός συλλογίστηκε ό
τι στην Αρχαία Ελλάδα δεν θα 
γινόταν ποτέ φόνος για κάποιο 
ασήμαντο κέρδος. Γ ι’ αυτό εί
χαν όλο τον χρόνο να φιλοσο
φούν. Ο κύριος Θεοφύλακτος 
εμφανίστηκε πίσω από την 
κουρτίνα χαμογελαστός.

- Τίποτα είπε. Δεν μου λείπει 
τίποτα. Εκτός...

- Εκτός;
- Μπα!!! Δεν αξίζει τον κόπο. 

Πρόκειται για κάποιον ασήμα
ντο πίνακα. Μ ια προσωπογρα
φία γυναίκας. Τίποτα το σπου
δαίο. Λαϊκή τέχνη ελεεινής μορ
φής. Το έχει “ ακουμπήσει”  κά

ποιος για 10.000 δραχμές. Νομί
ζω όμως ότι κάπου θα παράπεσε 
μεσ’ την αποθήκη.

- Τίποτα το σπουδαίο λοιπόν.
- Τίποτα.
- Γεια προς το παρόν.
- Πάντα στη διάθεση σας.
Έφυγε πίσω από τον πάγκο

και συνοδέυσε τον χοντρό ως 
την πόρτα δουλικότατα. Του χα
μογελούσε μέχρι που μπήκε στο 
υπηρεσιακό αυτοκίνητο. Μ ετά  
κλείδωσε βιαστικά την πόρτα 
και πήγε τρέχοντας στο τηλέφω
νο. Σχημάτισε έναν αριθμό με α
γωνία...

- Ναι... Έλα εγώ είμαι. Ο πί
νακας; Εντάξει; Ναι. Στείλ ’ τον 
όσο πιο γρήγορα γίνεται. Ήρθε 
από δω η αστυνομία. Ρωτούσαν 
για τον Λιούγκο. Οχι. Τίποτα. 
Απ οκλείετα ι να πάει ο νους 
τους... Ό ,τι είναι να γίνει ας γίνει 
σύντομα. Εντάξει; “ Σύντομα” ...

Έκλεισε το ακουστικό και χα
μογέλασε σκεφτικός. Το βλέμμα 
του είχε ένα άπληστο ύφος. Μ ό
νο το δείγμα από μουστάκι ήταν 
ανέκφραστο, όπως είναι όλες οι 
τρίχες του κόσμου τούτου...

2>

Ο Ναπολέων Καρακαντάς εί
χε λεφτά, βίλα, κότερο, ωραία 
φιλενάδα, χρυσή μασέλα και αι
μορροΐδες. !!!! Όλα ήταν που εί
χαν λάμψη και εφέ εκτός απ τις 
αιμορροΐδες. Ο προσωπικός του 
γιατρός τον είχε διαβεβαιώσει ό
τι του είχαν παρουσιαστεί από 
το άγχος. Πώς μπορείς όμως να 
είσαι ήρεμος όταν όλα την τε 
λευταία εβδομάδα έχουν γίνει 
μπάχαλο; Όταν ένα απλό θέλη
μα μετατρέπεται σε φόνο τότε 
τα πράγματα γίνονται δύσκο
λα... Να λοιπόν η αγωνία, το άγ
χος, οι αιμορροΐδες!!

Όταν έλαβε πριν μια εβδομά
δα το τηλεφώνημα από τον κύ
ριο Θεοφύλακτο για κείνο τον 
πίνακα δεν φανταζόταν ότι το 
πράγμα θα έφτανε ως εδώ... Ο 
πίνακας είχε αξία αλλά έπρεπε 
να τον δει και ο ειδικός περί τα 
εικαστικά... Και πιο ειδικός από 
τον “ Αρχαιολόγο”  δεν υπήρχε. 
Το “ Αρχαιολόγος”  ήταν παρα
τσούκλι που του το “ κόλλησαν”  
στη φυλακή, καθ’ όσον ειδικό
τητά του τα αρχαία. Αρχαιοκα
πηλίες και τα συναφή... Ο “ Αρ
χαιολόγος”  ήταν το πρωτοπαλί- 
καρο του.

