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φροντίστε το αυτοκίνητό σας να βρίσκεται σε καλή 
κατάσταση για το ταξίδι των διακοπών. Αφήστε το αρκε
τό καιρό για έλεγχο και για τις απαιτούμενες επισκευές. 
Το σύστημα ψύξης, τα φρένα, οι ιμάντες και τα λάστιχα 
είναι πιθανό να πάθουν βλάβη με την συνεχή οδήγηση 
στις διακοπές, γι’ αυτό δώστε τους ιδιαίτερη προσοχή.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι φορούν τις ζώνες ασφαλείας 
πριν ξεκινήσετε για το ταξίδι σας, και ότι κανείς δεν λύ
νει τη ζώνη του μέχρι να φτάσετε εκεί που πηγαίνετε. 
Τα παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών, πρέπει να βρίσκο
νται σε ειδικές θέσεις ασφαλείας για παιδιά και τα λίγο 
μεγαλύτερα στα πίσω καθίσματα.

Να θυμάστε ότι οι σκηνές μπορούν να καούν, αν κα
τασκηνώνετε. Διατηρείτε τη φωτιά σε μια απόσταση α
σφαλείας από τη σκηνή. Επειδή τα κεριά και τα σκεπα
στά φανάρια είναι επικίνδυνα κοντά σε εύφλεκτα υλικά, 
χρησιμοποιείτε φακούς μπαταρίας μέσα στις σκηνές.
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Γράμμα από τη
Σύνταξη

Σ ’ ένα νέο δρόμο βρίσκεται τους τελευταίους μήνες η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, μετά την έκδοση από το ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ δικού του 
εντύπου. Το περιοδικό όλων των φίλων της Αστυνομίας χαράζει, στα 
πλαίσια της συνεχούς βελτίωσής του, μια νέο πορεία με ποικίλα και 
ενδιαφέροντα θέματα, έρευνες και ρεπορτάζ από το χώρο των δραστη
ριοτήτων της.

Από το επόμενο τεύχος η «Α.Ε.» θα βγαίνει με ζωντανή και πιο 
επίκαιρη ύλη. Δύο συντάκτες μας θα κινούνται κάθε μήνα στις Αστυνομι
κές Διευθύνσεις της Χώρας και θα σας δίνουν μια άμεση και έγκαιρη 
πληροφόρηση για τις δραστηριότητες και τα ζητήματα που ενδιαφέρουν 
τους συναδέλφους. Η επιλογή των Διευθύνσεων θα συνδυάζεται με 
ιδιαίτερα γεγονότα ή άλλες αξιόλογες εκδηλώσεις που θα συμβαίνουν 
στην περιοχή τους.

Επειδή αποδίδουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη ΓΝΩΜΗ σας καταρτί
σαμε σ’ αυτό το τεύχος ένα ερωτηματολόγιο, επιδιώκοντας μια κατά το 
δυνατόν σφαιρική και ολοκληρωμένη συγκέντρωση απόψεων, τοποθε
τήσεων και προτάσεων σχετικά με το είδος της δημοσιευτέας ύλης, ώστε 
να κάνουμε σωστότερη την επιλογή των θεμάτων και να γίνει η «Α.Ε.» το 
δικό σας περιοδικό.

Με την κατάρτιση του ερωτηματολογίου και με τις επίμονες προσ- 
πάθειές μας να ξεπεράσουμε τα διάφορα τεχνικά προβλήματα, τα οποία 
καθυστερούν την έκδοση, πιστεύουμε ότι υπηρετούμε τους βασικούς 
στόχους του περιοδικού, που είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή από
ψεων για κάθε θέμα που αφορά την Αστυνομία.

Περιμένουμε λοιπόν τις απαντήσεις, τα σχόλια και τις παρατηρήσεις 
σας για να διαμορφώσουμε την έκδοση που εσείς επιθυμείτε και να 
κάνουμε τα επόμενα τεύχη μας καλύτερα από τα προηγούμενα.



για το παιδί
Του ΑΛ. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ

Μ Μ Μ Μ Μ

χει λεχθεί πως 
όσο υπάρχουν παι

διά τόσο η αν
θρωπότητα μπορεί 

να ξαναρχίζει, 
■ ■ ■ ■ ■ ■ Ινα  αυτοδιορθώ- 

νεται, να ελπίζει. Η θεραπεία των Επιστημών της Αγω
γής, που υποκείμενό της αποτελεί η έρευνα της παιδι
κής πραγματικότητας και ο σχεδιασμός μιας προλη
πτικής ή θεραπευτικής αγωγής του παιδιού, αυτόν τον 
κοινωνικό στόχο επιδιώκει. Η μελέτη, έτσι, και η φρον
τίδα του παιδιού εντάσσονται στον χώρο της Ανθρω- 
ποαγωγικής. Και τα αιτήματα των παιδιών, αν ληφθούν 
σοβαρά υπόψη από την κοινωνία των ενηλίκων, την 
αναστύλωση αυτή της Εικόνας του Ανθρώπου υπηρε
τούν και δημιουργούν ελπίδές για ένα λιγότερο εφιαλ
τικό μέλλον για τον άνθρωπο, στην ατομική, αλλά και 
στη συλλογική του διάσταση.

Οι προσδοκίες των παιδιών εκφράζονται μέσα από 
τα δικά τους οράματα για τον κόσμο Η συγκέντρωση 
της προσοχής των μεγάλων στο παιδί, γεγονός που 
χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνία των ενηλίκων, των 
«Παιδαγωγών», ίσως κάνει πιο φανερό αυτό το παιδικό 
και νεανικό όραμα του κόσμου. Μάλιστα αν προσ
έξουμε θα αντιληφθούμε πως το όραμα αυτό βρίσκεται 
σε αντίθεση με το όραμα και με τον κόσμο των μεγά
λων.

Για τα παιδιά «ο κόσμος των μεγάλων είναι ο κό
σμος των σοβαρών» ατόμων, των υπεραπασχολημέ- 
νων, των ατόμων που «πατάνε στο έδαφος», που γνω
ρίζουν καλά το συμφέρον τους, καθώς και τα όρια του 
δυνατού και του αδυνάτου.

Ο κόσμος των παιδιών συγχέεται με το μύθο και το 
όνειρο- είναι κόσμος προφητικός, κόσμος ελπίδας: 
κόσμος όμως σίγουρα πιο ανθρώπινος.

Θα αναρωτιέται ίσως κανείς: υπάρχουν πράγματι 
δυο κόσμοι που μάλιστα είναι και από φυσικού τους 
αντιμαχόμενοι;

Όχι, δεν υπάρχουν. Και το όραμα της γενιάς των 
μεγάλων ήταν σίγουρα κάποτε και πιο ανθρώπινο και 
πιο ανθρωπιστικό. Η μεταβολή του έγινε μεσόστρατα 
κι έφτασε να θεωρείται σαν όραμα ρεαλιστικό, συγ-

κρουόμενο με το ουτοπικό όραμα των παιδιών και των 
εφήβων. Ξέρουμε όλοι πόσο ακριβά πληρώνεται αυτός 
ο «ρεαλισμός», του οποίου, είτε από πιέσεις του κοι
νωνικού συστήματος, είτε από λόθη και αδυναμίες 
μας, κάποτε αποκτήσαμε!...

Δηλαδή, το περίφημο θέμα -  SLOGAN «χάσμα των 
γενεών», ή «ανταρσία των νέων», έχει κοινωνιολογικές 
μάλλον, παρά ψυχολογικές αιτίες. Θα το λέγαμε δευ
τερογενώς ψυχολογικό θέμα, αφού εκείνο που συγ
κρούεται δεν είναι βασικά το αιώνιο και σταθερό χαρα
κτηριστικό της ψυχολογίας των ατόμων κατά ηλικίες, 
αλλά οι ρόλοι που παίζουμε μέσα στην κοινωνία, άλλοι 
σαν γονείς και άλλοι σαν παιδιά, άλλοι σαν παιδαγωγοί 
και άλλοι σαν παιδαγωγούμενοι αφού δεν αγνοούμε, 
πως οι ρόλοι αυτοί δημιουργούνται και επιβάλλονται 
στον καθένα μας από τις κοινωνικές συνθήκες.

Οι αντιθέσεις των ρόλων -  που γίνονται στοιχεία 
του εγώ του καθενός μας -  είναι αυτές που δημιουρ
γούν την εντύπωση του χάσματος των γενεών και δί
νουν την εικόνα των δύο αντιμαχόμενων κόσμων. 
Όλοι οι μεγάλοι και μικροί είναι δυνατόν να μεταβλη
θούμε σε εχθρούς ή σε φίλους ανάλογα με τα ερεθί
σματα του περιβάλλοντος. Η ατομική αντίσταση του 
καθενός θα παίξει ασφαλώς σημαντικό ρόλο. Ίσως, 
όμως, δεν καταφέρει τίποτε άλλο από το να δοθούν 
αρκετές ποικιλίες του δείγματος που στη βάση του, θα 
είναι ένα και το αυτό!

Έπρεπε όλα όσα μέχρι τώρα είπαμε να λεχτούν 
γιατί έτσι τοποθετείται το θέμα της αγωγής στα αλη
θινά του πλαίσια. Για να αναπτυχθεί και για να λειτουρ
γήσει οποιαδήποτε ανθρωπιστική και κοινωνική αγωγή 
έχει ανάγκη από την υποστήριξη, που θα της δώσει το 
πλαίσιο. Αυτό φαίνεται ολοκάθαρα μέσα από την εξ
έταση των αιτημάτων του παιδιού που υπαγορεύονται 
από τις ανάγκες του. Σ’ αυτές τις αναμφισβήτητες 
ανάγκες των παιδιών και των νέων θα αναφερθούμε, 
που με την υποβλητική γλώσσα των συμβόλων, ήδη 
αναγγέλθηκαν «Ψωμί, ήλιο και τριαντάφυλλα για όλα 
τα παιδιά του κόσμου»

«Ψωμί» για το παιδί

Η έννοια -σύμβολο «Ήλιος» -τροφοδότης της ζωής 
στον πλανήτη μας -  έπρεπε να προταχθεί. Αν προ

τάσσεται όμως το «Ψωμί» είναι γιατί η παιδαγωγική 
θεώρηση δεν κλείνει τα μάτια στα βιοτικά προβλήματα 
του ανθρώπου. Όταν ξέρεις πως τα 2/3 των κατοίκων
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της γης τρέφονται με τα περισσεύματα του κόσμου 
της αφθονίας που αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 
1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού, όταν στο νου σου 
κρατάς τις εικόνες των παιδιών της Αιθιοπίας και των 
Ινδιών, όταν ξέρεις πως η πείνα δεν νικήθηκε ολοκλη
ρωτικά και σ’ αυτές ακόμα τις οικονομικά προηγμένες 
χώρες, δεν μπορείς να μην προτάξεις την ικανοποίηση 
του ιερού δικαιώματος κάθε ανθρώπου, του δικαιώμα
τος να ζήσει!

Και για να ζήσει ο άνθρωπος υλικά και πνευματικά, 
χρειάζεται την ύλη, την «αδελφή » αυτή του πνεύμα
τος. Αυτά το έχουμε καλά νιώσει εμείς εδώ στην Ελ
λάδα, ιδιαίτερα οι γενιές οι προηγούμενες, που τόσα 
στερήθηκαν και τόσο υπέφεραν έτσι είμαστε σε θέση 
να εκτιμάμε τη σημασία που έχει η καλή τροφή των 
σημερινών παιδιών και η καταπολέμηση της θνησιμό
τητας στις τρυφερές ηλικίες του ανθρώπου, η παροχή 
ευκαιριών εργασίας, αμοιβής, προόδου, μόρφωσης

Αλλά η έννοια -  σύμβολο «Ψωμί» σημαίνει να δο
θούν στο παιδί όλα τα βασικά μέσα για να αναπτυχθεί 
σωματικά και ψυχικά, να δοθεί ο «επιούσιος» όπου εδώ 
μεταφράζεται σε δυνατότητες τροφής, ύπνου, στέγης, 
γονιών, αδελφιών, στοργής, ηρεμίας, μορφωτικών 
ερεθισμάτων. Δυνατότητες, που πρέπει να δοθούν σε 
όλα τα παιδιά της χώρας χωρίς διάκριση.

Σημαίνει σχολεία υγιεινά και κατάλληλα για τη σω
ματική, αλλά και για την ψυχική ζωή του παιδιού. Πρέ
πει όπως λέει ο Neill «να κάνουμε το σχολείο κατάλ
ληλο για παιδιά και όχι τα παιδιά κατάλληλα για σχολείο 
('). Δηλαδή το παιδί έχει ανάγκη από μόρφωση πολλή, 
σωστή, συγχρονισμένη, χρήσιμη. Έχει όμως επίσης 
ανάγκη να ζήσει μέσα στο σχολείο, να αναπτύξει την 
προσωπικότητά του και όχι να βγει απρόσωπο ή νευ
ρωτικό απ’ αυτό(2). Για να γίνουν αυτά χρειάζονται 
πολλές ρυθμίσεις από την πολιτεία και πολλή βοήθεια 
και κατανόηση από την κοινωνία των ενηλίκων, ώστε 
να μην εμποδίζεται κάθε προοδευτική διάθεση ή 
πράξη, προσώπων ή θεσμών, στο χώρο μέσα της εκπαί
δευσης . Σημαίνει ακόμη, δασκάλους μορφωμένους, 
φωτισμένους, ισορροπημένους, ευτυχισμένους· δα
σκάλους που δεν τοποθετήθηκαν στο παιδοπλαστικό 
αυτό λειτούργημα με τους απρόσωπους υπολογι
σμούς του άψυχου «κομπιούτερ», αλλά δασκάλους 
που διαλέχτηκαν με κριτήρια προσωπικότητας, προ- 
κειμένου να ασκήσουν αυτό το τόσο δύσκολο έργο, 
δασκάλους, τέλος, που βοηθούνται για να μην αποκά
μουν, για να μην πάψουν να ’ναι ορθοί, για να μην 
πάψουν να είναι δάσκαλοι!

Σημαίνει, επίσης, παιγνιδότοπους, σημαίνει γειτο
νιές. Σημαίνει κέντρα σωστής ψυχαγωγίας, σπίτια 
μόρφωσης και ζωής για το παιδί και το νέο, σημαίνει 
Επιστημονικά Κέντρα που φροντίζουν την οικογένεια, 
το παιδί, το δάσκαλο.

Όλα αυτά και πολλά άλλα σημαίνουν «Ψωμί». Δη
λαδή περιλαμβάνονται σ’ αυτήν την έννοια όλες οι 
θεωρούμενες σαν βασικές για την πνευματική και 
υλική ζωή του παιδιού, όσο και αν η σύγχρονη διαιτη
τική δεν κατατάσσει το ψωμί μεταξύ των βασικών τρο
φών.

«Ήλιο» για το παιδί

Η λιος σύμβολο του φωτισμού και της θαλπωρής που 
συντροφεύει τη μοναξιά του ανθρώπου.

Τα παιδιά, ας δίνουν την αντίθετη εντύπωση, έχουν 
ανάγκη από φως, από πείρα από καθοδήγηση που θα 
δείχνει δρόμους και συνάμα θα ζεσταίνει.

Τα παιδιά έχουν ανάγκη από τον Ήλιο. Αν δεν μπο
ρούμε να τον δώσουμε, τουλάχιστον ας παραμερί
σουμε για να μην τους τον κρύψουμε. Το σημείο αυτό
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είναι ίσως το πιο δραματικό για μας τους παιδαγωγούς 
(δασκάλους ή γονείς).

Γιατί στη δική μας εποχή νιώθουμε τόσο συγκεχυ
μένοι- η μετακίνηση των αξιών, η μεταξίωση αυτή που 
αποτελεί πραγματικότητα έχει αδυνατίσει όχι μόνο το 
κύρος των παιδαγωγών, αλλά έχει δημιουργήσει και 
μια φοβερή σύγχυση. Δεν είμαστε, δυστυχώς για το 
παιδί, σίγουροι αν πρέπει να το οδηγούμε, αν πρέπει να 
του δώσουμε δυνατότητες να φωτιστεί. Δεν συμφω
νούμε όλοι στην έννοια που δίνουμε στο «φωτισμό» 
και στο είδος των περιπτώσεών του, στην ελεύθερη ή



αναμφίβολο πως ασκεί δυσμενείς επιδράσεις στον 
ανώριμο νέο άνθρωπο, όσο και για την ανθρωπότητα 
και εμάς τους ίδιους μπορεί γενικά να θεωρηθεί σαν 
ευεργετική.

Είναι δραματικό, γιατί δεν είμαστε σίγουροι ότι 
έχουμε κάτι να πούμε στο παιδί, ότι μπορούμε να χρη
σιμεύσουμε σαν οδηγοί του. Νιώθουμε δηλαδή μια τέ
τοια αβεβαιότητα για το περιεχόμενο και την αξία του 
οδηγητικού μας ρόλου, που πραγματικά η αγωγή που 
δίνουμε και οι ρόλοι που ασκούμε θετικά, έχουν χαρα
κτήρα αποσπασματικό ή σπασμωδικό ή και αντίθετα,

φέρνουν τη σφραγίδα του συντηρητισμού εκείνου, 
που πηγάζει από ένα συναίσθημα άγχους και πανικού 
των παιδαγωγών.

Κι όμως ας μην αμφιβάλλουμε: το παιδί και ο νέος 
έχουν ανάγκη από φως. Από φως για να βρουν μόνοι 
τους δρόμους, από φως που δίνει νόημα στην σπουδή 
και στην ζωή. Έχουν ανάγκη να πιστεύουν κάπου, 
έχουν ανάγκη από αξίες. Ο Αμερικανός Ψυχολόγος 
Maslow τονίζει:

«Η καθολική απουσία αξιολογικού συστήματος εί
ναι παθολογική. Το ανθρώπινο ον έχει ανάγκη από ένα 
αξιολογικό πλαίσιο, από μια φιλοσοφία της ζωής, από 
μια θρησκεία, ή από θρησκευτικές εντολές που θα το 
βοηθήσουν να ζήσει και να δώσει ένα νόημα στη ζωή, 
με τον ίδιο τρόπο που έχει ανάγκη από ήλιο, ασβέστιο, 
αγάπη».

Αλλά το πιο δραματικό χαρακτηριστικό της εποχής 
μας, που έχει μοναδικής σημασίας αντίκτυπο στην 
αγωγή είναι η ταχύτατη μετακίνηση των αξιών, ο κλο
νισμός και το γκρέμισμα μερικών απ’ αυτές και η αντι
κατάστασή τους με άλλες.

Ίσως ο αυριανός κόσμος, ο κόσμος των νέων μας, 
να φτιάξει το δικό του αξιολογικό «Πιστεύω». Πάντως ο 
σημερινός νιώθει σ’ αυτό το σημείο ορφανεμένος. 
Συνέπεια της κατάστασης αυτής, είναι η αδυναμία 
μας να ασκήσουμε αγωγή στην πραγματική της έννοια. 
Γιατί, όπως λέει και ο Ρώσσος Μ. Karenko «δεν μπο
ρούμε ν’ ασκήσουμε μορφωτικό έργο, χωρίς να θέ
σουμε ένα σκοπό... ένα σκοπό ξεκάθαρο, σαφή, ώστε 
να ξέρουμε τι άνθρωπο θέλουμε να μορφώσουμε».

Παρ’ όλα αυτά πρέπει να ομολογήσουμε πως αν 
πολλές αξίες έχουν μετακινηθεί ή αντικατασταθεί, η 
αξία του Ανθρώπου (3) του ατομικού και συλλογικού, 

μόνον δεν έχει αμφισβητηθεί, αλλά αντίθετα έχει
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ξαναπροβληθεί, μέσα από πικρότατες ιστορικές εμ
πειρίες όλων σχεδόν των λαών μετά τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Επομένως αποτελεί πολύ επείγουσα ανάγκη 
καθορισμού ενός «Χάρτη Παιδαγωγικής Ανθρωπολο
γίας και Εσχατολογίας «με βάση τον οποίον πρέπει να 
πολιτεύονται όσοι ασκούν αγωγή.

Στο Χάρτη αυτόν η αξία του Ανθρώπου σαν ατόμου 
και σαν συνόλου, θα κατοχυρωθεί και θα πρυτανεύει 
μέσα από τις θέσεις που θα εκφράζουμε στα παιδιά μας 
και μέσα από τα ιδανικά που θα προβάλλει η αγωγή που 
δίνουμε σ’ αυτά. Δεν θα τ ’ αφήσουμε χωρίς αξιολογικό 
στέγαστρο, αλλά ούτε και θα το καθορίσουμε εμείς 
στις λεπτομέρειές του. Θα το υποδείξουμε -  δεν 
έχουμε δικαίωμα ούτε να το επιβάλλουμε αυταρχικά 
ούτε και να το αγνοήσουμε, να το κρύψουμε(4). Αν 
εμείς αρνηθούμε ή δεν μπορέσουμε να ανταποκρι- 
θούμε στον καθοδηγητικό μας ρόλο, υπερασπιζόμενοι 
με συνέπεια μια «έντιμη» ουδετερότητα, όχι απλώς 
παρανοούμε βασικά δεδομένα της Αναπτυξιακής Ψυ
χολογίας, αλλά αφήνουμε ελεύθερο το χώρο για να 
έλθουν οπωσδήποτε άλλοι, ύπουλοι, αρρωστημένοι ή 
απλώς λαθεμένοι, που θα προσπαθήσουν να αφαρπά- 
σουν την μαλακή παιδική ψυχή- αυτοί σίγουρα θα ’ναι 
λιγότερο διατακτικοί από μας.

Αλλά αν γίνει αυτό, τότε ποιος ο ρόλος μας σαν 
γενιάς των «Παιδαγωγών»;

Βέβαια, αν εγκαθιδρύσουμε ένα τίμιο διάλογο με 
τους νέους μας θα αντιληφθούμε πως υπάρχουν πολ
λές περιοχές γνώσεων και εμπειριών που εμείς τις 
αγνοούμε, ενώ αυτοί τις γνωρίζουν. Γιατί να μη μιλάμε 
την τίμια γλώσσα και στα παιδιά μας, ιδιαίτερα στα πιο 
ώριμα, γιατί να μην τους πούμε πως κι εμείς ψάχνουμε 
για να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για τα προβλήματα 
των καιρών μας, για τους τρόπους και τις μεθόδους, 
που θα τα αντιμετωπίσουμε; Γ ιατί να μην μας δουν πως 
ψάχνουμε μαζί στα σημεία τουλάχιστον, πού τους επι
τρέπουν οι δυνατότητές τους; Γιατί να μην αναπτύ
ξουμε και να μην ευρύνουμε τέτοιες δυνατότητες;(5).

Αν ο λόγος μας και η συνεπής μας συμπεριφορά δεν 
τους πείθουν, δεν έχουμε παρά να μεριάσουμε. Να 
τους αφήσουμε να δοκιμάσουν, να τους επιτρέψουμε 
να κάνουν λάθη και να γίνουν σοφοί μέσα από την 
εμπειρία.

Ίσως η δική τους αλήθεια αποδειχτεί τελικά πιο 
αληθινή από τη δική μας.

Τριαντάφυλλα για το παιδί

Τ ο παιδί χρειάζεται τα βασικά υλικά ή πνευματικά 
αγαθά, θέλει καθοδήγηση, θέλει όμως τέλος και 

την ομορφιά.
Για να τη δώσουμε πρέπει να ξαναγίνουμε «ως τα 

παιδία». Μόνον ο κόσμος των συμβόλων, της φαντα
σίας και του συναισθηματικού συντηρητισμού, ο κό
σμος αυτός των παιδιών είναι σε θέση να καταλάβει τη 
λογική του φαινομενικά «άχρηστου» τη λογική και τη 
χρησιμότητα που υπάρχει στο ωραίο.

Εμείς οι μεγάλοι τα μετράμε όλα με κριτήριο την 
«απόδοση», την πρακτική χρησιμότητα (β).

Αλλά το λουλούδι, το τριαντάφυλλο, η τέχνη, μόνο 
το ωραίο υπηρετούν και είναι χρήσιμα γιατί ακριβώς 
είναι ωραία ή υπηρετούν την ωραιότητα. Όπως θαυ
μάσια λέει ο S. Exupery στο «Μικρό Πρίγκηπα» που 
παρουσιάζει με τόση ομορφιά τον κόσμο του ωραίου, 
στον οποίον πιστεύουν τα παιδιά, και τον αντιπαραθέ- 
τει στον παράλογο κόσμο του «χρήσιμου», στον 
οποίον πιστεύουν οι μεγάλοι -  «είναι αληθινά χρήσιμο 
γιατί είναι όμορφο»!

Αλλά για να δώσουμε μια τέτοια αγωγή μόνοι μας, 
χωρίς υποστήριξη από το πλαίσιο, δεν θα καταφέ

ρουμε πολλά πράγματα. Τούτο γιατί «Τριαντάφυλλα 
για όλα τα παιδιά» σημαίνει:

-  Όχι στη ζωή μέσα στα «σπιρτόκουτα» που λέγον
ται πολυκατοικίες, αλλά ναι στη ζωή σε μονοκατοικίες, 
στο ύπαιθρο, στη φύση και στο φυσικό παιχνίδι.

-  Όχι στον δαιμονισμένο θόρυβο, που απειλεί σε 
λίγα χρόνια να μας κουφάνει ή να μας τρελάνει όλους.

-  Όχι στη μόλυνση και καταστροφή του περιβάλ
λοντος.

-  Όχι στον χωρισμό των προγραμμάτων και των 
μαθημάτων στα σχολεία με κριτήρια μόνο τις οικονο
μικές αξίες.

-  Όχι στην αγωγή εκείνη των σχολείων που αποκό
βει τη νόηση από το συναίσθημα' όχι στην αγωγή 
εκείνη που δεν αγκαλιάζει την πρωτότυπη και πανέ
μορφη ολότητα του κάθε μαθητή, χωρίζοντάς τους σε 
καλούς και σε κακούς.

-  Όχι, τέλος-δεν υπάρχει τέλος-στην ατομιστική 
και ανταγωνιστική λογική της κοινωνίας αλλά στην 
ώθηση της λογικής της συνεργασίας μέσα στην κοινω
νία και στα σχολεία.

-  Όχι στην αποκλειστική λατρεία της λογικής, του 
ορθολογισμού. Καιρός είναι να δούμε και μεις οι ίδιοι -  
οι επίγονοι των Ελλήνων που λάτρεψαν το μέτρο και 
την ωραιότητα των ποιητών αυτών του «λόγου», πως 
«δεν βλέπει κανείς καλά παρά με την καρδιά», όπως 
τονίζει πάλι ο S. Exupery στον «Μικρό Πρίγκηπα». και 
«πως η καρδιά έχει την δική της λογική που ο νους 
αγνοεί παντελώς για να θυμηθούμε «Τις Σκέψεις» του 
μεγάλου Pascal.

Μια τέτοια αγωγή -  ανταπόκριση στα αιτήματα των 
παιδιών, αγωγή που δεν αγνοεί το αναγκαίο για τη ζωή 
του παιδιού στον κόσμο που έρχεται, αγωγή που δεν 
αρνείται τον εαυτό της και τον καθοδηγητικό της 
ρόλο, μια αγωγή τέλος, που θεωρεί αισθητικά τον παι- 
δαγωγούμενο, είναι η μόνη που μπορεί να δικαιώσει 
ιστορικά τη γενιά των σημερινών ενηλίκων. Φοβού
μαστε όμως, πως μόνον αυτή, έτσι που περιγράφτηκε 
στις βασικές της γραμμές, μπορεί να ονομαστεί αγωγή. 
Κάθε παρέκκλιση από τους τρεις άξονες, αποδείχθηκε 
ιστορικά (7), επιζήμια για το Παιδί και τους λαούς!

(1) Βλ. Neill Α’ «Θεωρία και Πράξη της αντιαυταρχικής εκ
παίδευσης», Μπουκουμάνη, Αθήναι 1972, σ. 36.

(2) Βλ. Κοσμοπούλου Αλ.: «Ανθρωπιστικές προϋποθέσεις 
της παιδαγωγικής έρευνας, I. Η Παιδαγωγική θεμελίωση 
και προοπτική του Π.Σ.Π.Π.», Πάτρα 1978, σσ. 29-30.

(3) Αν η αξία αυτή παραμείνει κεντρική, επιδέχεται προσεγ
γίσεις μέσα από οποιαδήποτε φιλοσοφική θεώρηση· αρ
κεί αυτή να μην αντιφάσκει στις καθολικά, μέχρι σήμερα 
αποδεκτές απ’ τους λαούς συνιστώσες της έννοιας Άν
θρωπος.

(4) Ευνόητο πως οι θέσεις αυτές θα δοθούν -  εφόσον το 
Παιδί είναι ελεύθερο να μην τις δεχτεί -  προσωποκεν- 
τρικά και με πλαστικότητα.

(5) Ο «Δάσκαλος» είναι έννοια και πραγματικότητα σχεσιο- 
δυναμική. Μέσα σε μια διαλογική παιδευτική σχέση ο 
καθένας «ανοίγει» την ύπαρξη και τις εμπειρίες του στον 
άλλον αν αυτός χρειάζεται -  λειτουργικά -  να μάθει, 
τότε δέχεται την προσφορά μας· έτσι ο ενήλικος παιδα- 
γωγείται από τον ανήλικο συχνά - πυκνά.

(6) Διαμαρτύρεται ενάντια στην τακτική αυτή ο ιδρυτής 
Προσωποκεντρικής Ψυχοθεραπείας λέγοντας: «Είναι 
επείγον να αφιερώσουμε τόσο χρήμα και χρόνια για την 
απελευθέρωση του Προσώπου, όσο αφιερώνουμε για 
την πυρηνική έρευνα».

(7) Βλ. «Εκπαιδευτικός βερμπαλισμός», «Παλιό Σχολείο», 
«Παιδαγωγικός μηδενισμός», «Ναζιστική αγωγή», 
«Πρόωρος επαγγελματισμός στα σχολεία», της Μ. Παι
δείας κ.ά.
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ΑΝΑΦΗ
ΔΜ » ν ά φ η ,  άγονη γραμμή όπως την 

αποκαλούν, είναι ένα μικρό νησί, στη 
νοτιοανατολική άκρη των Κυκλάδων με 
κάτασπρα παραδοσιακά σπίτια χτισμένα 
στις πλαγιές του Βουνού... και πάνω 
από το γραφικό μικρό λιμάνι.

Οι περισσότεροι από τους κατοίκους 
του το εγκατέλειψαν επί Όθωνα και 
εγκατεατάθηκαν στην Βορεινή πλευρά 
της Ακρόπολης, στα σημερινά Αναφιώ- 
τικα.

Η Ιστορία του νησιού

Σύμφωνα με τη μυθολογία το νησί 
αναδύθηκε κατά διαταγή του Απόλλωνα 
για να σώσει τους Αργοναύτες από μια 
άγρια καταιγίδα που τους Βρήκε στο 
ταξίδι τους. Μάλιστα λέγεται ότι όταν 
αντίκρυσαν το νησάκι φώναξαν: Ανε- 
φάνη στεριά. Από αυτό το ανεφάνη

προήλθε και η ονομασία του νησιού 
Ανάφη. Κατ’ άλλη άποψη το όνομα του 
νησιού προήλθε από το ότι δεν έχει 
φίδια (Άνευ όφεως).

Η μυθολογία επίσης αναφέρει ότι ο 
πρώτος κάτοικος του νησιού ήταν ο 
Μεμβλίαρος που ταξίδευε μαζί με τον 
Κάδμο αναζητώντας την Ευρώπη. Γι’ 
αυτό και το νησί στην αρχαιότητα ονο
μαζόταν και Μεμβλίαρος ή Βλίαρος.

Πάνω στο λόφο που είναι σήμερα το 
μοναστήρι της Παναγιάς της Καλαμιώ- 
τισσας, υπήρχε ο ναός του Απόλλωνα 
του Αιγλήτου, που συνδεόταν με την 
αρχαία πόλη. Τον 5ο αιώνα π.Χ. η 
Ανάφη ήταν σύμμαχος των Αθηνών. Το 
1207 μ.Χ. καταλήφθηκε από τον Ενετό 
Μάρκο Σανούδο που την παραχώρησε 
στο συμπατριώτη του Λεονάρδο Φώ- 
σκολο. Το νησί άλλαξε κιάλλους Ενε-

Γενική άποψη του νησιού
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ο πρόεδρος τΠς κο.νότΠτας Ανάφης τούς αφέ, τες  και καΤαστράφηκε αρκε- 
Κυριακος Αντωνιόδπς. τές φορές από πειρατές για να περάσει

τελικά στην κυριαρχία των Τούρκων το 
1537. Στην επανάσταση του 1821 πήρε 
ενεργό μέρος και ενώθηκε με την Ελ
λάδα το 1832.

που στην πλειοψηφία τους είναι ηλι
κιωμένοι. Οι νέοι αποτελούν το 25% 
περίπου του πληθυσμού.

Η συγκοινωνία του νησιού εξυπηρε
τείται το χειμώνα με ένα καράβι την 
εβδομάδα ενώ το καλοκαίρι που αυξά
νει η κίνηση, η συγκοινωνία γίνεται με 
τρία καράβια. Η οικονομία του νησιού 
είναι σχετικά καλή και οι κάτοικοι ασχο
λούνται με τη γεωργία, κτηνοτροφία, 
μελισσοκομία, αλιεία και κατά τους θε
ρινούς μήνες με τουριστικές επιχειρή
σεις.

Η Αστυνομία.

Η οργανική δύναμη του Σταθμού ε ί
ναι 4 αστυνομικοί υπάλληλοι, Ενας αρ- 
χιφύλακας και 3 αστυφύλακες. Σήμερα 
οι αστυφύλακες είναι δύο.

Το κυριότερο πρόβλημα που απα
σχολεί την Αστυνομία είναι η αύξηση 
της οικοδομικής δραστηριότητας που 
σε πολλές περιπτώσεις γίνεται χωρίς 
την άδεια των αρμοδίων Αρχών. Τους 
θερινούς μήνες διενεργούνται αγορα- 
νομικοί έλεγχοι σε τουριστικά κυρίως 
καταστήματα, ο δε έλεγχος των γυμνι- 
στών δεν μπορεί να είναι επαρκής 
επειδή δεν υπάρχουν μεταφορικά μέσα 
στο νησί και τα τουριστικά καταλύματα 
ευρίσκονται σε μακρινή απόσταση από 
τον Αστυνομικό Σταθμό.

Λιμενικές, τελωνειακές και δασικές 
αρχές δεν υπάρχουν. Έτσι το έργο 
τους είναι ανατεθειμένο στην Αστυνο
μία. Με τις Δημοτικές αρχές οι σχέ
σεις της Αστυνομίας είναι πολύ καλές. 
Ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Κυριά
κος Αντωνιάδης μας είπε: «Τα τελευ
ταία χρόνια η Αστυνομία συμβάλλει 
πάρα πολύ στην επίλυση των διαφόρων 
προβλημάτων του νησιού μας. Η συν
εργασία μας είναι άριστη και το μόνο 
που ζητάμε είναι λίγη ελαστικότητα σε 
μερικά προβλήματα τα οποία είναι ιδιά- 
ζοντα λόγω του ότι το νησί μας είναι 
προβληματικό. Τέτοιο πρόβλημα είναι 
και οι οικοδομές, για τις οποίες προσ
παθούμε να βγάλουμε νόμιμες άδειες, 
αλλά το χρονικό διάστημα που απαιτεί
ται μέχρι να εκδοθούν είναι πολύ με
γάλο και μερικές φορές φτάνει τα τρία 
χρόνια».

Το νησί σήμερα.

Ο πληθυσμός του είναι 320 άτομα
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Για μια σωστή διατροφή

Ποια είναι η σημασία 
της διατροφής

Κάθε ζωντανός οργανισμός διαθέτει ορισμένα θε
μελιώδη χαρακτηριστικά.

-  αναπνέει
-  αναπτύσσεται
-  προσαρμόζεται
-  αναπαράγεται
-  τρέφεται
Η διατροφή είναι λοιπόν απαραίτητη για τη ζωή- 

επίσης είναι χρήσιμη η γνώση της σημασίας των τρο
φών που απορροφούνται.

Πρέπει να τρεφόμαστε για να μπορέσουν να γί
νουν:

• Τα ζωικά φαινόμενα, όπως είναι η αναπνοή, η 
κυκλοφορία, η πέψη κλπ.

• η σύνθεση και αναπλήρωση των ιστών.
• η αναπλήρωση της ενέργειας που καταναλίσκε- 

ται, δηλαδή η παραγωγή της ενέργειας που είναι απα
ραίτητη στην εργασία, τόσο τη σωματική όσο και την 
πνευματική.

• η καλή έκβαση ειδικών φυσιολογικών καταστά
σεων, όπως είναι:

-  η ανάπτυξη

-  η εγκυμοσύνη
-  ο θηλασμός
• στον οργανισμό:
-  η άμυνα εναντίον των λοιμώξεων
-  η διατήρησή του σε ισοθερμία 

(= στη θερμοκρασία των -I- 37°)

Υπάρχουν διάφορα είδη τροφών 
που έχουν διαφορετικές η κάθε μια 
Λειτουργίες.

Το ανθρώπινο σώμα μπορεί να συγκριθεί με ένα 
σπίτι που πρέπει να χτιστεί, να θερμανθεί, να συντη
ρηθεί κ.λ.π.

Για να πραγματοποιηθούν όλες αυτές οι εργασίες, 
εκτός από το νερό, χρειάζονται υλικά κατασκευής, 
καύσης και προστασίας που είναι βέβαια διαφορετικά 
για τον άνθρωπο από ό,τι είναι για το σπίτι.

Ας αναλύσουμε κάθε μια κατηγορία αυτών των υλι
κών...

Νερό

Το υλικό αυτό αντιστοιχεί στα + 60% του βάρους 
του σώματός μας με τη μορφή αίματος λέμφου, ενδο- 
κυττάριου και διάμεσου υγρού.



Ο οργανισμός απομακρύνει διαρκώς το νερό από:
-  τα νεφρά με τη μορφή ούρων
-  το έντερο με τη μορφή κοπράνων
-  το δέρμα με τη μορφή του ιδρώτα
-τον πνεύμονα με τη μορφή του ατμού.