Ίσως δεν έπρεπε να στείλουν

τον Βαγγέλη τον Λιούγκο γ ι’ 
αυτό το θέλημα. Να μεταφέρει 
τον πίνακα από το μαγαζί του 
Θεοφύλακτου στη βίλα του Κα- 
ρακοντά, στη Γλυφάδα. Γιατί ο 
Λιούγκος ήξερε από τέχνη, από 
ζωγραφική... Κ ι επειδή ήταν 
“ διαόλου κάλτσα” , θέλησε να 
πάρει τον πίνακα και να την κο
πανήσει. Ποιος φταίει;

Ο αρχαιολόγος δεν αστειεύε
ται σε αυτές τις περιπτώσεις... 
Σε στέλνει κανονικά. Να βρεις 
προγόνους μέχρι τρίτης γενεάς 
και βάλε. Ο πίνακας αξίζει... Ό
χι δηλαδή ότι αυτή η γριά επαρ- 
χιώτισσα με τη μαντήλα στο κε
φάλι και τον ελαφρύ αλλοιθωρι- 
σμό έχει κάποια ιδιαίτερη αξία... 
Ό χι!!! Αλλά η πίσω πλευρά; Η 
πίσω πλευρά αυτής της απλοϊ
κής προσωπογραφίας είναι άλλο 
πράμα!!! Αυθεντικός πίνακας 
του Βαν Γκογκ!!! Από τους τε
λευταίους που ζωγράφισε λίγο 
πριν πεθάνει φθισικός ο μεγάλος 
Ολλανδός ζωγράφος!... Πολλά 
εκατομμύρια!!!

Κ ι αυτός ο αλήτης ο Θεοφύ
λακτος τον είχε εξαργυρώσει με 
πόνο για 10 ψωροχιλιάρικα... 
Βέβαια τότε δεν το ήξερε ότι 
στην πίσω πλευρά του είχε έναν 
Βαν Γκογκ. Οταν όμως σχίστη
κε το χαρτί που κάλυπτε το πίσω 
μέρος του πίνακα και ανακάλυ
ψε την αλήθεια τότε... Τότε ει
δοποίησε εκείνον... Τον Ναπο- 
λέοντα Καρακαντά. Γνώριζε την 
τρέλα του για τα έργα τέχνης και 
πήρε μια γενναία προκαταβο
λή... Υπήρχε βέβαια μια μικρή 
λεπτομέρεια. Ότι ο πίνακας είχε 
ιδιοκτήτη! Εκείνον τον φτωχό 
που τον είχε βάλει ενέχυρο για 
10 χιλιάρικα! Ο Θεοφύλακτος 
του είχε υποσχεθεί ότι θα τον 
κανόνιζε. Στην ανάγκη θα πλή
ρωνε τα διπλάσια... Μέχρι και
100.000 για να τον αγοράσει... 
Νόμιμα πράγματα... Νόμιμα κι 
ωραία...

Γ ι’ αυτό πρέπει απόψε που 
λήγει η διορία ο πίνακας να επι- 
στραφεί στο μαγαζί του Θεοφύ
λακτου. Ίσως εκείνος ο φτωχο- 
διάβολος να μη φανεί καθό
λου... Ίσως να έχει ξεχάσει τον 
πίνακα, τη μάνα του κι όλο του 
το σόι... Αν όμως επιστρέφει και 
θελήσει να τον πάρει πίσω; 
Μπα!!! Πού να βρει τις 10.000 
δραχμές που χρειάζεται γ ι’ αυτή 
τη δουλειά; Αν όμως τις βρει 
μουλαρώσει και θέλει ντε και 
καλά να πάρει τον πίνακά του

πίσω; Ε, τότε σημαίνει ότι πάει 
γυρεύοντας. Και σ’ αυτές τις πε
ριπτώσεις ο “ Αρχαιολόγος”  εί
παμε... Σε στέλνει. Δ ιάολε!!!! Κ ι 
άλλος φόνος; Και μετά αναρω
τιέτα ι η επιστήμη πώς μεγαλώ
νουν οι αιμορροΐδες!!!

@@@@@@@@@@@@

Ο Αστυνόμος Γκότσης άναψε 
το μισό τσιγάρο, ήπιε μία γουλιά 
απ’ τον παγωμένο καφέ και κοί
τα ξε τον χοντρό λοξά.

- Ώστε αυτός είναι που τριγυ
ρίζει ύποπτα απ’ το απόγευμα έ
ξω απ’ το μαγαζί του Θεοφύλα
κτου;

- Αυτός!!
- Και πως τον λένε;
- Ισίδωρο... Ισίδωρο Τσάρπα. 

Απ ’ την Ηγουμενίτσα. Ανερ
γος...

- Δεν μοιάζει για κακοποιός... 
Έχει φάκελο;

- Όχι. Όμως μ ’ αυτά που έχει 
στο μυαλό του μπορεί ν ’ απο
κτήσει.

- Μ ’ αυτά που έχω κι εγώ στο 
μυαλό μου μπορεί αύριο να ‘ μαι 
Πάπας...

Σήμερα τι γίνεται... Για φέρ- 
τον μέσα.

- Μάλιστα.
Ο Χοντρός πήγε κι έφερε απ’ 

τον διάδρομο τον Ισίδωρο. Εκεί
νος στάθηκε με σταυρωμένα τα 
χέρια μπροστά στην κοιλιά και 
κακομοιριασμένο ύφος ενώπιον 
του Γ  κότση. Ο Γ  κότσης τον κοι
τούσε αμίλητος. Η σκηνή έμοια
ζε με αυτήν που φέρνουν τον Ι 
ησού μπροστά στον Πιλάτο κι ο 
τελευταίος είναι έτοιμος να νί
ψει τας χείρας του για να καθα
ρίσει το επερχόμενο αμάρτημα 
από πάνω του.

- Λοιπόν, Ισίδωρε; Ισίδωρο 
δεν είπαμε ότι τον λένε;

- Μάλιστα...
- Λοιπόν, γιατί τριγυρνούσες 

γύρω από το μαγαζί του Θεοφύ
λακτου σαν κλεφτρόνι;

- Κλεφτρόνι εγώ;
- Τρόπος του λέγειν. Δεν έ

χουμε αποδείξεις αλλά...
- Εγώ ήθελα απλά τον πίνακα 

με τη μανούλα μου.
- Ποιόν πίνακα;
- Μ ε τη μανούλα μου κ. Α 

στυνόμε. Τον είχα ακουμπήσει 
ενέχυρο αλλά...

- Αλλά;
- Δεν είχα τις 10 χιλιάδες για 

να τον πάρω πίσω.
- Χμ, μάλιστα!!
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- Λέει αλήθεια σ’ αυτό κύριε 
Αστυνόμε, επενέβη ο Χοντρός. 
Υπήρχε ένας τέτοιος πίνακας 
που είχε χαθεί. Εκείνος ο ασή
μαντος που σας είχα αναφέρει.

- Κατάλαβα... Και δε μου λες 
Ισίδωρε; Ποιος ζωγράφισε αυ
τόν τον πίνακα με τη μανούλα 
σου;

- Δεν ξέρω. Κάποιος στην Ολ
λανδία.

- Στην Ολλανδία;
- Μάλιστα. Ο πατέρας μου ή

ταν ανθρακωρύχος στο Βέλγιο 
κοντά στα σύνορα με την Ολ
λανδία. Μετανάστης. Είχε μια 
φωτογραφία της μάνας μου μαζί 
του και έβαλε κάποιον εργάτη 
που ήξερε, να την ζωγραφίσει 
απ’ τη φωτογραφία. Κάποια μέ
ρα μας ειδοποίησαν ότι η στοά 
που δούλευε ο πατέρας κατέρ- 
ρευσε... 19 νεκροί. Και μέσα σ’ 
αυτούς κι ο πατέρας. Έτσι μας έ
στειλαν στην Ηγουμενίτσα τα 
πράγματά του. Μέσα στα πράγ
ματα ήταν κι αυτός ο πίνακας. 
Όσο ζούσε η μάνα μου της υπο- 
σχέθηκα να μην τον πουλήσω 
ποτέ... Τώρα όμως... Άστα να 
πάνε. Αμα δεν βρω μέχρι τις δώ
δεκα απόψε 10.000 πάει ο πίνα
κας...