Όλο το νερό που απομακρύνεται πρέπει να ανα
πληρώνεται, διαφορετικά θα προκληθούν σοβαρές 
διαταραχές. Αυτές οι ανάγκες σε νερό καλύπτονται 
από τα ποτά, το νερό που περιέχουν άλλα τρόφιμα, το 
νερό που σχηματίζεται από την καύση των θεραπευτι
κών ουσιών.

Κάτω από τις συνθήκες που ζούμε, πρέπει να j j t  
νουμε 1,5 λίτρο υγρών κάθε μέρα.

Υλικά κατασκευής: Λευκώματα

Τα λευκώματα (πρωτεΐνες) είναι τα συστατικά της 
ζωντανής ύλης- μπαίνουν μέσα στη σύνθεση όλων των 
κυττάρων μας.

Βρίσκονται στις τροφές και έχουν ζωική ή φυτική 
προέλευση.

Ο ρόλος των λευκωμάτων είναι:
-  να σχηματίσουν θεμελιώδη ύλη
-  να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη
-  να βοηθήσουν την ανανέωση των ιστών.

ενέργεια, που μετατρέπεται βασικά σε θερμότητα.
-  Περίσσευμα υδατανθράκων οδηγεί στην παχυ

σαρκία.

ιβούτυρι

περίσσευμα

i

παχυσαρκία
—

cum
Π'/ΐς λιπιδίων: M S  κηε.αΖ

ζωικές

καρύδιαλαοί

φυτικές

Τα λιπίδια:
-Τ α  λιπίδια βρίσκονται σε τροφές που έχουν ζωική 

ή φυτική προέλευση.
-Τα  λιπίδια είναι υλικά εφεδρείας παράγουν πολλή 

ενέργεια που μετατρέπεται σε θερμότητα.
-  Περίσσευμα λιπιδίων οδηγεί στην παχυσαρκία και 

σε αρρώστιες της καρδιάς και των αγγείων.

Υλικά καύσης: Υδατάνθρακες -  Λιπίδια

πηγές υδατανθράκων άλευρα γενικά

δημητριακά.

Υλικά προστασίας: Ιχνοστοιχεία -  Βιταμίνες

παχυσαρκία Ιαρδιαγγειακά νοι

Οι υδατάνθρακες:
-  Οι υδατάνθρακες (ζάχαρα) βρίσκονται στο φυτικό 

βασίλειο και στο ζωικό βασίλειο.
-  Ο ρόλος των υδατανθράκων είναι να παράγουν

Τα Ιχνοστοιχεία:
Τα Ιχνοστοιχεία παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύν

θεση του οργανισμού μας (π.χ. του σκελετού) καθώς 
και στη γενική φυσιολογική ισορροπία.
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Ας αναφέρουμε εδώ: 
το ασβέστιο (α), 
το φώσφορο (Ρ), 
το ιώδιο (I), 
το φθόριο (F) 
και του 
σίδηρου (Fe).

Οι βιταμίνες:
Οι βιταμίνες είναι ουσίες που ο οργανισμός δεν 

μπορεί να συνθέσει και που, επομένως, πρέπει να βρει 
στις τροφές.

πηγές ιχνοστοιχείων

άσβέστιο
καί
φώσφορος αύγά 1

τυρί γάλα ψωμί

Οι βιταμίνες είναι εξίσου απαραίτητες όπως και τα 
άλλα τρόφιμα επειδή επιτρέπουν στον οργανισμό να 
χρησιμοποιήσει τα τρόφιμα και εξασφαλίζουν την καλή 
λειτουργία του.

Αναφέρουμε τις κύριες λιποδιαλυτές (A, D) και 
υδροδιαλυτές (Β, C) βιταμίνες.

Η στέρηση υλικών προστασίας προκαλεί:
-  διακοπή της ανάπτυξης
-  προσβολή του νευρικού συστήματος
-  ξηρότητα στο δέρμα
-  έλλειψη αντίστασης στις λοιμώξεις.

Οι φυτικές ίνες:
Οι φυτικές ίνες αποτελούν το στερεό μέρος των 

φυτών.
Ομάδα Β

φράουλεςΕπούλωσηστάρι

ΐατόμουρι

ροί.ος

μόλος: ΗΗΜΗΗΗΒΚ - ̂
άντίσταση στις λοιμώξεις<αί λευκωμάτων

Στέρηση Προσβολ'
νευρικού
συστήματΑναστολή

ιναπτύξεως

"Ελλειψη άντιστάσεως 
στις λοιμώξεις

ξηρότητα 
στό δέρμα

[ κρέας
■ ■ γά λ α mmsm σπανάικι J κουνουπίδι]

Βοηθούν στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας. 
Οι φυτικές ίνες βρίσκονται κυρίως στα λαχανικά.

Τα στοιχεία ττάρθηκαν από έκδοση του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας.
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ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΗΖΥΘΡΑ 
δ. υπαστυνόμου

Εισαγωγικές έννοιες

Δ ιεθνής ευθύνη καλείται ο 
θεσμός του Διεθνούς Δι
καίου σύμφωνα με τον 
οποίο η Πολιτεία που 

παραβίασε (με πράξη ή παράλειψη) 
έναν κανόνα του Διεθνούς Δικαίου 
είναι υποχρεωμένη να παράσχει 
ικανοποίηση στην Πολιτεία κατά της 
οποίας στρέφεται η παραβίαση. 
Πάντως ενώ η διεθνής ευθύνη 
αφορά σχέσεις όλων των υποκειμέ
νων του Διεθνούς Δικαίου ο ορισμός 
δεν αναφέρεται και στους διεθνείς 
οργανισμούς. Είναι βέβαια κανόνας 
οι κυριότερες περιπτώσεις διεθνούς 
ευθύνης να αφορούν αποκλειστικά 
διαπολιτειακές σχέσεις.

Ο θεσμός της Διεθνούς Ευθύνης 
καθιερώθηκε οριστικά στη διεθνή 
έννομο τάξη στα μέσα του 19ου αι. 
Στην ανάπτυξη και συγκεκριμενο
ποίησή του συνέβαλε σημαντικά η 
διεθνής διαιτητική δικαιοσύνη που 
λειτούργησε με μεγάλη πυκνότητα 
από τότε μέχρι σήμερα. Ενδεικτικά 
αναφέρεται η από 26 Ιουλίου 1927 
απόφαση του ΔΔΔΔ: «αποτελεί 
αρχή του διεθνούς δικαίου ότι η 
παραβίαση μιας υποχρέωσης δη
μιουργεί την υποχρέωση επανόρ
θωσης με τρόπο αποτελεσματικό» 
(υπόθεση εργοστασίου (HOTZOW). 
Επίσης η απόφαση του ΔΔΔΔ την 13 
ΣΕΠΤ. 1928 επαναλαμβάνει «αποτε
λεί αρχή Διεθνούς Δικαίου ότι κάθε 
παραβίαση μιας υποχρέωσης δη
μιουργεί την υποχρέωση επανόρ
θωσης.

Οι κανόνες που ρυθμίζουν την Δ. 
Ευθύνη είναι κύρια εθιμικοί. Προσ
πάθειες του 1930 στο πλαίσιο κωδι
κοποιήσεων από την ΚΤΕ και του 
1955 από την Επιτροπή Διεθνούς Δι
καίου του ΟΗΕ δεν κατέληξαν τε
λικά σε γραπτό κείμενο.

Πάντως παράλληλα με τις εθιμι
κές ρυθμίσεις υπάρχουν και διε
θνείς συμβάσεις που ρυθμίζουν ει

ΔΙΕΘΝΗ
δικά θέματα Δ. Ευθύνης π.χ. η (πο
λυμερής) Σύμβαση των Παρισίων 
την 29 Ιουνίου για την αστική ευ
θύνη στον τομέα της πυρηνικής εν
έργειας.

Σύμφωνα με τη σύγχρονη αντί
ληψη η Δ. Ευθύνη είναι σχέση απο
κλειστικά μεταξύ υποκειμένων του 
Διεθνούς Δικαίου και κύρια των 
κρατών. Έτσι και η από 14 Ιουν. 1938 
απόφαση του ΔΔΔΔ (κοιτάσματα 
Μαρόκου): «η διεθνής ευθύνη εγ
καθιδρύεται ευθέως στο πεδίο των 
σχέσεων μεταξύ των κρατών αυ
τών». Έτσι ακόμα και αν η αντιδιε- 
θνής πράξη επιχειρήθηκε σε βάρος 
ιδιώτη μόνο Κράτος νομιμοποιείται 
να προβάλει τη σχετική αξίωση επα
νόρθωσης. Η αξίωση αυτή ασκείται 
με το θεσμό της διπλωματικής 
προστασίας. Παρέκκλιση από την 
αρχή αυτή αποτελεί η «ατομική 
προσφυγή» ενώπιον της Επιτροπής 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στο πε
δίο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης περί προστασίας των δι
καιωμάτων του ανθρώπου και των 
θεμελιωδών ελευθεριών του 1950.

Παρά το γεγονός ότι η Δ. Ευθύνη 
λειτουργεί αποκλειστικά ως έννομη 
σχέση μεταξύ υποκειμένων του διε
θνούς δικαίου ο συντριπτικός μεγα
λύτερος αριθμός των αποφάσεων 
των Διεθνών Δικαστηρίων που ανα- 
φέρονται στο θεσμό αφορούν ζη
μίες σε βάρος ιδιωτών και ιδιαίτερα 
παράνομες πράξεις μιας Πολιτείας 
σε βάρος αλλοδαπών.

Αναφέρονται μερικές από τις πιο 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις Δ. 
Ευθύνης από τη διεθνή νομολογία:

-  Παραβίαση διεθνούς συνθήκης. 
Αποτελεί την πιο προφανή αντιδιε- 
θνή πράξη που συνεπάγεται την 
υποχρέωση επανόρθωσης εκ μέ
ρους της Πολιτείας που προέβη 
στην παραβίαση.

-  Παραβίαση των εδαφικών δι
καιωμάτων άλλων Πολιτειών π.χ. 
κατασκοπευτικές ενέργειες στο 
έδαφος τρίτης Πολιτείας ή μη εξου
σιοδοτημένες πτήσεις στον εναέριο

χώρο της.
-  Ζημία σε πράγματα και πρόσωπα 

άλλης πολιτείας π.χ. καταβύθιση 
πλοίου εν καιρώ ειρήνης (Έλλη) ή 
και κατάρριψη αεροσκάφους τρίτης 
πολιτείας.

Θεμ λίωση και νομική φύοη 
της διεθνούς ευθύνης.

Η ευθύνη ως θεσμός του εσωτερι
κού δικαίου έχει υποστεί μακραίωνη 
και λεπτομερή επεξεργασία. Οι βα
σικές της διακρίσεις είναι: ποινική, 
αστική, υποκειμενική, νόθα αντικει
μενική και αντικειμενική και τέλος 
δικαιοπρακτική και εξωδικαιοπρα- 
κτική. Οι παροτάνω διακρίσεις δεν 
έχουν θέση μέσα στο θεσμό της Δ. 
Ευθύνης μολονότι έχουν επηρεάσει 
σημαντικά τη διεθνή θεωρία και νο
μολογία. Η προσέγγιση της Δ. Ευθύ
νης πρέπει να γίνεται προς θεσμό 
διεθνούς δικαίου αυτοτελή χωρίς να 
προσφεύγουμε σε αντίστοιχες έν
νοιες του εσωτερικού δικαίου, παρά 
τους αναπόφευκτους συνειρμούς 
που προκαλεί η συγγένεια των όρων.

Για την εξέταση του θεσμού είναι 
απαραίτητο να καθαρίσουμε τη 
φύση της Δ. Ευθύνης σε σχέση με το 
«Υποκειμενικό στοιχείο». Με άλλα 
λόγια πρέπει να καθοριστεί κατά 
πόσο η ύπαρξη της ευθύνης προϋ
ποθέτει υπαιτιότητα (δολο -  αμέ
λεια) εκ μέρους της Πολιτείας, που 
προβαίνει στην αντιδιεθνή ενέρ
γεια. Σχετικά έχουν υποστηριχθεί 
δύο θεωρίες:

Θεωρία της υπαιτιότητας (Theory 
of fanlt Schuldhaftung). Σύμφωνα με 
τη θεωρία αυτή που πρωτοδιατυπώ- 
θηκε από τον Η. Grotius για να δη- 
μιουργηθεί Δ. Ευθύνη δεν αρκεί να 
υπάρχει μόνο αντιδιεθνής πράξη 
αλλά ταυτόχρονα αυτή να προέρχε
ται και από υπαιτιότητα της Πολι
τείας. Η θεωρία αυτή που πρόσθεσε 
το υποκειμενικό στοιχείο δεν επε- 
κράτησε. Πάντως σε ορισμένα δικα
στήρια η ανυπαρξία υπαιτιότητας εκ 
μέρους μιας Πολιτείας συνεκτιμή- 
θηκε για την απαλλαγή της.



ΕΥΘΥΝΗ
Η κυριότερη εφαρμογή της θεω

ρίας αυτής έγινε στον τομέα της δι
αιτητικής δικαιοσύνης στην υπό
θεση της Home Missionary Society το 
1920 όπου απορρίφθηκε αξίωση των 
ΗΠΑ κατά της Βρεττανικής Κυβέρ
νησης με το αιτιολογικό ότι δεν 
αποδείχτηκε η ύπαρξη αμέλειας 
στην τελευταία (United Nations: Re
ports of International Awards τόμος 
VI). Επίσης επιβεβαιωτική της θεω
ρίας της υπαιτιότητας θεωρείται η 
απόφ. του ΔΔ της 9 ΑΠΡ. 1949 στην 
υπόθεση του στενού της Κέρκυρας.

Θεωρία της αντικειμενικής ευθύ
νης (Theory of risk-Erfolg-Shartung). 
Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή η Δ. Ευ
θύνη λειτουργεί ανεξάρτητα από 
οποιαδήποτε υπαιτιότητα του δρά
στη της αντιδιεθνούς πράξης και 
θεμελιώνεται a t  μια σχέση αιτιότη
τας μεταξύ της πολιτειακής πράξης 
και του αντιδιεθνούς αποτελέσμα
τος. Ο Ολλανδός Διεθνολόγος J.W. 
Verziji σαν πρόεδρος της Γάλλο -  
Μεξικανικής Διαιτητικής Επιτροπής 
Επανορθώσεων εφάρμοσε στην 
αρχή της αντικειμενικής ευθύνης 
την οποία διατύπωσε ως εξής: 
«Πρόκειται για ευθύνη της Πολι
τείας για όλες τις πράξεις που ενερ- 
γούνται από όργανά της και που εί
ναι παράνομες κατά το Διεθνές Δί
καιο ανεξάρτητα από το εάν το όρ
γανο ενήργησε μέσα στα όρια της 
αρμοδιότητάς του ή τα υπερέβη. Εν 
τούτοις προκειμένου να θεμελιωθεί 
η αντικειμενική ευθύνη της Πολι
τείας για πράξεις των οργάνων που 
ενήργησαν έξω από τα όρια της αρ
μοδιότητάς τους είναι απαραίτητο 
αυτά να έδρασαν τουλάχιστο επιφα
νειακά με την επίσημή τους ιδιό
τητα».

Η αρχή της αντικ. ευθύνης επι
κρατεί σήμερα στο διεθνή χώρο. 
Πρέπει όμως να επισημανθεί ότι 
σπάνια συναντούμε αμιγή εφαρ
μογή της μιας ή της άλλης θεωρίας. 
Μολονότι ο κανόνας είναι ότι η Δ. 
Ευθύνη λειτουργεί ανεξάρτητα από 
υπαιτιότητα, οι ειδικές «υποκειμενι
κές» συνθήκες της αντιδιεθνούς
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πράξης αναμφισβήτητα θα επιδρά- 
σουν στην εκτίμηση του διεθνούς 
δικαστή.

Προϋποθέσεις 
Πράξη καταλογιστή στην 

_________ Πολιτεία__________

Θεμελιώδης προϋπόθεση για τη 
δημιουργία Δ. Ευθύνης είναι η 
ύπαρξη μιας πράξης ή παράλειψης, 
που να είναι δυνατό να «καταλογι- 
σθεί» σε συγκεκριμένη Πολιτεία. 
Επειδή όμως η Πολιτεία, όπως κάθε 
συλλογική ενότητα, ενεργεί με 
άτομα δημιουργείται το πρόβλημα: 
ποιων ατόμων οι πράξεις είναι δυ
νατό να καταλογισθούν στην Πολι
τεία; Ο κανόνας εδώ είναι ότι μια 
πράξη είναι δυνατό να αποδοθεί σε 
μια Πολιτεία όταν προέρχεται από 
όργανά της. Είναι κατ’ αρχήν αδιά
φορο αν το όργανο προέβη στην 
αντιδιεθνή πράξη ενεργώντας μέσα 
στα όρια της αρμοδιότητάς του.

Όπως μνημονεύτηκε παραπάνω 
Δ. Ευθύνη μπορεί να δημιουργείται 
και από παράλειψη, μόνο όταν το 
μέρος που υπέστη τη ζημία είχε δι
καίωμα να αξιώσει μια θετική ενέρ
γεια εκ μέρους του δράστη και ο 
δράστης είχε αντίστοιχη υπο
χρέωση να ενεργήσει.

Η Πολιτεία ευθύνεται κατ’ αρχήν 
για τις πράξεις των οργάνων που τη ν 
εκπροσωπούν στις διεθνείς σχέσεις.

Η εκπροσώπηση αυτή συνήθως 
καθιερώνεται με κανόνα του εσωτε
ρικού δικαίου. Επισημαίνεται ότι μια 
Πολιτεία μπορεί να θεωρηθεί διε
θνώς υπεύθυνη για πράξεις των 
εσωτερικών της οργάνων που απο
τελούν αντιδιεθνή δραστηριότητα 
ακόμη και όταν τα όργανα αυτά εν- 
ήργησαν σύμφωνα με τις επιταγές 
του εσωτερικού δικαίου. Η Πολιτεία 
επίσης ευθύνεται για τις πράξεις 
όλων των οργάνων της εκτελεστι
κής εξουσίας ανεξάρτητα από βα
θμό και ιεραρχική θέση. Διαιτητικές 
αποφάσεις έχουν δεχτεί τη Δ. Ευ
θύνη κράτους^για πράξεις π.χ. κατώ
τερων αστυνομικών, τελωνειακών, 
ακόμη και στρατιωτών σε καιρό ει
ρήνης. Όργανα της νομοθετικής 
εξουσίας είναι επίσης δυνατό να 
προκαλέσουν δ. ευθύνη του Κρά
τους τους τόσο με πράξεις όσο και 
με παραλείψεις που είναι αντίθετες 
προς το Δ. Δίκαιο. Σε πςλλές περι
πτώσεις η εκπλήρωση συγκεκριμέ
νης δ. υποχρέωσης προϋποθέτει τη 
λήψη κατάλληλου νομοθετικού μέ
τρου σύμφωνα με το εσωτερικό δί

καιο. Η παράλειψη θέσπισης τέτοιου 
μέτρου θεωρείται παράνομη πράξη 
κατά το Δ. Δίκαιο και ενδεχόμενα 
δημιουργεί προϋποθέσεις για δ. ευ
θύνη της Πολιτείας. Τέτοια κατά
σταση δ. ευθύνης ισχύει στο πλαίσιο 
της Ε.Ο.Κ. (Βλ. απόφ. Δικαστ. Ευ- 
ρωπ. Κοινοτήτων της 7 -  8/2/73 σε 
βάρος της Ιταλικής Κυβέρνησης). 
Επίσης δ. ευθύνη προκαλείται από 
τη θέσπιση αντιδιεθνών νόμων 
(αντίθετα σε δ. συμβατικές υπο
χρεώσεις ή εθιμικές ρυθμίσεις) από 
τα νομοθετικά όργανα μιας Πολι
τείας. Ακόμα θέματα δ. ευθύνης δη- 
μιουργούνται και από πράξεις της 
δικαστικής εξουσίας του Κράτους. 
Μια απόφαση δικαστηρίου έχει κρα
τική προέλευση, η μή τήρηση από 
ένα δικαστήριο ενός κανόνα Δ. Δι
καίου δημιουργεί τη δ. ευθύνη της 
Πολιτείας της οποίας είναι όργανο. 
Μια από τις συνηθέστερες περιπτώ
σεις αντιδιεθνούς δικαστικής από
φασης είναι η εσφαλμένη εφαρμογή 
δ. συνθήκης καθώς και η αρνησιδι
κία. Πρέπει τέλος να παρατηρηθεί 
ότι και πράξεις ιδιωτών είναι δυνα
τόν να δημιουργήσουν δ. ευθύνη 
της Πολιτείας τους (εφ’ όσον βλά
πτουν αλλοδαπούς). Εδώ φαίνεται 
να επικρατεί η θέση του Η Grotius 
«για να δημιουργηθεί δ. ευθύνη της 
Πολιτείας από πράξεις ιδιωτών 
απαιτείται κάποια συμμετοχή της 
Πολιτείας στην παράνομη πράξη με 
την παράλειψη είτε της αποτροπής 
της (patientia) είτε της καταστολής 
της (receptus)». Σχετική και η διαιτη
τική απόφαση της Home Missionary 
Society. Επίσης γίνεται δεκτή η 
ύπαρξη δ. ευθύνης από πράξεις de 
Facto (Δημοκρατία Salo, Ιταλία 
1943). Πράγματι το Δ. Δίκαιο δεν εν- 
διαφέρεται για την πολιτειακή ορ
γάνωση που έπρεπε να υπάρχει κατά 
το εσωτερικό δίκαιο αλλά για εκείνη 
η οποία θετικά και αποτελεσματικά 
λειτουργεί στην πραγματικότητα.

Πράξη παράνομη

Θεμελιώδης προϋπόθεση για τη 
γένεση δ. ευθύνης είναι η ύπαρξη 
μιας Πολιτειακής ενέργειας η οποία 
να είναι αντίθετη με το Δ. Δίκαιο. Ο 
παράνομος χαρακτήρας της πολι
τειακής συμπεριφοράς κρίνεται σε 
αναφορά με συγκεκριμένο κανόνα 
του Δ. Δικαίου, ανεξάρτητα αν ο κα
νόνας αυτός περιέχεται σε δ. σύμ
βαση, δ. έθιμο ή γεν. αρχή του δι
καίου. Η παράνομη πράξη μπορεί να 
συνίσταται και σε αντιδιεθνή θετική 
ενέργεια (όταν ο κανόνας επιβάλει 
ενέργεια).

Διατυπώθηκε η άποψη ότι σε με
ρικές περιπτώσεις η καταχρηστική 
άσκηση ενός δ. δικαιώματος ισοδύ
ναμε! με αντιδιεθνή ενέργεια και 
κατά συνέπεια δημιουργεί δ. ευθύνη 
(Ν. Πολίτης στην Ακαδημία Δ. Δι
καίου, Χάγη 1925). Προβλήματα δη
μιουργεί και η περίπτωση ύπαρξης δ. 
ευθύνης από πολιτειακή ενέργεια 
που ενώ είναι θεμιτή προκαλεί ζημία 
(π.χ. εκτόξευση σκαφών στο διά
στημα). Και εδώ όμως ενώ η ενέρ
γεια κατ' αρχήν θεωρείται θεμιτή, 
αντιβαίνει στον κανόνα που επιβά
λει την άσκηση των δικαιωμάτων 
χωρίς την πρόκληση βλάβης σε τρί
τους, και τελικά πρόκειται για παρά
νομη πράξη (βλέπε και διαιτητ. 
απόφ. Trail -  Smolter 1941).

Ζημιογόνο αποτέλεσμα

Η δ. ευθύνη της Πολιτείας δη- 
μιουργείται εφ’ όσον η αντιδιεθνής 
συμπεριφορά της προκάλεσε κά
ποια βλάβη είτε σε άλλη Πολιτεία 
είτε σε αλλοδαπό. Η έννοια της βλά
βης στο Δ. Δίκαιο είναι πολύ πιο ευ- 
ρεία απ’ ότι στο εσωτερικό Ενοχικό 
Δίκαιο. Πάντως πρέπει να επισημαν- 
θεί ότι σε μερικές περιπτώσεις η εκ
δήλωση μιας αντιδιεθνούς ενέρ
γειας αρκεί για να θεμελιώσει τη δ. 
ευθύνη. Ωστόσο η ύπαρξη κάποιας 
εξωτερικής μεταβολής στην περι
ουσιακή ή ηθική υπόσταση της Πολι
τείας θα ληφθεί υπόψη για τον κα
θορισμός της μορφής και του ύψους 
της επανόρθωσης.

Παρά τους αρχικούς δισταγμούς 
της διαιτησίας στις αρχές του αιώνα 
από την διαιτητική απόφ. 1-11-1923 
υπόθεση Lusitania καθιερώθηκε ο 
κανόνας ότι οφείλειται αποζημίωση 
λόγω δ. ευθύνης και για μη υλική 
ζημία.

Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Αη- 
zilotti «Η ηθική βλάβη αποκτά στο δ. 
δίκαιο σημασία κατά πολύ μεγαλύ
τερη από εκείνη που έχει στο εσω
τερικό δίκαιο.

Τέλος η βλάβη για την οποία οφεί
λεται επανόρθωση -  αποζημίωση εί
ναι εκείνη που συνδέεται άμεσα με 
δεσμό αιτιότητας με την αντιδιεθνή 
ενέργεια. Κατά συνέπεια αποκλείε
ται η αποκατάσταση εμμέσων ζη
μιών, εκείνων δηλ. που συνδέονται 
μόνο χαλαρά με την αρχική ενέργεια 
και που η επέλευσή τους οφείλεται 
σε συνδρομή όρων ξένων προς τη 
συγκεκριμένη πράξη. (Βλ. διαιτ. 
απόφ. αξιώσεων Alabama. 1872).
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ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΑΣ
Επιμέλεια: Αγγελική Ρήγα

0  γυναίκες είναι το 
πλέον ευαίσθητο και ευάλωτο κομμάτι του εργατικού 
δυναμικού κάθε χώρας απέναντι στους διάφορους 
παράγοντες που δρουν αρνητικά στους χώρους δου
λειάς. Επιπλέον όμως είναι και οι σημαντικότεροι «οι
κοδόμοι» της αυριανής οικονομικής και πολιτιστικής 
ταυτότητας του κόσμου. Έτσι η εξασφάλιση υγιεινού 
και ασφαλούς περιβάλλοντος εργασίας που σημαίνει 
παράλληλα και την άνοδο του βοιωτικού τους επιπέ
δου είναι υποχρέωση και καθήκον κάθε κράτους.

Η Ελλάδα, σχετικά νωρίς (1912), θέσπισε μέτρα για 
την προστασία της εργαζόμενης γυναίκας κατά την 
περίοδο της κυοφορίας και της λοχείας.

Ειδικότερα με το άρθρο 13 του Δ.Κ.Θ./1912 «περί 
εργασίας γυναικών και ανηλίκων» και το άρθρο 4 του β. 
δ/τος από 14/26-8-1913, που εκδόθηκε με εξουσιοδό
τηση του άρθρου 24 του παραπάνω νόμου για την εκ
τέλεσή του, απαγορεύτηκε η χρησιμοποίηση εργα
τριών για οκτώ βδομάδες συνολικά πριν το τοκετό 
τους κι ύστερα από αυτόν. Οι τέσσερεις απ αυτές 
έπρεπε να ανήκουν υποχρεωτικά στην περίοδο που 
ακολουθεί το τοκετό.

Ενώ το άρθρο 13 του ίδιου νόμου, απαγορεύει την 
οριστική αντικατάσταση κατά το παραπάνω χρονικό 
διάστημα των οκτώ εβδομάδων των εργατριών που 
απουσιάζουν. Το κενό όμως αυτό, ως προς τις γυναίκες 
υπαλλήλους καλύφθηκε ατελέστατα από το άρθρο 5, 
παρ. 3 του ν. 2112/20 που προέβλεπε ότι «η αποχή ενός 
υπαλλήλου από την εργασία του εφόσον οφείλεται, 
ειδικά όταν πρόκειται για γυναίκα σε λοχεία, δε θεω
ρείται σαν λύση σύμβασης εργασίας από τη μεριά 
του.»

Κάπως πληρέστερη προστασία δόθηκε για πρώτη
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φορά στην Ελλάδα με την επικύρωση και τη θέση σε 
ισχύ με το Ν. 2274/1920 της Δ.Σ.Ε. αρ. 3/1919 που 
αφορά «την απασχόληση των γυναικών πριν και 
ύστερα από τον τοκετό".

Τα τελευταία χρόνια δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα 
στην προστασία της μητρότητας με την κύρωση των 
Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας 103 (ν. 1302/1982) και 
156 «διευκόλυνση των εργαζομένων με οικογενειακές 
υποχρεώσεις», και με τη θέσπιση μέτρων για την μεγα
λύτερη προστασία των γυναικών σε περιόδους μητρό
τητας όπως:

•  με την παράταση του χρόνου άδειας λόγω κυο- 
φορίας και λοχείας από 12 σε 14 εβδομάδες πριν και 
μετά τον τοκετό.

• Χορήγηση επιδόματος κυοφορίας -  λοχείας 
(50.000 δρχ.) στις αγρότισσες και βοήθημα τοκετού 
(20.000 δρχ.) εφόσον γεννήσουν σε ιδιωτικό μαιευτή
ριο.

Εκτός από τα παραπάνω, παρέχεται από τους 
Ασφ/κούς Οργανισμούς (ΤΑΕ) πλήρης ιατροφαρμα
κευτική περίθαλψη και παρακλινικές εξετάσεις σε γυ
ναίκες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

Δεν παρέχεται όμως από την Ελληνική νομοθεσία 
ειδική προστασία εναντίον των κινδύνων για την υγεία 
των γυναικών που βρίσκονται σε κατάσταση κυοφο
ρίας ή λοχείας από βαριές κι’ άλλες επικίνδυνες κι’ 
επίπονες εργασίες ή από νυχτερινή εργασία.

Ισχύει μόνο η προστασία που παρέχεται από τον 
ΔΚΘ/1912 (και το εκτελεστικό του β.δ. από 
14-26/8/1913) καθώς και από τη Δ.Σ.Ε. αρ. 89/1948 
(που κυρώθηκε με τον. 3924/1959) γενικά για όλες τις 
γυναίκες που απαγορεύεται η απασχόλησή τους σε 
εργασία που η ημερήσια διάρκειά της είναι μεγάλησε 
νυχτερινή εργασία, σε υπόγειες εργασίες ή προκειμέ- 
νου για γυναίκες κάτω των 18 ετών, σε ορισμένες βα
ριές και επικίνδυνες εργασίες.

Ο ν. 1568/11-10-85 για την «υγιεινή και ασφάλεια 
των εργαζομένων, δεν αναφέρεται στην προστασία 
των γυναικών σε κατάσταση μητρότητας (κυοφορίας -  
λοχείας) αλλάγενικά στους όρους, τρόπους και προϋ
ποθέσεις που θα εξασφαλίζουν στους εργαζόμενους 
όρους υγιεινής και ασφαλούς απασχόλησης.

Το γεγονός όμως ότι ο γυναικείος πληθυσμός, εδώ 
και αρκετά χρόνια παίρνει όλο και περισσότερο μέρος 
στην οικονομική ζωή της χώρας και ότι ένα σημαντικό 
ποσοστό του εργατικού δυναμικού αποτελείται από 
γυναίκες, δείχνει ότι η συνεισφορά τους σ' όλους τους 
τομείς της κοινωνικής εξέλιξης είναι πολύ σημαντική.

Ξεκινώντας από αυτή την αφετηρία, στόχος είναι η 
προστασία της εγκύου και του εμβρύου από εξωτερι
κούς παράγοντες όπως οι συνθήκες δουλειάς και οι 
κίνδυνοι από τη φύση και το αντικείμενό της.

Οι νόμοι που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για την 
υγιεινή ασφάλεια των γυναικών κατά την
εργασία είναι οι κατωτέρω:

ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Γ ενικά:

1. Αν. Ν. Οκτ. 35 «Περί χρησιμοποιήσεως γυναικών 
σε υπόγειες εργασίες μεταλλείων πόσης κατηγορίας».

α) Απαγόρευση χρησιμοποίησης γυναικών σε υπό
γειες εργασίες μεταλλείων (άρθρο 2).

β) Δύνανται να εξαιρεθούν οι κατέχουσες διευθυν
τική θέση, οι απασχολούμενες σε υγειονομικές και 
κοινωνικές υπηρεσίες, οι εξασκούμενες για λόγους 
επαγγελματικής κατάρτισης (άρθρο 3).

2. Ν. 3924/59 «Περί κυρώσεως της Δ.Σ.Ε. 89/48 περί 
νυκτερινής εργασίας των απασχολουμένων εν τη βιο
μηχανία γυναικών».

α) Απαγόρευση απασχόλησης γυναικών την νύκτα 
(άρθρο 3).

β) Εξαιρούνται γυναίκες με διευθυντικές η τεχνι
κού χαρακτήρα με ευθύνη θέσεις και γυναίκες της 
υπηρεσίας υγιεινής και ευημερίας (άρθρο 8).

γ) Το άρθρο 3 δεν έχει εφαρμογή σε περίπτωση 
ανωτέρας βίας και εργασίας επί πρώτων υλών ταχείας 
αλλοίωσης (άρθρο 4).

Ειδικά.
Ν. 61/Ιούλ. 75 «Περί προστασίας των εργαζομένων 

εκ των κινδύνων των προερχομένων εκ της χρήσεως 
βενζολίου ή προϊόντων περιεχόντων βενζόλιον».

Απαγορεύεται η απασχόληση σε κυοφορούσες και 
θηλάζουσες σε εργασίες που συνεπάγονται έκθεση 
στο βενζόλιο ή προϊόντα περιέχοντα βενζόλιο (άρθρο 
6).

2. Αποφ. Α2 στ./1539/85 «Βασικοί κανόνες προστα
σίας της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων 
από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες 
ακτινοβολίες».

Τίθενται ιδιαίτερα όρια έκθεσης στο επαγγελμα
τικό περιβάλλον για τις εγκυμονούσες και για τις ικα
νές προς τεκνοποίηση γυναίκες (άρθρο 8). Απαγό
ρευση απασχόλησης θηλαζουσών μητέρων σε εργα
σίες που περικλείουν αυξημένη επικινδυνότητα ρα
διενεργού μόλυνσης σύμφωνα με τη γνώμη ειδικευμέ
νου εμπειρογνώμονα (άρθρο 7).

3. Ν. 1414/Φεβ. 84 «Εφαρμογή της αρχής της ισότη
τας των φύλων στις εργασιακές σχέσεις και άλλες δια
τάξεις».

Απαγορεύονται οι ιατρικές εξετάσεις στις προσ
λαμβανόμενες εγκυμονούσες (άρθρο 3).

Απαγορεύεται η απασχόληση εγκύων και θηλαζου
σών σε εργοστάσια ή εργαστήρια κατασκευής συσσω
ρευτών μολύβδου (άρθρο 22).

4. Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομέ
νων.

Εξουσιοδοτείται Ο.Υ.Ε. για έκδοση Π.Δ./των που 
αφορούν μέτρα προστασίας ειδικών κατηγοριών εργα
ζομένων (εγκύων, θηλαζουσών κ.λ.π.) (άρθρο 29).

Σημαντικός επίσης για την προστασία της υγείας 
της εργαζομένης γυναίκας είναι ο νόμος 1609-3/7/86 
«Τεχνιτή διακοπή της εγκυμοσύνης και προστασία της 
υγείας της γυναίκας».

Οι εργασίες που πρέπει να θεωρούνται επικίνδυνες 
για τη γυναίκα που διανύει την περίοδο της κυοφορίας 
είναι οι εξής:

-  Να εργάζεται σε μέρη:
-  όπου εκτίθεται σε ιοντίζουσες ακτινοβολίες γε

νικά, είτε σε μικρή και παρατεταμένη έκθεση, είτε σε 
μεγάλες δόσεις μικρής διάρκειας.

-  σε εργαστήρια βακτηριολογίας ή θιοχημίας.
-  σε μέρη όπου έρχεται σ’ επαφή με απορρίματα,
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ράκη, ακάθαρτα ρούχα, υπολείμματα σφαγείων, 
οστά,
αποστείρωσή τους.

— σε επιχειρήσεις όπου δεν υπάρχουν εγκαταστά
σεις υγιεινής στον ίδιο χώρο.

-σ ε  χώρους όπου το θερμικό περιβάλλον εργασίας 
δεν είναι άνετο (θερμοκρασία σε συνάρτηση με σχε
τική υγρ ama).

— σε τμήματα σιδηροβιομηχανιών, χαλυβουργείων, 
μεταλλουργείων και ξυλουργείων, όταν απαιτείται βα- 
ρειά μυϊκή εργασία.

-σ ε  επίπονες εργασίες που την υποχρεώνουν να 
σηκώνει, να σέρνει ή να σπρώχνει βαριά αντικεί
μενα. Κατά την διάρκεια των 3 τελευταίων μηνών 
της εγκυμοσύνης, απαγορεύεται να μεταφέρει 
οποιοδήποτε φορτίο με τα χέρια.

— σε εργασίες που απαιτούν υπερβολική σωματική 
προσπάθεια, ειδική ισορροπία και παρατεταμένη ορ
θοστασία.

σενικού, βενζόλιο, το λουόλιο, κετόνες, αλκοόλες, 
εστέρες, νικοτίνη, φώσφορο, οιστρογόνα, χρωματικές 
αμίνες, νίτρο και αλογονομένους αρωματικούς υδρο
γονάνθρακες και τετραχλωράνθρακα.

-  σε εργασίες καθαρισμού και λίπανσης αξόνων 
κινητήρων, μηχανισμών μετάδοσης κινητήριας δύνα
μης και μηχανημάτων, κατά το χρόνο που βρίσκονται 
σε κίνηση, καθώς επίσης και στμοκρουνούς των εργο
στασίων. Επίσης να χειρίζεται μηχανήματα σε σταφι- 
δαποθήκες ή σε ξυλουργεία ή να απασχολείται με τη 
γόμωση ή πυροδότηση διατρημάτων.

-  σε εργασίες που αμοίβονται με το «κομμάτι» ή 
άλλα συστήματα που εξαρτούν το ύψος της αμοιβής 
από την αύξηση του ρυθμού εργασίας.

-  σε εργασίες που διεξάγονται με το σύστημα της 
συνεχούς ροής με προκαθορισμένο ρυθμό εργασίας.

-  να έρχεται σε επαφή με ασθενείς που έχουν μο
λυσματικές ασθένειες.