-Έτσι, λοιπόν...
-Έτσι, κυρ Αστυνόμε... Μπο

ρώ να πηγαίνω τώρα;
- Μισό λεπτό. Θέλεις να πά

ρεις πίσω τον πίνακα σου;
- Αν θέλω λέει;
Στα μάτια του Ισίδωρου η ελ

πίδα.
- Πολύ καλά. Άμα θέλεις να 

τον πάρεις πίσω πρέπει να περι
μένεις.

- Άκου λέει!.. Κι ένα χρόνο αν 
χρειαστεί!!!

- Εντάξει. Πήγαινε στον διά
δρομο και περίμενε. Και πού 
‘σαι χοντρέ παράγγειλέ του κα
φέ και σάντουιτς.

- Μάλιστα, κύριε Αστυνόμε.
Ο Ισίδωρος βγήκε στον διά

δρομο. Ο χοντρός ήταν φουρκι
σμένος κι όλο απορία.

- Τι θα γίνει κύριε Αστυνόμε, 
θα τους πιάνουμε για να τους 
ταΐζουμε;

- Χοντρέ τσαντίστηκες και το 
μυαλό σου σταμάτησε να μολά
ρει.

- Δηλαδή;
- Τι είχε γράψει ο Λιούγκος 

στον τοίχο του δωματίου με το 
αίμα του πριν πεθάνει;

- “Βαγ”... “Βαν”... Κάτι τέ
τοιο...

- Μάλιστα... “Βαν”.
- Που πάει να πει;
- Βαν Γκόγκ!!!
- Εγώ ξέρω τον Κίνγκ-Κογκ!!
- Ναι, γιατί είσαι ανίδεος περί 

τέχνης.
- Ομολογώ ότι ναι... Λοιπόν;
- Ξέρεις από που ήταν ο Βαν 

Γκογκ; Από την Ολλανδία... Α
πό εκεί που ήρθε ο πίνακας αυ
τός...

- Δηλαδή θέλεις να πεις κύριε 
Αστυνόμε ότι αυτός ο ζωγρά
φος, ο πώς τον λένε ...Βαν “τά
δε” ζωγράφισε τη μάνα αυτού 
του ταλαίπωρου;

- Αυτό αποκλείεται!!! Ο Βαν 
Γκογκ πέθανε δύο αιώνες πριν!!

- Καλά θα με τρελάνεις; Τότε 
που είναι η ζωγραφιά του Ολ
λανδού;

- Καλά λέω εγώ ότι το μυαλό 
σου σήμερα δεν λειτουργεί σω
στά. Δεν μου λες. Κάθε νόμισμα 
πόσες όψεις έχει;

- Δύο!!! Α, ναι μωρέ!! Φτου 
να πάρει η οργή!! Ο Ολλανδός 
είχε ζωγραφίσει πρώτος αυτόν 
τον πίνακα. Κι επειδή ο πατέρας 
αυτού του ταλαίπωρου είχε τον 
μοναδικό μουσαμά με αυτή την 
ζωγραφιά στην αποθήκη του έ- 
πιασε και ζωγράφισαν πίσω την 
γυναίκα του!!!

- Επιτέλοϋς πήρες μπροστά! 
Τώρα πολλά πράγματα εξηγού
νται... Ακόμα κι ο φόνος...

Κοίταξε το ρολόι του. Άναψε 
μισό τσιγάρο ακόμα κι ήπιε μια 
γουλιά καφέ.

- Τι κάνουμε τώρα; είπε ο χο
ντρός.

- Στείλε δύο απ’ τα παιδιά να 
παρακολουθούν το μαγαζί του 
Θεοφύλακτου. Εγώ θα κάνω ένα 
τηλεφώνημα σ’ αυτόν τον αξιό
τιμο κύριο. Θέλω να τον προε
τοιμάσω για μια επίσκεψη, να 
δω τις αντιδράσεις του... Ε; τι 
λες;

- Θα κάνεις πολύ καλά. Άλ
λωστε σε λίγες ώρες λήγει η διο
ρία για τον πίνακα.

- Θες να πεις ότι αν ο Ισίδω
ρος δεν δώσει τις 10.000 θα τον 
χάσει; ΧμΟ Θα δούμε. Με συ- 
γκίνησε το γεγονός ότι θέλει τη 
μανούλα του και τίποτ’ άλλο.. 
Άντε πήγαινε. Α!! και μην ξεχύ
σεις τα σάντουιτς και τον καφέ 
του. Πιστεύω ότι εδώ και δύο 
μέρες δεν πρέπει να έχει φάει τί
ποτα, ο φουκαράς...
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Ο κύριος Θεοφύλακτος κατέ
βασε το ακουστικό σκεφτικός. 
Μετά σχημάτισε ένα άλλο νού
μερο. Περίμενε κάπου μισό λε
πτό μέχρι να το σηκώσουν.

- Ναι, καλησπέρα. Μόλις με 
πήραν απ’ την Αστυνομία... 
Πρόκειται για τον πίνακα. Είναι 
λέει εκεί ο άνθρωπος που μου 
τον έδωσε και διαμαρτύρεται ό
τι θέλει να τον πάρει πίσω, αλλά 
το μαγαζί είναι κλειστό. Τους εί
πα ότι περίμενα μέχρι τις 10:00, 
δεν ήρθε κι’ έκλεισα.. Τι κάνου
με τώρα;

- Να τους δεχτείς.
- Σοβαρολογείτε;
- Φυσικά... Ήδη η ώρα είναι 

12 παρά τέταρτο... Η διορία εί
ναι μέχρι τις 12. Από εκεί και 
πέρα, ο πίνακας είναι και νόμιμα 
δικός σου. Μάλιστα θα έχεις 
μάρτυρες και τους αστυνομι
κούς ότι η ώρα είναι πέραν τις 
12ης... Κατάλαβες;

- Πανέξυπνο!! Ο νόμος είναι 
νόμος, έτσι;

- Ακριβώς. Κι είμαστε ωραίοι 
και με την άδεια της Αστυνομί
ας. Ακούστηκε ένα σύντομο γέ
λιο και η γραμμή έκλεισε. Ο κύ
ριος Θεοφύλακτος κατέβασε το 
ακουστικό και χαμογέλασε... 
Γιατί να νομίζει ότι τα πράγματα 
ήταν δύσκολα αφού ήταν τόσο 
απλά; Τι ήταν; Πρωτάρης; Κοί
ταξε το ρολόι του. Ήδη ήταν 12 
παρά δέκα. Σε δέκα λεπτά ο πί
νακας θα ήταν δικός του. Δηλα
δή του Καρακαντά. Σ’ αυτόν θα 
έμεναν τα εκατομμύρια. Δεν έ
μεναν παρά μόνο 10 λεπτά γι’ 
αυτό.

φφφ(φ(άφ(ιί).(έ\(£φ(μ>(ίν

Ο χοντρός κρατούσε στα χέρια 
του το αγαλματίδιο που παρίστα- 
νε τον Σωκράτη και το ‘παίζε 
στον αέρα. Χαμογελούσε γλυκά 
στον κύριο Θεοφύλακτο.

- Όπως λοιπόν σας είπα κύριε 
Αστυνόμε είπε ο Θεοφύλακτος, 
αυτός είναι ο πίνακας. Να σας πω 
την αλήθεια πιο φτηνοδουλειά 
δεν έχω ξαναδεί. Ακόμα και τα 
δέκα χιλιάρικα που έδωσα στον 
φίλο από’ δω πολλά ήταν. Με την 
καλή μου καρδιά δηλαδή... Αλλά 
ο τύπος, τύπος ε; Αυτό θα γίνει!!

- Σωστά - σωστά!! είπε ο Γκό- 
τσης κι’ άναψε ένα μισαδάκι.

Την ίδια στιγμή το αγαλματίδιο 
του Σωκράτη διέγραψε ένα παρά
ξενο τόξο κι ήρθε κι έπεσε πάνω 
στο ρολόι του κυρίου Θεοφύλα

κτου. Το ρολόι έγινε κομμάτια.
- Ω!! Με συγχωρείτε.. Είμαι α

παράδεκτος!! βρυχήθηκε ο χο
ντρός.