-  να εκτίθεται κατά την εργασία της σε χαμηλές 
συχνότητες ή μηχανικές δονήσεις ή να χρησιμοποιεί 
αεραγωγούς μεταφοράς με πίεση.

-σ ε χώρους που υπάρχουν επικίνδυνες επιδράσεις 
από τους παρακάτω χημικούς παράγοντες: μόλυβδο 
και τα μείγματα αυτού, κονιορτοποιημένο μόλυβδο ή 
προϊόντα του μολύβδου σε χρώματα, υδράργυρο και 
τα σύνθετά του, θειούχο άνθρακα, παράγωγα του αρ

Για τη σύνταξη του άρθρου συνεργάστηκε ο διευθυντής Διεύ
θυνσης Ασφαλίσεως Ασθένειας και Μητρότητας του Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων. K ΚΟΤΣΙΛΙΝΗΣ
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Η ΠΟΙΝΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
στο έργο του C harles L u ca s

Το «ωφέλιμο» και το «δίκαιο» απο
τελούν τις κατευθυντήριες γραμμές στο 
έργο του Charles Lucas (Ch.L)1 σχετικά 
με την ποινή του θανάτου. Ως προς την 
ωφελιμότητα της2 θεωρεί ότι βρισκό
μαστε σε αντικειμενική αδυναμία να 
αποδείξουμε το βάσιμο των επιχειρη
μάτων (υπέρ ή κατά)’, ενώ ως προς τη 
νομιμοποίησή της εκτιμάει ότι αφού «η 
αλήθεια είναι μία, κι από τη στιγμή που 
τη συλλάβουμε, μετά επιβάλλεται από 
μόνη της»4, τότε ευκολότερα θα μπο
ρούσε να αποδειχτεί το βάσιμο ή όχι.

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι 
ο Ch. L.χρησιμοποιεί την επιστημονι
κή μέθοδο στην έρευνά του, παρόλο 
που στις αρχές του 19ου αιώνα παρό
μοια διαβήματα ήσαν σχεδόν άγνωστα 
στο χώρο των κοινωνικών επιστημών.

Στην εισαγωγή του έργου του ο Ch. 
L. παρουσιάζει μια εγκληματολογική 
στατιστική καταγραφή της Γαλλίας 
στις αρχές του 19ου αιώνα5 και επιχει
ρεί να συγκρίνει και να συσχετίσει6 τα 
αναπτυγμένα —βιομηχανικά— διαμε
ρίσματα της Γαλλίας με την εγκλημα
τικότητά τους.7

Σ’ ένα δεύτερο μέρος ο Ch. L. 
προτείνει μια κατάταξη των εγκλημά
των διαφορετική από αυτήν που προ
βλέπει ο Ποινικός Κώδικας του 1810. Η 
βασική του διάκριση είναι: εγκλήματα 
κατά των προσώπων -  εγκλήματα κατά 
των πραγμάτων. Η «ποιοτική» αυτή 
αξιολόγηση τον οδηγεί στο να κατα
γράψει ότι στα αναπτυγμένα διαμερί
σματα της Γαλλίας «εγκληματούν» 
περισσότερο κατά των πραγμάτων8, 
ενώ στα μη-αναπτυγμένα διαπράττουν 
κυρίως εγκλήματα κατά των προσώ
πων.9

Γενικό συμπέρασμα του γάλλου συγ
γραφέα είναι ότι «τα πιο πολλά 
εγκλήματα τελούνται από την κοινωνι
κή τάξη τη λιγότερο μορφωμένη και 
την περισσότερο φτωχή».

Οι τρόποι αντιμετώπισης της κατά
στασης αυτής είναι δύο: 1) ή να 
εξαφανιστεί η κατώτερη τάξη, κυρίως 
με την deportation στις αποικίες, 2) ή να 
Ιοηθηθεί η τάξη αυτή —με την υποχρε
ωτική εκπαίδευση και την κοινωνική 
πολιτική -  ώστε να φτάσει το επίπεδο 
των άλλων τάξεων.

Θεμελιακή προϋπόθεση για να πετύ- 
χουμε τη δεύτερη λύση ο Ch. L. θεωρεί 
μια ποινική μεταρρύθμιση, η οποία θα 
καταργεί την ποινή του θανάτου10 και 
θα εγκαθιστά ένα σύστημα πρόληψης.

Οι κοινωνικές αντιλήψεις 
του Ch. Lucas

Ο Ch. Lucas μελετώντας το πλήθος 
των όντων στη γη καταλήγει ότι 
υπάρχουν «θύματα καταδικασμένα στο 
να θυσιάζονται» αφού π.χ. το ζώο δεν 
έχει καν αναγνωρισμένο δικαίωμα στην 
ύπαρξη (droit a l’existence).11

Μόνον ο άνθρωπος απέκτησε την 
κατοχή της ύπαρξής του (prise de 
possession de Γ existence), με αποτέλε
σμα να μπορεί να επικυριαρχεί στη 
φύση, στα ζώα και στα πράγματα.

Το γεγονός της κοινής καταγωγής 
των ανθρώπων από το Θεό οδηγεί στην 
ύπαρξη και αναγνώριση των ίδιων 
δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε ό
λους. Τα θεία αγαθά (ελευθερία, ευφυΐα 
κ.λπ.) δεν πρέπει όμως να συγχέονται 
με τα τυχαία (ή ανθρώπινα) αγαθά, στα 
οποία επικρατεί ανισότητα και διαφο
ροποίηση, αφού συναρτώνται με την 
ανάπτυξη και δράση του καθενός. Η 
απόκτηση βέβαια αγαθών και ο πλου
τισμός, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 
να καταλύουν τη «φυσική ισότητα» 
(«να καθιστούν τους πλούσιους ευτυ
χείς αλλά όχι αφέντες»).12

Από την άλλη μεριά η κοινωνία1-’ 
έχει «διαφοροποιηθεί» από τα άτομα 
που τη συγκροτούν και έχει μεταβλη
θεί στο σώμα, την ψυχή και τη 
συνείδηση της παγκοσμιότητας. Ως 
θειον έργο, η κοινωνία —έξω και 
υπεράνω του ανθρώπου— συνιστά ένα 
συλλογικό ον (etre collectif) που επι
βάλλεται στο άτομο14, χωρίς όμως να 
εξαφανίζει πλήρως τη δυνατότητα επι
λογής (συναίνεσης) του ανθρώπου 
στην παραμονή του ή όχι στο κοινωνι
κό καθεστώς.15 «Ο άνθρωπος γεννιέται 
κοινωνικός, αλλά όχι εταίρος» τονίζει 
ο Ch. Lucas.16 Η κοινωνικότητα, ως 
θείο δημιούργημα και η μορφή της 
κοινωνίας, ως ανθρώπινο έργο, δεν 
πρέπει να συγχέονται.

Απόψεις για κοινωνικά - 
ποινικά φαινόμενα

Ο Ch. L. εκκινώντας από την αφετη
ρία ότι ο Θέος μας έδωσε όχι μόνο τη 
ζωή αλλά και τη μορφή την οποία 
έχουμε και την οποία δεν μπορούμε 
ελεύθερα να μεταβάλλουμε, καταδικά
ζει ανενδοίαστα την αυτοκτονία. Θεω
ρεί ότι οι αυτόχειρες τη στιγμή του 
διαβήματος δεν έχουν συνείδηση των 
πραττομένων.17

Ως προς την παράλειψη λύτρωσης 
ζωής τρίτου που κινδυνεύει ο Ch. L. 
πιστεύει ότι η Πολιτεία δεν μπορεί να 
ποινικοποιήσει την αποχή.18 «Η αν
θρώπινη δικαιοσύνη είναι μια αρνητική 
δικαιοσύνη, η οποία τιμωρεί πράξεις 
και όχι παραλείψεις».19

Σχετικά με τη νόμιμη άμυνα ο Ch. L. 
πιστεύει ότι αποτελεί δικαίωμα που 
απορρέει από το «δικαίωμα στην ύπαρ
ξη».20 Όποιος δέχεται από το Θεό τη 
ζωή. πρέπει και να τη διαφυλάσσει απέ
ναντι στη θία των άλλων.

Κριτική στην ποινή του θανά
του

Η κοινωνία ισχυρίζεται ότι ο εγκλη
ματίας είναι ένας «δημόσιος κίνδυνος» 
που απειλεί όλους μας, γ ι’ αυτό η 
εσχάτη των ποινών χαρακτηρίζεται ως 
ένα είδος νόμιμης άμυνας.

Ο Ch. διαφωνεί με την άποψη αυτή 
Πρώτα γιατί δεν θεωρεί αναγκαίο να 
καταστραφεί το ένα από τα δύο αντιμα- 
χόμενα μέρη (εγκληματίας ή κοινωνία) 
για να λυθεί το πρόβλημα· και δεύτερο 
γιατί ο συλληφθείς εκληματίας δεν 
μπορεί να απειλήσει πια κανένα. Η 
σύλληψη του ένοχου αρκεί για να 
προστατευθεί η κοινωνία η οποία 
τελικά «σκοτώνει έναν άνθρωπο και δεν 
φοβάται απλά έναν εχθρό». Ο θάνατος 
στην γκιλοτίνα δεν είναι —για τον Ch. 
L.— εκδήλωση του δικαιώματος της 
Πολιτείας σε αυτοάμυνα αλλά σκληρή 
επιβολή της δικαιοσύνης της.21

Η μόνη περίπτωση όπου ο Ch. L. 
αναγνωρίζει νόμιμη άμυνα στην Πολι
τεία είναι το πολιτικό έγκλημα, αφού η



συνωμοσία αποβλέπει στην καταστρο
φή της κοινωνίας συνολικά22.

Βέβαια ο Ch. L. διακρίνει τη συνω
μοσία η οποία χρησιμοποιεί νόμιμα 
μέσα για να αλλάξει το καθεστώς και τη 
συνωμοσία όπου η πρωτοβουλία για 
την ανατροπή πρέπει να είναι 
ατομική και η παρέμβαση ένοπλη. 
Παραμένει όμως πάντα άλυτο πρόβλη
μα ο προδιορισμός και η αξιολόγηση 
της δίκαιης ή της άδικης αντίστασης 
των συνωμοτών κατά της εξουσίας.

Επειδή το μεταβλητό μέρος του 
εγκλήματος, η υπαιτιότητα, δεν είναι 
ορατή στον παρατηρητή21 αλλά τη 
συνάγουμε, και επειδή το αμετάβλητο 
μέρος, ο νόμος που παραβιάστηκε, 
υπόκειται σε διαφορετικές αξιολογή
σεις, προσωπικού ή κοινωνικού χαρα
κτήρα, ο Ch. L. συμπεραίνει ότι «η 
ανθρώπινη δικαιοσύνη δεν μπορεί ούτε 
να προσδιορίσει ούτε να κατανοήσει το 
έγκλημα το οποίο καλείται να αντιμε
τωπίσει». Ακόμα όμως κι αν κάτι τέτοιο 
καθίστατο δυνατό, ο Ch. L. αναρωτιέ
ται με ποιο μέτρο ορίζεται η ποινή, η 
οποία πρέπει να επιβληθεί. Τι σημαίνει 
άραγε «ανάλογη ποινή»; Ο νόμος του 
αντεπεπονθότος (Loi de talion) -  σε 
οδύνη και σε χρήμα— αποτελεί τη 
μόνη λύση, ισχυρίζεται ο Ch. L.. Η 
ποινή είναι για το «κακό» ό,τι η 
ανταμοιβή είναι για το «καλό». Μόνο 
που η ποινική δικαιοσύνη πρέπει να 
σταματάει στο σημείο όπου η βλάβη ή 
ο κίνδυνος έχουν τεθεί υπό έλεγχο. Από 
το σημείο αυτό και μετά μπορούν να 
τεθούν σε εφαρμογή θρησκευτικές, 
λαϊκές ή φυσικές κυρώσεις. Η θρη
σκεία εγκαταλείπει τον εγκληματία 
στους δαίμονες και στην κόλαση, η 
κοινή γνώμη τον στιγματίζει, η συνεί
δησή του τον κυνηγάει με τις τύψεις. 
Μ* αυτό τον τρόπο, κι όχι με το 
τσεκούρι του δήμιου, πρέπει να τιμω
ρείται ο ένοχος. Γιατί η ποινή του 
θανάτου «αφαιρεί» από τη λαϊκή κατα
κραυγή τον εγκληματία, στην ουσία 
δηλαδή τον «σώζει». Με τον αποκεφα
λισμό του εγκληματία, οι άνθρωποι 
διαταράσσουν τα σχέδια της Θείας 
Πρόνοιας στη γη.25

Συμπέρασμα

Σ’ αυτό το μέρος του έργου του26 ο 
Ch. L. αντιμετωπίζει την ποινή του 
θανάτου ως υποκατάστατο των βασανι
στηρίων που ίσχυαν στις πρωτόγονες 
κοινωνίες, «ως την αποκορύφωση μιας 
τραγωδίας που παίζεται μόνο σε μια 
πράξη».

Η γκιλοτίνα είναι μια εκδίκηση 
χωρίς δικαιοσύνη. Ο νόμος του αντιπε- 
πονθότος. αν και εξίσου «ανήθικος», 
ήταν πιο δίκαιος γιατί αναζητούσε μια 
κάποια αναλογία. Αντίθετα η ποινική 
δικαιοσύνη χρησιμοποιεί την ίδια ποι
νή για να τιμωρήσει διαφορετικούς εγ
κληματίες.

«Η υπέρτατη ανηθικότητα της αν
θρώπινης δικαιοσύνης συνίσταται στο 
ότι ονομάζει ποινή την παραβίαση του 
ηθικού νόμου, στην οποία η ίδια 
προβαίνει σκοτώνοντας».

Γιάννης Α. Πανούσης
Αναπληρωτής Καθηγητής 

Αντιπρύτανης Δ. Π. Θράκης

1. Σχετικά με τον Charles Lucas βλ. μ.ά. σε Ν. 
Κουράκη, Π οινκή καταστολή. Αθήνα 1985,σ. 
146, 147. — Κ. Γαρδίκα, Εγκληματολογία, τ. 
Γ' εκδ. γ, Αθήνα 1965, σ. 40, 52. -  Στ. 
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droit penal et de criminologie. t. Ill, 3η έκδ., 
Paris 1975, σ. 181. — Οι παραπάνω χωρίς 
βέβαια να συγχέουν τον Charles Lucas με τον 
Prosper Lucas (θλ. Bouzat Pinatel, οπ. π., σ. 263) 
αντιμετωπίζουν τον Charles Lucas μόνο ως 
σωφρο νιστικολόγο.

2. Βλ. Γ. Πανούση Η εξατομίκευση της κυρώ- 
σεως στο γαλλικό δίκαιο, Αθήνα 1978, σ. 17.
18.

3. Βλ. Charles Lucas. Du systeme penal et du 
systeme repressif en general, de la peine de mort 
en particulier, ekd. P. Ch. Bechet, 1827, σ. XIII

4. Ch. Lucas, οπ. π., σ. XIV.
5. Χρησιμοποίησε τους Comptes de TAdmini- 

station de la justice Criminelle, οι οποίοι 
πρωτοεμφανίστηκαν στα 1825-1826. Επίσης, 
ανέλυσε το χάρτη της Γαλλίας του Dupin, 
σύμφωνα με τον οποίο υπάρχουν «φωτεινές» 
(πλούσιες-γόνιμες-αναπτυγμένες) και «σκο
τεινές» (αγροτικές-αραιά κατοικημένες) πε
ριοχές.

6. Πρόκειται δηλαδή στην ουσία για μια από τις 
πρώτες έρευνες που συσχετίζουν την οικονο
μική ανάπτυξη με την εγκληματικότητα, βλ.

ανάλογη σύγχρονη έρευνα Yves Chirol κ.λπ., 
Delinquance juvenile et developpement socio- 
economique, Paris 1975.

7. OCh. L. διαπιστώνει ότι η Contze (1825) και η 
Creuse (1826) έχουν τη χαμηλότερη εγκλημα
τικότητα ενώ —σύμφωνα με το χάρτη— δεν 
είναι καθόλου αναπτυγμένες περιφέρειες. Ε
πίσης διαπιστώνει ότι οι κατηγορούμενοι στα 
κακουργιοδικεία κατάγονται κυρίως από την 
αναπτυ,μένη Γαλλία (Seine).

8. Εμπρησμοί.
9. Απάτες.
10. Αλλωστε για τον Ch. L. «η αποτελεσματικό- 

τητα των ποινών είναι συνάρτηση της βεβαιό
τητας και της αμεσότητας ως προς την 
επιβουλή τους», και δεν βασίζεται στον παρα
δειγματισμό. θλ. Ch. Lucas, οπ. π., σ. LIII.

11. Ch. Lucas, οπ. π., σ. 9. Η θεία βούληση κατά 
τον Ch. L. δημιούργησε δύο κατηγορίες 
όντων, όπου το ένα, το ανώτερο (ο άνθρωπος) 
για να επιβιώσει πρέπει να καταστρέψει το 
άλλο, το κατώτερο (το μη-έμψυχο).

12. Οι πλούσιοι-ευτυχείς και οι φτωχοί-δυστυ- 
χείς εξακολουθούν να είναι για τον Ch. Lucas 
ίσοι και ελεύθεροι και εκφράζουν το συνδυα
σμό της δωρεάς του Θεού και των κατακτή- 
σεων του ανθρώπου.

13. Για τον Ch. L. η κοινωνία άλλοτε εκφράζει το 
συλλογικό απέναντι στο ατομικό και άλλοτε 
έναν κοινό τρόπο ζωής που διαφέρει από τη 
φυσική κατάσταση του Ρουσσώ.

14. Ch. Lucas, οπ. π., σ. 27.
15. Η άποψη αυτή θυμίζει το κοινωνικό συμβό

λαιο του Ρουσσώ.
16. Ch. Lucas, οπ. π., σ. 33.
17. Ισχυρίζεται ότι οι αυτοκτονίες είναι περισσό

τερες στους πολιτισμένους λαούς από ότι 
στους άγριους, γιατί οι πρώτοι ενεργούν με τη 
λογική, ενώ οι δεύτεροι με το ένστικτο που 
τους «δένει» με τη ζωή.

18. Βλ. εκτεταμένη ανάλυση και αντίθετη άποψη 
σε Γ. Πανούση, Η υποχρέωση παροχής 
βοήθειας στους κινδυνεύοντες, Αθήνα 1980,σ. 
30 επ.

19. Ch. Lucas, οπ. π., σ. 46
20. Χωρίς βέβαια να φτάνει μέχρι την άρση του 

δικαιώματος στην ύπαρξη του επιτιθέμενου.
21. Βλ. Γ. Πανούση, Συμβολή στον προβληματι

σμό για την υποκατάσταση της ποινής του 
θανάτου, Ελλ. Δικ., 1984, σ. 1014.

22. Και όχι στην καταστροφή μόνον ενός ανθρώ
που, όπως η ανθρωποκτονία.

23. ΓΓ αυτό και στο Μεσαίωνα χρησιμοποιούσαν 
τη θεοδικία για να ανακαλύψουν ον ένοχο βλ. 
Στ. Αλεξιάδη, Ανακριτική, Θεσ/κη 1986, σ. 
36.

24. Βλ. Charles Lucas, οπ. π., σ. 128.
25. ΓΓ αυτό θεωρεί αθεϊστική την εκτέλεση της 

θανατικής ποινής.
26. Ελπίζουμε σε προσεχή μελέτη μας να εκθέ

σουμε τις απόψεις του Ch. L. για ένα 
δικαιότερο ποινικό σύστημα πρόληψης.
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ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ

Επιμέλεια: Κάτια Σαθβίδου

Η εμφάνιση του αστυνομικού διηγήματος στο λο
γοτεχνικό στερέωμα, σε ολοκληρωμένη μορφή, 

έγινε πριν από ένα και πλέον αιώνα. Χρονικό διάστημα 
έντονα διαποτισμένο από τεχνολογικές, κοινωνικές, 
πολιτικές και ιστορικές εξελίξεις, που η ροή τους 
επιταχύνθηκε ξεπερνώντας πολλές φορές και την δυ
νατότητα προσαρμογής και κατανόησης από τον αν
θρώπινο νου.

Ακριβώς εκατό, πολυκύμαντα για την ανθρωπότη
τα, χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την «γέννηση» 
του Σέρλοκ Χολμς, του κλασικότερου τύπου ιδιωτι
κού ντετέκτιβ που αποτύπωσε η συγγραφική φαντα
σία στις σελίδες των βιβλίων. Δημιουργός του ο άγ- 
γλος γιατρός Άρθουρ Κάναν Ντόυλ που το 1887 πα
ρουσιάζει στο έργο του «Σπουδή στο κόκκινο» («Με
λετώντας ένα φόνο») την φλεγματική μορφή αυτού 
του ιδανικού για την εποχή αναζητητή της αλήθειας ή 
για να ακριβολογούμε του δολοφόνου. Πράγματι, με 
τη δική του σκιαγράφηση και λίγο αργότερα με την 
αντίστοιχη του Ηρακλή Πουαρώ και της Μις Μαρπλ 
από τη συμπατριώτισσά του συγγραφέα Αγκάθα Κρί
ση, δομήθηκε και οριοθετήθηκε χρονικά και φιλοσο
φικά μια εποχή- σταθμός στην κατοπινή εξέλιξη του 
λογοτεχνικού αυτού είδους, που έγινε πολύ πλατειά 
γνωστό, αγαπητό και αποδεκτό από το κοινό. (Τα έρ
γα της Αγκάθα Κρίστι έχουν μεταφραστεί σε όλες τις 
γλώσσες του κόσμου και αντίτυπά τους πουλήθηκαν 
στον αστρονομικό αριθμό των 300.000.000).

Για την Ευρώπη, από την οποία προέρχονται οι 
συγγραφείς που προαναφέραμε, η εποχή αυτή συν
τηρεί όλο τον ρομαντισμό και τη μυστηριακή ατμό
σφαιρα που διακρίνει την «μπελ-επόκ». Τα επιστημο

νικά και τεχνολογικά μέσα δεν έχουν εξελιχθεί παρά 
ελάχιστα και σ’ ένα σημερινό μελετητή-ειδικό θα φά
νταζαν απλοϊκά ή τουλάχιστον γελοία. Με βάση αυτά 
τα δεδομένα δομούνται συγγραφικά οι ιστορίες με 
ντετέκτιβς, που ανταποκρίνονται απόλυτα στο κοινω
νικό κλίμα, τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του ανα
γνωστικού κοινού.

ο πρώτο αστυνομικό διήγημα όμως δεν γρά
φτηκε από τον Κόναν Ντόυλ ή την Κρίστι, αλλά 

τριάντα χρόνια νωρίτερα (1841) από τον Έντγκαρ 
Αλαν Πόε με τον τίτλο: «Η διπλή δολοφονία της ο
δού Μόργκ», πάνω στην ίδια, δομικά, συνταγή. Ο 
«περίεργος φόνος», ο «ιδανικός άνθρωπος» που με 
μια σειρά ορθολογικών συλλογισμών φωτίζει το μυ
στήριο και δίνει απάντηση στο κύριο ερώτημα του 
έργου το «ποιος είναι ο δολοφόνος»; χαρακτηρίζουν 
την πλοκή και την εξέλιξή του.

Η ποιοτική γλωσσική δομή συνδυάζεται αρμονικά 
με τη μεθοδική και εξονυχιστική λεπτομερή συγκέ
ντρωση και τακτοποίηση όλων των ενδείξεων, μικρών 
και μεγάλων, έτσι ώστε να «κεντιέται περίτεχνα στον 
καμβά» το πορτραίτο του δολοφόνου. Η αποκάλυψή 
του όμως δεν γίνεται, συνήθως, πριν τις τελευταίες 
γραμμές του έργου. Ο ντετέκτιβ καθοδηγεί προς την 
κατεύθυνση αυτή τον αναγνώστη αφήνοντάς τον να 
υποπτευθεί μόνος του, με τις δικές του δυνάμεις, τον 
πιθανότερο ύποπτο. Βάζοντας σε λειτουργία τη φα
ντασία και την οξυδέρκεια του αναγνωστικού κοινού, 
παίζει μαζί του ένα ιδανικό παιγνίδι στην περίπτωση 
που η τελική αποκάλυψη δεν ταυτισθεί με τις υπό- 
νοιές του.
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Μέσα από τη σφαίρα της επιστημονικής μεθοδο
λογίας, του ορθολογισμού, της λογικής, της πίστης 
του κόσμου σε ηθικές αξίες, της κοινωνικής κινητικό
τητας και της έντονα διαφαινόμενης δημιουργίας με
γάλων αστικών κέντρων -  από το 1841 μέχρι και τις 
αρχές της δεκαετίας του 1930 που επέρχεται στις 
ΗΠΑ η οικονομική κρίση -  μορφοποιείται η κλασική 
αντιπροσωπευτική εικόνα του αστυνομικού φιλολο- 
γήματος ή της ιστορίας μυστηρίου, όπως συνηθέστε- 
ρα λεγόταν.

Οι ιστορίες με ντετέκτιθς που αναγόρευσαν σαν 
κυρίαρχες τις μορφές και την κλασική μεθοδο

λογία και αντίληψη στην αποκάλυψη του εγκληματία, 
παραμερίζονται από την κοινωνική και τεχνολογική 
πλημμυρίδα. Το έδαφος προλειαίνεται για το επόμε
νο 6ήμα που είναι η δημιουργία της νουβέλας του 
εγκλήματος. Σ’ αυτήν, η σκληρότητα των καιρών που 
διαμορφώνεται από την πείνα, την εξαθλίωση, τις 
στρατιές των ανέργων και την κοινωνική διαφθορά, 
επηρεάζει άμεσα τον τύπο του ιδιωτικού ντετέκτιθ. Ο 
τελευταίος, με το πιστόλι στο χέρι, ερευνά και τις πιο 
μυστικές πτυχές της υπόθεσης με θράσος, δύναμη 
και περιφρονητικό ύφος απέναντι και στην ίδια την 
αστυνομία. Παίζει μαζί της σαν «τη γάτα με το ποντί

κι», κρύβοντάς της στοιχεία, μέχρι την τελική λύση 
του προβλήματος.

Η μορφή αυτή του αστυνομικού μυθιστορήματος 
τονώνεται και από την παράλληλη ακμή και ανάπτυξη 
του «φιλμ-νουάρ» στον κινηματογράφο και διαρκεί 
μια εικοσιπενταετία. Η οριστική της λήξη τοποθετεί
ται στην εποχή του Μακαρθισμού.

Η φιγούρα που τη διαδέχεται είναι αυτή του «κρα
τικού αστυνομικού» που δεν ψάχνει απλά για τον δο
λοφόνο της όμορφης γυναίκας ή του πλούσιου τρα
πεζίτη. Εμπλέκεται στον ανταγωνισμό των υπερδυνά- 
μεων, βρίσκεται αντιμέτωπος καθημερινά με στρατιω
τικά και διπλωματικά παρασκήνια, προσπαθεί να σώ
σει την ανθρωπότητα από κάποιο νέο καταστροφικό 
όπλο. Ο πράκτορας 007, ο «κατάσκοπος» Τζέημς 
Μποντ είναι ο διώκτης του «εγκλήματος ιδεών». Πα
τέρας του είδους ο Γιάν Φλέμιγκ, που «εξουσιοδοτεί» 
τον ήρωά του να ενεργήσει για λογαριασμό κάποιου 
κρατικού αμυντικού οργανισμού και να σώσει τους 
λαούς από την καταστροφική μανία επιστημόνων ή 
πολιτικών που τους απειλούν. Τα κύρια χαρακτηριστι-

Στο Νορθάμπερλαντ του Λονδίνου 
υπάρχει η pub που έχουν μόνιμο 
στέκι τα μέλη της « Ένωσης Σέρ- 

λοκ Χολμς».
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κά του νέου τύπου διώκτη εγκλημάτων είναι ένας 
επιτυχημένος συνδυασμός του κοφτερού μυαλού του 
ντέτεκτιβ της πρώτης περιόδου με την αποφασιστι
κότητα και την ικανότητα του συναδέλφου του της 
νουβέλας του εγκλήματος.

Α ντιπροσωπευτικοί εκπρόσωποι της πρώτης πε
ριόδου (ιστορίες με ντετέκτιβς) είναι οι: Κάναν 

Ντόυλ, Αγκάθα Κρίστι και Ζωρ Σιμενόν, ενώ της δεύ
τερης (νουβέλα του εγκλήματος) ο Ντάσιελ Χάμετ, 
που με το «Γεράκι της Μάλτας» και τον «Κόκκινο Θε
ρισμό» οριοθετεί έναν καινούργιο τρόπο γραφής για 
τη λογοτεχνία των ΗΠΑ. Με αρκετό ριζοσπαστισμό ει
σάγει στην αφήγηση τη βία, την ένταση, το φόβο και 
την αγωνία. Μαζί του συμπορεύεται εξελικτικό ο συ
μπατριώτης του Ραίημοντ Τσάντλερ φέρνοντας μαζί 
του το συγκινησιακό στοιχείο, το αίσθημα της μελαγ
χολίας και της απελπισίας. Ο «δικός του» ντέτεκτιβ 
Μόρλοου ανήκει στον κόσμο που ζει, τον προσελκύει 
η περιπέτεια και πολύ λίγο τον ενδιαφέρει το χρημα
τικό όφελος στις υποθέσεις που εξιχνιάζει.

Ο μοναχικός και αδυσώπητος αγώνας για επιβίωση 
που δίνει ο κάθε άνθρωπος στις μεγαλουπόλεις με τα 
κολοσσιαία κτίρια και τη διάσπαρτη σε κάθε βήμα του 
αβεβαιότητα παίρνει κραυγαλέα τη μορφή της βίας. 
Με τη χρήση της αργκό γλώσσας, απαλλαγμένης από 
τη .σεμνοτυφία, ο Τσάντλερ μας οδηγεί με σιγουριό 
στους χώρους που ζει και δρα ο υπόκοσμος, στα 
μπαρ, τις λέσχες, τα κάθε λογής καταγώγια. Τα κίνη
τρα των φόνων, που καλείται να εξιχνιάσει είναι πολ
λές φορές γελοία, αυτό όμως δεν τον αποθαρρύνει 
και τους αντιμετωπίζει με σοβαρότητα. Με έντονο 
χιούμορ, οργή και απελπισία απεικονίζονται στα έργα 
του όλα τα πρόσωπα του αμερικάνικου υπόκοσμου.

Η ηθική στάση του χαρακτηρίζεται από την κατα
δίκη, συνειδησιακά, των πλούσιων και την συμπάθεια 
προς τους μισθωμένους φονιάδες που τους σκοτώνει 
γιατί δεν μπορεί να κάνει αλλοιώς. Δεν παίζει το ρόλο 
του τιμητή, παρά τη συνεχή δράση του μέσα σ' ένα 
κόσμο βρώμικο και διεφθαρμένο. Είναι ο ανθρώπινος 
ντετέκτιβ.

Στη συνέχεια εμφανίζονται συγγραφείς που 
προσπαθώντας να εκμεταλλευτούν τις καινοτομίες 
των συγγραφέων του '30 και να διαμορφώσουν τον 
ντέτεκτιβ ακόμα πιο ανθρώπινο καταλήγουν στην 
«πορνο-ντετεκτιβική λογοτεχνία». Ο ντέτεκτιβ εδώ 
είναι κάθε άλλο παρά ανθρώπινος, αλλά σίγουρα 
διεκδικεί τον τίτλο του παθιασμένου εραστή. Μετά 
τις δημιουργίες του Ραίημοντ Τσάντλερ το είδος αυ
τό του ανθρώπινου-κοινωνικού ντετέκτιβ εκφυλίστη
κε έντονα σε πορνογράφημα με βασικούς «δράστες» 
-■•ους: Πήτερ Τσένεϋ, Μπρετ Χάλιντεη, Ρίτσαρντ 
Πρέηδερ και Ζεράρ Ντε Βιλλιέ.

Οσον αφορά το κατασκοπευτικό μυθιστόρημα, η
επιτυχία του υπήρξε εκπληκτική επίσης και η 

ακμή του συνεχίζεται και στις μέρες μας με τον 
Τζέημς Μποντ, τον «Άγιο» και τους διαδόχους τους. 

Θα ήταν όμως ανακόλουθο να μην μνημονεύσουμε

Η Αγκάθα Κρίστι στην κουζίνα της.

τα Pulps όπου δημοσιεύτηκαν τα πρώτα αφηγήματα 
μυστηρίου, πριν εξελιχθούν σε εκδοτικά αυτόνομα 
δημιουργήματα. Πρόκειται για περιοδικά πλατειάς 
λαϊκής κατανάλωσης που γεννήθηκαν στην Αμερική 
γύρω στα μέσα του περασμένου αιώνα. Στα φυλλάδια 
και στις επιφυλλίδες αυτές φιλοξενήθηκαν κατ’ αρ
χήν κυρίως γουέστερν. Γύρω στα 1920, ανάμεσα 
στους δύο παγκόσμιους πολέμους «παράγονται» μα
ζικά οι ιδιωτικοί ντετέκτιβς, οι μασκοφόροι εκδικητές 
που συναρπάζουν με τα κατορθώματά τους το κοινό 
και ανεβάζουν στα ύψη την κυκλοφορία τους. Τα 
Pulps, λοιπόν, τα λαϊκά αυτά περιοδικά, αποτέλεσαν 
τη «μαγιά» για την εκδοτική φρενίτιδα που ακολού
θησε και τη στροφή προς τα αστυνομικά αναγνώσμα
τα.

Για χρόνια έτρεφαν και ψυχαγωγούσαν κατ’ απο
κλειστικότητα τους αμερικάνους. Ας αναλογισθούμε 
ότι τότε δεν υπήρχε η τηλεόραση και ο κινηματογρά
φος δεν είχε αποκτήσει την μαζικότητα που τον διέ- 
κρινε στη συνέχεια.

Στα Pulps το αφηγηματικό κείμενο συνοδευόταν 
πάντα από πλούσια εικονογράφηση που βοηθούσε 
τον αναγνώστη να «ζωντανέψει» με τη φαντασία του 
τα «γεγονότα».

Η ποιότητα και του μετριότερου απ’ αυτά ήταν 
σαφώς ανώτερη από το καλύτερο σημερινό αντίστοι
χο βιβλίο τσέπης. Η τιμή τους εξάλλου ήταν χαμηλή, 
προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής που 
διευκόλυνε αφάνταστα την αύξηση της κυκλοφορίας 
τους.

Τα περιοδικά αυτά ξανακέρδισαν έδαφος μετά το 
τέλος του Β' Παγκόσμιου Πολέμου και «έσβησαν» 
φυσιολογικά γύρω στα 1950, όταν οι αμοιβές των τυ
πογράφων ανέβηκαν θεαματικά και στάθηκε αδύνατο 
να διατηρηθεί χαμηλό το κόστος παραγωγής τους. Η 
αναπόφευκτη αύξηση της τιμής τους, ο αθέμιτος α-
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Το κλασικότερο διήγημα του Γιάννη Μαμή.

νταγωνισμός της τηλεόρασης, των πολυτελών βι
βλίων τσέπης και των κόμικς έδωσαν το τελειωτικό 
«χτύπημα» στα Pulps.

Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία έχουν να επιδεί- 
ξουν αριστουργήματα αλλά και κακότεχνα δείγματα. 
Σ’ αυτά βρήκαν στέγη, στο ξεκίνημά της καρριέρας 
τους φημισμένοι στη συνέχεια συγγραφείς όπως ο 
Τένεσυ Ουΐλιαμς κ.ά.

Μέσα από τις σελίδες τους γαλουχήθηκε η αμερι
κανική νεολαία.

Οι απαιτήσεις του αναγνωστικού κοινού άλλαξαν 
γύρω στο 1946 και στον τομέα της ποιότητας 

αλλά και σ’ αυτόν της πρωτοτυπίας ιδεών. Οι τεχνο
λογικές ανακαλύψεις ισοπέδωσαν και εδώ σχεδόν 
ολοκληρωτικά, το πεδίο όπου αναπτύσονταν τα Pulps.

Τα κακέκτυπα και οι φτηνές μορφές αστυνομικών 
μυθιστορημάτων δεν έλλειψαν και οδήγησαν στην 
προβολή μιας καρικατούρας ντετέκτιβ που έφθανε 
πολλές φορές στα όρια της γελοιότητας. Η ανακάλυ
ψη του δολοφόνου και η δράση του ντετέκτιβ εξελί
χθηκε σε αυτοσκοπό, ο περίτεχνος διάλογος και η 
δομημένη γραφή αντικαταστάθηκε από το «γραμμένο 
στο γόνατο», σκανδαλιστικό, εντυπωσιακά κακόγου
στο κείμενο.

Για ένα διάστημα το κοινό, και ειδικά οι νέοι -  κατ’

φύλλο έκδοσης του πρώτου έρ- 
νου του Κάναν Ντόυλ.

εξοχήν φανατικοί λάτρεις του είδους -  έμεναν με
τέωροι, να τραμπαλίζονται ανάμεσα σε ευτράπελους 
τύπους φονιάδων και αστυνομικών.

Αρκετά από αυτά τα «λογοτεχνήματα» οδήγησαν 
σε λαθεμένα κανάλια τη νοσηρή φαντασία των νέων 
που πολλοί έτειναν να μιμηθούν τα έργα και τις ημέ
ρες των «ανδρείκελων-ηρώων» τους. «Αράχνη», 
«Ντέτεκτιβ X», «Περιπέτεια», «Μπλέ Βιβλίο», «Μα
σκοφόρος Ντετέκτιβ», «Μαύρη Μάσκα», μερικοί τ ίτ
λοι τους.

Σ την Ελλάδα το αστυνομικό μυθιστόρημα αρχίζει 
και τελειώνει κυρίως στον Γιάννη Μαρή και δια

νθίζεται από λίγους μεταγενέστερούς του. Τα περισ
σότερα διηγήματά του τα έγραψε μεταξύ 1950-1970. 
Ο ίδιος, σαν δημοσιογράφος είχε πολλαπλά ζήσει το 
κλίμα της εποχής, στην καταπονημένη από την κατο
χή και τον εμφύλιο ελληνική κοινωνία, που η αστυφι
λία, οι οικονομικές ανισότητες και η ανέχεια δείχνουν 
άφοβα το τραγικό τους πρόσωπο.