- Δεν πειράζει, είπε ο κύριος 
Θεοφύλακτος. Ανθρώπινα τα λά
θη.

- Ω, μα σε παρακαλώ. Θα μου 
επιτρέψεις να σε αποζημιώσω. 
Αύριο κι όλας πρωί-πρωί θα σου 
αγοράσω ένα το ίδιο!!

- Δεν είναι ανάγκη. Ήταν πα
λιό αλλά πήγαινε στην ώρα του 
τέλεια. Ήδη η ώρα είναι... Κοίτα
ξε το σπασμένο ρολόι... Με συγ
χωρείτε για πείτε μου τι ώρα εί
ναι;

Ο χοντρός κοίταξε το ρολόι 
του.

- Έντεκα και δέκα είπε.
- Αδύνατον!! πρέπει να πηγαί

νει πίσω.
Ο Γκότσης κοίταξε ψύχραιμα 

με αργές κινήσεις το δικό του ρο
λόι.

- Μμμ... έχει δίκιο ο κύριος Θε
οφύλακτος, χοντρέ. Το ρολόι πά
ει πίσω... Είναι έντεκα και τέταρ
το ακριβώς.

- Μα είναι αδύνατον!! φώναξε 
ο κύριος Θεοφύλακτος. Πριν από 
λίγο ήταν δώδεκα και πέντε.

- Οπου συμφωνούν δύο ρολό
για το τρίτο πάει λάθος, είπε γε
λώντας ο Αστυνόμος Γκότσης.

- Πολύ περισσότερο, αν δεν υ
πάρχει τρίτο!! συμπλήρωσε ο χο
ντρός.

- Αλλά εκεί θα κολλήσουμε 
τώρα, είπε ο Γκότσης. Εμείς ήρ
θαμε για να λύσουμε αυτή την α
σήμαντη διαφορά. Επειδή παρα
πονύθηκε από εδώ ο κύριος...

Γύρισε στον Ισίδωρο.
- Έχετε τις δέκα χιλιάδες;
- Ναι... βέβαια, είπε δειλά ο Ι

σίδωρος.
Έβγαλε κι άφησε στον πάγκο 

τα δέκα χιλιάρικα που του είχε 
δώσει από πριν ο Αστυνόμος και 
την απόδειξη παραλαβής.

- Λοιπόν πάρτε τις δέκα χιλιά
δες σας και δώστε τον πίνακα εί
πε ο Αστυνόμος.

- Μα η ώρα είναι...
Ο Αστυνόμος κοίταξε πάλι το 

ρολόι του.
- Έντεκα και είκοσι ακριβώς!! 

Θέλουμε περίπου 40 λεπτά μέχρι 
τις δώδεκα και ο Νόμος όπως εί
πατε είναι νόμος... Εξ άλλου δεν 
πρόκειται παρά για έναν ασήμα
ντο πίνακα... Ή κάνω λάθος;

- Ναι... Δηλαδή όχι... Μάλι
στα!!!

Ο κύριος Θεοφύλακτος τα εί

χε χαμένα. Πήγε σαν υπνωτισμέ
νος κι έφερε τον πίνακα... Ο Ισί
δωρος τον πήρε στα χέρια του, 
καμάρωσε τη μανούλα του, την 
φίλησε πάνω στο κάδρο και χα
μογέλασε ανακουφισμένος. Γύ
ρισαν κι έφυγαν απ’ την έξοδο α
φήνοντας τον κύριο Θεοφύλα
κτο μ’ ανοικτό στόμα. Μόνο μια 
μύγα που ζουζούνιζε από ώρα 
πήγε και κάθισε πάνω στο δείγ
μα από μουστάκι. Κι ο κύριος 
Θεοφύλακτος στην προσπάθεια 
του να την διώξει έριξε ένα γερό 
χαστούκι στον εαυτό του... Έτσι 
μόνον συνήλθε κι έβγαλε ένα 
ουρλιαχτό σαν τσακάλι!!! Ένα 
ουρλιαχτό που κόπηκε στη μέση 
καθώς στην εξώπορτα είδε μια 
πελώρια σκιά... Μια σκιά που 
ερχόταν προς το μέρος του απει
λητικά... Ήταν ο “Αρχαιολό
γος”, που σήκωσε το χέρι και τον 
σημάδεψε με το όπλο του. Όπλο 
με σιγαστήρα. Όμως δεν πρόλα
βε να πυροβολήσει. Τέσσερα χέ
ρια τον άρπαξαν από πίσω και 
τον ακινητοποίησαν. Ήταν ά
ντρες της Ασφάλειας που παρα
κολουθούσαν το μαγαζί του Θε
οφύλακτου από νωρίς. Μια πα
ράξενη σιωπή έπεσε καθώς βγή
καν όλοι αμίλητοι προς το αυτο
κίνητο.

Μόνο η μύγα εξακολουθούσε 
να πετά ελεύθερη μέσα στο μα
γαζί...

@@@@@@@@@@@@

Ο “Ειδικός” έσκυψε πάνω από 
τον πίνακα του Βαν-Γκογκ. Με 
ένα μεγεθυντικό φακό έδειξε κά
τι στους άλλους τρεις που έσκυ
βαν πάνω απ’ τον πίνακα.

- Βλέπετε αυτά τα “παλ” χρώ
ματα στη βάση; Ο Βαν Γκογκ 
χρησιμοποιούσε μόνο ερυθρό σ’ 
αυτά τα λεπτά σημεία ώστε οι 
φωτοσκιάσεις να ‘ναι...

- Αφήστε τις φωτοσκιάσεις 
και πείτε μας κατ’ ευθείαν τη 
γνώμη σας. Είναι ή δεν είναι αυ
θεντικό; τον διέκοψε ο Αστυνό
μος Γ κότσης.

- Αυτός ο πίνακας είναι Βαν 
Γκογκ όσο εγώ είναι Κινέζος!!!

- Είστε βέβαιος;
- Αλίμονο... Από το Πράδο 

της Μαδρίτης ως το Λούβρο 
των Παρισίων έχω κάνει ολό
κληρη διατριβή... Βελάσκεθ, 
Γκόγια, Ελ Γκρέκο και θα κολ
λήσουμε στον Βαν Γκόγκ;

- Πολύ καλά... Άρα;
- Αρα, είναι μια απομίμηση.

Καλή βέβαια, αλλά απομίμη-

- Ευχαριστώ πολύ για τη βοή
θεια σας.

Ο “ειδικός” έφυγε... Έμειναν ο 
Αστυνόμος, ο χοντρός και ο Ισί
δωρος.

- Για φαντάσου!! είπε ο Αστυ
νόμος ολόκληρη ιστορία μετά 
φόνου για το τίποτα!! Τι σκέπτε
σαι να κάνεις τώρα; ρώτησε τον 
Ισίδωρο.

- Ό,τι θα έκανα αν ήταν αληθι
νός ο πίνακας.

- Δηλαδή;
- Θα τον κρεμάσω στο δωμά

τιο μου. Η μάνα μου αξίζει πε
ρισσότερο για μένα. Σας χρω
στάω και τις δέκα χιλιάδες. Άμα 
πιάσω όμως δουλειά εκεί που με 
στέλνετε θα σας ξεχρεώσω.

- Δεν χρωστάς τίποτα. Εμείς 
σου χρωστάμε. Ξεχνάς ότι χάρη 
σε σένα πιάσαμε τον δολοφόνο; 
Τι λές κι’ εσύ χοντρέ;

- Εγώ λέω καλημέρα και να 
μην ξεχάσουμε να γυρίσουμε τα 
ρολόγια μας μια ώρα μπροστά. 
Ξημέρωσε!!

Με τα χέρια στις τσέπες προ
χώρησε προς την έξοδο. Ο Ισί
δωρος τον ακολουθούσε με τον 
πίνακα αγκαλιά. Ο Αστυνόμος 
διόρθωσε το ρολόι του χαμογε
λώντας, πλησίασε το παράθυρο 
και είδε τον πρωινό καλοκαιριά
τικο ήλιο που έβαινε απ’ τ’ αντι
κρινό βουνό. “Επιτέλους ελεύθε
ρος να πάρω κι’ εγώ την άδεια 
μου” σκέφτηκε...