Σπείρες, συμμορίες και εγκληματικός υπόκοσμος 
θα ήταν έξω από την ρεαλιστική ελληνική πραγματι
κότητα. Οι ιστορίες του διαδραματίζονται στη νεό
πλουτη μεταπολεμική αθηναϊκή κοινωνία, εκεί όπου 
ζει ένας κόσμος απαλλαγμένος από τον βραχνά της 
επιβίωσης, μέσα στη χλιδή και την πολυτέλεια. Με το 
«Έγκλημα στο Κολωνάκι» εγκαινιάζει ουσιαστικά τη 
«σκοτεινή εποχή» φανταχτερών ανθρώπων με παρελ-

445



ΕΚΑΤΟ ΧΡΟΝΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΗ «ΓΕΝΝΗΣΗ» 
ΤΟΥ ΣΕΡΛΟΚ ΧΟΛΜΣ

/ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

*  ΣΥΝΑΡΠΑΖΕΙ

Κινηματογραφικές μεταφορές δύο πασίγνωστων έργων της Α- 
γκάθα Κρίστι: "  Έγκλημα στο Οριεντ Εξπρές» και « Έγκλημα στο 
Νείλο».

το πλούσιο συναίσθημα και αρκετές αρετές όπως η 
αληθινή φιλία, η πιστή αγάπη, η ηθική, ενώ αντίθετα 
στον κόσμο των δολοφόνων κάθε κακό χαρακτηριστι
κό. Ιδιαίτερα σημαντικός πάντα ο ρόλος των γυναικών 
που ασκούν καταλυτική επίδραση στις εξελίξεις.

Στην πορεία του έργου εμφανίζεται ο αστυνόμος 
Μπέκας, μεσόκοπος με αφροντισιά στο ντύσιμο και 
τον τρόπο ζωής. Δεν μοιάζει ούτε στο ελάχιστο με 
τον κομψό, φλεγματικό αμερικανό ή ευρωπαίο συνά
δελφό του. Παντρεμένος με μια απλή γυναίκα, οικο
γενειάρχης, είναι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλ
λους με κάποια μεγαλύτερη δόση τόλμης, εξυπνά
δας, διαίσθησης και οξυδέρκειας. Η σύγκρουσή του 
με τον κόσμο του εγκλήματος καθρεφτίζει την ηθική 
πάλη των παλιών αρετών με τα νέα διεφθαρμένα ήθη.

Από την αμερικάνικη και ευρωπαϊκή αγορά κλασι
κά και μη δημιουργήματα της αστυνομικής λογοτε
χνίας μεταφέρθηκαν σωρηδόν στη χώρα μας λίγο 
πριν την έναρξη του Β' Παγκόσμιου Πολέμου. Τα πε
ριοδικά «Μάσκα» και «Μυστήριο» του Απόστολου 
Μαγγανάρη γνωρίζουν τον Φαντομά, τον Φου Μα- 
ντσού, τον Σέρλοκ Χολμς, τον Πουαρώ και την μις 
Μαρπλ στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Η «μαύρη 
χειρ», «ο Μαύρος Αρχιληστής», «ο Ζιγκομάρ» και ένα 
πλήθος κατασκευάσματα μεταγενέστερων αμερικά- 
νων, ευρωπαίων και ελλήνων συγγραφέων είναι τα 
πρώτα ελληνικά βιβλία μυστηρίου, που όμως θεωρού
νται μάλλον παρωδίες και πρόχειρες απομιμήσεις των 
«πρώτων διδαξάντων». Η γενιά των νεοελλήνων μετά 
τον πόλεμο ανατράφηκε με τη «Μάσκα», την «Αρά
χνη», τον « Ασσο» που επανεκδόθηκαν σαν περιοδικά 
και πάλι, ενώ μια νέα κυκλοφοριακή άνθηση περιμένει 
τα καινούργια βιβλία τσέπης με ιστορίες μισοπεριπε- 
τειώδεις, μισοαστυνομικές, μισοκαουμπόυκες.

Μαζί τους εισβάλουν προϊόντα και υποπροϊόντα 
της αμερικανικής κουλτούρας στους τομείς της τέ
χνης, της μουσικής, του τρόπου ζωής και κοινωνικής 
δράσης.

Το αξιοσημείωτο στην μέχρι σήμερα πορεία της 
αστυνομικής λογοτεχνίας είναι ότι όλα τα μεταγενέ
στερα δημιουργήματά της δεν κατάφεραν να εκθρο
νίσουν από την κορυφή της πυραμίδας τους κλασι
κούς συγγραφείς. Ο Σέρλοκ Χολμς, ο Ηρακλής 
Πουαρώ και η μις Μαρπλ εξακολουθούν να διεκδι- 
κούν πεισματικά τα κυκλοφοριακά και προτιμησιακά 
πρωτεία στη συνείδηση ενός κοινού που εναλλάχθηκε 
μόνον χρονολογικά και δεν επηρεάσθηκε από τις τε
χνολογικές, και κοινωνικές διαφοροποιήσεις του αιώ
να.θόν που χάνεται στην Κατοχή με δράση απροσδιόρι

στη, με άπληστες διαθέσεις, με «φίνα» ξενικά ονόμα
τα και γούστα. Τα ίδια χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
ισχύουν για γυναίκες και άνδρες.

Η κριτική του συγγραφέα στον κόσμο αυτό της 
διαφθοράς είναι σαφέστατα και έντονα ηθικολογική. 
Στην αποκάλυψη της αλήθειας πρωταγωνιστεί κάποιο 
πρόσωπο που συνήθως ανήκει στη μικροαστική τάξη. 
Αυτό αποφασίζει να συγκρουσθεί με τον υπόκοσμο 
και το κάνει ορμώμενο από ηθικές αξίες και κίνητρα. 
Στους διώκτες του εγκλήματος επικρατούν μαζί με
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όπου η άσκηση σωματικής δύναμης 
είναι επιβεβλημένη για την σύλληψη 
των κακοποιών ή για την επιβολή της 
τάξεως.

Όπως μας εξήγησε ο εκπαιδευτής 
Αστυν. ΒΆσπρούδης Χρήστος, στό
χος της εκπαίδευσης είναι να κάνει 
τους αστυνομικούς που αποφοίτη
σαν ικανούς ν’ αντιμετωπίσουν 
οποιαδήποτε αντίπαλο χωρίς τη 
χρήση του όπλου τους.

Στην ομιλία του ο κ. Αρχηγός τό
νισε μεταξύ άλλων την σημασία που 
δίνει το Υ.Δ.Τ. στην εκπαίδευση του 
προσωπικού του στις πολεμικές τέ
χνες του ΚΑΡΑΤΕ, ώστε κατά την εκ
τέλεση της αποστολής τους να μην 
καταφεύγουν στα όπλα με όλα τα 
προβλήματα και τους κινδύνους που 
εγκυμονεί η χρήση τους, αλλά να 
χρησιμοποιούν κατά το δυνατό τα 
πιο ήπια μέσα. Αυτό επιτυγχάνεται 
με τη σωστή εκπαίδευση στις μεθό
δους αυτοάμυνας και χαρακτήρισε 
τους 20 απόφοιτους φυτώριο που θα 
βοηθήσει και τους άλλους αστυνο
μικούς να μυηθούν στις πολεμικές 
τέχνες.

θόδους αυτοάμυνας ΚΑΡΑΤΕ -  
ΤΖΟΥΝΤΟ και ΑΪΚΙΝΤΟ. Με εκπαι
δευτές τον Αστυνόμο Β' Χρήστο 
Ασπρούδη, κάτοχο μαύρης ζώνης 2 
ΝΤΑΝ και τον Αρχιφύλακα Θωμά Χα
ραλάμπη, κατάφεραν σε λίγο καιρό 
να γίνουν αληθινοί μαχητές των πο
λεμικών τεχνών.

Η άσκηση του αστυνομικού επαγ
γέλματος απέδειξε ότι το προσω
πικό του Σώματος στην προσπάθεια 
του για την καταστολή του εγκλήμα
τος και την προάσπιση των δικαιω
μάτων και ελευθεριών των πολιτών 
αντιμετωπίζει συχνά καταστάσεις

ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ
Μετά από μια εντυπωσιακή επί

δειξη «ΚΑΡΑΤΕ» που έγινε στις 
Αθλητικές Εγκαταστάσεις Λαγονη
σίου την 9-4-1987 είκοσι αστυνομι
κοί, μαθητές της Σχολής Ειδικής 
Σωματικής Εκπαίδευσης της Αστυ
νομίας, πήραν τα πτυχία τους από 
τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Νίκωνα Αρ- 
κουδέα.

Οι είκοσι αστυνομικοί -  4 αξιωμα
τικοί και 16 αρχιφύλακες -  .εκπαι
δεύτηκαν για ένα τρίμηνο στις με
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Οι δύο ποδοσφαιρικές ομάδες πριν από την έναρξη του 
αγώνα.

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Στις 25-3-87. στο στάδιο της Δράμας, έγινε φιλικός 
ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στην μικτή Δράμας 
και την ομάδα της Ελληνικής αστυνομίας, οι εισπρά
ξεις του οποίου δόθηκαν στην οικογένεια· του αδικο
χαμένου αστυφύλακα Τσαραβά Κων/νου ο οποίος την 
11-2-1987 δολοφονήθηκε ψυχρά στη Θεσσαλονίκη από 
αδίστακτο κακοποιό.

Στιγμιότυπο από την απόδοση των χρημάτων στην χήρα 
και τον γιο του αστυφύλακα Τσαραβά Κωνσταντίνου.

μίας (1-0) με γκολ που πέτυχε ο Λεμονής στο 49'.
Η ανταπόκριση που έδειξαν οι κάτοικοι της Δράμας 

στο προσκλητήριο για την ενίσχυση της οικογένειας 
του αστυφύλακα υπήρξε συγκινητική.

Συγκεκριμένα διατέθηκαν 4.600 εισιτήρια περίπου 
και εισπράχθηκαν 863.400 δρχ.

Βέβαια η ανταπόκριση αυτή των Δραμινών αμοί- 
φθηκε αφού είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
ένα παιχνίδι αξιώσεων και να απολαύσουν τα μεγάλα 
ονόματα του Ελληνικού ποδοσφαίρου καθώς και τα 
ταλέντα της περιοχής τους.

Ο αγώνας έληξε με νίκη της ομάδας της αστυνο

Οι συνθέσεις των ομάδων:
ΜΙΚΤΗ: Μαμάκος (57' Κυριακίδης), Ιωσηφίδης. Μα- 

τζιώρος (73' Ταχτσίδης), Μιχαηλίδης, Ξανθόπουλος I., 
Τσιπλάκης, Τσοκατσίδης (57' Καραλίδης), Λεοντιάδης 
(73' Κυριακίδης), Νίικολαίδης (73' Καψιμάνης), Τζιμου- 
λάκης (46' Καλτσίδης), Πάνος (46' Σαχινίδης).

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Σκούρας (46' Αλεξίου), Κατσικογιάν- 
νης, Καρούλιας, Τραϊανόπουλος, Παπαγγέλης, Μπαλ- 
λής (51' Καφκενάρης), Σπανοσωτηρόπουλος, Αρδίζο- 
γλου (46' Αριτζής), Δρακόπουλος, Γεροθόδωρος, Λε
μονής.

Ο Δήμαρχος Αλιάρτου και το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ο εφημέριος της ενορίας 
Μαζίου, οι άνδρες του Αστυνομικού 
Σταθμού Αλιάρτου, οι Κοινοτικοί φύλα
κες, δάσκαλοι, μικροί και μεγάλοι κάτοι
κοι, πήρανε τις σκούπες και κατέβηκαν 
στους δρόμους της μικρής πάλης να 
τους καθαρίσουν, για να τιμήσουν το Ευ
ρωπαϊκό'έτος Περιβάλλοντος.

Στο φωτογραφικό μας στιγμιότυπο 
διακρίνονται ο Δήμαρχος Κων/νος 
Κουντουριώτης, ο Παπα - Ηλίας και ο 
διοικητής του Αστυνομικού Σταθμού, 
ανθυπαστυνόμος Παναγιώτης Ιωαννί- 
δης.



ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Πραγματοποιήθηκε το διήμερο 7 -  

8 Απριλίου Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου Πολιτικού Προσωπικού 
Υ.Δ.Τ. Αθήνας -  Ανατολικής και Δυ
τικής Αττικής με μοναδικό θέμα 
«απολογισμό και εκλογές για την 
ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβου
λίου και Εξελεκτικής Επιτροπής».

Κατά την διάρκεια των εργασιών 
της εκφράστηκαν οι προβληματισμοί 
και οι προτάσεις των συναδέλφων

πολιτικών υπαλλήλων για την διεύ
ρυνση των κατακτήσεων των εργα
ζομένων και σωστότερη λειτουργία 
των Σωμάτων Ασφαλείας με στόχο 
την προσφορά αναβαθμισμένων 
υπηρεσιών προς τους πολίτες. Η 
συναδέλφωση του λαού με την 
Αστυνομία αποτελεί την βασική επι
λογή και προτεραιότητα του συνδι
καλιστικού κινήματος στο χώρο του 
Υ.Δ.Τ.

Αρη Σπαή: Πρόεδρο 
Αννυ Ντινοπούλου: Αντιπρόεδρο 
Παναγιώτη Παπαπετρόπουλο: Γεν. 
Γραμματέα
Μαρίνα Νικολακάκη: Ταμία 
Βασίλη Αλεξόπουλο: Μέλος 
Βάνα Δενδροπούλου: Μέλος 
Γιάννα Κοτσίλα: Μέλος

Η Εξελεκτική Επιτροπή αποτελεί- 
ται από τους: Θανάση Μαντέλλα, Κά
τι α Σαββίδου και Στυλιανή Σκου- 
λάκη.

Σωτήρια επέμβαση

Δεν είναι λίγες οι φορές, που 
περιπολικά της Άμεσης Δράσης, 
επεμβάνουν έγκαιρα σε σοβαρά 
περιστατικά, σώζοντας κυριολε
κτικά ζωές. Σε δύο τέτοια πρόσφατα 
περιστατικά, που παραθέτουμε 
παρακάτω, η έγκαιρη ταχύτητα και 
αποτελεσματική επέμβαση του 
«100» αποδέχτηκε υπερπολύτιμη.

Στο πρώτο περιστατικό, μια 
40χρονη γυναίκα κάτοικος Αγίων 
Αναργύρων, έφερε στον κόσμο το 
έκτο της παιδί, ένα χαριτωμένο κο
ριτσάκι, μέσα σε περιπολικό. Προη
γουμένως το περιπολικό ακολου
θούσε τυχαία ένα φορτηγάκι στον 
περιφερειακό Γαλατσίου, μέσα στο 
οποίο βρισκόταν η έγκυος γυναίκα, 
που υπέφερε από οδυνηρούς πό
νους. Ο επικεφαλής του περιπολι
κού, αστυνόμος θ' Κώστας Μαντάς 
και ο οδηγός αστυφύλακας Βασ. 
Δριθάκας σταμάτησαν στο απεγνω
σμένο σήμα του απελπισμένου πα
τέρα και με υπεράνθρωπες προσπά
θειες, βρισκόμενοι σε συνεχή επι

κοινωνία με το κέντρο της Άμεσης 
Δράσης, «διάνοιξαν» το δρόμο μέ
χρι το μαιευτήριο «Μαρίκα Ηλιάδη» 
μεταφέροντας σε χρόνο ρεκόρ 3 
λεπτών την έγκυο, μαζί με το νεο
γέννητο, που είδε το φως της ζωής 
μέσα στον σωτήρα του, το περιπο
λικό.

Σε άλλο περιστατικό, το περιπο
λικό της Άμεσης Δράσης κάνοντας 
μια φρενήρη κούρσα ζωής, μετέ
φερε σε 6 λεπτά, από τη Ν. Φιλαδέλ
φεια στο νοσοκομείο παίδων 
«Αγλαΐα Κυριάκού», ένα 4χρονο 
αγοράκι που είχε πιει από τραγικό

λάθος ακουαφόρτε και κινδύνευε 
άμεσα η ζωή του.

Οδηγός του σωτήριου περιπολι
κού ήταν ο αστυφύλακας Γιώργος 
Τόγιας και επικεφαλής ο αρχιφύλα- 
κας Νίκος Ανάγνου. Την όλη επιχεί
ρηση συντόνιζε το Κέντρο του «100» 
και το Κέντρο της Τροχαίας, κατορ
θώνοντας με πετυχημένους χειρι
σμούς να αφήσουν ελεύθερη δίοδο 
στο περιπολικό και τους μοτοσικλε- 
τιστές, που το συνόδευαν, στην 
αγωνιώδη κούρσα ζωής, που τελικά 
αποδείχτηκε πολύτιμη για τη ζωή 
του μικρού αγοριού.

Τη Γ.Σ. χαιρέτισε ο πρόεδρος της 
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτι
κού Προσωπικού του Υ.Δ.Τ. και ανα
φέρθηκε στις προτεραιότητες και τις 
προοπτικές που δίνει το δευτεροβά
θμιο συνδικαλιστικό όργανο για την 
λύση των προβλημάτων των εργαζο
μένων στο υπουργείο, σε πανελλή
νια κλίμακα.

Η Συνέλευση ολοκληρώθηκε με 
την ψηφοφορία για την ανάδειξη 
νέου Δ.Σ και Ε.Ε. του Συλλόγου που 
έγινε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο (18 υπο
ψήφιων για το Δ.Σ και 5 υποψήφιων 
για την Ε.Ε.) γ0 Διοικητικό Συμ
βούλιο που εκλέχτηκε και ήδη συγ
κροτήθηκε σε σώμα αποτελείται από 
τους συναδέλφους:

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Στιγμιότυπα από την ψηφοφορία.
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«Ναρκωτικά. Το θανάσιμο παιχνίδι με τη ζωή.

Αφίσα της Γάλλικής Επιτροπής 
Έρευνας και Πληροφόρησης για 
τα ναρκωτικά.

είναι γνωστό, προωθήθηκε ήδη στο Συμβού
λιο της Επικράτειας το Προεδρικό Διάταγμα, με το 
οποίο αναδιαρθρώνονται όλες οι υπηρεσίες της Γενι
κής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί από το Υ.Δ.Τ. στο θέμα 
«ναρκωτικά». Η αναβάθμιση του Τμήματος Δίωξης 
Ναρκωτικών σε Υποδιεύθυνση στοχεύει στην παρεμ- 
πόδιση της εξάπλωσης των ναρκωτικών και στην καλύ
τερη αντιμετώπιση των λαθρέμπορων του «αργού θά- 
νατου». Θα υπάρχει, μάλιστα το 109 τριψήφιο τηλεφω
νικό νούμερο για όσους θέλουν να καταγγείλουν περι
στατικά που αφορούν τα ναρκωτικά. Στην Υποδιεύ
θυνση Δίωξης Ναρκωτικών θα ανήκουν, και απ’ αυτήν 
θα συγκροτούνται τα αποσπάσματα που θα «περι
οδεύουν» σε περιοχές, όπου παρατηρείται αύξηση της 
διάδοσης των ναρκωτικών. Παράλληλα, βέβαια, θα 
δρουν οι ομάδες δίωξης ναρκωτικών, που υπάρχουν σε 
κάθε Τμήμα Ασφάλειας.

«Έτσι προετοιμαζόμαστε για την επόμενη πενταε
τία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την 
επερχόμενη λαίλαπα των ναρκωτικών» δήλωσε ο 
Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Αντώνης Δροσογιάννης, 
σε συνέντευξη που έδωσε στους εκπρόσωπους του 
Τύπου, αφού πιστεύει ότι θα υπάρξει αύξηση των ναρ
κωτικών στην Ελλάδα, για τρεις βασικούς λόγους:

• Η νεολαία έχει σήμερα άγχος και η ανεργία δη
μιουργεί απογοητεύσεις. Από παλαιό οι άνθρωποι κα
τέφευγαν σε ψυχονευρωτικά φάρμακα για να αντιμε
τωπίσουν τα προβλήματά τους.

• Τα κέρδη από την εμπορία των ναρκωτικών και 
κυρίως της ηρωίνης είναι τεράστια. Ο τζίρος κάθε 
χρόνο είναι δισεκατομμύρια δολάρια, πράγμα που πα
ροτρύνει τους εμπόρους να συνεχίζουν τις εγκληματι
κές τους πράξεις.

• Οι έμποροι ρίχνουν τελευταία φτηνά ναρκωτικά 
στην κατανάλωση και το φτηνό «πράμα» αγοράζεται 
ευκολότερα και έτσι η διάδοση γίνεται ευχερέστερα.

Τα τελευταία χρόνια πολλά έχουν γραφεί για τα 
ναρκωτικά και ειδικότερα για τα προβλήματα που αντι
μετωπίζει η σύγχρονη κοινωνία από την αχαλίνωτη αύ- 
ξηση της κατάχρησης των ναρκωτικών φαρμάκων και 
ουσιών.

Η εξάπλωση των ναρκωτικών γενικά και η καθημε
ρινή αύξηση των καταχραστών και των θυμάτων στο 
βωμό των «σκληρών» λεγάμενων ναρκωτικών αποτελεί 
για τις ημέρες μας μια θλιβερή πραγματικότητα, ένα 
οξύ πρόβλημα που τείνει να αποτελέσει εθνικό και 
παγκόσμιο κίνδυνο.

Αν και από πολλούς υποστηρίζεται ότι το πρόβλημα 
για τη χώρα μας δεν είναι σοβαρό, γιατί ο αριθμός των 
καταχραστών είναι μικρός, ή γιατί οι Έλληνες κάνουν 
χρήση «μαλακών ναρκωτικών» ή το χειρότερο ότι για 
συγκεκριμένες ναρκωτικές ουσίες χρειάζεται αποποι
νικοποίηση, από τη δική μας, την αστυνομική σκοπιά, 
υποστηρίζουμε ότι η τακτική αυτή είναι λανθασμένη.

Η ύπαρξη ή μη προβλήματος κατάχρησης ναρκωτι
κών δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το μικρό ή μεγάλο 
αριθμό καταχραστών, ούτε από το αν μια ουσία ή ένα 
φάρμακο ναρκωτικό έχει περισσότερη ή λιγότερη δρα- 
στικότητα στον ανθρώπινο οργανισμό.

Η κατάχρηση, όποια κι αν είναι αυτή, δεν παύει να 
είναι επικίνδυνη εστία μόλυνσης, μία αθεράπευτη 
ασθένεια που ταλανίζει και εξουθενώνει τους νέους.

Η δική μας συμβολή και ιδιαίτερα των αστυνομικών 
εκείνων που ασχολούνται αποκλειστικά με την δίωξη 
των παραβατών της νομοθεσίας των ναρκωτικών, 
στους τομείς της πρόληψης και της καταστολής, είναι 
όχι μόνο αναγκαία, αλλά και με βάση τα αποτελέσματά 
της, αξιέπαινη και κοινωνικά αποδεκτή.

Με στόχο την επιμόρφωση των Αστυνομικών υπαλ-
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ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

«ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ»: Ο χάρτης δείχνει από πού έρχεται ο 
«Λευκός Θάνατος» στην Ευρώπη: Ηρωίνη (κόκκινα βέλη), κοκαΐνη 
(πράσινα βέλη).________________________________

λήλων, κυκλοφόρησε από το Τυπογραφείο της Ελληνι
κής Αστυνομίας ένα βοήθημα για όσους κύρια ασχο
λούνται με τη Δίωξη των Ναρκωτικών, η μελέτη του 
Αστυνομικού Υποδιευθυντή Νικόλαου Ράπτη. «Η 
Α σ τ υ ν ο μ ι κ ή  α ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η  τ ου  π ρ ο β λ ή 
μ α τ ο ς  των Ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν » .  Από τη μελέτη αυτή, 
σταχυολογήσαμε και παρουσιάζουμε τα σημεία που 
έχουν για όλους μας το μεγαλύτερο ενδιαφέρον.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙ 
ΓΝΩΣΤΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ

Ναρκωτικά λέγονται τα φάρμακα (φυσικά -  συνθε
τικά) τα οποία επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύ
στημα.

Αλλα απ' αυτά προκαλούν αναισθησία, λήθαργο, 
ύπνο ή γενική εκτόνωση του σωματικού πόνου και άλλα 
επηρεάζουν τις ψυχικές λειτουργίες του ανθρώπου και 
επιφέρουν διαταραχές στη φυσιολογική του συμπερι
φορά.

Αρχικά τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή ανα

καλύφθηκαν για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου, για 
τη θεραπεία του.

Σύντομα όμως τα μετέβαλε σε μέσα καταστροφής 
και αφανισμού του.

Τόση υπήρξε η μανία του ανθρώπου στο να χρησι
μοποιεί αυτά για ηδονισμό του, ώστε το κύμα της κατά
χρησης κατέκλυσε όλο τον κόσμο.

Σ ’ αυτό αυνετέλεσαν αναντίλεκτα και πολλοί άλλοι 
παράγοντες, όπως πολιτικοί, οικονομικοί κ.λ.π., γεννή
θηκε η μανία του κέρδους και κατέστησαν τα ναρκω
τικά διεθνές πρόβλημα.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Ανάλογα με την προέλευσή τους και τον τρόπο επί
δρασής τους τα ναρκωτικά διακρίνονται σε:

Φυσικά ναρκωτικά.

Είναι εκείνα που λαμβάνονται μετά από ειδική επε
ξεργασία των προϊόντων ορισμένων φυτών, όπως λ.χ. 
από την υπνοφόρο μήκωνα το όπιο, από τα φύλλα της 
κόκας η κοκαΐνη κ.λ.π.
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Συνθετικά ναρκωτικά.

Πρόκειται για τα ναρκωτικά εκείνα που παράγονται 
από διάφορες χημικές συνθέσεις, πλην έχουν τις ίδιες 
φαρμακολογικές ενέργειες όπως και τα φυσικά ναρκω
τικά.

Ψυχότροπα (Ψυχοφάρμακα).

Στη μεγάλη αυτή κατηγορία υπάγονται εκείνα τα 
φάρμακα που επηρεάζουν την ψυχική λειτουργία, διά
θεση και συμπεριφορά γενικά του ατόμου (χρήστη).

Τα ψυχοφάρμακα αυτά υ π ο δ ι α ι ρ ο ύ ν τ α ι  σε:
(1) Κ α τ α π ρ α ϋ ν τ ι κ ά  ή κ α τ ε υ ν α σ τ ι κ ά  ή 

κ α τ α σ τ α λ τ ι κ ά  (TRANQUILLIZERS).
Τα γνωστά «βαρβιτουρικά», λ.χ. NEMBUTAL, LUMI

NAL κ.α. Στη γλώσσα των κακοποιών «μπλε διάβο
λοι», «κοκκινοπούλια», «ουράνιο τόξο», «κίτρινες ζα- 
κέττες».

(2) Η ρ ε μ ι σ τ ι κ ά  (SEDATIVE HYPNOTICS).
Τα πιο γνωστά είναι το VALIUM, το LIBRIUM κλπ.
(3) Π α ρ α ι σ θ η σ ι ο γ ό ν α  (HALLUCINOGENS).
Γνωστά για τις διαταραχές της αντίληψης που προ- 

καλούν. Εδώ υπάγονται τα: L.S.D.t) «ατσίδι» ή «TRYP», 
D.M.T., S.T.P. Μεσκαλίνη, ινδική κάνναβη (χασίς).

(4) Δ ι ε γ ε ρ τ ι κ ά  (STIMULANTS).
Με την χρήση αυτών διαγείρεται το νευρικό σύ

στημα και προκαλείται ζωηρότητα, ανησυχία και αϋ
πνία.

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι α μ φ ε τ α μ ί ν ε ς  
(«κούκλες», «ξυπνητήρια», «ανοιχτομάτικα», «παραπι- 
λότοι»). Γνωστές από το ντοπάρισμα των αθλητών κ.λ.π.

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και η κ ο κ α ΐ ν η  
(«χιόνι», «κόκα», «νιφάδα», «χρυσή σκόνη»).

Μέθοδοι απόκρυψης

Οι μέθοδοι απόκρυψης για την μεταφορά ηρωίνης 
είναι ποικίλες, πολύ ευφυείς και μεταβαλλόμενες.

Η βαλίτσα με τον ψεύτικο πυθμένα ήταν το πλέον 
δημοφιλές μέσο μεταφοράς και χρησιμοποιήθηκε 
κατά 50% στο σύνολο των περιπτώσεων κατάσχεσης 
ηρωίνης.

Σε ορισμένες περιπτώσεις ανακαλύφθηκαν και 
κατασχέθηκαν περισσότερες από μία βαλίτσες με ψεύ
τικο πυθμένα. Οι βαλίτσες αυτές είναι δύο ειδών με 
μαλακές πλευρές ή με σκληρές, του τύπου των βαλι
τσών «Samsonite» και είναι συνήθως μεγάλου μεγέ
θους.

Παρ' όλα αυτά είχαν χρησιμοποιηθεί και χειραπο- 
σκευές (βαλίτσες χειρός) όπως και χαρτοφύλακες.

Φυσικό είναι ότι οι μεγάλου μεγέθους βαλίτσες 
προσφέρουν μεγαλύτερη δυνατότητα και χώρο από
κρυψης.

Η απόκρυψη ηρωίνης σε κουτιά τσιγάρων υπήρξε 
πολύ δημοφιλής. Τα τσιγάρα αφαιρούνται από το κουτί, 
η ηρωίνη αποκρύπτεται μέσα στο κουτί και αυτό περι- 
τυλίγεται ξανά μέσα στο περικάλυμμά του. Δυνατόν να 
μεταφέρονται αυτά μεμονωμένα ή να είναι όλα μέσα σε 
μεγαλύτερο κουτί (κούτα τσιγάρων). Δυνατόν να χρη
σιμοποιούν οποιαδήποτε επωνυμία τσιγάρων, αλλά τα 
πλέον γνωστά που χρησιμοποιήθηκαν από τους λα
θρέμπορους είναι τα «BENSON AND HEDGES»

LA DROGUE TUE

AUSSI SUREMENT 
QU’UN REVOLVER!

«Τα ναρκωτικά σκοτώνουν όσο σίγουρα όσο 
και ένα περίστροφο» ρας προειδοποιεί η γαλ
λική ουτή οφίσα.

(ΜΠΕΝΣΟΝ ΚΑΙ ΧΕΤΖΕΣ), «VICEROU» (ΒΑΪΣΕΡΟΥ) και 
«STATE EXPRESS» (ΣΤΕ'ίΤ ΕΞΠΡΕΣΣ) κ.λ.π.

Αντικείμενα ιματισμού προσφέρονται για από
κρυψη ηρωίνης. Βρέθηκε ηρωίνη κρυμμένη στη φόδρα 
σε γυναικεία παντελόνια, σε γυναικείο «κορσέ» ή σε 
γυναικείες τσάντες.

Επίσης στα «ρεβέρ» ανδρικών παντελονιών, σε κάλ
τσες, τσέπες ή επικολλημένη στα πόδια, μηρούς και 
σκέλη.

Δημοφιλής τρόπος μεταφοράς ηρωίνης είναι οι σό- 
λες και τα τακούνια χονδρών παπουτσιών (διπλά).

Κουτιά τροφών και δοχεία ποτών μέσα σε ειδικούς 
σάκκους ή και βαλίτσες. Η ποικιλία κουτιών τροφών για 
απόκρυψη ηρωίνης είναι απεριόριστη.

Άλλοι μέθοδοι απόκρυψης είναι:

-  Ηρωίνη ραμμένη μέσα σε παιδικές κούκλες ή παι
χνίδια που φέρονται από ανήλικους.

-  Ηρωίνη ραμμένη μέσα σε παπλώματα ή κουβέρ
τες.

-  Κορνίζες πινάκων.
-Σωληνάρια ρούζ των χειλιών.
-Αναπτήρες και πακέτα τσιγάρων.
-  Κολλημένα με τσιρότο κάτω από τους μαστούς ή 

τα σουτιέν.
-Σ ε  ανασηκωτά μαλλιά, σε μπούκλες, και σε πε

ρούκες.
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-  Πρωκτός (απευθυσμένο).
- Κόλπος (γυναικός).
-  Μύτη.
-Αυτιά.
-Στόμα.
-  Στον κόμπο της γραβάτας και τα γυρίσματα των 

μαντηλιών.
-Σ το  πορτοφόλι.
-  Στη θήκη των ματογυαλιών.
-Στην θήκη φακών επαφής.
-  Μέσα σε στυλογράφους.
-Σ ε  κουτιά καπνού και καπνοθήκες.
-  Μέσα σε σάκκο άπλυτων ρούχων.
-  Μέσα στα κοίλα από δεκανίκια.
-  Σε δαχτυλίδια.
-  Σε σκουλαρίκια.
-  Μέσα σε ρολόι ή κοσμήματα ή κάτω από αυτά. 
-Κολλημένα πίσω στ’ αυτιά.
-  Στα μανικέτια και τις ζώνες.
-Σ τις  τσέπες.
-  Σε μπουκαλάκια από χαπάκια.
-Σ ε  υγιεινές πάνες ή σε ταμπόν.
-  Στην κορδέλα του καπέλλου.
-Σ ε  κουτιά από φιλμ.
-  Σε ζώνες διαφύλαξης χρημάτων.
-Σ το  κοίλο μπαστουνιού ή σε λαβή ομπρέλας.
-  Σε τσίκλες μαθήματος.
-Σ ε  φίλτρα τσιγάρων.
-Σ ε  γύψινα καλούπια.
-Σ τα  σπάργανα του μωρού.
-Σ ε  ψεύτικα δόντια.
-Σ τις  σχισμές ψευδοτσέπης της ζώνης και σε ζώ

νες με φερμουάρ.
-  Κάτω από το κολλάρο.

-Κάτω από τσιρότα πρώτων βοηθειών και επιδέ
σμους.

-Σ ε  ψεύτικα άνω ή κάτω άκρα.
-Σ ε  γυάλινα μάτια.
-  Σε ακουστικά βαρυηκοΐας.
-  Σε κάσκα μοτοσυκλετιστή.
-  Στις χάντρες κομπολογιών.
-  Κάτω από ψεύτικα βουλώματα των δοντιών.
-  Κάτω από γυναικείο τρίχινο σκουφί.
-Σ ε  καρφίτσες και αγγράφες της γραβάτας και σε 

διπλά κουμπιά των μανικετιών.
-Σ το  κουτί συσσωρευτού του ακουστικού βαρυη

κοΐας.
-  Σε θερμός ή παρόμοια .δοχεία.
-  Σε φοδραρίσματα των αποσκευών.
-Σ ε  φάκελλα έτοιμα για να ταχυδρομηθούν.
-  Στα ψεύτικα κουμπιά.
-Σ ε  ανδρικό κορσέ.
-Σ ε  μπανιερά.
-  Στον σωλήνα πίπας.
-Σ ε  τσίχλα κολλημένη πίσω από το αυτί.

-  Καρφιτσωμένα στα εσώβρακα.
-  Μέσα σε βραχιόλια ταυτότητας.
-Μ έσα σε μενταγιόν λαιμού και βραχιολιών, σε 

βραχιόλια και σε μπρελόκ.
-  Σε βαποριζατέρ εισπνοής.

Απόκρυψη ναρκωτικών σε αυτοκίνητο.
Ελάχιστα είναι σχετικά τα μέρη όπου μπορεί συν

ήθως να κρυφτούν λαθρεμπορικά είδη.
Η έρευνα πρέπει να διεξαχθεί σύμφωνα με ένα

πρόγραμμα.
Το κάθε όχημα θα λογισθεί ως χωρισμένο σε τρεις 

περιοχές. Μπροστινό μέρος, πίσω και εσωτερικό.

Στο μπροστινό μέρος:
-  Πίσω από την πινακίδα κυκλοφορίας (ταινία, μα- 

γνητικά κουτιά).
-  Πίσω από προφυλακτήρα (ταινία, μαγνητικά κου

τιά).
-  Υδατοστεγανά κουτιά κρεμασμένα μέσα στο ψυ

γείο.
-  Κάτω από το σταχτοδοχείο.
-Στους αγωγούς εξαερισμού.
Μέσα στον αεριοκαθαριστή και τον εξαεριωτή.
-Σ το  αμάξωμα και το πλαίσιο.
-Σ το  συσσωρευτή.
-  Στα καπάκια από τις ρόδες.
-Σ τα  βαθουλώματα των φανών του φτερού.
-  Κοιτάξετε και για άλλα μέρη πιθανής απόκρυψης.

Στο εσωτερικό:
-Πίσω από το ταμπλώ οργάνων (ταινίες -  καρφι

τσωμένες -  σε μαγνητικά κουτιά.
-  Πάνω μέρος του ραδιοφώνου.
-  Πάνω μέρος και πλευρές του συρταριού εγγρά

φων, κ.λ.π.
-Στους αγωγούς του αερισμού.
-Σ τα  σταχτοδοχεία και τα περιεχόμενά τους.
-Πίσω από φουσκώματα της ταπετσαρίας, ή στα 

σχισίματα και ξαναρραψίματά της.
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-Σ το  περιεχόμενο του εσωτερικού (πακέτα κ.λ.π.).
-Κάτω από τα ταπέτα δαπέδου (με προσοχή για 

κρυφά χωρίσματα ή διαμερίσματα).
-Πίσω από τα πεντάλια φρένων, συμπλέκτου και 

επιταχυντή ρος.
-Μ εταξύ πρόσθιας και οπίσθιας επιφάνειας της 

ράχης της θέσης.
-  Κάτω από τη θέση και μέσα στα ελατήριά της.
-Κ υττάξτε για διακόπτες και μοχλούς που ίσως

ανοιγοκλείνουν κρυφά χωρίσματα.
-  Στα φατνώματα κάθε πόρτας.
-  Κυττάξτε και για άλλα μέρη πιθανής απόκρυψης.

Στο πίσω μέρος:
-  Το περιεχόμενο του διαμερίσματος αποσκευών.
-  Το ανταλλακτικό ελαστικό (ρεζέρβα).
-  Το φρεάτιο του ανταλλακτικού ελαστικού.
-  Το κάτω μέρος του καλύμματος (κυρίως τα μετάλ

λινα γομφώματά του).
-Κάτω από τα ταπέτα του δαπέδου (με ιδιαίτερη 

προσοχή στα από λαμαρίνα μέρη, στο στύλωμα της 
οπίσθιας θέσης -  συνηθισμένα μέρη κρυφών χωρισμά
των).

-  Τα πισινά φτερά και τον προφυλακτήρα.

DROGUE
n y
touchez
pas.

«Ναρκωτικά! Μη τα πλησιάζετε»!

ΕΙΔΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 
ΚΑΙ

______ ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΑΚΟΠΟΙΩΝ______

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΕΙΣ

ΗΡΩΙΝΗ: Πρέζα, άλογο, μαλλιαρό, γεύση, ύλη, Ερρί
κος, άσπρη, παραθύμα, Αίητς, χάρρυς, ζάχαρη, σμακ.

ΜΟΡΦΙΝΗ: Μόρφο, θεία, ασπρουφασμα, άσπρο πρά
γμα Μ.

ΚΩΔΕΪΝΗ: Μαθητής.
ΚΟΚΚΑΪΝΗ: Χιόνι, κόκα, νιφάδα, χρυσή σκόνη.
Ε^ΡΒΙΤΟΥΡΙΚΑ: Μπλε διάβολος, μπλε ουρανός, κί

τρινες ζακέτες, ζαχαρωτά, κοκκινοπούλι, κόκκινος 
διάβολος, ουράνιο τόξο.

ΑΜΦΕΤΑΜΙΝΕΣ: Κούκλες, κουκλίτσες, ξυπνητήρια, 
ανοιχτομάτικα, παραπιλότος.

ΧΑΣΙΣ: Μαύρο, κέρατο, τσάι, κόλπο, χορτάρι, Μαίρη 
Τζέην, ποτ, μπομπίτσα, φουτ μπωλ.

ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟ ΟΠΙΟ: Μπάζο.
L.S.D.: Ατσίδι, ΤΡΥΠ, τρυπάκια.

Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Συνήθους λεξιλογίου κακοποιών.

«Αγριάδα»: Άγριο ύφος, πούλησε αγριάδα.
«Ασίκης»: Ο μάγκας, ο κομψός και γενναιόδωρος.
«Βελονάκιας»: Αυτός που κάνει χρήση ναρκωτικών 

με χρήση ένεσης.
«Βρίσκω»: «Την βρίσκω»: δηλαδή ικανοποιούμαι, εξ

οικονομώ.
«Βολεμένος»: Αυτός που έχει εξοικονομήσει τη 

δόση του ή τις δόσεις του.

«Βρώμα»: «Βγήκε βρώμα»: διαδόθηκε, «Η δουλειά 
βρώμισε»: αποκαλύφθηκε, «Η δουλειά είναι βρώμα» 
ύποπτη.

«Γκιντάνιν»: Φυλακή, κρατητήριο.
«Γουργού»: Τρόπος καπνίσματος χασίς με λουλά.
«Γάτα»: Πονηρός, ξύπνιος.
«Δένω -  δεμένος»: Αυτός που συλλαμβάνεται.
«Δοντιά»: Μικροποσότητα χασισιού -  δόση.
«Ζούλα»: Κρυψώνας ναρκωτικών.
«Θανάσης»: Ο Λουλάς, χάχας.
«Καϊνάρι»: Χασίς σε σκόνη αρίστης ποιότητας.
«Καβάτζα»: Χώρος που κρύβονται τα ναρκωτικά, 

«πες μου την καβάτζα», πες μου την κρυψώνα.
«Καρύδα»: Αυτοσχέδιος λουλάς από ινδική καρύδα
«Καρφί»: Ο καταδότης.
«Κατσιρμπατζής»: Ο λαθρέμπορος.
«Κατοσταράκι»: Ποσότητα εκατό δραμ. χασίς.
«Γκιούσμα»: Χασίς σε σκόνη κακής ποιότητας.
«Κεφάλι»: Κάνει κεφάλι: υποδηλώνει την δραστική 

ικανότητα του χασίς.
«Κόβω»: «Τον κόβεις;», Τον γνωρίζεις-τον βλέπεις;
«Μαλλί»: Το χρήμα, η αξία, «πόσο το μαλλί»;
«Μαστούρα»: Η μέθη (ζάλισμα) από τη χρήση χασίς 

μαστούρωμα -  μαστουρωμένος.
«Μόστρα»: Η υπόδειξη ενός προσώπου ή πράγμα

τος, «μου έκαναν μόστρα»: με υπέδειξαν -  με έδειξαν.
«Μπουμπάρι»: Χασίς σε σκόνη.
«Μπουρούχα»: Χασίς κακής ποιότητος.
«Νταβάς»: Αυτός που προμηθεύει τα ναρκωτικά.
«Ντορβάς»: Η ποσότητα των ναρκωτικών που μετα- 

φέρονται.
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-  Στα καπάκια κάθε ρόδας.
-  Στις δεξαμενές (ίσως ψεύτικες).
-  Πράγματα κρεμασμένα μέσα στη δεξαμενή. 
-Σ την περιοχή γύρω από το καπάκι της δεξαμενής

και τον λαιμό της.
-  Κυττάξτε και για άλλα μέρη πιθανής απόκρυψης.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΩΝ

*
Η κατάχρηση ναρκωτικού φαρμάκου ή ουσίας από 

κάθε άτομο του δημιουργεί αναμφίβολα μια ιδιαίτερη 
κατάσταση που αυτή κατά κανόνα είναι αντιληπτή κυ
ρίως από την μεταβολή της εξωτερικής συμπεριφοράς, 
της εμφάνισης γενικά του ατόμου.

Δηλαδή η συμπεριφορά αυτή είναι διαφορετική από 
την συνήθη την φυσιολογική του ατόμου.

Αυτή όμως η επισήμανση δεν αποτελεί τον χωρίς 
εξαίρεση κανόνα και υπάρχει κίνδυνος, από βεβια
σμένη ενέργεια ή εσφαλμένη εκτίμηση, να δημιουργη- 
θεί σοβαρό πρόβλημα.

Τα πιο συνηθισμένα καταφανή συμπτώματα ή γνω
ρίσματα κατάχρησης ναρκωτικών και ανάλογα με το 
είδος του φαρμάκου ή ουσίας, είναι τα ακόλουθα.

Καταχραστές ινδικής κάνναβης:
-  Ερυθρότητα στα μάτια.
-  Γυαλιστερά μάτια.
-Σμίκρυνση της κόρης των ματιών.
-  Ξερά χείλη και στόμα γενικά.
-Λευκότητα στη γλώσσα και στα χείλη.
-Αστάθεια στο βάδισμα και στις κινήσεις.
-  Κακή άρθρωση του λόγου και ασυναρτησία.*
-  Φλυαρία.
-  Τάση για γέλιο (χαζοχαρούμενος).
-Διάθεση για έριδες.
-Ανεύρεση πειστηρίων (λ.χ. λουλάδες, τζιβάνα 

κ.λ.π.).

Καταχραστές οπιούχων (οπίου, ηρωίνης -  μορφί
νης κ.λ.π.).

-  Ερυθρότητα στη μύτη και ερεθισμός της εφ ’ όσον 
εισπνέει το ναρκωτικό (πρεζάκιας).

-Στίγματα από τη βελόνα σε διάφορα σημεία του 
σώματος κυρίως χέρια, εφ ’ όσον κάνει χρήση με εν
έσεις (βελονάκιας).

-  Σμίκρυνση της κόρης των ματιών και αντίδρασή 
τους στο φως.

«Ντερβισάκι»: Ο χασικλής -  ο χασισοπότης.
«Ντουμάνι»: Οι καπνοί από τη χρήση (κάπνισμα) του 

χασισιού.
«Ντεκές»: Χασισοποτείο, ομαδική χρήση χασίς.
«Νυχιά»: Δόση.
«Ξεκουμπώθηκε»: Ομολόγησε.
«Ξέρασε»: Αποκάλυψε -  ομολόγησε.
«Παποράκι»: Αυτός που μεταφέρει ναρκωτικά, κου- 

ριέρης.
«Πασπάλι»: Χασίς σε σκόνη Β' διαλογής.
«Περίεργος»: Ο ανακριτής.
«Πεντάρι»: Ποσότητα πέντε δραμιών χασίς.
«Παντόφλα»: Μεγάλο κομμάτι επεξειργασμένου 

χασίς, κυρίως σε συσκευασία.
«Πρεσσαριστό»: Λεπτά τεμάχια χασίς επεξεργα

σμένο.
«Πρεζάκιας»: Λυτός που κάνει χρήση ηρωίνης με 

εισπνοή από τη μύτη.
«Ρουφιάνος»; Καταδότης.
«Ρέφφα»: Μερίδιο.
«Σακκουλεύεσαι»; Καταλαβαίνεις,εννοείς, με πιά

νεις.
«Σημαία»; Αποκάλυψη, δημοσιότητα -  «βγήκε ση

μαία».
«Σίδερα»: Φυλακή, κρατητήριο.
«Σιδερωμένο»: Χασίς σε πλακίδιο με τη χρησιμο

ποίηση σίδερου σιδερώματος.
«Σχολείο»: Αστυνομία.
«Σπρώχνει»: Πουλάει ναρκωτικά.
«Τούφα»; Φυλακή.
«Τσαρδί»: Ο χώρος που μένει κάποιος (τσαρδεμέ

νος).
«Τσίκα»: Μικρή ποσότητα πλακιδίου χασίς μιας χρή

σης.
«Τσαμπουκάδες»: Τα στίγματα (στίξεις) στα χέρια 

των κακοποιών (τατουάζ), ουλές από αυτοτραυματι- 
σμούς.

«Τζιβάνα»: Πρόχειρο επιστόμιο τσιγαριλικίου χασίς.
«Φάρα»: Συντροφιά -  παρέα τοξικομανών.
«Φορτωμένος»: Αυτός που μεταφέρει οπωσδήποτε 

ναρκωτικά.
«Φτιαγμένος»: Αυτός που βρίσκεται υπό την εεπ- 

ππήρηρεια ναρκωτικών.
«Φούντα»: Κορυφάδες φυτού καννάβεως.
«Χαπάκιας»: Αυτός που κάνει χρήση ναρκωτικών σε 

χάπια.
«Σκάλωσε» . Μπερδεύτηκε (σκάλωσε η δουλειά), δεν 

πραγματοποιήθηκε.
«Ξεσκάλωσα»: Ξεμπερδεύτηκα.
«Μπέρδεμα»: Εμπλοκή στην υπόθεση, (με μπέρδε

ψαν).
«Μπουζουριέρα»: Κάλυμμα, «με είχε για μπουζου- 

ριέρα».
«Χεσμένος»: Αυτός που είναι εκτός εαυτού από τη 

χρήση χασίς.
«Πίττα»: Αυτός που βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση 

από την κατάχρηση ναρκωτικών φαρμάκων.
«Ψημένο»: Η διαδικασία κατασκευής των πλακιδίων 

χασίς.
«Ψήσιμο»: Η ανωτέρω διαδικασία. Η προσπάθεια να 

πεισθεί κάποιος («τον έψησα»),
«Καπιτσέδες»: Τεμάχια επεξεργασμένης ινδικής 

κάνναβης.
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«Ποσο Au;m«<i μπορείς να φτάσεις με την 
ηρωίνη;»·

-Εφίδρωση αυξημένη.
-  Καταρροή ματιών και μύτης.
-  Ψυχική κατάσταση φανερά καταβεβλημένη.
-  Ασυναρτησία και κακή άρθρωση του λόγου.
-  Ξηρότητα στα χείλη και στο στόμα.
-Σύνδρομο στέρησης.
-Ανεύρεση πειστηρίων (χοησιμοποιηθείσες σύ

ριγγες, κουτάλια λάστιχο κ.λ.π.).

Καταχραστές βαρβιτουρικών.
-  Εμφανή συμπτώματα μέθης, με κύριο γνώρισμα 

ότι δεν αποπνέουν οινόπνευμα.
-  Συστολή της κόρης των ματιών.
-  Ληθαργική εμφάνιση.
-Ασυναρτησία στην ομιλία.
-  Ίλιγγοι, αδυναμία συντονισμού των κινήσεων, 

απώλεια ισορροπίας.
-  Σύγχυση.
-  Επιθυμία για κατάκλιση για ύπνο ανεξάρτητα με 

το χώρο που βρίσκονται.
-  Πειστήρια.

Καταχραστές διεγερτικών.
-  Διαστολή της κόρης των ματιών.
-  Απώλεια όρεξης -  μίσος για φαγητό.
-  Υπερβολική και ασυνήθιστη δραστηριότητα. 
-Ανησυχία, νευρικότητα και ερεθιστικότητα. 
-Δυσάρεστη και αποκρουστική αναπνοή.
-Ξηρό στόμα και χείλη. Οι καταχραστές προσπα

θούν συνεχώς να ξύνουν τη μύτη και να γλείφουν τα 
χείλη.

-  Σωματική κατάπτωση λόγω αϋπνίας.
-  Πειστήρια.

Καταχραστές παραισθησιογόνων.
-  Καταφανείς αλλαγές στη συνήθη συμπεριφορά.
-  Εμφάνιση δειλή, φοβισμένη και πολλές φορές έν

τρομη.
-Αδυναμία για ορθή αντίληψη του χώρου και του 

χρόνου.
-Ουσιώδεις αλλαγές στην όραση, ακοή, αφή, 

(«βλέπουν ήχους, ακούουν χρώματα»).
-  Ασυναρτησία λόγου.
-Ζωηρά στίλβοντα μάτια IU
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Ρεπορτάζ: Φώτης Μακροζαχόπουλος

Γιατί
οι νέοι μας 
«αυτοκτονούν» 
στον ίλιγγο 
της
ταχύτητας

Ο νεαρός που βγάζει το σιγαστήρα, που κόβει ή τρυ- 
πάει την εξάτμιση της μοτοσικλέτας του για να προκα- 
λέσει τον δημόσιο θαυμασμό(!) ή ίσως και απέχθεια, 
ΓΙΑΤΙ το κάνει;

Γιατί αγοράζει την «Cross» μηχανή, που είναι εντυ
πωσιακή και προσπαθεί να επιταχύνει σαν πύραυλος 
με τελική ταχύτητα 70 ή 80 χιλιόμετρα;

Τι είναι λοιπόν αυτοί οι «καμικάζι της ασφάλτου» που 
τρέχουν ιλιγγιωδώς με τις «πεντακοσάρες και τις «χι
λιάρες», που κάνουν «σούζες» και «κόντρες» και που 
αδιαφορούν για τα πάντα;

Τι είναι αυτό που τους κάνει να θέλουν να μεταβλη
θούν σε κυρίαρχοι των δρόμων πληρώνοντας, τελείως 
άδικα και με την ζωή τους ακόμη;

Γιατί νεανικά κορμιά σφαδάζουν στην άσφαλτο 
πλημμυρισμένα στο αίμα, υπηρετώντας τον ίλιγγο της 
ταχύτητας σ’ όλη του την έκταση;

Τι είδους κοινωνική συμπεριφορά είναι αυτή;
Η πλειοψηφία των ανθρώπων πιστεύει ότι η «αντι

κοινωνική συμπεριφορά» των ατόμων αυτών είναι μια 
μορφή του λεγάμενου «Κοινωνικού προβλήματος» 
που υπάρχει σήμερα γενικότερα και στηριγμένοι στη 
βάση αυτή χαρακτηρίζουν τους «Καμικάζι», ως άτομα 
που δεν δέχονται, ούτε ανέχονται να υπαχθούν κάτω από τις 
υπάρχουσες κοινωνικές δομές και τους υπάρχοντες νόμους.

Κάτω από τις ρόδες της μηχανής τους ποδοπατείται ο νόμος 
χάνεται το δικαίωμα της ζωής και μαραίνεται κάθε ευγενής επι
δίωξη που αποβλέπει σε μια ολοκλήρωση και σ' ένα ψυχοσωμα
τικό ωρίμασμα.

Οι περισσότεροι απ’ αυτούς δίχως αναστολές και 
στόχους οτη ζωή, δίχως ευγενείς σκοπούς παραδόθη- 
σαν σ’ ένα πάθος νομίζοντας ότι έτσι θα πετύχουν την 
εσωτερική τους πληρότητα και χαρά. Πιστεύουν ότι θα 
βρούνε το νόημα της ζωής αναζητώντας το μέσα από 
τον ίλιγγο της μηχανής, κάνοντας θόρυβο τις ώρες 
κοινής ησυχίας με «κόντρες» και «σούζες» ανάμεσα σε 
αυτοκίνητα ανύποπτων οικογενειαρχών, προκαλώντας τους 
αστυνομικούς, και χλευάζοντας αυτούς που τολμούν να τους
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παρατηρήσουν για τις πράξεις τους».
Η επιστήμη ερευνώντας βαθύτερα την συμπερι

φορά των ατόμων αυτών, διαπίστωσε ότι η επιθετικό- 
τητά τους, η καταστροφή των άλλων και η διάθεση της 
αυτοκαταστροφής που έχουν είναι πράγματα που 
υπηρετούν ουσιαστικά τη ζωή, είναι δηλαδή: «ένα θε
μελιακό μέρος της οργάνωσης των ενστίκτων για τη 
διατήρηση της ζωής», επειδή το άτομο συμπερκρέρε- 
ται μ’ αυτό τον τρόπο για να επιζήσει, εξαφανίζει τα 
εμπόδια για να εξασφαλίσει την δική του ύπαρξη.

Είναι φανερό ότι οι νέοι αυτοί πληρώνουν το τίμημα 
των κοινωνικό - οικονομικών αλλαγών, της υπερκατα
νάλωσης, της καλλιέργειας της βίας, του ανταγωνι
σμού, της εκμετάλλευσης και της ανεργίας, που πλήτ
τουν σήμερα τις εξελιγμένες κοινωνίες.

Και επιπλέον πόση μερίδα μόδας και μιμιτισμού 
υπάρχει, πόση μερίδα ανέξοδης διεξόδου από τ ’ αδιέ
ξοδα και φυγής από προβλήματα και αποφυγή ευθυ
νών.

Στα «στέκια» των «μηχανόβιων»

Παρασκευή βράδυ στη γέφυρα του κόμβου της Λ. 
Βουλιαγμένης για Καρέα και Λ. Μεσογείων.

Κάθε Παρασκευή και Σάββατο καιπολλές φορές και 
άλλες μέρες, η γέφυρα αυτή γίνεται το βασίλειο των 
«μηχανόβιων».

Τουλάχιστον πενήντα δίκυκλα κάθε είδους στρι- 
φογυρνάνε γκαζώνοντας και κάνοντας «σούζες». 
Περισσότερα ακόμη είναι παρκαρισμένα. Γύρω-γύρω 
οι περίεργοι, οι φίλοι, τα κορίτσια. Τις καλές μέρες με 
πληροφορούν μαζεύονται και διακόσια άτομα.

Θαυμάζουν, κοροϊδεύουν, σχολιάζουν, χαζεύουν.
Οι συζητήσεις τους:
« Ασε ρε Γιώργο το παραμύθι σου. Δοκίμασα κι'εγώ. 

Πάνω από τέσσερα φανάρια σούζα δεν βγαίνει...».
«Τό 'μαθές ο Ζουμ έφερε καπάκι προχτές μπροστά 

στο ουφάδικο».
Οι συζητήσεις γύρω από τεχνικά θέματα της μηχα

νής ουσιαστικά λείπουν ή και αν ακουστούν περιορί
ζονται σε συμβουλές για το πως μπορεί η μηχανή να 
βγάλει περισσότερο θόρυβο.

Κάτω από την γέφυρα οι ετοιμασίες για την κόντρα 
της βραδιάς βρίσκονται στο κορύφωμά τους.

Πλησιάζουμε ένα νεαρό πάνω σε μια «απαστρά- 
πτουσα» και «καθαρόαιμη» μηχανή.

-  Πώς σε λένε;

«Νίκο........».
-  Έρχεσαι συχνά εδώ. Τι σου προσφέρει ο χώρος 

αυτός;
«Κοίταξε... Τι να σου πώ. Εγώ έρχομαι κάθε Παρα

σκευή ή Σάββατο εδώ και σπάω την μηχανή. Της τα δίνω 
όλα και εκτονώνομαι. Μ’ αρέσει ακόμη που μαζεύεται 
κόσμος, βρίσκω γνωστούς, φίλους και γίνεται πλάκα.».

-  Αντιλαμβάνεσαι πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που 
κάνεις;

«Το ξέρω αλλά δεν μ ’ ενδιαφέρει. Μαυτό την βρί
σκω, αυτό μ ' αρέσει και αυτό κάνω. Άμα τραβούσα 
πρέζα θα ήταν καλύτερο;».

Γιο να μην ξαναδούμε στους δρόμους πα
ρόμοιες εικόνες, πρέπει να οδηγούμε με 
σύνεση και υπομονή.

-Οι γονείς σου γνωρίζουν που είσαι και με τι ασχο- 
λείσαι αυτή την στιγμή;

«...τι ψάχνεις να βρεις τώρα...».
Πλησιάζουμε έναν άλλο νεαρό γύρω στα 18, που 

μας συστήνεται ως «Γιώργος», η μηχανή που έχει είναι 
της τάξης των 700.000 -  800.000 δραχμών.

-  Με τι ασχολείσαι;
«Δουλεύω σ' ένα βενζινάδικο».
-Με  τι χρήματα αγόρασες η μηχανή σου;
«.... απ' αυτά που βγάλω από την δουλειά, τσόνταρε 

και ο γέρος, έβαλα και λίγα γραμμάτια......
-Τ ι ενδιαφέρον βρίσκεις και ασχολείσαι με αυτό το 

τόσο επικίνδυνο χόμπι που κινδυνεύεις ανά πάσα στι
γμή να πάθεις κάποιο ατύχημα ή και να σκοτωθείς 
ακόμα;
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«Απελευθερώνομαι, νοιώθω όμορφα, νοιώθω ότι 
κάνω κάτι που με γεμίζει και που με εκτονώνει. Τώρα 
βέβαια είναι λίγο(!) επικίνδυνο αλλά ε .....».

ζεται με σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο.
Είναι η γεύση του Ιλιγγου, της περιπέτειας και της 

αυτοκαταστροφής, σ’ όλο της το μεγαλείο.
-  Εάν υπήρχε μια πίστα όπου θα γινόντουσαν τα- Α r , _

κτικά τέτοιοι αγώνες ταχύτητας τότε θα ερχόσουνα Δίκυκλα KOI Τροχαία ατυχήματα «καμί- 
πάλι εδώ; κάζι, δικυκλιστές και αστυνομία.

«Όχι. Σίγουρα όχι γιατί τότε θα ήταν αλλοιώς. Θα 
ήταν άθλημα θα είχαμε λέσχη, δοκιμαστικούς αγώ-

Από στατιστικά στοιχεία που πήραμε από την διεύ
θυνση τροχαίας του Υ.Δ.Τ. προκύπτει, ότι υπάρχει με-

Λίγες στιγμές μετά το δυστύχημα. Στην άσφαλτο το αίμα του μοτοσυ- 
κλετιστή.

νες...., ασφάλεια κατά την διεξαγωγή των αγώνων...».
Εν τω μεταξύ κάτω απ’ τη γέφυρα όλα είναι έτοιμα 

ν’ αρχίσει ο «Μεγάλος αγώνας».
Οι δύο μηχανές γεμίζουν συνέχεια το ταχύμετρό 

τους με αριθμούς ολοένα και μεγαλύτερους περιμέ- 
νοντας όμως στη θέση τους περιμένοντας το σήμα 
του.... αφέτη. Ο κόσμος συνωστίζεται στην άκρη της 
γέφυρας που στην συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί 
μια πρώτης τάξης εξέδρα.

Οι «διαγωνιζόμενοι» είναι έτοιμοι ν’ ανταγωνιστούν 
μέσα από τα κυβικά της μηχανής τους των ικανοτήτων 
τους, ανάμεσα σε φορτηγά και τα ανύποπτα επιβα
τηγό, ανάμεσα στο πραγματικό και το φανταστικό, στο 
πιθανό και στο απίθανο, στην πραγματικότητα της 
σκιάς και της στροφής του δρόμου, κρατώντας την 
αβέβαιη ισορροπία μιας πορείας που περνάει μέσα από 
επευφημίες και χειροκροτήματα αλλά συχνά τερματί-

γάλη συμμετοχή οδηγών δικύκλων σε τροχαία θανα
τηφόρα ατυχήματα. Συγκεκριμένα το 1986 είχαμε σ’ 
ολόκληρη τη χώρα 85.611 ατυχήματα από τα οποία 
12.910 προκλήθηκαν από συγκρούσεις μοτοσικλετών, 
με πολλά ανθρώπινα θύματα.

Είναι αποδεδειγμένο δε, ότι σε μια σύγκρουση δι- 
κύκλου, σε σύγκριση με αυτήν του αυτοκινήτου, ο 
οδηγός της μοτοσικλέτας κινδυνεύει άμεσα με τραυ
ματισμό σοβαρό ή και θάνατο λόγω της μηδενικής 
ρσφάλειας που παρέχει το όχημα αυτό στους επιβαί- 
νοντες.

Η τροχαία στην προσπάθειά της για πρόληψη και 
καταστολή των τροχαίων ατυχημάτων κάνει τακτικούς 
ελέγχους στα δίκυκλα για το αν πληρούν τους κανόνες 
ασφάλειας -  κράνος κανονική κίνηση στους δρόμους, 
όριο ταχύτητας κ.λ.π.

Όμως ορισμένοι «καμικάζι» αρέσκωνται προκα- 
λώντας τα πληρώματα των περιπολικών της αστυνο
μίας. Συμπεριφέρονται προκλητικά, κάνουν «σούζες» 
δεν υπακούουν στα σήματα των τροχονόμων κ.λ.π. 
γνωρίζοντας ίσως ότι η αστυνομία επιφυλάσσεται να
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τους καταδιώξει από φόβο και μόνο, για την ίδια τους 
τη ζωή.

Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι οι μοτοσικλετι- 
στές της αστυνομίας, που έχουν υποστεί κατάλληλη 
εκπαίδευση, έχουν την δυνατότητα να καταδιώξουν 
και να συλλάβουν ένα «καμικάζι» που κάνει διάφορες 
παραβάσεις.

Για τα προβλήματα που προκύπτουν στην οδική 
ασφάλεια από τους «καμικάζι» για την προσωπικότητα 
των ατόμων αυτών και για τα μέτρα που παίρνονται 
συναντηθήκαμε με τον διοικητή της Τροχαίας Γλυφά
δας αστυνόμο Α' κ. Γκογκοζώτο και συζητήσαμε, αφού 
η περιοχή που συνήθως συχνάζουν οι «μηχανόβιοι» 
είναι στην δικαιοδοσία της τροχαίας Γλυφάδας.

«Το μεγαλύτερο βάρος των προσπαθειών μας-μας  
λέει ο κ. Γκογκοζώτος - το  έχουμε ρίξει στην πρόληψη 
και μπορούμε να πούμε ότι έχουμε θεαματικά αποτε
λέσματα:

Με ειδικές διδασκαλίες που κάνουμε για το συγκε
κριμένο θέμα παρατηρήσαμε ότι οι ίδιοι αντιλαμβάνον
ται τους κινδύνους που διατρέχουνκαι μερικοί απ’ αυ
τούς δεν ξανασυμμετέχουν.»
-  Πώς αντιμετωπίζετε τα άτομα αυτά και ποιο το θέμα 
των διδασκαλιών;

«Κατ’ αρχήν προσπαθούμε να δούμε τι ακριβώς 
κρύβετε πίσω από την συμπεριφορά των ατόμων αυ
τών. Τα αδικήματα αυτά τα αντιμετωπίζουμε με επιεί
κεια και κατανόηση. Λαμβάνουμε μέτρα διαφώτισης 
προσπαθώντας να τους κάνουμε να αντιληφθούν το τι 
κίνδυνο συνεπάγεται μια τέτοια συμπεριφορά. Το βά
ρος το ρίχνουμε στην πρόληψη του φαινομένου και όχι 
στην καταστολή.

Με την βοήθεια των σχολείων και δήμων οργανώ
νουμε κατά καιρούς διάφορες διαλέξεις για το θέμα 
αυτό, και μόνο αν δούμε ότι είναι ανεπίδεκτοι και δεν 
συμορφώνονται επιβάλουμε τα νόμιμα.

Οι διαλέξεις αυτές γίνονται σε ειδικά διαμορφω
μένη αίθουσα στο κτίριο εδώ της Τροχαίας πέντε με έξι 
τη βδομάδα όπου καλούμε τους μαθητές όλων των 
σχολείων και ιδιαίτερα εκείνους των τελευταίων τά
ξεων του Λυκείου, επειδή απ’ αυτούς προέρχονται οι 
περισσότεροι δικυκλιστές.

Για τους υπόλοιπους δημότες διαλέξεις γίνονται 
στα πνευματικά κέντρα των δήμων με την συμμετοχή 
και άλλων φορέων.

Εκτός από τους μαθητές τις διαλέξεις παρακολου
θούν πολλοί κάτοικοι ως επί το πλείστον νέοι».
Πού τοποθετείτε το πνευματικό και κοινωνικό επίπεδο 
των ατόμων αυτών;

«Είναι ένα μέσο επίπεδο. Δεν μπορούμε να πούμε 
ότι είναι άτομα κατώτερης στάθμης γιατί αρκετοί απ' 
αυτούς είναι φοιτητές ανωτάτων σχολών. Επιπλέον αυ
τοί που αγοράζουν την ακριβή μηχανή με τα πολλά 
κυβικά θα πρέπει να έχουν κάποια οικονομική ευμά
ρεια.»

Ποια είναι τα αίτια που οδηγούν τα νεαρά άτομα να 
αυμπεριφέρονται μ’ αυτόν τον τρόπο (Δηλ. να κάνουν 
σούζες, κόντρες, θόρυβο και επικίνδυνους ελιγμούς».

«Πιστεύω ότι η εξήγηση είναι ότι θέλουν να κεντρί
σει το ενδιαφέρον του κόσμου γύρω από τον εαυτό του 
και απ’ αυτό που κάνουν να διακριθούν, -  αν βέβαια 
αυτό το πράγμα λέγεται διάκριση.
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Τώρα η έλλειψη ενδιαφερόντων, τα διάφορα προ
βλήματα από το σπίτι, το σχολείο κλπ., πιστεύω ότι είναι 
τα αίτια της συμπεριφοράς αυτής».

-Πόσοι είναι αυτοί που δημιουργούν αυτή την κατά
σταση;

-  «Δεν είναι πάρα πολλοί αλλά το κακό όμως είναι 
ότι ανήκουν στο χώρο της νεολαίας και πιο συγκεκρι
μένα ηλικίες από 16-25 ετών, και αυτό έχει σαν αποτέ
λεσμα να παρασύρουν και άλλους μαζί τους.

Εμείς προσπαθούμε, τουλάχιστον προληπτικά, να 
κάνουμε ότι μπορούμε ώστε να αποτρέψουμε αυτούς 
τους αγώνες που πολλές φορές καταλήγουν σε δυσ
άρεστα αποτελέσματα, όπως τραυματισμοί και θανα
τηφόρα ατυχήματα.»

-  Εκτός από αγώνες για σπορ ή «χόμπι» γίνονται και 
αγώνες με στοιχήματα;

«Παλαιότερα ναι, χωρίς όμως αυτό να είναι διαπι
στωμένο. Υπήρχε δηλ. μια εποχή που συγκεντρώνον
ταν επάνω στην γέφυρα πάρα πολλά άτομα και το 
σπουδαιότερο ήταν ότι πήγαιναν και πολλοί ηλικιωμέ
νοι άνω των 50 ετών και δεν ξέρω, τους λόγους που 
πήγαιναν από περιέργεια ή γιατί υπήρχε κάποιος τζό
γος».
Τώρα μαζεύονται αυτοί οι άνθρωποι;

Με την διδασκαλία, και τους προληπτικούς έλεγχους 
δεν επιτρέπουμε να δημιουργήσουν πλέον τέτοια στέ
κια.

Υπάρχουν τροχονόμοι που ασχολούνται μόνο μ ’ 
αυτό το αντικείμενο και αυτό έχει αποθαρύνει τους 
καμικάζι να μετατρέπουν τους δρόμους που χρησιμο
ποιεί τόσος κόσμος σε πίστες αγώνων ταχύτητας.

Σε περιπτώσεις που αυτό γίνεται τότε προβαίνουμε 
σε ακινητοποιήσεις των δικύκλων αυτών, αφαίρεση 
αδειών κ.λ,π.».

-  Κατά πόσο η συμπεριφορά των ατόμων αυτών 
επηρεάζει στο να αντιμετωπίζετε με προκατάληψη 
τους υπόλοιπους απλούς, για την δουλειά τους, χρή
στες των πλεονεκτημάτων του δίκυκλου;

«Δεν νομίζω ότι μας επηρεάζει ιδιαίτερα αυτό το 
πράγμα.

Στα ειδικά σεμινάρια τονίζεται ιδιαίτερα στους τρο
χονόμους ότι δεν πρέπει από την συμπεριφορά κά
ποιων ομάδων να επηρεάζεται η συμπεριφορά τους 
απέναντι στους άλλους χρήστες δικύκλων, γιατί είναι 
γεγονός ότι οι περισσότεροι δικυκλιστές είναι άνθρω
ποι επαγγελματίες που το χρησιμοποιούν για τις δου
λειές τους λόγω της διευκόλυνσης που παρέχουν. 
Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το δίκυκλο συμ
βάλλει θετικότατα στην κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση 
και στην μείωση των ρύπων στην ατμόσφαιρα».
-Κάποια συμβουλή γιαυτούς τους ανθρώπους.

«Να υπακούουν στις προτροπές της τροχαίας να 
αποφεύγουν τους αγώνες αυτούς γιατί κινδυνεύουν οι 
ίδιοι, και οι άλλοι που κυκλοφορούν στους δρόμους και 
ενοχλούν τους κατοίκους των περιοχών αυτών από 
τους θορύβους.

Τα δίκυκλα έχουν ένα ορισμένο προορισμό να εξυ
πηρετούν τις βιοτικές ανάγκες των ανθρώπων.

Ας μην τα χρησιμοποιούμε λοιπόν σαν φονικά 
μέσα».
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ΚΑΙ 01
ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ

Του Ηλία Δασκαλάκη

Οι συνέπειες 
του στίγματος

Ο γνωστός κοινωνιολόγος W I. 
Thomas λέει ότι αν οι άνθρωποι ορί
ζουν καταστάσεις ως πραγματικές, 
αυτές είναι πραγματικές στις συνέ- 
πειές τους. Πράγματι, όπως παρα
τηρεί και ο Shoham, αρκεί να γίνει 
πιστευτός ο ισχυρισμός ότι μια τρά
πεζα είναι αναξιόχρεη για να σπεύ- 
σουν οι καταθέτες να αποσύρουν τις 
καταθέσεις τους, ώστε, τελικά, να 
γίνει αναξιόχρεη1. Αυτό σημαίνει ότι 
η κοινωνική πραγματικότητα δή
μιο υργείται από τον ίδιο τον άν
θρωπο. Προσδίδοντας σε κάποιον 
ένα ρόλο, όλοι θα τον προσλαμβά
νουν κάτω από το πρίσμα αυτού του 
ρόλου και θα του φέρονται ανάλογα, 
με ενδεχόμενο αποτέλεσμα να 
προσαρμοσθεί στον ρόλο που του 
υποδεικνύουν και να τον υιοθετή
σει.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με 
την δημόσια ανακήρυξη κάποιου σε 
εγκληματία από τα όργανα της επί
σημης κοινωνικής αντίδρασης στο

έγκλημα. Η απονομή του στίγματος 
της καταδίκης είναι καθοριστική της 
ιδιότητας του εγκληματία ο εγκλη
ματία κατασκευάζεται με την απο
νομή του στίγματος. Την ιδιαίτερη 
σημασία όμως αυτής της κατάστα
σης θα την κατανοήσουμε μελετών
τας τις επιπτώσεις που έχει το στί
γμα πάνω στους τρίτους και πάνω 
στον ίδιο τον στιγματιζόμενο, μ’ 
άλλα λόγια, πάνω στην κοινωνική 
ταυτότητα του εγκληματία και πάνω 
στην εικόνα που έχει για τον εαυτό 
του. Αυτό θα δούμε στις δυο παρα
γράφους που ακολουθούν.

Στίγμα και κοινωνική 
ταυτότητα του εγκληματία

Στιγματισμός είναι η διαδικασία 
εγκαθίδρυσης αρνητικής κοινωνι
κής ταυτότητας. Με την επιβολή του 
στίγματος του εγκληματία σε κά
ποιον, αυτός εκπίπτει όλων των κοι
νωνικών ρόλων που του αναγνωρί

ζονταν μέχρι τότε και αποκτά ένα 
και μοναδικό, τον ρόλο του εγκλη
ματία. Το φαινόμενο αυτό παρατη- 
ρείται τόσο στις τυπικές συνέπειες 
του στίγματος που συνδέονται κατά 
το νόμο με την ποινική καταδίκη όσο 
και στις άτυπες συνέπειες.

Τυπικές συνέπειες του 
στίγματος.

Η έκπτωση από ρόλους περιλαμ
βάνεται και στις τυπικές συνέπειες 
που συνάπτονται στην καταδίκη ως 
παρακολουθήματα αυτής. Έτσι, μέ
χρι πριν έναν αιώνα ίσχυε και σε μας 
και σ’ άλλες χώρες ο θεσμός του πο
λιτικού θανάτου, που συνόδευε την 
ποινική καταδίκη σε ποινή μιας ορι
σμένης βαρύτητας. Ο θεσμός του 
πολιτικού θανάτου ήταν εξελιγμένη 
μορφή της ρωμαϊκής capitis demin- 
utio και είχε σαν αποτέλεσμα την έκ
πτωση του υποκειμένου από το σύν
ολο των πολιτικών και αστικών του 
δικαιωμάτων, έτσι ώστε να χάνει εν
τελώς την ιδιότητα του υποκειμένου 
δικαίου και να μη διατηρεί παρά την 
βιολογική του υπόσταση. Κατά τα 
άλλα εθεωρείτο νεκρός και επέρ
χονταν όλες οι νομικές συνέπειες 
που συνάπτονται με το θάνατο του 
προσώπου, π.χ. λύση του γάμου, 
κληρονομική διαδοχή κ.λπ.: Ο πολι
τικός θάνατος σήμερα δεν ισχύει, τη 
θέση του όμως κατέλαβε ο θεσμός 
της νόμιμης απαγόρευσης που προ-
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βλέπεται στον ισχύοντα σήμερα 
Αστικό Κώδικα, του οποίου το άρθρο 
1700 ορίζει ότι «Ο επί κακουργήματι 
καταδικασθείς από της τελεσιδικίας 
της αποφάσεως τελεί, εφ’ όσον δι- 
αρκεί η ποινή, υπό νόμιμον απαγό- 
ρευσιν... Από της τελεσιδικίας της 
αποφάσεως ο απαγορευθείς είναι 
ανίκανος προς δικαιοπραξία». Είναι 
προφανές, ότι αυτή η ανικανότητα 
για δικαιοπραξία που πλήττει αυτόν 
που καταδικάζεται για κακούργημα 
δεν ικανοποιεί κάποια λειτουργική 
ανάγκη. Αποτελεί, απλώς, συνέπεια 
του στίγματος συνιστάμενη στην 
έκπτωση από τον ρόλο του συναλ- 
λασσομένου. Επίσης, ορισμένες πα
ρεπόμενες ποινές, όπως η στέρηση 
των πολιτικών δικαιωμάτων ή η απα
γόρευση άσκησης ορισμένου επαγ
γέλματος, ορισμένα ασυμβίβαστα 
με την ιδιότητα του δημόσιου υπάλ
ληλου ή με την ιδιότητα του ενόρ
κου κ.λπ. είναι απόρροια της αρνητι
κής κοινωνικής ταυτότητας που 
προσδίδει στον καταδικαζόμενο το 
στίγμα της καταδίκης.