Το χέρι του μηχανικά κινήθη
κε προς τα τσιγάρα. “Ας το κα
λό, πρέπει να κόψω κι αυτό το 
ρημάδι” μονολόγησε. “Και θα το 
κόψω!!! Από τώρα!!” Και πράγ
ματι: Πήρε ένα τσιγάρο και το έ
κοψε στη μέση!!!. Αναψε το μι
σό και το άλλο μισό το ‘βάλε 
στο πακέτο για αργότερα...

* Ο  Λ εω νίδ α ς  Τσίπης ε ίνα ι 
δ ιο ικ η τ ικ ό ς  Υ πάλληλος τη ς  
Ε λλη νική ς Α στυνομίας. Α σχολεί- 
ται και μ ε  την συγγραφή σεναρί
ω ν - θεατρικώ ν, έργω ν. Γ r ’ αυτή  
του τη δραστηριότητα έχει β ρ α 
β ευ τε ί από το Υπουργείο πολιτι
σμού το 1995 στον Π Α Ν Ε Λ Λ Η 
Ν ΙΟ  Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο  Θ Ε Α ΤΡ Ι
Κ Ο Υ  ΕΡΓΟΥ. Σ κη νοθετικά  έχει 
α σ χολη θ εί κ υρ ίω ς μ ε  π α ιδ ικ ές  
παρα στά σεις  και συντονισμό θε
α τρ ικ ώ ν  ομ ά δ ω ν  τω ν π ερ ιφ ε
ρεια κ ώ ν Δήμω ν. Ε φ έτος βρα βεύ
τηκε από το Υπουργείο Π αιδείας  
στον Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΟ  Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι
Σ Μ Ο  ΔΙΗ ΓΗ Μ Α ΤΟ Σ, για  το διή
γημα του “Κ Λ Ε Φ Τ Ε Σ  Κ Ι  Α Σ Τ Υ 
Ν Ο Μ Ο Ι”, το οποίο έχει ήδη δη
μ ο σ ιευ τεί από  τη ν  “Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι
Κ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ Η ”.
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ΙΜ Ο Κ ΙΑ

ΠΑΓΙΟ: 1ος χρόνος πάγιο 3500  
2ος χρόνος πάγιο 2500

Χρέωσπ έως 0,6 δρχ./δευτ. 
(χωρίς πάγιο τέλος κλήσης)

KUMAPHONE

DAEWOO DWP 5000S

ΙΜ ΟΚΙΑ
C o n n e c t i n g  P e o p l e

ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ® cosmore
ΑΘΗΝΑ:  ΛΕΩΦ.  Β Ο Υ Λ ΙΑ Γ Μ Ε Ν Η Σ  82, 167 77 ΕΛΛΗΝΙΚΟ,  ΤΗΛ . :  96 91 740. F A X :  96 91 586
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Εγγλέζικο Χιούμορ, Σουηδέζα Ξανθιά, Ιταλικό Ντιζάϊν.
Π ρ ό σ φ υ γ ε ς .  Α ν α γ κ ά σ τ η κ α ν  ν α  ξ ε ρ ι ζ ω θ ο ύ ν .  Α ς  τ ο υ ς  δ ε χ τ ο ύ μ ε .
Α ς  τ ο υ ς  δ ώ σ ο υ μ ε  τ η ν  ε υ κ α ι ρ ί α  ν α  ξ α ν α φ τ ι ά ξ ο υ ν  τ η  ζ ω ή  τ ο υ ς .
Π ο λ υ μ ο ρ φ ί α . . .  α υ τ ό  σ η μ α ί ν ε ι  α λ η θ ι ν ά ,  Ε υ ρ ώ π η .

Έ ν τα ξ η  τω ν Π ροσφύγω ν

φοunhcr / m
Ύ π α τη  Α ρμ οσ τεία  του Ο Η Ε  -για τους Π ρόσφυγες σ τ η ν  Ε υ ρ ω ί Τ α ί κ η  Έ ν ω σ η