Άτυπες συνέπειες του 
στίγματος.

Το στερεότυπο του εγκληματία. 
Οι τυπικές συνέπειες του στίγματος 
εναρμονίζονται με ένα γενικότερο 
κλίμα εχθρότητας που χαρακτηρίζει 
τις στάσεις του κοινού έναντι του 
εγκληματία. Ορισμένοι συγγραφείς 
ισχυρίζονται, ότι η εχθρότητα προς 
τον εγκληματία είναι προβολή προς 
τα έξω αποθημένων συναισθημάτων 
ματαίωσης και ενοχής2. Ανεξάρτητα 
όμως του ποια είναι η βαθύτερη αι
τία, βέβαιο είναι ότι το στίγμα έχει 
σαν συνέπεια τη δημιουργία του 
στερεότυπου του εγκληματία που 
προσελκύει την συλλογική εχθρό
τητα και αποστροφή της κοινωνικής 
μάζας. Στερεότυπο είναι μια ποιο
τική κρίση για κάποιο πρόσωπο, 
αντικείμενο ή έννοια, η οποία δη- 
μιουργείται έξω από την προσωπική 
εμπειρία του υποκειμένου. Έτσι, 
στον εγκληματία αποδίδονται αρνη
τικά χαρακτηριστικά και ιδιότητες, 
έστω κι αν αυτός που τα αποδίδει 
δεν έχει έλθει ποτέ του σε επαφή με 
εγκληματίες. Το στερεότυπο λοιπόν 
του εγκληματία, που πρυτανεύει 
στις συλλογικές παραστάσεις και 
καθορίζει τις συλλογικές στάσεις 
έναντι αυτού είναι του κακού και του 
παθολογικού. Θα πρέπει να τονι-

σθεί, ότι το στερεότυπο δεν εντοπί
ζεται μόνο στην πλατειά μάζα αλλά 
ακόμα και στους ειδικούς επιστήμο
νες. Αυτό που ο A. Cohen είχε ονο
μάσει «evil causes evil fallacy» (η 
πλάνη, ότι το κακό δημιουργείται 
από το κακό) είναι συνέπεια του 
στερεότυπου του εγκληματία που 
κυριαρχούσε στο πνεύμα των εγ- 
κληματολόγων και το οποίο τους 
οδηγούσε να συνδέουν με το έγ
κλημα, ως αιτίες αυτού, σωματικές 
δυσμορφίες, βιολογικές δυσλει- 
τουργικότητες, ή άλλες οργανικές 
πλημμέλειες.

Το στερεότυπο του εγκληματία 
δεν προκαλεί μόνο την εχθρότητα 
έναντι του εγκληματία για το έγ
κλημα το οποίο έκανε· οδηγεί καί 
στην αναδρομική ανατροπή ολό
κληρης της κοινωνικής του ταυτότη
τας και στην ολική αναθεώρησή του.

Το ότι μέχρι τη στιγμή του εγκλή
ματος, που έκανε ή που υποτίθεται 
ότι έκανε, ζούσε μια ζωή όπως όλοι 
οι άλλοι, εργαζόταν για να βγάλει το 
ψωμί του όπως όλοι, δημιούργησε 
οικογένεια όπως κι άλλοι και, γενικά, 
συναναστρεφόταν καθημερινά, στα 
πλαίσια των διαφόρων κοινωνικών 
σχέσεων, ένα πλήθος προσώπων 
χωρίς αυτά να προσέξουν κάποια 
ανωμαλία ή αντικανονικότητα στην 
συμπεριφορά του, δεν έχει καμμιά 
σημασία. Με την επιβολή του στί
γματος όλο το παρελθόν ανατρέπε- 
ται και το άτομο θα εισπραχθεί κάτω 
από ένα νέο φως, το οποίο προβάλ
λει προς τα έξω ένα είδωλο που έχει 
σαν αποκλειστικά χαρακτηριστικά 
εκείνα του στερεότυπου του εγκλη
ματία χαρακτηριστικά που προκα- 
λούν τον φόβο και την αποστροφή3. 
Υπ’ αυτή την έννοια τονίσαμε παρα
πάνω ότι ο στιγματισμός κάποιου ως 
εγκληματία έχει σαν αποτέλεσμα 
την έκπτωση του από όλους τους 
κοινωνικούς ρόλους που ασκούσε 
μέχρι τότε και την επιβολή σ’ αυτόν 
ενός ρόλου και μόνο, του εγκλημα
τία. Εξάλλου, η αναδρομική θεώ
ρηση του στιγματισμένου κάτω από 
το πρίσμα του στίγματος οδηγεί σε 
νέα ερμηνεία και σημασιολόγηση 
περιστατικών του παρελθόντος, τα 
οποία, όταν συνέβησαν, πέρασαν 
απαρατήρητα ως ευτελή, ασήμαντα 
και συνηθισμένα στη ζωή των αν
θρώπων, ενώ, εξεταζόμενα κάτω απ’ 
το φως της νέας ιδιότητας, τα περι
στατικά αυτά αποκτούν ιδιαίτερη
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σημασία που τα συνδέει με την ιδιό
τητα αυτή. Έτσι, π.χ. το γεγονός ότι 
στην παιδική του ηλικία σκόπευε τις 
γάτες της γειτονιάς με το αεροβόλο, 
ή ότι έκανε μερικά «σκασιαρχεία» 
από το σχολείο ή άλλα παρόμοια 
περιστατικά, ενόψει του διαπρα- 
χθέντος εγκλήματος, θα ερμηνευ- 
θούν από τους ειδικούς κατά τον 
έλεγχο της προσωπικότητας, ως δη
λωτικά συναισθηματικής ψυχρότη
τας ή ασταθούς προσωπικότητας 
και, αφενός, θα εξηγήσουν το έγ
κλημα, αφετέρου, θα θεμελιώσουν 
την κρίση περί επικινδυνότητας του 
υποκειμένου για διάπραξη και άλ
λων εγκλημάτων στο μέλλον. Χαρα
κτηριστικά λέει ο Mischel ότι δεν εί
ναι τα χαρακτηριστικά της προσωπι
κότητας που εξηγούν το έγκλημα 
αλλά βρισκόμενοι μπροστά σ’ ένα 
έγκλημα αναγκαζόμαστε, προκειμέ- 
νου να το εξηγήσουμε, να κατα
σκευάσουμε τα χαρακτηριστικά της 
προσωπικότητας4.

Το στερεότυπο και οι στάσεις 
εχθρότητας και αποστροφής που 
προκαλεί προσδιορίζουν την ανεπί
σημη κοινωνική αντίδραση κατά του 
εγκλήματος και του εγκληματία. 
Όσο εντονότερη αισθάνεται κανείς 
την απειλή του εγκλήματος, τόσο 
εχθρικότερη και τιμωρητικότερη εί
ναι η στάση του έναντι του εγκλημα
τία. Οι έρευνες πάνω στο φόβο του 
εγκλήματος έχουν καταδείξει επί 
διεθνούς πεδίου, ότι το έγκλημα 
θεωρείται γενικά από τον πληθυσμό 
των διαφόρων χωρών ως το σπου
δαιότερο κοινωνικό πρόβλημα μαζί 
με την ανεργία. Η κυρίαρχη αντί
ληψη είναι ότι τα τελευταία χρόνια η 
εγκληματικότητα αυξάνεται με 
ιλιγγιώδη ρυθμό, πράγμα που δεν 
έχει καμιά σχέση με την εικόνα που 
δίδουν οι στατιστικές. Επίσης ευρύ
τατα πληθυσμιακά στρώματα αισθά
νονται άμεσο τον κίνδυνο να πέσουν 
θύματα εγκλήματος με αποτέλεσμα 
να μη τολμούν να βγουν από το σπίτι 
τους όταν πέσει η νύχτα5. Χαρακτη
ριστικό είναι ότι τον εντονότερο 
φόβο να πέσουν θύματα τον έχουν 
οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι και τα 
πρόσωπα χαμηλού μορφωτικού επι
πέδου6, ενώ από τις έρευνες πάνω 
σε θύματα εγκλημάτων προκύπτει 
ότι οι κατηγορίες αυτές πέφτουν 
θύματα εγκλήματος λιγότερο απ' 
όλες τις άλλες κατηγορίες7. Εντού
τοις, είναι αυτές ακριβώς οι κατηγο-
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ρΐες που έχουν την τιμωρητικότερη 
αντίδραση έναντι του εγκληματία. 
Συνάγεται λοιπόν ότι η άτυπη κοι
νωνική αντίδραση έναντι του εγ
κλήματος και του εγκληματία είναι 
απόρροια εξωλογικής διεργασίας, 
που προκαλείται από το στερεότυπο 
του εγκληματία.

Εδώ όμως πρέπει να υπογραμμίσει 
κανείς τον ρόλο των μέσων μαζικής 
επικοινωνίας στην διάδοση και δρα
ματοποίηση του εγκληματικού στε
ρεότυπου. Πράγματι, η πλατειά κοι
νωνική μάζα δεν έχει άμεση εμπει
ρία σχετικά με την εγκληματικότητα 
και τον εγκληματία. Διαμορφώνει τις 
παραστάσεις της σύμφωνα με τα 
μηνύματα που δέχεται από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης. Έτσι οι εικό
νες που δημιουργεί σχετικά με την 
έκταση της εγκληματικότητας, με 
την μορφολογία της και με τα χαρα
κτηριστικά του εγκληματία είναι αν
τανάκλαση των παραστάσεων που 
της διοχετεύει η τηλεόραση, το ρα
διόφωνο8 και κυρίως ο τύπος. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι οι κατηγορίες 
πληθυσμού που αισθάνονται εντο
νότερο το φόβο να πέσουν θύματα 
εγκληματικής πράξης είναι περισ
σότερο εκτεθειμένες στα μηνύματα 
του τύπου σχετικά με το έγκλημα, 
γιατί, λόγω του χαμηλού μορφωτι
κού τους επιπέδου, επιλέγουν, μέσα 
στις εφημερίδες, τα άρθρα που είναι 
εύκολα αφομοιώσιμα, όπως οι περι
γραφές εγκλημάτων και ποινικών 
δικών9. Επίσης, οι εντυπωσιακοί τί
τλοι και οι περιγραφές με έντονα 
φορτισμένο συναισθηματικά περι
εχόμενο δραματοποιούν την πρα
γματικότητα και οξύνουν την 
εχθρότητα και την αποστροφή που 
προκαλεί το εγκληματικό στερεό
τυπο.

Πέρα όμως από την έκταση που 
προκαλεί ο τύπος στην άτυπη κοι
νωνική αντίδραση, έχει και την δύ
ναμη να την κατευθύνει προς ορι
σμένες κατηγορίες εγκλημάτων με 
αποτέλεσμα το εγκληματικό στε
ρεότυπο να στοιχειοθετείται μόνο 
με χαρακτηριστικά αυτών των κατη
γοριών. Πράγματι, ο τύπος, στην 
προσπάθειά του να προσελκύσει 
αναγνώστες, επιδιώκει το εντυπω
σιακό. Έτσι, δίνει ιδιαίτερη έμφαση 
στα εγκλήματα βίας και, κατά δεύ
τερο λόγο στις κλοπές, που προκα- 
λούν συγκινήσεις στην πλατειά κοι
νωνική μάζα, ενώ δείχνεται ιδιαί

τερα διακριτικός στα εγκλήματα οι
κονομικής εγκληματικότητας, εκτός 
αν η προβολή ενός τέτοιου εγκλή
ματος εξυπηρετεί στην συγκεκρι
μένη περίπτωση τις πολιτικές σκο
πιμότητες της εφημερίδας. Συνέ
πεια τούτου είναι ότι στις συλλογι
κές παραστάσεις της κοινής γνώμης 
αυτά τα είδη εγκληματικότητας 
παίρνουν τεράστιες διαστάσεις, ενώ 
είδαμε παραπάνω ότι καλύπτουν 
ένα μικρό μέρος του συνόλου των 
απαγγελλομένων καταδικών. Έτσι, 
το εγκληματικό στερεότυπο συγ
κροτείται με τα χαρακτηριστικό των 
καταδικασμένων για εγκλήματα κυ
ρίως βίας και κλοπής που, ξέρουμε 
ήδη, ότι χαρακτηρίζουν τις κατώτε
ρες κοινωνικο-οικονομικές τάξεις.

Πρέπει να προσθέσουμε ότι η 
συγκρότηση του εγκληματικού στε
ρεότυπο κυρίως με τα παραπάνω 
στοιχεία δεν έχει σαν αποκλειστική 
αιτία την επίδραση των μέσων μαζι
κής επικοινωνίας. Κατά ένα σημαν
τικό μέρος συμβάλλει και η φυλακή. 
Ο στιγματισμός έχει διαβαθμίσεις 
ανάλογα με το μέτρο μεταχείρισης 
στο οποίο θα υποβληθεί ο καταδικα
σμένος. Ο βαθμός αλλοίωσης της 
κοινωνικής ταυτότητας διαφέρει -  
και αντίστοιχα διαφέρει και ο βα
θμός αποστροφής που απορρέει -  
μεταξύ ενός που θα καταδικασθεί σε 
μια ποινή που θα εκτελέσει σε ελεύ
θερο περιβάλλον (μετατροπή της 
ποινής σε χρηματική, αναστολή εκ
τέλεσης της ποινής) και ενός άλλου 
που θα την εκτίσει μέσα στη φυλακή. 
Ο εγκλεισμός στη φυλακή αποτελεί 
το αποκορύφωμα του στιγματισμού 
και το έσχατο σημείο κοινωνικής 
απόρριψης.

Ανατρέχοντας στη σωφρονιστική 
στατιστική και συγκρίνοντας τον 
αριθμό του πληθυσμού των εγκλεί
στων με τον αντίστοιχο αριθμό των 
καταδικαζομένων διαπιστώνουμε 
ότι κατά μέσο όρο της χρονικής 
περιόδου από 1975 ώς και 1980 το 
ποσοστό των κρατουμένων στις φυ
λακές επί του συνόλου των καταδι- 
καζομένων ανέρχεται σε 7,3%. Από 
αυτούς, ένα ποσοστό 22,2% εκτίουν 
ποινή για εγκλήματα κατά της ιδιο
κτησίας και, ειδικά, κλοπή, ενώ το 
ποσοστό των καταδικών γι’ αυτή την 
εγκληματικότητα καλύπτει μόνο το 
5,03% του συνόλου, καθώς είδαμε, 
και από άποψη ταξικής προέλευσης, 
κατά 53,47%, δηλαδή πάνω από τους

μισούς, ανήκουν στην κατηγορία 
των χειρωνακτικών επαγγελμάτων 
και συγκεκριμένα στην κατηγορία 
των τεχνιτών, εργατών (εκτός των 
εργατών γης) και οδηγών μεταφορι
κών μέσων. Ας σημειωθεί επίσης ότι 
από το σύνολο των κρατουμένων 
στις φυλακές το 62,2% μπαίνουν για 
να εκτίσουν ποινή κάτω του έτους, 
δηλαδή, κατ’ αρχή, μετατρέψιμη σε 
χρηματική, και μόνο το 38% περίπου 
κλεινόνται στη φυλακή για ποινή 
άνω του έτους, δηλαδή, χονδρικά, 
γύρω στα 3.000 άτομα. Θάλεγε κα
νείς ότι η ποινική δικαιοσύνη λει
τουργεί συμβολικά, απλώς και μόνο 
για να παραγάγει το στερεότυπο 
που δομείται σταδιακά κατά τις διά
φορες διαδικαστικές φάσεις, τυπο
ποιείται με την δικαστική απόφαση, 
τελειοποιείται στη φυλακή και δια- 
κινείται μέσα στις συλλογικές παρα
στάσεις της κοινωνικής μάζας από 
τα μέσα μαζικής επικοινωνίας δρα- 
ματοποιημένο και συναισθηματικά 
φορτισμένο ώστε να γίνεται απο- 
κρουστικότερο. Το στερεότυπο 
αυτό συνθέτει την εικόνα ενός άν- 
δρα, σχετικά νέου, προερχόμενου 
από τις κατώτερες κοινωνικο-οικο- 
νομικά τάξεις που επιδίδεται σε 
κλοπές, σε φόνους και σε βιασμούς.
Από το βιβλίο του «Η εγκληματολο
γία της Κοινωνικής Αντίδρασης».
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Το έμβλημα rou Ευρωπαϊκού Ετους Περιβάλ
λοντος συμβολίζει το γρανάζι της βιομηχανίας, 
τα λουλούδια του περιβάλλοντος και τα άστρα 
της Ευρώπης.

1987
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Άρχισε, στις 21 Μάρτη, το «Ευρωπαϊκό Έτος Περιβάλλον

τος» και θα κλείσει τυπικά, στον ίδιο μήνα του 1988. Και λέω 
τυπικά, γιατί, η εντατική προσπάθεια για το περιβάλλον, πρέπει 
να είναι μακρόχρονη και συνεχής. Μέχρι δηλαδή, την ώρα που 
θα αποκλειστούν οι αυξανόμενοι κίνδυνοι, για να μη γίνει το 
περιβάλλον κάποτε, το πελώριο σάβανο, με το οποίο θα ταφεί 
η ανθρώπινη ζωή. ΚΓ ακόμη μέχρι την άλλη ευθύβολη ώρα που 
θα εξασφαλιστεί η διαβίωσή μας μέσα σε μιαν άφθαρτη, αμό- 
λυντη ή αναζωογονημένη φύση.

(Απόσπασμα απ’ το μήνυμα του προέβρου της 
Βουλής Γιάννη Αλευρά, μέλους της τιμητικής 
Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό έτος περιβάλλον

τος)

Γράφει ο Δημήτρης Κάσσιος

Η ΡΥΠΑΝΣΗ

Κατά την έννοια του νόμου «για 
την προστασία του περιβάλλοντος» 
ως «περιβάλλον» και «ρύπανση» 
νοούνται:

α. Περιβάλλον: Το σύνολο των φυ
σικών και ανθρωπογενών παραγόν
των και στοιχείων που βρίσκονται σε 
αλληλεπίδραση και επηρεάζουν την 
οικολογική ισορροπία, την ποιότητα 
της ζωής, την υγεία των κατοίκων, 
την ιστορική και πολιτιστική παρά
δοση και τις αισθητικές αξίες. 

β. Ρύπανση: η παρουσία στο περι

βάλλον ρύπων, δηλαδή κάθε είδους 
ουσιών, θορύβου, ακτινοβολίας, ή 
άλλων μορφών ενέργειας, σε ποιό
τητα, συγκέντρωση ή διάρκεια που 
μπορούν να προκαλέσουν αρνητι
κές επιπτώσεις στην υγεία, στους 
ζωντανούς οργανισμούς και στα οι
κοσυστήματα ή υλικές ζημιές και γε
νικά να καταστήσουν το περιβάλλον 
ακατάλληλο για τις επιθυμητές χρή
σεις του.

Ο άνθρωπος, με τις επεμβάσεις 
του στο περιβάλλον, βελτίωσε σε 
εκπληκτικό βαθμό τις συνθήκες δια
βίωσής του αλλά παράλληλα επέ
φερε σοβαρές διαταραχές στην

ισορροπία της φύσης.
Η τεχνολογική επανάσταση του 

20ου αιώνα, με την εντατική καλ
λιέργεια όλο και περισσότερων εκ
τάσεων γης, τις αποξηράνσεις λι
μνών, την οικοδομική εξάπλωση, τη 
βιομηχανική ανάπτυξη, τη μεγάλη 
ανάπτυξη των συγκοινωνιών, σε 
συνδυασμό με τη δημογραφική έκ
ρηξη, την ακατάσχετη αύξηση του 
πληθυσμού της γης, έχει προκαλέ- 
σει την κατάρρευση της ισορροπίας 
της φύσης και την υποβάθμιση των 
οικοσυστημάτων σε ανησυχητικό 
βαθμό για το μέλλον της ομαλής εξ
έλιξης της ζωής στον πλανήτη μας.
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Το φυσικό περιβάλλον προσφέρει 
στον άνθρωπο ποιότητα ζωής και γι' 
αυτό γίνεται μεγάλη προσπάθεια 
παγκόσμια, να προστατευτεί και να 
διατηρηθεί, όσο είναι δυνατό, ανέ
παφο.

Η επιδίωξη όμως για μια καλύτερη 
ποιότητα ζωής στρέφεται και σε άλ
λους τομείς και ιδιαίτερα στην αύ
ξηση των κάθε είδους αγαθών, με 
την ανάπτυξη της γεωργίας και της

βιομηχανίας. Όμως, ο τρόπος που 
επιτυγχάνεται αυτή η ανάπτυξη έχει 
δημιουργήσει σήμερα σοβαρές 
αντιδράσεις.

Η γεωργία χρησιμοποιεί τεράστιες 
ποσότητες χημικών λιπασμάτων και 
φυτοφαρμάκων, εντομοκτόνων -  ζι- 
ζανιοκτόνων, με αποτέλεσμα να δι
αρρέουν και να μολύνουν τις λίμνες, 
τα ποτάμια και τις θάλασσες.

Οι βιομηχανίες, με τα απόβλητό

Οι βιομηχανικές δραστηριότητες, χωρίς τα 
κατάλληλα μέτρα προστασίας, ρυπαίνουν ανη
συχητικό την ατμόσφαιρα.

τους, ρυπαίνουν ποικιλότροπα το 
περιβάλλον. Το αυτοκίνητο, με τη 
σημερινή του διάδοση, αποτελεί μια 
απ’ τις κυριότερες πηγές ρύπανσης 
και μόλυνσης της ατμόσφαιρας.

Ο θόρυβος αποτελεί σοβαρή αιτία 
διαταραχής του περιβάλλοντος,
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αφού προκαλεί σοβαρές βλάβες στη 
φυσιολογία ανθρώπων και ζώων. Τέ
λος, τα ραδιενεργά υλικά υλικά που 
εκλύονται απ’ τις πυρηνικές δοκιμές 
(εκρήξεις), μολύνουν ανεπανόρ
θωτα την ατμόσφαιρα και το έδαφος.

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ

Η τεχνολογική ανάπτυξη, που 
στοχεύει στην καλυτέρευση των 
συνθηκών ζωής του ανθρώπου, έχει

jviy, =■'«
ί, Tds. αν 
/των ·ζο 
, τα ζώ

-  δυστυχώς -  και αρνητικές επιδρά
σεις για την ίδια τη ζωή.

Η ρύπανση του περιβάλλοντος
αποτελεί μεγάλο πρόβλημα κυρίως 
για τους ανθρώπους που ζουν στις 
μεγαλουπόλεις. Η παράλογη δη
μιουργία τεράστιων μεγαλουπόλεων 
με εκατομμύρια κατοίκους στις πο
λυκατοικίες και ουρανοξύστες, είχε 
σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό του 
αναγκαίου ζωτικού χώρου και την 
υπέρογκη αύξηση των απορριμματι- 
κών ουσιών.

Οι τοξικές ουσίες, ο υδράργυρος, 
το κάδμιο, το αρσενικό, το αντιμόνιά, 
τα λιπάσματα και τα συντηρητικά.
70.000 είδη των χημικών προϊόντων 
που διακινούνται στο εμπόριο 
πυρηνικά κατάλοιπα, τα φάρμακα και 
φυτοφάρμακα, τα παρασιτοκτόνο 
και εντομοκτόνα, όλα αυτά, ακολου
θώντας τα μονοπάτια της τροφικής 
αλυσίδας, απολήγουν στον οργανι
σμό μας.

Το χώμα και το νερό ρουφάνε το
ξικότητα. Τα φυτά και τα σπαρτά πί
νουν μολυσμένο νερό. Τα ψάρια μαζί 
με τις τροφές τους, αφομοιώνουν 
ποσότητες μετάλλων. Ο άνθρωπος 
τρώει αυτές τις τροφές, πίνει ακα
τάλληλο νερό και δηλητηριάζει τον 
οργανισμό του.

Το μέγιστο βάρος της ευθύνης
απέναντι στη ζωή, φέρει η ατμό
σφαιρα που δέχεται τρομακτικές 
ποσότητες απορυπαντές και συγ
κρατεί τους μισούς. Από το 1970 μέ
χρι το 1980, μόνο τα οξείδια του 
θείου αυξήθηκαν σε ποσοστό 50%. 
Υπεύθυνες στη συγκέντρωση αυτού 
του είδους ρυπαντή και των οξειδίων 
του αζώτου, είναι η καύση πετρε
λαίου και βενζίνης και η εξαγωγή και 
τήξη των θειούχων ορυκτών που 
μαζί με τα φορτία από καπνό, μονο- 
ξείδιο και διοξείδιο του άνθρακα και 
αιωρούμενα σωματίδια, αποτελούν 
τη βάση του ρυπαντικού φάσματος 
και με χημικές διεργασίες μεταξύ 
τους, δημιουργούν το λεγόμενο φω- 
τοχημικό νέφος στις αστικές περι
οχές.

Κατά τους ειδικούς, το διοξείδιο 
του άνθρακα σε μεγάλες ποσότητες, 
αυξάνει την ηλιακή θερμότητα, την 
οποία απορροφά ο αέρας, δημιουρ
γώντας έτσι τις προϋποθέσεις για 
γεωφυσικά ή κλιματικά επακόλουθα 
(π.χ. λιώσιμο των πάγων στους πό
λους της γης κ.τ.λ.).

Είναι γνωστή σε όλους, η μεγάλη 
σημασία του όζοντος για τη διατή
ρηση της ζωής πάνω στον πλανήτη 
μας. Το όζον απορροφά έντονα την

επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία και 
έτσι προστατεύει τα έμβια όντα του 
πλανήτη μας.

Διαπιστώθηκε όμως, κατά τη διάρ
κεια μετρήσεων στην Ανταρκτική, ότι 
την τελευταία δεκαετία, έχει ελατ
τωθεί ανησυχητικά σε βαθμό από 30 
μέχρι και 40%, γεγονός που συντά
ραξε τους επιστήμονες οι οποίοι 
πραγματοποίησαν πολλές διεθνείς 
συναντήσεις εμπειρογνωμόνων για 
να συζητήσουν το φαινόμενο.

Μια συγκλονιστική έκθεση μηχα
νολόγων και τεχνικών της γαλλικής 
επιτροπής ατομικής ενέργειας, 
αναφέρει ότι έχει δημιουργηθεί ένα 
ΐοβαρ^τατο πρόβλημα στη γαλλική 

νη πυρηνικών δοκιμών του Ειρη
νικού.

Η κοραλλιογενής νήσος Moupou- 
ρόα, το κέντρο των πυρηνικών δοκι
μών, βυθίζεται σταδιακά (απ' την 
εποχή που άρχισαν οι υπόγειες πυ
ρηνικές δοκιμές, έχει βυθιστεί περί
που ενάμισυ μέτρο) ενώ οι καταιγί
δες φέρνουν στην επιφάνεια τα ρα
διενεργά λύματα και το πλουτώνιο, 
μολύνοντας το νησί.

Η αδιαφορία και η άγνοια για τη 
φύση, συμβάλλει στην υποβάθμιση 
του περιβάλλοντος, στις αλόγιστες 
καταστροφές δασών, υγροτόπων, 
ακτών και καλλιεργειών καθώς επί
σης και στον οριστικό αφανισμό 
πολλών ειδών ζώων και φυτών.

Οι πολλοί από μας, με τον όρο 
«περιβάλλον» εννοούν το χώρο που 
περιβάλλει μόνο το σπίτι τους ή το 
πολύ τη γειτονιά τους. Ρύπανση, εξ
άλλου, για τους πολλούς είναι οι κα

πνοί των εργοστασίων και οι εξατμί
σεις των αυτοκινήτων μόνο και όχι οι 
μεγάλες αλλοιώσεις που συντε- 
λούνται σε όλη τη γήινη ατμόσφαιρα, 
στη θάλασσα και στην ξηρά...

Το περιβάλλον δεν είναι υπόθεση 
των άλλων αλλά του καθενός μας.

Ο καπνιστής που πετάει το αποτσί
γαρό του, ο εκδρομέας, που εγκατα
λείπει άταφα τα αποφάγια του, ο οι
κιστής που χτίζει χωρίς άδεια, ο

467



οδηγός, που δεν διορθώνει τον κινη
τήρα του αυτοκινήτου του, ο διαχει
ριστής πολυκατοικίας, που δεν ρυ
θμίζει την κεντρική θέρμανση, ο 
γεωργός, που χρησιμοποιεί αλόγι
στα φυτοφάρμακα, ο ψαράς, που 
χρησιμοποιεί απαγορευμένα δί
χτυα, ο βιοτέχνης, που δεν βάνει 
φίλτρο στην καμινάδα του κ.τ.λ., ε ί
ναι όλοι καταστροφείς του φυσικού 
περιβάλλοντος.

1987: ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αναγνω
ρίζοντας ότι τα περιβαλλοντικά προ
βλήματα δεν γνωρίζουν σύνορα και 
οδηγούν σε αδιέξοδα, κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι, για να βρεθούν 
αποτελεσματικές λύσεις, η περιβαλ
λοντική πολιτική πρέπει να επεκτεί- 
νεται πέρα από το εθνικό και τοπικό 
επίπεδο, στο Ευρωπαϊκό και το παγ
κόσμιο.

Εξάλλου «...η συνεχής βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης και εργα
σίας των λαών» αποτελεί μια από τις 
βασικές αρχές της Ιδρυτικής Συν
θήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας -  
της Συνθήκης της Ρώμης. Επομέ
νως, η Κοινότητα έχει σαφώς επωμι- 
σθεί την ευθύνη να εξασφαλίσει 
στους πολίτες της Ευρώπης τις κα
λύτερες δυνατές συνθήκες ζωής και 
εργασίας.

Κορυφαία στιγμή των μακρόχρο
νων προσπαθειών της Κοινότητας 
προς την κατεύθυνση αυτή, υπήρξε 
η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμ
βουλίου, στη Σύνοδο των Πρωθυ
πουργών της 29 και 30 Μαρτίου 1985, 
να κηρύξει το 1987 ως Έτος Περι
βάλλοντος για την Ευρώπη των 12.

Στο ψήφισμα της 6 Μαρτίου 1986 
του Συμβουλίου Υπουργών Περι
βάλλοντος προσδιορίζονται το αντι
κείμενο, οι κατευθύνσεις, η οργά
νωση και η χρηματοδότηση των 
δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού 
Έτους Περιβάλλοντος (Ε.Ε.Π.).

Η Κοινότητα οργανώνει τέσσερις 
μεγάλες εκστρατείες διάρκειας μιας 
εβδομάδας και στις 12 χώρες ταυτό
χρονα, για τα εξής θέματα:

1. Προστασία των δασών της Με
σογείου από τις πυρκαγιές και των 
δασών των χωρών της Β. Ευρώπης 
από τις όξινες βροχές.

2. «Καθαρές θάλασσες και ακτές» 
από 26 Ιουλίου έως 1 Αυγούστου.

3. «Διαχείριση νερών» από 20 έως 
27 Σεπτεμβρίου.

4. «Ανακύκλωση» από 11 έως 17 
Οκτωβρίου.

«Περιβάλλον ποιότητα για την Ευ
ρώπη» είναι το κοινό θέμα των τεσ
σάρων διαγωνισμών που θα οργα
νωθούν συγχρόνως και στις 12 χώ
ρες της Κοινότητας με τα πιο κάτω 
βραβεία:

α. Βραβείο «Καθαρές πόλεις». 
Θα βραβευθούν οι καθαρότερες πό
λεις με πληθυσμό μεγαλύτερο των
10.000 κατίκων.

β. Βραβείο «Αρχιτεκτονικής κλη
ρονομιάς» για τις τέσσερις καλύτε
ρες ενέργειες για τη διατήρηση του 
αστικού χώρου και του αρχιτεκτονι
κού πλούτου.

γ. «Αδελφοποιημένες πόλεις», για 
αυτές που κατόρθωσαν να λύσουν 
κάποιο ιδιαίτερο περιβαλλοντικό 
πρόβλημα μέσα από τις συντονισμέ
νες προσπάθειες τους και να ανταλ
λάξουν τη σχετική εμπειρία.

δ. Βραβείο για την καλύτερη 
«δράση προστασίας του περιβάλ
λοντος», θα-απονεμηθεί σε μεμονω
μένα άτομα, σε ομάδες ή οργανώ
σεις που θα διακριθούν για την συν
εισφορά τους.

0 αποχωρισμός των χάρτινων, των μεταλλι
κών και των γυάλινων υλικών είναι ένας αποτε
λεσματικός τρόπος προστασίας του περιβάλλον
τος.

Ο ΝΟΜΟΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»».

Η εισηγητική έκθεση στο σχέδιο 
νόμου «για την προστασία του περι
βάλλοντος» αναφέρεται στους βα

σικούς άξονες και τις αντιλήψεις 
που διέπουν τα άρθρα του. Διαβά
ζουμε μεταξύ των άλλων:

«Το σχέδιο νόμου διέπεται από μια 
βασική φιλοσοφία. Η οικονομική 
ανάπτυξη και η περιβαλλοντική 
προστασία μπορούν να συνυπάρ
ξουν, μπορούν να αλληλοϋποστηρί- 
ζονται και να ενισχύονται. Η αντί
ληψη που θέλει την περιβαλλοντική 
προστασία να επιτυγχάνεται μόνο με 
αντίτιμο την επιβράδυνση της οικο
νομικής ανάπτυξης απορρίπτεται. 
Στο ψευτοδίλημμα ή Περιβάλλον ή 
Ανάπτυξη, η απάντηση που δίνεται 
με το νόμο αυτόν, είναι και Περιβάλ
λον και Ανάπτυξη.

Η προστασία του περιβάλλοντος 
αποτελεί βασική υποχρέωση και μέ
ριμνα του κράτους. Η πολιτική για 
την προστασία αυτή δεν ασκείται 
στο κενό αλλά σε άμεση συνάρτηση 
με ευρύτερες κοινωνικές και οικο
νομικές διεργασίες. Έτσι, το δεύ
τερο βασικό στοιχείο που εισάγει ο 
νόμος είναι η κατοχύρωση της Περι
βαλλοντικής Πολιτικής ως συστατι
κού στοιχείου κάθε άλλης τομεακής 
πολιτικής. Με άλλα λόγια σε κάθε 
πολιτική, σε κάθε δράση, οικονομική 
ή άλλη, σε κάθε πράξη της οικονομι
κής και κοινωνικής ζωής η προστα
σία του περιβάλλοντος θα αποτελεί 
παράγοντα αξιολόγησης. Σε καμία 
ενέργεια δεν μπορεί να προχωρεί 
κανείς αν δε λάβει υπόψη τις επι
πτώσεις στο περιβάλλον.

Έτσι, η περιβαλλοντική πολιτική 
δε θα αποτελεί ένα απλό διορθωτικό 
μηχανισμό που έρχεται εκ των υστέ
ρων να επανορθώσει ότι κακώς έχει 
γίνει. Η κύρια κατεύθυνση του νό
μου είναι να οδηγήσει στην πρόληψη 
με βάση το σχεδίασμά της επιθυμη
τής ανάπτυξης.

Το τρίτο βασικό στοιχείο του Νό
μου είναι ότι συνδέει την προστασία 
του περιβάλλοντος με τον αναπτυ
ξιακό σχεδίασμά. Με άλλα λόγια η 
προστασία περιβάλλοντος γίνεται 
αναπόσπαστο μέρος κάθε αναπτυ
ξιακού σχεδιααμού».

Σε γενικές γραμμές οι διατάξεις 
του νόμου «για την προστασία του 
περιβάλλοντος» (Ν. 1650/1986,
Φ.Ε.Κ. 160/16.10.86. τ. Β') περιλαμ
βάνουν:

Μέτρα για την προστασία του 
περιβάλλοντος από έργα και δρα
στηριότητες, μέτρα για την προστα
σία του περιβάλλοντος απ' τη ρύ
πανση. μέτρα για την προστασία της 
ατμόσφαιρας, μέτρα για την προσ
τασία των νερών και του εδάφους,
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τρόπο διαχείρισης των στερεών 
απόβλητων, μέτρα για την προστα
σία απ’ το θόρυβο και τη ραδιενέρ
γεια, μέτρα για την προστασία της 
φύσης και του τοπίου (προστασία και 
διατήρηση των ειδών της αυτοφυούς 
χλωρίδας και της άγριας πανίδας -  
εθνικά πάρκα κ.τ.λ.).
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η καθαριότητα των κοινόχρηστων 
χώρων, των κατοικημένων περι
οχών, των εθνικών δρόμων, των 
ακτών, των χώρων κατασκηνώσεων 
και αναψυχής και γενικά του περι
βάλλοντος, αποτελούσε και αποτε
λεί ένα απ’ τα βασικά καθήκοντα της 
Ελληνικής αστυνομίας. Τα καθή
κοντα αυτά (άσκηση υγειονομικού 
και τουριστικού ελέγχου), με την 
πρόοδο του πολιτισμού, τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου, την άνοδο 
της τουριστικής κίνησης, αυξήθη
καν.

Η πρόοδος όμως του πολιτισμού 
και η βελτίωση του βιοτικού επιπέ
δου, είχε, όπως προείπαμε και σο
βαρές αλλοιώσεις του περιβάλλον
τος, με τις γνωστές σοβαρές επι
πτώσεις.

Απ’ τα μεταφορικά μέσα και τις 
διάφορες εργασίες διαταράσσεται η 
κοινή ησυχία. Ο θόρυβος επηρεάζει 
τους καρδιακούς παλμούς, το ανα
πνευστικό σύστημα, την αρτηριακή 
κυκλοφορία και τη μνήμη. Απ’ τα 
σκουπίδια και τις ακαθαρσίες κινδυ
νεύει η υγεία των κατοίκων ενώ απ’ 
την αποχέτευση των απόβλητων ρυ- 
παίνονται τα πόσιμα νερά...

Το αυτοκίνητο είναι απ’ τις πιο ση
μαντικές πηγές ρύπανσης της ατμό
σφαιρας. Τα καυσαέρια που εκπέμ- 
πονται ακριβώς στο ύψος που ανα
πνέει ο άνθρωπος είναι πολύ επικίν
δυνα για την υγεία. Επηρεάζουν 
ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες αν
θρώπων όπως τα παιδιά και τους 
υπερήλικες και επιβαρύνουν νοση
ρές καταστάσεις που προϋπάρχουν.

Και σ' αυτές τις περιπτώσεις η 
αστυνομία έχει δραστηριοποιηθεί 
σε ικανοποιητικό βαθμό και προσ
παθεί, με τη συνεργασία και άλλων 
συναρμόδιων φορέων, να ελέγξει 
την τήρηση των περιβαλλοντολογι
ώ ν  όρων και να εφαρμόσει τη νο
μοθεσία για την προστασία του περι
βάλλοντος.

Σε ολόκληρη τη χώρα, το 1985, βε
βαιώθηκαν από αστυνομικούς υπαλ
λήλους, οι πιο κάτω παραβάσεις:

-Διατάραξη της κοινής ησυχίας 
(ηχορρύπανση): 9.397 παραβάσεις.

-Εκπομπή άκαυστων αερίων από 
αυτοκίνητα: 755 παραβάσεις.

-Θόρυβοι που προκλήθηκαν γε
νικά από αυτοκίνητα (εξατμίσεις -  
«μαρσαρίσματα»): 3.876 παραβά
σεις.

Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα εξ
άλλου, πραγματοποιήθηκαν οι κατω
τέρω αστυϊατρικές επιθεωρήσεις σε 
καταστήματα, διάφορους χώρους, 
ανθυγιεινές εστίες κ.τ.λ.: 

α. Μόνο από αστυνομικά όργανα: 
94.838 επιθεωρήσεις.

β. Με τη σύμπραξη αστυνομικών 
οργάνων και αστυιάτρων ή υγειονο
μικών εποπτών: 200.319 επιθεωρή
σεις.

Απ’ το σύνολο των επιθεωρήσεων 
(295.159) βρέθηκαν 244.084 χώροι 
καθαροί, 40.624 σχετικά καθαροί 
(έγιναν συστάσεις) και 10.449 ακά
θαρτοι (έγιναν μηνύσεις).

Απαγορεύεται η κυκλοφορία και η 
οδήγηση κάθε οδικού οχήματος που 
εκπέμπει βλαπτικές για την υγεία 
του ανθρώπου ουσίες ή προϊόντα 
που ρυπαίνουν το περιβάλλον ή που 
προκαλούν απ’ την κίνηση και λει
τουργία τους ενοχλητικούς θορύ
βους» (άρθρο 15 κ.ο.κ.).

Με κοινή υπουργική απόφαση, 
έχουν καθοριστεί τα επιτρεπόμενα

όρια θορύβων που προκαλούνται απ’ 
τα αυτοκίνητα οχήματα, τις μοτοσι
κλέτες και τα μοτοποδήλατα.

Στην προστασία του περιβάλλον
τος (αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης, εντάσσονται και τα μέτρα 
περιορισμού κυκλοφορίας οχημά
των, στο κέντρο της Αθήνας.

Η εφαρμογή των περιοριστικών 
αυτών μέτρων έχει ανατεθεί στις 
αστυνομικές αρχές.

Με στόχο τη μείωση της ατμο
σφαιρικής ρύπανσης, το ΥΠΕΧΩΔΕ, 
με τη συνεργασία της Τροχαίας, έχει 
αρχίσει να εφαρμόζει προγράμματα 
ελέγχου εκπομπής καυσαερίων των 
οχημάτων.

Ο κ. Γιάννης Δερμιτζάκης, υπεύ
θυνος του γραφείου εκπομπών καυ
σαερίων οχημάτων της Δ/νσης 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, μας 
είπε για τα προγράμματα αυτά:

«Από τον Ιούλιο του 1984, το ΥΠΕ
ΧΩΔΕ, σε συνεργασία με την Τρο
χαία, πραγματοποιεί ελέγχους των 
εκπομπών καυσαερίων των οχημά
των. (Μέτρηση του μονοξειδίου του 
άνθρσ α στα βενζινοκίνητα και του 
καπνού στα πετρελαιοκίνητα οχή
ματα).

Σε πρώτη φάση, στόχος μας ήταν η 
ενημέρωση των οδηγών και η συλ
λογή στατιστικών στοιχείων για τη 
σωστή εκτίμηση της κατάστασης. 
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματο
ποιηθεί 20.000 περίπου έλεγχοι 
καυσαερίων στο λεκανοπέδιο Αττι
κής. Απ’ τους ελέγχους αυτούς 
προέκυψε ότι το 50% των ΤΑΞΙ, το 
20% των λεωφορείων και το 35% των 
Ι.Χ.Ε., είχαν εκπομπές καυσαερίων 
μεγαλύτερες απ' τα νομοθετημένα 
όρια. Απ’ το Μάρτιο 1987, εντατικο- 
ποιήθηκε ο έλεγχος, κυρίως ως

•HELMEPA·
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟ* ΠΕΡΙΒΛΛ.ΛΟΝΙΟΣ

προς τον καπνό των πετρελαιοκινή- 
των.

Τα αυτοκίνητα με υπερβολική εκ
πομπή καυσαερίων, παραπέμπονται 
στα ΚΤΕΟ από όπου δίνεται μια προ
θεσμία στον οδηγό να επισκευάσει ή 
να ρυθμίζει τον κινητήρα. Στους 
οδηγούς, που δε συμμορφώνονται 
με τις συστάσεις του ΚΤΕΟ, (μετα
φορά αυτοκινήτου για επανέλεγχο, 
αποκατάσταση ομαλής λειτουργίας
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Θα κλείσουμε το αφιέρωμά μας με 
απόσπασμα απ' την ομιλία του προέ
δρου της Ελληνικής Εθνικής Επι-. 
τροπής, καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Γ. Σκια- 
δαρέση, κατά την εναρκτήρια τελετή 
του Ερωπαϊκού έτους περιβάλλον
τος:

«Πιστεύω έτσι ότι το Ευρωπαϊκό 
Έτος Περιβάλλοντος παρέχει την 
δυνατότητα να συντελέσει αποφα
σιστικά σ’ ένα νέο ξεκίνημα για μια 
πιο ώριμη, πιο εντατική και πιο απο
τελεσματική περιβαλλοντική πολι
τική, όπου η οικονομική και τεχνο
λογική ανάπτυξη θα εξυπηρετεί αντί 
να αντιστρατεύεται την συμφιλίωση 
με το περιβάλλον. Και αυτό δεν είναι 
απλώς θέμα καλύτερων όρων δια
βίωσης. Γνωρίζουμε πια ότι αυτό εί
ναι θέμα επιβίωσης. Δεν υπάρχει 
άλλη επιλογή».

Πηγές:

θορύβου που προκαλείται από κάθε 
είδους όχημα. Σε συνεργασία με την 
Τροχαία έχει συγκροτήσει τρία συν
εργεία που ελέγχουν καθημερινά 
150 οχήματα περίπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας 
έδωσε η Νομαρχία, κατά το χρονικό 
διάστημα από 16 Ιανουάριου μέχρι 
31 Μαρτίου 1987, ελέγχθηκαν 3.394 
οχήματα γενικώς απ' τα οποία τα 600 
προκαλούσαν υπερβολικό θόρυβο.

κινητήρα) επιβάλλεται πρόστιμο μέ
χρι 30.000 δραχμές.

Πρέπει να γίνει συνείδηση στον 
πολίτη ότι η επιτυχία του προγράμ
ματος ρύθμιση -  συντήρηση οχημά
των εξαρτάται οε μεγάλο βαθμό απ’ 
τη δική του συμμετοχή. Με τη σωστή 
ρύθμιση -  συντήρηση των οχημά
των, είναι δυνατό να επιτευχθεί 
μείωση των εκπομπών καυσαερίων 
κατά 20 -  30% και παράλληλη

μείωση της κατανάλωσης καυσίμου 
μέχρι 20%».

Πρόστιμα μέχρι 30.000 δραχμές
επιβάλλονται και στους οδηγούς 
διαφόρων οχημάτων που ηχορρυ- 
παίνουν και οι οποίοι, μετά την 
παραπομπή των οχημάτων τους στα 
ΚΤΕΟ, δε συμμορφώνονται με τις 
υποδείξεις των υπαλλήλων.

Η Νομαρχία Αθηνών έχει πάρει 
μέτρα για την καταπολέμηση του

•  Η από 2.6.86 εισηγητική έκθεση στο 
σχέδιο νόμου «για την προστασία του 
περιβάλλοντος».

•  Στατιστική Επετηρίδα, έτους 1985, της 
Δ/νσης Μελετών της Ελληνικής Αστυ
νομίας.

• Νεότερο εγκυκλοπαιδικό λεξικό  
«ΗΛΙΟΥ».

•  «Εμείς και το περιβάλλον» Επαμ. Βρα-
ι/ύπουλου, Εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ»
12.12.86.

•  «ΕΘΝΟΣ -  ΓΝΩΜΗ» 4.6.84.
•  Φυλλάδα της Επιτροπής των Ευρωπαϊ

κών Κοινοτήτων, γραφείου Αθηνών (Β. 
Σοφίας 2) και του γραφείου Τύπου της 
οργανωτικής γραμματείας της Ελληνι
κής Εθνικής Επιτροπής για το Ευρω
παϊκό Ετος Περιβάλλοντος (Πουλιού 
8) .
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/  ο βασίλειο των Κάτω Χωρών 
περιλαμβάνει τη μητροπολιτική 
περιοχή (Ολλανδία) και τις Ολλανδι
κές Αντίλλες. Η κύρια χώρα έχει έκ
ταση 40.844 τετρ. χιλιόμετρα και 
πληθυσμό 14.500.000 περίπου κα
τοίκους. Επίσημη πρωτεύουσα είναι 
το Άμστερνταμ (800.000 κ.), στην 
πράξη όμως σαν πρωτεύουσα λει
τουργεί η Χάγη (560.000 κ.). Γλώσσα 
του πληθυσμού είναι η ολλανδική 
και το θρήσκευμα κατά 40% καθολι
κοί και 34% διαμαρτυρόμενοι (26% 
διάφορες άλλες θρησκευτικές μειο
νότητες).

Ως προς το πολίτευμα η χώρα εί
ναι βασιλευομένη δημοκρατία. Ο 
πρωθυπουργός και η κυβέρνηση 
έχουν την εκτελεστική εξουσία, ενώ 
η νομοθετική εξουσία ασκείται από 
δύο σώματα, την άνω και κάτω 
βουλή. Τα 75 μέλη της πρώτης εκλέ
γονται από τα αντιπροσωπευτικά 
σώματα των επαρχιών για έξι χρόνια, 
και τα μισά μέλη ανανεώνονται κάθε 
τρία- τα 150 μέλη της κάτω βουλής 
εκλέγονται με γενική ψηφοφορία 
για τέσσερα χρόνια.

Επιμέλεια:
Ανθ/μος Κων/νος Δανούσης

Από διοικητική άποψη η χώρα δι
αιρείται σε δώδεκα περιφέρειες και 
1000 περίπου δήμους. Οι Ολλανδι
κές Αντίλλες αποτελούν μεν τμήμα 
του βασιλείου των Κάτω Χωρών, 
άλλα έχουν εσωτερική αυτονομία.

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοι
χεία του συνταγματικού χάρτη των 
Κάτω Χωρών είναι το αποκεντρωτικό 
σύστημα διοίκησης. Κατώτερα αντι
προσωπευτικά όργανα -  όπως τα 
περιφερειακά και τα δημοτικά συμ
βούλια -  έχουν κάποια, περιορι
σμένη βέβαια, νομοθετική εξουσία 
μέσα στα όρια που διαγράφει η

εθνική νομοθεσία. Επικεφαλής των 
περιφερειακών συμβουλίων είναι ο 
περιφερειακός διοικητής, ο οποίος 
είναι εκπρόσωπος της κεντρικής 
κυβέρνησης. Στα δημοτικά συμβού
λια πρόεδρος και κυβερνητικός εκ
πρόσωπος είναι ο δήμαρχος

Η Αστυνομία
Μέχρι το 1945 -  τέλος της γερμα

νικής κατοχής -  σε όλους τους δή
μους υπήρχε δημοτική αστυνομία. 
Παράλληλα λειτουργούσαν σ’ όλη 
τη χώρα η αστυνομία υπαίθρου και η 
στρατιωτική αστυνομία. Έτσι σε 
πολλές πόλεις υπήρχαν 3 αστυνο
μίες ταυτόχρονα. Τελικά το 1945 
έγινε σαφής διαχωρισμός των αστυ
νομικών υπηρεσιών και το κύριο 
έργο της αστυνόμευσης ανατέθηκε 
στην Δημοτική και στην Κρατική 
Αστυνομία.



Το αστυνομικό έργο.

Το κύριο αστυνομικό έργο συνί- 
στανται στην τήρηση της τάξης, την 
εμπέδωση της δημόσιας ασφάλειας, 
την εξιχνίαση των εγκλημάτων και 
την παροχή βοήθειας στους πολίτες 
που την χρειάζονται.

Ο δήμαρχος, επικεφαλής της 
αστυνομίας (δημοτικής) της πόλης 
του, είναι υπεύθυνος για τη δημόσια 
τάξη και την εφαρμογή των αστυνο
μικών διατάξεων. Έχει επίσης την 
ευθύνη της επίβλεψης των δημο
σίων κέντρων, των θεάτρων, των 
χώρων διασκέδασης, άλλων χώρων 
προσιτών στο κοινό, καθώς και των 
δημοσίων συγκεντρώσεων.

Η εξιχνίαση του εγκλήματος -  βα
σικός στόχος του διωκτικού έργου -  
τελεί υπό την άμεση εποπτεία των 
οικείων εισαγγελικών αρχών. Κάτω 
απ' αυτό το πρίσμα οι εισαγγελικές 
αρχές δίνουν κατευθύνσεις στο 
προσωπικό των Υπηρεσιών Ασφα
λείας. Βέβαια, η γενική κυβερνητική 
αντεγκληματική πολιτική ασκείται 
από τον υπουργό Δικαιοσύνης, ο 
οποίος δίνει σχετικές εντολές και 
οδηγίες στις διωκτικές αρχές μέσω 
του Γενικού Εισαγγελέα.

Δημοτική Αστυνομία.

Η δημοτική αστυνομία αποτελεί- 
ται από ένα μεγάλο αριθμό τοπικών 
αστυνομικών υπηρεσιών, οι οποίες 
είναι απολύτως ανεξάρτητες η μία 
από την άλλη. Υπεύθυνος για τη 
διοίκηση, την οργάνωση και τον 
έλεγχο κάθε δημοτικής αστυνομι
κής δύναμης είναι ο δήμαρχος. Η 
άμεση όμως διοίκηση ανατίθεται σε 
ανώτερο αξιωματικό. Οι κατά τό
πους δημοτικές αστυνομίες υπά
γονται στην εποπτεία του υπουργού 
Εσωτερικών μέσω των περιφερεια
κών διοικητών.

Η ίδρυση δημοτικών αστυνομιών 
αποφασίζεται από το υπουργείο 
Εσωτερικών μετά από πρόταση του 
οικείου δημάρχου. Για την ίδρυση

Ελεγχος λαθροκηνυγού από δρχιφύλοκπ 
της Κρατικής Αστυνομίας.

αστυνομίες 148 δήμοι σ’ όλη τη 
χώρα με συνολική δύναμη 20.000 
περίπου ατόμων. Η δύναμη κάθε δη
μοτικής αστυνομίας είναι διαφορε
τική και ποικίλει από 3.500 άτομα (σ’ 
εκείνη του Άμστερνταμ) μέχρι λίγες 
δεκάδες.

Κρατική Αστυνομία.

Η διοίκηση, διεύθυνση και οργά
νωση της κρατικής αστυνομίας έχει 
ανατεθεί στον υπουργό Δικαιοσύ
νης, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντα 
αυτά μέσω του αρχηγού της (Γενι
κού Επιθεωρητή).

Η κρατική αστυνομία ασκεί τα κα- 
θήκοντά της στις περιοχές που 
προαναφέρθηκαν και απασχολεί 
προσωπικό 12.000 περίπου ατόμων.

Συνοριακός έλεγχος.

Στην Ολλανδία εκτός από τα δύο 
κύρια αστυνομικά σώματα υπάρχει 
και η Αστυνομία Στρατού, η οποία 
υπάγεται στο Υπουργείο Άμυνας 
και ευθύνεται για την άσκηση αστυ
νομικών καθηκόντων στις ένοπλες 
δυνάμεις και στους χώρους που αυ
τές ελέγχουν. Ευθύνεται επίσης και 
για τον συνοριακό έλεγχο, στον 
οποίο συμπεριλαμθάνεται και η 
άσκηση αστυνομικών καθηκόντων 
στα σημεία εισόδου -  εξόδου.

Κάθε δήμος με πληθυσμό άνω των
25.000 κατοίκων έχει το δικαίωμα να 
έχει δική του αστυνομία. Στις υπό
λοιπες πόλεις και χωριά -  με ελάχι
στες εξαιρέσεις -  ασκεί την αστυνό
μευση η Κρατική Αστυνομία, η οποία 
έχει κεντρική διοίκηση, χωρίς βέ
βαια αυτό να σημαίνει πως δρα από
λυτα ανεξάρτητα από τις επιτόπιες 
δημοτικές αρχές.

όμως Υπηρεσιών Ασφαλείας των 
δημοτικών αστυνομιών απαιτείται 
και η σύμφωνη γνώμη του υπουργού 
Δικαιοσύνης.

Το 1986 διατηρούσαν δημοτικές

Εκπαίδευση.

Η εκπαίδευση των αξιωματικών, 
τόσο της Κρατικής όσο και των δη
μοτικών αστιλομιών, γίνεται στην
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Αστυνομική Ακαδημία, όπου οι εκ
παιδευόμενοι ε'ιναι εσωτερικοί οικό- 
τροφοι, και διαρκεί 4 χρόνια. Η εκ
παίδευση του κατώτερου προσωπι
κού παρέχεται χωριστά για κάθε εί
δος αστυνομίας, (για την κρατική 
αστυνομία σε μία, ενώ για τη δημο
τική σε διάφορες σχολές).

Κεντρικές Υπηρεσίες του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Η Διεύθυνση Αστυνομίας του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης έχει τις 
εξής κεντρικές υπηρεσίες: 1) Νο
μική Υπηρεσία, 2) Υπηρεσία σχεδια-

Αριστερά αρχιφύλακας της Κρατικής 
Αστυνομίας και δεξιά συνάδελφός του της 
Δημοτικής (η στολή είναι ενιοία γιο όλες 
τις δημοτικές αστυνομίες της χώρας).

σμού, 3) Υπηρεσία Τροχαίας, 4) Υπη
ρεσία Αστυνομικής Διοίκησης, 5) 
Εγκληματολογικό εργαστήριο, 6) Ια
τροδικαστικό εργαστήριο και 7) 
Εθνική Υπηρεσία Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών.

Από τις Υπηρεσίες αυτές. Το 
εγκληματολογικό εργαστήριο:
Διεκπεραιώνει φυσικές, χημικές, 
βιολογικές και τοξικολογικές εξετά
σεις, καθώς και εξετάσεις βλημά
των, πυροβόλων όπλων, εγγράφων, 
κ.λπ. για λογαριασμό των δικαστικών 
και αστυνομικών αρχών. Βέβαια 
πολλές μεγάλες αστυνομικές υπη
ρεσίες έχουν δικά τους εργαστήρια, 
πλην όμως αυτά πολύ απέχουν από 
το ανωτέρω ως προς την τεχνολο
γική αρτιότητα και αξιοπιστία.

Το ιατροδικαστικό εργαστή
ριο: Διεκπεραιώνει εξετάσεις στο

Εμβλημα πηλικίου της Δημοτικής Αστυ

νομίας.

χώρο της ιατρικής επιστήμης για λο
γαριασμό των δικαστικών και αστυ
νομικών αρχών σε περιπτώσεις εγ
κλημάτων. Επίσης αναλαμβάνει και 
τη διενέργεια αυτοψιών σε περι
πτώσεις βίαιων θανάτων ή θανάτων, 
για τους οποίους εγείρονται υπό
νοιες εγκληματικής ενέργειας. Και

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκληματο- 
λογικών Ερευνών (Ε.Υ.Ε.Ε.)

Αποτελεί την κεντρική κρατική 
υπηρεσία η οποία λειτουργεί σαν 
συντονιστικό κέντρο των δικαστι
κών και αστυνομικών αρχών στον 
αγώνα κατά του εγκλήματος. Απα
σχολεί προσωπικό 340 ετόμων από 
τους οποίους οι 80 είναι ντετέκτιβς. 
Ανάμεσα στα καθήκοντά της συγκα
ταλέγονται:

-Η  συλλογή, ανάλυση και εκμε
τάλλευση πληροφοριών εγκλημα-

τολογικού ενδιαφέροντος.
-  Η διεξαγωγή εγκληματολογικών 

μελετών.
-Ο  συντονισμός της εξιχνίασης 

ορισμένων σοβαρών υποθέσεων.
-Η  τήρηση των διεθνών αστυ

νομικών επαφών.
-Η  παροχή βοήθειας σ’ όλες τις 

αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας 
(πάντα όμως μετά από δική τους αί
τηση και ευθύνη).

-  Παρέχει στις διωκτικές γενικά 
αρχές οδηγίες και πληροφορίες για 
την αντιμετώπιση της εγκληματικό
τητας.

-Λειτουργεί και σαν Εθνικό Κεν
τρικό Γραφείο της INTERPOL για 
την Ολλανδία.

Η Εθνική Υπηρεσία Εγκληματολο
γ ιώ ν ερευνών διαρθρώνεται από 
τρία Τμήματα:
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Εμβλημα χιτωνίου της Δημοτικής Ααπτυ-

νομίος.

-  Διοικητικής Υποστήριξης με
γραφεία Προσωπικού, Εσωτερικών 
Λειτουργιών, Μεταφράσεων και 
Διεκπεραίωσης.

-Αστυνομικής Πληροφόρησης με 
γραφείο Πληροφοριών, Εγκυκλίων, 
Αστυνομικών αρχείων, Κεντρικό 
Δακτυλοσκοπικό Αρχείο και Φωτο
γραφικό αρχείο. Και

-Εγκληματολογικών Ερευνών με 
γραφεία Ναρκωτικών, Ειδικών εγ
κλημάτων, Οργανωμένου εγκλήμα
τος, Πυροβόλων Οπλων, Απατων, 
Πλαστογραφιών, Αρχαιοκαπηλείας, 
Κλεπτομένων οχημάτων και Εγκλη- 
ματολογικών Πληροφοριών.

Τέλος στην ΕΥΕΕ, παράλληλα με 
τα ανωτέρω τρία τμήματα λειτουρ
γεί και Γραφείο Σχεδίασης και Προ
γραμματισμού.
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ΙΧΝΗ

Το κείμενο που 
ακολουθεί έχει 
οπωσδήποτε
εξειδικευμένο χαρακτήρα 
και απευθύνεται σε 
περιορισμένο ίσως 
αριθμό αναγνωστών. 
Παρά ταύτα το περιοδικό 
μας το παρουσιάζει στο 
αναγνωστικό του κοινό 
με τη φιλοδοξία να 
ευαισθητοποιήσει τους 
συναδέλφους αλλά και 
τους πολίτες το κρίσιμο 
αυτό θέμα και στην 
οφέλεια του ανακριτικού 
έργου από τη σωστή 
εκμετάλλευση τοιν ιχνών 
δηγμάτων σε εγκλήματα 
κατά προσώπων.

Διαδικασία λήψης αποτυπωμάτων ίχνους δήγματος.

ΔΗΓΜΑΤΩΝ j
ΣΕ Ϊ Ρ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ
ΚΑΤΑ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ I

Του Norman F. SERBER Δικαστικού πραγματογνώμονα 

Απόδοση α π ’ τ ’ Αγγλικά
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Τα ίχνη των δηγμάτων (δαγκωμάτων) ως πειστήρια σε 
σοβαρές υποθέσεις (ανθρωποκτονίες, σεξουαλικά εγκλή
ματα, κ,λπ.) έχουν γίνει αποδεκτά από τα ανώτατα 
δικαστήρια πολλών Πολιτειών και από ένα στρατοδικείο 
των ΗΠΑ. Αν διατηρηθούν κατάλληλα και προστατευθούν, 
τα ίχνη αυτά είναι δυνατόν να οδηγήσουν από το θύμα στο 
δράστη Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και τα δήγματα του 
δράστη στο θύμα είναι περισσότερο συνηθισμένα, είναι 
εξίσου ενοχοποιητικά και εκείνα του θύματος στο δράστη. 

Αν και δεν είναι πάντα δυνατό, είναι χρήσιμο να 
χρησιμοποιείται ένα ειδικευμένο άτομο (ιατροδικαστής ή 
ειδικός πραγματογνώμονας) στην αρχή κάθε τέτοιας 
υπόθεσης Επειδή όμως εκείνοι που έρχονται συνήθως 
πρώτοι σε επαφή με το θύμα ή το πτώμα του είναι οι 
αστυνομικοί υπάλληλοι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
προφυλάξουν σωστά τα ίχνη, ώστε ο ιατροδικαστής (ειδικά 
εκπαιδευμένος οδοντογιατρός) να τα εκμεταλλευθεί ανάλο
γα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αργότερα στο 
δικαστήριο

Αναγνίόριση, εξιχνίαση και εξέταση

Οι ανακριτικοί υπάλληλοι θα πρέπει να είναι επιφυλα
κτικοί σε περιπτώσεις ιχνών ή μωλώπων, που φαίνονται 
σαν ίχνη δηγμάτων σε θύματα, τα οποία είναι ασθενείς ή 
αναίσθητοι Τα ύποπτα ίχνη στο θύμα ή το δράστη δε θα 
πρέπει να πλένονται μέχρι να γίνουν οι απαραίτητες 
διαδικασίες Επιπλέον η ύποπτη περιοχή θα πρέπει να 
εξετάζεται χωρίς να αγγίζεται

Ένα ίχνος δήγματος παρουσιάζει συνήθως τα ατομικά 
χαρακτηριστικά της οδοντοστοιχίας, που το προκάλεσε, 
και εμφανίζει ως διπλό πέταλο

Επίσης πιθανόν να μοιάζει με λουκουμά ή στερεό 
σημάδι Μια άλλη πιθανότητα είναι η εμφάνιση των ιχνών 
της κάτω και πάνω οδοντοστοιχίας, ενώ σε άλλα θύματα 
είναι ορατά ίχνη μόνο της μιας Επιπροσθέτους ο αριθμός 
των ιχνών δηγμάτων πιθανόν να ποικίλει από αρκετά έως 
ένα μοναδικό,

Προκαταρτικές φωτογραφίες

Οι φωτογραφίες είναι ο πιο συνήθως αξιόπιστος τύπος 
απόδειξης και θα πρέπει να λαμβάνονται αμέσως μετά το 
έγκλημα. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται ασπρόμαυρο ή 
έγχρωμο φιλμ με κατάλληλο φωτισμό. ΕΙ φωτογραφική 
μηχανή (κατά προτίμηση των 35 mm) τοποθετείται σε ορθή 
γωνία ως προς τις καμπυλότητες του ίχνους. Οι φωτογρα
φίες λαμβάνονται πριν τον καθαρισμό ή το σκούπισμα του 
ίχνους Ένα υποδεκάμετρο πρέπει να τοποθετείται κοντά 
στο ίχνος σε μερικές φωτογραφίες (για πιστοποίηση της 
έκτασής του).

Λήψη δειγμάτων εκκριμ^.το>ν από τα ίχνη

Μετά τη λήψη των αρχικών φωτογραφιών, το προσωπικό 
του εγκληματολογικού εργαστηρίου, χρησιμοποιώντας 
αποστειρωμένα μέσα, πρέπει να επιθέσει στο σημείο του 
ίχνους απεσταγμένο νερό ή φυσιολογικό αλατώδες διάλυμ- 
μα. Χρησιμοποιώντας αποστειρωμένα γάντια για να 
αποφύγει τη μόλυνση θα πρέπει να εργασθεί από την 
περιφέρεια προς το κέντρο του ίχνους σπουπίζοντάς το με 
μικρά τεμάχια βαμβακιού ειδικά για τη λήψη δειγμάτων, τα 
οποία, αφού αφήσει να στεγνώσουν για λίγο, μετά θα τα 
βάλει σε ένα αποστειρωμένο δοκιμαστικό σωλήνα, τον 
οποίο θα σφραγίσει και θα μαρκάρει. Τα δείγματα αυτά θα 
πρέπει να σταλούν το συντομότερο σε ειδικό εργαστήριο 
για ανάλυση.

Ενδείκνυται και η λήψη δειγμάτων και από σημεία, όπου 
δεν υπάρχουν ίχνη δηγμάτων, κυρίως για το πληρέστερο 
έλεγχο κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης. Εια παράδειγμα, 
σε μια περίπτωση δήγματος στον αριστερό καρπό θα πρέπει 
να ληφθεί δείγμα και από τον δεξιό και τα δύο δείγματα να 
τοποθετηθούν σε ξεχωριστούς, κατάλληλα μαρκαρισμέ- 
νους δοκιμαστικούς σωλήνες. Η τεχνική αυτή χρησιμοποι
είται για τον καθορισμό της ομάδας αίματος (Α,Β,Ο,ΑΒ) 
του δράστη ή του θύματος από τα εκκρίματα πάνω στο 
ίχνος. Το 80% περίπου των ανθρώπων, είναι δυνατόν να 
βρεθεί η ομάδα αίματος από τα εκκρίματά τους (σάλιο, 
σπέρμα, δάκρια ή ιδρώτα). Έτσι αν ένας ύποπτος εκκρίνει 
σάλιο τύπου ΑΒ και το θύμα έχει αίμα ομάδας Ο η 
ασυμφωνία αυτή μπορεί να είναι ενοχοποιητική, ειδικά 
όταν η σύγκριση του ίχνους του δήγματος και της 
οδοντοστοιχίας αποδεικνύει σχετική αντιστοιχία. Εάν 
τίθεται το ερώτημα κατά πόσον ένα τραύμα είναι 
αποτέλεσμα δήγματος, ένας εξειδικευμένος τεχνικός του 
εγκληματολογικού εργαστηρίου μπορεί να προχωρήσει σε 
μια ανάλυση σάλιου πριν αυτό πλυθεί. Το προσωπικό του 
εργαστηρίου θα πρέπει να εξασφαλίσει δείγματα αίματος 
και σάλιου από το θύμα. Όταν ένας ύποπτος κρατείται θα 
πρέπει να ληφθούν κι απ' αυτόν όμοια δείγματα.

Τελικές φωτογραφίες

Μετά τη λήψη των δειγμάτων για εντοπισμό υπολειμμά
των σάλιου η περιοχή του ίχνους περιγράφεται, καθαρίζε
ται και λαμβάνεται μια ανάλογα προσανατολισμένη 
φωτογραφία από κάποια απόσταση (μια τέτοια φωτογραφία
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Η φωτογράφηση των ιχνών δηγμάτων πρέπει να 
γίνεται έτσι ώστε ο οπτικός άξονας της μηχανής να 
είναι κάθετος προς αυτά.

πιστοποιεί τη θέση του ίχνους πάνω στο σώμα). Κατά τη 
λήψη τίθεται κοντά στο ίχνος —χωρίς όμως να το κρύβει— 
ένα υποδεκάμετρο. Θα πρέπει να αποφεύγονται εύκαμπτα 
υποδεκάμετρα, καθώς και μεζούρες, γιατί ο φακός 
διαστρέφει τις καμπύλες επιφάνειες. Μετά λαμβάνονται 
αρκετές φωτογραφίες από πολύ κοντά, επίσης με την 
τοποθέτηση του υποδεκάμετρου δίπλα στο ίχνος, και με τον 
οπτικό άξονα της μηχανής κάθετο προς αυτό. Η διαδικασία 
λήψης είναι σημαντική, ιδιαίτερα όταν φωτογραφίζονται 
ίχνη πάνω σε κυρτές επιφάνειες του σώματος (π.χ. σε 
πλάτες, μαστούς, μηρούς, κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές 
μπορούμε να τοποθετήσουμε δύο ή και περισσότερα

υποδεκάμετρα για την αποφυγή των αλλοιώσεων των 
μεγεθών εξαιτίας της προοπτικής. Η λήψη φωτογραφιών 
πρέπει να επαναλαμβάνεται για 5 ήμερες με 24ωρα 
διαλείμματα τόσο σε ζωντανά θύματα όσο και στα πτώματά 
τους, αφού τα ίχνη των δηγμάτων μπορούν να γίνουν πιο 
παραστατικά και ευκρινή με το πέρασμα κάποιου χρόνου. 
Τα πτώματα πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να τοποθετού
νται σε ψυγεία και όχι να ταριχεύονται (η ταρίχευση μπορεί 
να καταστρέψει τα ίχνη).

Η ανωτέρω δεν θα πρέπει να γίνεται πριν τη λήψη 
φωτογραφιών. Τομές ή ραφές κοντά στα ίχνη αυτά θα 
πρέπει επίσης να αποφεύγονται πριν τη λήψη φωτογραφιών 
ή αποτυπωμάτων.

Αποτυπώματα ιχνών δηγμάτων

,Τα αποτυπώματα ιχνών δηγμάτων θα πρέπει να λαμβάνο- 
νται από ιατροδικαστικές οδοντογιατρούς, ή εξειδικευμέ- 
νους τεχνικούς των εγκληματολογικών εργαστη ρίων, με τη 
χρησιμοποίηση τυποποιημένων υλικών ακρίβειας. Αν δεν 
είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ειδικού για τη λήψη των 
αποτυπωμάτων, συνιστάται η ακόλουθη τακτική:
1. Τοποθετούμε τη δαγκωμένη επιφάνεια οριζόντια, έτσι 

ώστε το υλικό για την κατασκευή του αποτυπώματος να 
μην πέφτει από το ίχνος.

2. Απλώνουμε ελαφρά το σχετικό υλικό πάνω στο ίχνος. Ο 
χρόνός παραμονής του υλικού πάνω στο ίχνος επιμηκύ
νεται αν το πτώμα έχει τοποθετηθεί σε ψυγείο.

3. Βάζουμε μια ορθοπεδική ταινία, ζεσταμένη μέσα σε 
ζεστό νερό, στερεά πάνω στο υλικό χωρίς να καταστρα
φεί το αποτύπωμα (με μετακίνηση του υλικού).

4. Τοποθετούμε μικρή ποσότητα από το ίδιο υλικό πάνω 
στην ταινία και έτσι όλα γίνονται ένα σώμα. Μόλις το 
υλικό γίνει στερεό το αποσπάμε με προσοχή. Έχουμε 
έτσι μια ρήτρα του ίχνους, από την οποία μπορεί να 
κατασκευασθεί ακριβής αναπαράστασή του.

Αποτυπώματα και φωτογραφίες του υπόπτου

Αν κάποιος ύποπτος κρατείται οι φωτογραφίες και τα 
αποτυπώματα τυχόνιχνών δηγμάτων λαμβάνονται από 
ιατροδικαστή-οδοντογιατρό, αφού εξασφαλιστεί η συναί
νεσή του ή εκδοθεί δικαστική εντολή. Αναπαράγονται έτσι 
τα ίχνη και αναλύονται από οδοντογιατρό των εγκληματο
λογικών εργαστηρίων, ο οποίος διατυπώνει έγγραφα 
εκτιμήσεις του.

Επίμετρο

Τα ίχνη δηγμάτων του θύματος προσφέρουν σημαντικό 
αποδεικτικό υλικό κατά την εξιχνίαση ενός εγκλήματος.
Τα ίχνη αυτά πρέπει να εξασφαλίζονται με ακριβείς, 
κατάλληλα τραβηγμένες φωτογραφίες, να λαμβάνονται 
δείγματα σάλιου και να κατασκευάζονται ακριβείς αναπα
ραστάσεις των ιχνών με τη χρήση αποτυπωμάτων.

Τα ανωτέρω στοιχεία τόσον ως προς τα θύματα όσον και 
ως προς τους δράστες πρέπει να συγκεντρώνονται το 
ταχύτερο δυνατό αμέσως μετά το έγκλημα.
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΖΩΝΗ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

(ΕΖΕΣ)
EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION

(EFTA)
Ιδρύθηκε με τη Συμφωνία της 

Στοκχόλμης στις 20 Νοεμβρίου 1959 
και άρχισε να ισχύει από τις 3 Μαΐου
1960. Εδρεύει στη Γενεύη. Γενικός 
Γραμματέας είναι ο Νορβηγός Ρ. 
KLEPPE.

Όργανα: Η λειτουργία της ΕΖΕΣ 
ελέγχεται από το Συμβούλιο των 
Υπουργών και τη Γεν. Γραμματεία.

Κράτη -  μέλη: Σήμερα Αυστρία, 
Ισλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, 
Σουηδία, Ελβετία και η Φιλανδία 
υπέγραψε Συμφωνία Σύνδεσης το
1961.

Ιδρυτικά μέλη θεωρούνται τα 
παραπάνω και επί πλέον η Βρεταν- 
νία και η Δανία, που απεχώρησαν το 
1973 όταν κατέστησαν μέλη της 
Ε.Ο.Κ.

Η Γιουγκοσλαβία έχει ειδική 
σχέση (παράλληλα είναι συνδεδε- 
μένη με την ΕΟΚ και την COME
CON).

Το Λιχτενστάιν έχει ειδικό καθε
στώς. Δεν είναι μέλος αλλά έχει 
υπογράψει συμφωνία να ακολουθεί 
ως προς την EFTA ότι ισχύει για την 
Ελβετία.

Η EFTA κατά την ίδρυσή της είχε 
τρεις στόχους:

-  Να πετύχει το ελεύθερο εμπόριο 
των βιομηχανικών προϊόντων ανά
μεσα στα κράτη μέλη.

-  Να συμβάλλει στη δημιουργία 
μιας ενιαίας αγοράς στο δυτικοευ
ρωπαϊκό χώρο.

Της Μαρίας Ροδοπούλου

-  Να προωθήσει γενικότερα την 
ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπο
ρίου.

Το 1982 συμπληρώθηκαν 10 χρό
νια αφότου οι χώρες της EFTA συν
ήψαν Συμφωνίες ελεύθερου εμπο
ρίου με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
σε διμερή πάντοτε βάση (κάθε χώρα 
της EFTA με τις Ε.Κ.).

Το Ευρωπαϊκό σύστημα ελεύθε
ρου εμπορίου, κατ’ αυτό τον τρόπο 
περιέλαβε 17 χώρες (10 Κοινοτικές 
και 7 της EFTA)που φτάνουν τα 42% 
του συνολικού παγκοσμίου εμπο
ρίου και αποτελούν και για τους δυο 
οργανισμούς, αμοιβαία, τον σημαν
τικότερο εμπορικό εταίρο του άλ
λου.

Κατά την διακήρυξη των Συμβου
λίων της EFTA σε υπουργικό επί
πεδο οτη Γενεύη τον Νοέμβριο 1982 
με την ευκαιρία της 10ης επετείου 
των Συμφωνιών ελευθέρου εμπο
ρίου οι κυβερνήσεις των κρατών της 
EFTA. σημείωσαν με εκτίμηση την 
Διακήρυξη του Συμβουλίου των 
Υπουργών της Κοινότητας και επι
βεβαίωσαν την ετοιμότητά τους για 
να ενεργούν από κοινού με την Κοι
νότητα επεκτείνοντας την συνερ
γασία τους σ’ όλους τους τομείς 
αμοιβαίου οικονομικού ενδιαφέ
ροντος.

Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει 
αυξηθεί η αλληλεξάρτηση και η Κοι
νότητα των συμφερόντων μεταξύ 
των 17 χωρών που μετέχουν στο Ευ
ρωπαϊκό σύστημα ελευθέρου εμπο
ρίου. Οι εξαγωγές των χωρών της 
ΕΕΤΑπροςτης Ε.Κ. (με εξαίρεση την 
Ελλάδα) έχουν από το 1973 αναπτυ
χθεί πολύ ταχύτερα από ότι οι εξ
αγωγές τους στον κόσμο, σαν σύν
ολο.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η 
ευθυγράμμιση στο εμπόριο μεταξύ 
Αυστρίας, Ελβετίας και των έξι ιδρυ
τικών χωρών της Ε.Ο.Κ., από τις 
οποίες είχαν αποκοπεί οικονομικά 
λόγω των κοινών εξωτερικών δα
σμών των Ε.Κ.

Ο Οργανισμός είναι ανοικτός σε 
κάθε χώρα, υπό την προϋπόθεση 
της έγκρισης του Συμβουλίου και με 
τους όρους που θέτει.
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Ο ΝΟΜΟΣ
ΣΤΗ

Επιμέλεια: Λευτέρης Σαριδάκης

ΣΥΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
ΣΕ ΑΥΤΟΦΩΡΟ ΠΤΑΙΣΜΑ

1. Ό τ α ν  το π τ α ί σ μ α  ε ί ν α ι  
α υ τ ό φ ω ρ ο ,  επιτρέπεται η σύλληψη 
του πταίστη, α πό  κ ά θ ε  α σ τ υ ν ο 
μ ι κ ό  υ π ά λ λ η λ ο  α ν ε ξ ά ρ τ η τ α  
β α θ μ ο ύ ,  που βρέθηκε τη στιγμή της 
διάπραξης του πταίσματος, ή κατά- 
φθασε αμέσως μετά τη διάπραξή του. 
στον τόπο τέλεσης της παράβασης, 
μόνο προς βεβαίωση της ταυτότητας ή 
άμεση σε δίκη εισαγωγή όταν αύτη εί
ναι εφικτή (409 Κ.ΓΓ.Δ.).

Δεν επιτρέπεται η σύλληψη δικηγό
ρων, δικαστών, εισαγγελέων από του 
βαθμού παρά πρωτοδικείω ή εισαγγε- 
λεία παρέδρου. Η σύλληψη τούτων θα 
περιορίζεται μόνο στην διαπίστωση 
της ταυτότητας αυτών.

2. Ο ι π ο λ ί τ ε ς  δ εν  ε π ι τ ρ έ 
π ε τ α ι  να συλλάβουν τον παραβάτη. Ο 
αστυνομικός αφού σημειώσει τα στοι
χεία ταυτότητας του πταίστη, ή αφού 
του αφαιρέσει το δελτίο ταυτότητάς 
του, για να αποφύγει ενδεχομένη από
δρασή του. τον ο δ η γ ε ί  α μ έ σ ω ς  
κα ι  κ α τ ’ ε υ θ ε ί α ν  σ τ ο  α υ τ ό 
φ ω ρ ο  Π τ α ι σ μ α τ ο δ ι κ ε ί ο ,  εφ’ 
όσον υπάρχει Πταισματοδικείο στον 
τόπο διάπραξης του πταίσματος (πόλη 
ή χωριό) και εφ’ όσον το Πταισματοδι
κείο λειτουργεί αυτή την ώρα ή πρόκει
ται να λειτουργήσει σύντομα.

3. Στο Πταισματοδικείο προσκα
λούνται προφορικά από τον αστυνο
μικό και οι τυχόν παρόντες μάρτυρες, 
οι οποίοι υποχρεούνται να παραβρε

θούν στην δίκη απροφάσιστα. Αν οι 
προσκληθέντες σαν μάρτυρες δεν πάνε 
στο Πταισματοδικείο, τιμωρούνται απ’ 
αυτό για λιπομαρτυρία. Γι’ αυτό ο 
αστυνομικός πρέπει να παίρνει επί τό
που και τα στοιχεία των μαρτύρων και 
να μην αρκείται μόνο στην προφορική 
τους πρόσκληση. Σημειώνεται εδώ ότι 
δεν είναι αναγκαία η πρόσκληση μεγά
λου αριθμού μαρτύρων. Οι μάλλον ου
σιώδεις είναι αρκετοί για την απόδειξη 
του πταίσματος. Αν δεν υπάρχουν μάρ
τυρες. και μόνη η μαρτυρία του αστυ
νομικού. μπορεί να θεωρηθεί επαρκής, 
ανάλογα και με τις περιστάσεις.

Οι μάρτυρες δεν είναι απαραίτητοι, 
όταν ο δράστης δεν μπορεί να αμφισβη
τήσει στο δικαστήριο τη διάπραξή του
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πταίσματος, όπως π.χ. όταν στερείται 
άδειας μικροπωλητή ή κυκλοφορίας 
αυτοκινήτου κ.λ.π.

4. Ο αστυνομικός παρουσιάζει τον 
πταίστη στο Δημόσιο Κατήγορο του 
Πταισματοδικείου, ο οποίος φροντίζει 
για την εκδίκαση του Πταίσματος.

Πριν από τη δίκη ο αστυνομικός 
παίρνει από τον Δημόσιο Κ α τ ή 
γ ο ρ ο .  ένα έντυπο κατηγορητήριο το 
οποίο αφού συμπληρώσει προσεκτικά, 
του το επιστρέφει για να το υπογράψει 
και να το εισαγάγει στο Δικαστήριο.

5. Μετά το πέρας της δίκης, τον αρι
θμό της απόφασης και το είδος της ποι
νής που επιβλήθηκε. Αν η ποινή είναι 
σε πρόστιμο, ή αν η κράτηση μετατρά
πηκε από το Δικαστήριο σε πρόστιμο, 
και οκαταδικασμένος πληρώσει, ση
μειώνει και τον αριθμό του διπλότυπου 
είσπραξης. Αν η κράτηση δεν μετατρα
πεί σε πρόστιμο, τον οδηγεί στο Αστυ
νομικό Τμήμα για να εκτίσει την ποινή 
του.

Εφ' όσον εγκλείεται στο Κρατητή- 
ριο άτομο, για να εκτίσει ποινή ύστερα 
από ποινική απόφαση, συντάσσεται 
έκθεση φυλάκισης, μετά δε την έκτιση. 
έκθεση αποφυλάκισης. Οι εκθέσεις φυ
λάκισης και αποφυλάκισης υποβάλ
λονται στην αρχή εκείνη που διαβί
βασε την ποινική απόφαση για εκτέ
λεση. (Δημόσιο Κατήγορο ή Εισαγγε
λέα).

Αν ο καταδικασμένος δεν καταβάλ
λει το πρόστιμο και τα δικαστικά έξοδα 
με εντολή του Δημόσιου Κατήγορου, 
οδηγείται, στις για τα χρέη φυλακές. 
Αν ο κατηγορούμενος αθωωθεί, ση
μειώνεται μόνο ο αριθμός της απόφα- 
σης.

6. Για όλα τα παραπάνω γεγονότα ο 
κ α τ ώ τ ε ρ ο ς  α σ τ υ ν ο μ ι κ ό ς ,  
συντάσσει αναφορά στην οποία αναφέ
ρει και το χρόνο απουσίας του από τη 
σκοπιά του. στην περίπτωση που ήταν 
σε διαταγμένη υπηρεσία, όταν επιλή- 
φθηκε του πταίσματος.

Αν επιλήφθηκε ο α ξ ι ω μ α τ ι κ ό ς  
Ε π ι θ ε ω ρ η τ ή ς  αναγράφει την έκ
τακτη αυτή απασχόλησή του στο οι
κείο βιβλίο Υπηρεσίας.

7. Αν την ώρα σύλληψης του πταίστη 
δεν λειτουργεί το Πταισματοδικείο, 
ούτε και σύντομα πρόκειται να λει
τουργήσει. τότε ο αστυνομικός, παίρνει 
τα στοιχεία ταυτότητας του παραβάτη 
και τον αφήνει ελεύθερο. Υποβάλλει 
μήνυση όμως εναντίον του. στην οποία 
αναφέρει και τα στοιχεία των μαρτύ
ρων.

Αν ο αστυνομικός δεν πείθεται από
λυτα για την ακρίβεια των στοιχείων

της ταυτότητας του πταίστη τον οδηγεί 
στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου μετά την 
εξακρίβωση των στοιχείων ταυτότητάς 
του αφήνεται και πάλι ελεύθερος, υπο
βάλλοντας εναντίον του μήνυση.

8. Όταν ο αστυνομικός συλλάθει 
παραβάτη και τον οδηγήσει στο 
Τμήμα, γιατί νόμιζε ότι διάπραξε 
πλημμέλημα, ενώ στο Τμήμα διαπι
στώνεται ότι διάπραξε πταίσμα, δ εν  
ε π ι τ ρ έ π ε τ α ι  να ο δ η γ η θ ε ί  
α π ό  το Τ μ ή μ α  σ τ ο  Π τ α ι σ μ α 
τ ο δ ι κ ε ί ο .  γιατί αυτό ονομάζεται 
δ ι π λ ή  π ρ ο σ α γ ω γ ή . η  οποία απα
γορεύεται από το νόμο. Απαγορεύεται 
δηλαδή εκείνος που διάπραξε Πταίσμα 
να οδηγηθεί πρώτα στο Τμήμα και 
ύστερα στο Πταισματοδικείο αφού 
αυτό είναι αντίθετο με το νομό.

Δεν θεωρείται σαν διπλή προσ
αγωγή. όταν ο Πταίστης έχει εμπορεύ
ματα και προσάγεται στο Τμήμα προ- 
κειμένου να εξασφαλισθεί το εμπό
ρευμά του, και ύστερα στο Πταισματο
δικείο για να δικασθεί για την πράξη 
του. Και δεν είναι διπλή προσαγωγή, 
γιατί αυτό γίνεται για το συμφέρον του 
παραβάτη.

Δεν υπάρχει επίσης διπλή προσ
αγωγή όταν το Πταίσμα διαπραχθεί 
μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα στο οποίο 
βρέθηκε ο παραβάτης για οποιαδήποτε 
αιτία, αφού τόπος διάπραξης του Πταί
σματος είναι το Αστυνομικό Τμήμα, 
από το οποίο και οδηγείται στο αυτό
φωρο Πταισματοδικείο.

9. Οι διοικητές των Αστυνομικών
Τμημάτων και Σταθμών σε Πταισματι- 
κές παραβάσεις που προβλέπονται από 
τις Αστυνομικές Διατάξεις, έχουν την 
ευχέρεια αντί μηνύσεων να απευθύνουν 
συστάσεις και υποδείξεις στους παρα
βάτες (άρθρο 114 παρ. 1 Ν.Δ. 33 65/1955 
και άρθρο 3 Β.Δ. 25/10-4-/11/1958). 
Επίσης στο άρθρο 14 του Ν. 1481/84 
αναφέρεται ότι: «προκειμένου για
πταισματικές παραβάσεις που βεβαιώ
νονται από τους υφισταμένους τους, οι 
διευθυντές ή διοικητές υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνομίας μετά από 
προηγούμενη ακρόαση του παραβάτη, 
μπορούν να κάνουν δεκτές τις αντιρρή
σεις του και να θέτουν την υπόθεση στο 
αρχείο, με πράξη που συντάσσουν 
πάνω στο έγγραφο, με το οποίο έχει 
βεβαιωθεί η παράβαση.

Π α ρ ά δ ε ι γ μ α : Ο Α '  μικροπωλη- 
τής καταλαμβάνεται από τον αξιωμα
τικό επιθεώρησης, στην οδό Αθηνάς. 
να πουλάει κάλτσες χωρίς άδεια.

Ενέργειες: Η άσκηση του επαγγέλ
ματος του μικροπωλητή χωρίς άδεια 
της Αστυνομικής Αρχής είναι πταίσμα 
και διώκεται αυτεπάγγελτα. Ο αξιωμα

τικός Επιθεώρησης θα συλλάθει τον 
πταίστη. Θα κρατήσει το Δελτίο Ταυ
τότητάς του. και αν δεν έχει, θα εξακρι
βώσει τα στοιχεία του από οποιοδήποτε 
άλλο έγγραφο αυτά προκύπτουν, π.χ. 
τιμολόγια, βιβλιάριο υγείας κ.λ.π.

Θα τον υποχρεώσει να μεταφέρει το 
εμπόρευμά του σε χώρο που να εξασφα
λίζεται. και αν δεν βρεθεί τέτοιος χώ
ρος, θα τον οδηγήσει στο Αστυνομικό 
Τμήμα για τον ίδιο σκοπό. Αν και η 
παράβαση είναι αναμφισβήτητη, μπο
ρεί να καλέσει στο Πταισματοδικείο 
κάποιο πελάτη (αγοραστή), ο οποίος 
σαν μάρτυρας θα καταθέσει για την 
υπόθεση. (Μπορεί ο πταίστης να αρνη- 
θεί την κατηγορία ισχυριζόμενος ότι 
δεν πούλαγε, αλλά απλά επιτηρούσε το 
εμπόρευμα ιδιοκτησίας φίλου του. μέ- 
χρις ότου αυτός επανέλθει από κάποια 
εργασία του).

Θα οδηγήσει τον πταίστη στο αυτό
φωρο Πταισματοδικείο. Θα συμπλη
ρώσει προσεχτικά το Κ α τ η γ ο ρ η 
τ ή ρ ι ο  το οποίο θα παραδώσει στο 
Δημόσιο Κατήγορο για να εισαγάγει 
την υπόθεση στο ακροατήριο. Προσ
έχοντας για την τυχόν απόδρασή του 
παραβάτη, θα παρουσιαστεί στο δικα
στήριο και θα καταθέσει για την εκδι- 
καζόμενη σχετική υπόθεσή του.

Στο τέλος της δίκης θα μεριμνήσει 
για την εκτέλεση της απόφασης του 
Πταισματοδικείου. Τέλος θα σημειώ
σει και θα κρατήσει τον αριθμό της 
απόφασης, ο οποίος θα του χρησιμεύ
σει στην εγγραφή του στα Υπηρεσιακά 
Βιβλία.

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η :  Η άσκηση επαγ
γέλματος του μικροπωλητή χωρίς 
άδεια, χαρακτηρίζεται πλημμέλημα σε 
τρεις περιπτώσεις:

α) Όταν τα ομοειδή καταστήματα εί
ναι κλειστά. Όταν δηλαδή τα κατα
στήματα που διαθέτουν το είδος των 
αγαθών που πουλάει και ο μικροπωλη- 
τής είναι κλειστά Ν.Δ. 1037/71 σε συν
δυασμό με την απόφαση της Νομαρ
χίας «Περί ωραρίου λειτουργίας 
Καταστημάτων», και

θ) Όταν το χρησιμοποιούμενο από 
τον μικροπωλητή μέσο για την άσκηση 
του επαγγέλματος του. καταλαμβάνει 
χώρο σε πλατεία, οδό ή πεζοδρόμιο, 
χωρίς την άδεια του αρμόδιου Δήμου ή 
Κοινότητας Ν. 1080/1980 «Περί 
Προσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης».

γ) Όταν ο μικροπωλητής πωλεί είδη 
βιοτικής ανάγκης (τρόφιμα) που στε
ρούνται την απαιτούμενη από τις κεί
μενες διατάξεις άδεια. (Άρθρ. 13 του Ν. 
1436/84).
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I ους και ένας ανήλικος επωφελου 
μενοι της κακοκαιρίας του Σαβ 
βατοκόριακου. Η  αστυνομία όμως 
κινήθηκε αστραπιαία και απετρε 
ωε την ζωοκλοπή βάζοντας συγ 
χρόνως στο χέρι τους επίδοξους 
ζωοκλέφτες. Συγκεκριμένα η A 
στυνομία είχε πληροφορίες o n  
προχθές στ·ς 11 ™ πρωί ο.

νεαροί εκινούντο στην περιοχή 
,οο «Γαλλισνού Φαραγγιού». Κι 
νητοποιήθηκαν τα διαθέσιμα περί 
πολικά και σε λίγη ώρα οι δρα 
στες είχαν συλληφθεί.

Πρόκειται για τους Γεώργιο 
Στανάκη 26 χρόνων οικοδόμο α 
πό τον Πρινέ, Αλέξανδρο Τζιφα 
κη 19 χρόνων από του Γάλλου, 
ξυλουργό, Κων) νος Σταγακης 21 
χρόνων, σπουδαστή από τον Ιΐρι 
νέ και τον Κ.Σ. του Γ. ανήλικος.

Το πρωτότυπο της υπόθεσης είναι 
πως ο1 παραπάνω είχαν μαζί τους 
για να τους βοηθήσει και εκπαι 
δευμένο λυκόσκυλο. Κατασχεθη 
κε ένα αυτοκίνητο με το οποίο 
πήγαν στον τόπο της ζωοκλοπής 

4 νεαροί. Μέσα στο αυτοκινη 
το βρέθηκαν 2 φυσίγγια πολεμι 
κού όπλου και 1 γεμιστήρας

Ε ν τω μεταξύ αργά το απογευ 
μα οι τρ εις ενήλ ικε; ζω οκλέ

φτες προφυλακίστηκαν, ενω ο α
νήλικος αφέθηκε ελεύθερος με 
εγγύηση 150.000 δρχ. Η νεα αυ 
τή επιτυχία της Αστυν. Δ)νσης 
Ρεθύμνου που έρχεται λίγες με 
ρες μετά την ανακάλυψη των 35 
προβάτων του Α).. Λαντζουρα 
κη που είχαν κλέψει άγνωστοι 
ζωοκλέφτες έχει προκαλέσει ικα 
νοποίηση στους κτηνοτροφους 
μας των οποίων τα ζώα αποδεκα 
τίζονται από την ζωοκλοπή.
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ΒΡΕΘΗΚΑΝ 01 ΔΡΑΣΤΕΣ

Ζωοκλοπή 
με μια κλούβα

Η Α στυνομ ία  α ν ε κ ά λ υ ψ ε  τ ο υ ς  δ ρ ά σ τ ε ς  τ η ς  κ λ ο πή ς 
π ο υ  έ γ ιν ε  σ ε  β ά ρ ο ς  το υ  5 2 χ ρ ο ν ο υ  Ν ίκου Κ ά β β α λο υ  
κα το ίκο υ  Β ορρ ια  Η ρ α κ λείο υ  σ τ ις  14-12-1986.
Τα 18 α ρ ν ια  και οι 6 κριοί π ο υ  ε ίχ α ν  κ λ α π ε ι β ρ έθ η κ α ν , 
μ ε τά  α πό  σ χ ε τ ικ έ ς  έ ρ ε υ ν ε ς  το υ  Τ μ ήμ α το ς  Α σφ αλ εία ς  
Η ρ α κ λ ε ίο υ  σ τ η ν  κ α τ ο χ ή  τ ω ν  Ν ίκ ο υ  Κ α τ σ ο ύ ν α  39 
χρ ό ν ω ν , κα το ίκ ο υ  Π ό μ π ια ς  Η ρ α κ λ είο υ  και Σ υμ εώ ν  
Γ α λ α ν ο ύ , 41 χ ρ ό ν ω ν ,  κ α τ ο ίκ ο υ  Τ σ ιφ ο υ τ  Κ α σ τε λ λ ι 
Η ρ α κ λ είο υ . Ο πω ς  π ρ ο έ κ υ ψ ε  α π ό  τη ν  π ρο α νάκ ρ ισ η  
χ ρ η σ ιμ ο π ο ιή θ η κ ε  γ ια  τ η ν  κ λ ο π ή  IX α υ τ ο κ ίν η τ ο  
(κλ ο ύβ α ) το υ  ο π ο ίο υ  ε ίχ α ν  π α ρ α π ο ιή σ ε ι τ ο υ ς  α ρ ιθ 
μ ο ύ ς  σ τ η ν  π ιν α κ ίδ α  κ υ κ λ ο φ ο ρ ία ς .  Ο Γ α λ α ν ο ς  δ ε ν  
σ υ ν ε λ ή φ θ η  λόγω  π α ρ έ λ ε υ σ η ς  το υ  α υ τό φ ω ρ ο υ .
Τα α υτό , ίνητα  και τα  ζώ α  κ α τα σ χ έ θ η κ α ν .

Σε 18 απόπειρες κλοπών ανέρχεται η δραστηριότητα 
των Ηρακλή Μυστακίδη, 18 χρόνων, γεωργού, κατοίκου 
Δωρακίου Μονοφατσίου και του ανήλικου Ιόχρονου 
Κ.Μ. γεωργού, κατοίκου Πύργου Μονοφατσίου. Αυτό 
προέκυψε μετά την σύλληψή τους, τη νύχτα της 
περασμένης Δευτέρας για κλοπή που πραγματοποίησαν 
στο Φαρμακείο της Δήμητρας Ταταρίδου, στον Πύργο 
Μονοφατσίου. Από το φαρμακείο είχαν πάρει 20.000 που 
βρέθηκαν πάνω τους, κατασχέθηκαν και στη συνέχεια 
επεστράφησαν στη νόμιμο κάτοχό τους. ’ Οπως ομολό
γησαν οι παραπάνω κατά την ανάκρισή τους μόνο... 13 
απόπειρες ευδοκίμησαν, 3 απέτυχαν ενώ η τελευταία 
στάθηκε μοιραία. Μετά από δικογραφία που σχηματί
στηκε εις βάρος τους από το Αστυνομικό τμήμα τάξης 
Πύργου παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα Ηρακλείου.

Π Α Ν Α Ι Τ Ω Λ 1 Κ Η

Η Ασφάλεια Ανρινίου
ΣΥΝΕΛΑΒΕ «ΕΓΚΕΦΑΛΟ» 

κυκλώματος διαρρηκτών

«Επεχειρηοε» διάρρηξη οιην .ΡΟΔΑ»

Ο μολόγησε (500) διαρρήξεις
T l t X Z 'Z .  · σ η μ £ ΐ“ σ ε  " Ρ " 1 ™  Π ά σ χα  ο

τοΚ.ά
ο /άκληρη  Τ0 καθώ ς  κ α ι σ ε  π ρ ο ά σ τ ια  

3 ?  Α ττ ικ ή ς  ενώ  οι α ν α κ ρ ΐ-  
Λ > ς  σ υ ν ε χ ίζ ο ν τα ι yiocri συνε 
χ ω ς  οπτοκαλι/τπε ι τη  δρκχστη - 
ρ ισ τ η τ ά  το υ  π ο υ  επ εκ τε ίν ε τ α ι 
σ ι  π α ν ελ λ ή ν ια  κ λ ίμ α κ α .

ΣΤΟ Ν  Ε ΙΣ Α ΓΓΕ Λ Ε Α

δ ια ρ ρ ή ξ ε ις  _____
τη ν  Ε λλ ά δα  με λ ε ίε ς  π ο λλώ ν 
δεκάδω ν εκ α το μ μ υ ρ ίω ν  δ ρ α χ .
Σ ε  δ ά ρ ο ς  το υ  εκκρεμοϋν τ έ σ 

σ ερ α  εν τά λ μ α τα  σ ύλληψ ης α  
■»ά τ . ς  α ν α κ ρ ιτ ικ έ ς  α ρ χ έ ς  τη ς  
Α βηνας κα ι το υ  Π ε ιρ α ιά  κ α 
θώ ς κα ι έ ν τα λ μ α  σ ύλληψ ης α  
1,4 το ν  Ε π ίτ ρ ο π ο  το υ  σ τρ α τό  
δ ,κ ε ίο υ  Ο εσ ) ν ίκη ς  γ , „  λ .π ο -  Το μ ο σ η μ έρ , το υ  Π ά σ χ α  οδη 

Π ο0χ μ τ «  ο σ το ν  Ε ισ α γ γ ε λ έ α  ~ Α

VOU 78 π ο ί *°” λο *“  τ.Πν δικογραφία ά

« ν ,κ ή ς  οδού Αγρίνιου". ^Λε
σ ο λ ο γ γ ,ο υ  „  σ τροψ ή « Σ υ .  aSlK/vaTa ·

^  ««οσβΤήΖΓ «”
σφου δ ιέ τ α ξ ε  τη ν  κ ρ ά τη σ ή  το υ

ρ κ ε ια  δ ιά ρ ρ η ξ η ς σ το  κέντρο  
δ ια σ κ έδ α σ η ς  «Ρ Ο Δ Α *— IS « r y o A ,  υ σ τέ ρ α  το ν  π α ρ έ π ε μ ψ ε  σ τον  τα κ τ ικ ό  

λ ε ία ς  π ο υ

• -------- «Ί^Λ ίπΐϋΑ ΐ;- σνακ
Γ η ' η τ4  α π ό  ά νδ ρ ες  τη ς  Α σ φ ά  θηκε. 
λ ε ισ ς  π ο υ  κ ρ ά τη σ ε  τ έ σ σ ε ρ ις  
«■*?·

*  Α να κρ ,νό μ ενο ς  σ τ η ,  Α σψ ά- 
λ ε ια  αφ ού  κ ρ ά τη σ ε  γ , α  π ο λ 
λές  ώ ρες το  σ τό μ α  το υ  κ λ ε ι-  
σ τ ό  σ τη  σ υ ν έ χ ε ια  έπ εσ ε

οπτολογή

Α Ρ Χ Η Γ Ο Σ  Σ Υ Μ Μ Ο Ρ ΙΑ Σ

α ν τ ιφ ά σ ε ις ,  κ έσ π α σ ε»  κ α ι τό  
τε  α ρ χ ,σ ε  να  κ μ ιλ ά ε ι»  με α  
π ο τέλ ε σ μ α  να  μένουν ά να υδ ο ι 
em e  ^  δ ρά σ η  το υ  όλο ι οι 
α ξ ιω μ α τ ικ ο ί τη ς  Α σ φ ά λ ε ια ς  
π ο υ  το ν  α νέκρ ινα ν . Μ έχρ ι το

Σ τ ο  μ ε τα ξ ύ  κ α ι ενώ  η Α σ φ ά  
λ ε ία  σ υ ν ε χ ίζ ε ι τη ν  δεύτερη  
φ άση  τω ν  α να κ ρ ίσ εω ν  π ο υ  κα  
λ ύ π το ν τα ι οπτό π λ ή ρ η  μ υ σ τ ι
κ ό τη τα  έγκ υρ η  π η γ ή  α νέφ ερε 
ό τ ι ο  Λ εω ν ίδ α ς  Ν τερέκη ς ε ί 
να ι ο  εγκ έφ α λ ο ς  μ εγά λ ο υ  κυ
κ λ ώ μ α το ς  α π ό  δ ια ρ ρ ή κ τες  κα ι 
κ λ ε π το π ο δ ό χ ο υ ς .
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Λάτρης των αρχαίων...

Εκτός από «καθηγητής Καλών Τε
χνών» ο 42χρονος Άγγλρς Ρίτσαρντ 
Πήτερ Τζέκινγκς, ήταν και λάτρης 
του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. 
Συνελήφθη στις 6-4-87, στη συμ
βολή των οδών Όλγας και Αμαλίας, 
μέσα σε αστικό λεωφορείο της 
γραμμής Θησείο -  Γουδί, γιατί κα
τείχε μαρμάρινο αρχαίο κομμάτι από 
κλασικό επιτύμβιο ανάγλυφο, δια
στάσεων 0,45 X 0,23 του 4ου π.Χ. 
αιώνα, το οποίο είχε αφαιρέσει από 
υπαίθριο χώρο της Αρχαίας Αγοράς. 
Το μαρμάρινο τεμάχιο, κατασχέ
θηκε και παραδόθηκε για φύλαξη 
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

Ο άγγλος «συλλέκτης» που κατη- 
γορείται για «διακεκριμένη κλοπή» 
σε βαθμό κακουργήματος, οδηγή
θηκε στις φυλακές Κορυδαλλού για 
να συνεχίσει τις αρχαιολογικές 
έρευνές του ...

Τα ναρκωτικά 
κίνητρο για το φόνο

Δυο νεαροί χρήστες ναρκωτι
κών στραγγάλισαν και λήστεψαν 
την 75χρονη Ευανθία χήρα Στεφά-
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νου Ιωαννίδου μέσα στο σπίτι της 
στην Αργυρούπολη.

Οι δυο δράστες είναι ο Γιώργος 
Θεοδ. Καραμπουσιανός, 30 χρό
νων, άεργος, από τα Αγγελιανά Ρε- 
θύμνης κάτοικος Ηλιούπολης που 
έχει απασχολήσει την αστυνομία 
για παράβαση του νόμου περί ναρ
κωτικών και ο Δημήτριος Γεωργίου 
Νάκος 28 χρόνων, άεργος κάτοικος 
Αθήνας. Χρήστης ναρκωτικών και 
αυτός αποφυλακίστηκε στις 12 Φε
βρουάριου από τις φυλακές Κορυ
δαλλού.

Οι δυο νεαροί αφού έμαθαν από 
τον κοινό τους φίλο, Γρηγόρη Αρι- 
στ. Φεραδούρο 22 χρόνων ότι στο 
σπίτι του γαμπρού της Ιωαννίδου, 
με τον οποίο συγκατοικούσε υπάρ
χει χρηματοκιβώτιο με πολλά εκα
τομμύρια αποφάσισαν να «το βά
λουν στο χέρι».

Μπήκαν στο σπίτι (οδός Φιλικής 
Εταιρείας 20) σε στιγμή που η 
Ιωαννίδου ήταν μόνη της. Την ακι- 
νητοποίησαν την στραγγάλισαν μ’ 
ένα κασκόλ και πήραν το χρηματο
κιβώτιο καθώς και δύο έγχρωμες 
τηλεοράσεις κι ένα βίντεο. Το χρη
ματοκιβώτιο περιείχε δυόμισι κιλά 
χρυσό, σε κοσμήματα, 100.000 δρχ. 
σε μετρητά, επιταγές και γραμμά
τια αξίας άνω των 15.000.000 δραχ
μών. Όλα ανήκαν στο γαμπρό του 
θύματος Αντώνη Μπάμπουρα.

Εκτός από τους δυο δράστες 
που συνελήφθησαν στην υπόθεση 
είναι αναμεμιγμένοι η Δήμητρα Χρ. 
Αρβανίτου 24 χρόνων, ο Γεώργιος 
I. Νάκος, 24 χρόνων και η 20χρονη 
Παγώνα Πέγκου.

Έφεραν ηρωίνη από την 
Τουρχία.

την Κων/πολη 1.100 γραμ. ηρωίνης, 
άριστης ποιότητας για να τη διαθέ
σουν στην ελληνική αγορά.

Η υπόθεση ξεκίνησε με τη σύλ
ληψη από αστυνομικούς των Σταύ
ρου Ζέρβα και Δημήτρη Καρύδη, 
στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 
155 γραμμάρια ηρωίνης. Στην εξ
έταση που επακολούθησε ομολόγη
σαν ότι προμηθευτής τους ήταν κά
ποιος Σύρος, που τους παρουσιά
ζονταν σαν πολιτικός πρόσφυγας. Ο 
Σύρος έμπορος του λευκού θανά
του, εντοπίστηκε και πιάστηκε στην 
Πλατεία Βικτωρίας. Πρόκειται για 
τον 42χρονο Σέφερ Αμπόγκ, στο 
σπίτι του οποίου στην Γλυφάδα 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 230 
γραμ. ηρωίνης, 2 γραμ. κοκαΐνης, 
5.360 δολάρια ΗΠΑ, 1.000 μάρκα Δ. 
Γερμανίας, που προέρχονταν από 
εμπόριο ναρκωτικών. Από την προα
νάκριση προέκυψε ότι ο Σύρος αγό
ραζε την ηρωίνη από τον 41χρονο 
Τούρκο υπήκοο Αοντίν Ντουράν, 
που έμενε σε ξενοδοχείο του Π. Φα
λήρου. Αμέσως τέθηκε υπό παρακο
λούθηση και διαπιστώθηκε ότι ερχό
ταν σε επαφή με τους συμπατριώτες 
του Ερταργάν Ουφούκ 48 χρόνων 
οδηγό αυτοκινήτων και τη φίλη του 
Οζντεμίρ Σεμσιντέ, που έμεναν σε 
ξενοδοχείο της Ομόνοιας.

Οι αστυνομικοί του τμήματος δίω
ξης ναρκωτικών μετά από συντονι
σμένη παρακολούθηση και αιφνι
διασμό συνέλαβαν την τριμελή 
σπείρα, στο υπ’ αριθμ. 34 VK -  877 
αυτοκίνητο μάρκας CITROEN, τη 
στιγμή της συναλλαγής. Σε εξονυχι
στική έρευνα που έκαναν στο αμάξι, 
βρήκαν κρυμμένα σε σημείο της μη
χανής δυο πακέτα με 1.100 γραμ. 
ηρωίνης, άριστης ποιότητας. Το 
ζευγάρι ομολόγησε ότι προμηθευό
ταν το εμπόρευμα, από τον γνωστό 
μεγαλέμπορο ναρκωτικών Αλί Χάν- 
τζι.

Ύστερα από πολυήμερη παρακο
λούθηση, εξαρθρώθηκε από το 
Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της 
Ασφάλειας Αττικής, τριμελής 
σπείρα Τούρκων, που έφεραν από



Οι αστυνομικοί αξιοποιώντας 
κατάλληλα τις πληροφορίες, κινη
τοποιήθηκαν δραστήρια, παρακο
λουθώντας σε λιμάνια και αεροδρό
μια αλλοδαπούς κυρίως Λιβανέζους 
και Σύρους, που έμεναν συνήθως σε 
πολυτελή ξενοδοχεία, διατηρώντας 
ταυτόχρονα και επιπλωμένα διαμε
ρίσματα στην περιοχή Γλυφάδας. 
Μερικά από τα μέλη της σπείρας 
συνελήφθησαν στις 28-3-87 έξω από 
το ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL 
της Λ. Συγγρού, τη στιγμή που 
προσπαθούσαν να πουλήσουν 2 κιλά 
ηρωίνης που κατασχέθηκαν σε 
άγνωστο άτομα. Από την εξέτασή 
τους προέκυψε ότι υπήρχε σε άγνω
στο μέρος ποσότητα 5 κιλών ηρωί
νης, για την οποία ανεζητείτο αγο
ραστής ημεδαπός ή αλλοδαπός.

Ενώ συνεχίζονταν οι έρευνες εν
τοπίστηκε ο 39χρονος Σύρος δικη
γόρος Σέιφ Εντίν Μοχμάλζι, που είχε 
συλληφθεί και παλιότερα στο εξ
ωτερικό για εμπορία ναρκωτικών. 
Αυτός άρχισε τις «ενημερωτικές 
επαφές» με τους συμπατριώτες του 
Χαλέντ Αζίζ 35 χρόνων, Χαλέντ Σεν- 
κάρ και Ομάρ Καμζά 28 χρόνων Σε 
μια συνδυασμένη και αιφνιδιαστική 
κίνηση των αστυνομικών συνελή
φθησαν οι ανωτέρω και κατασχέθη
καν τα πέντε κιλά ηρωίνης που ήταν 
συσκευασμένα σε 10 δέματα των

500 γρ. το καθένα. Οι έρευνες πάν
τως της αστυνομίας συνεχίζονται 
για την πλήρη εξάρθρωση του διε
θνούς αυτού κυκλώματος, που διο
χέτευε στην αγορά τον αργό θά
νατο.

Εξαρθρώθηκε διεθνής 
σπείρα εμπόρων «λευκού
θ & Χ ^ ίΡ ^ α ς  τον ανελέητο 

αγώνα κατά της φοβερής μάστιγας 
των ναρκωτικών, η αστυνομία κατά- 
φερε άλλο ένα αποφασιστικό κτύ
πημα κατά των αδίστακτων εμπόρων 
ναρκωτικών. Συγκεκριμένα συν
ελήφθησαν από το τμήμα δίωξης 
ναρκωτικών της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής, τέσσερα μέλη διεθνούς 
σπείρας λαθρεμπόρων ηρωίνης και 
κατασχέθηκαν 5 κιλά ανόθευτης 
ηρωίνης, αξίας 105 εκατομμυρίων 
δραχμών.

Η εξιχνίαση της υπόθεσης, ξεκί
νησε πριν από 3 μήνες όταν στην 
υπηρεσία δίωξης ναρκωτικών έφ
τασε η πληροφορία, ότι διεθνής 
σπείρα με έδρα το Λίβανο και τη Συ
ρία, διακινούσε σημαντικές ποσότη
τες σκληρών ναρκωτικών σε χώρες 
της Δ. Ευρώπης μέσω Ελλάδας, 
μεταφέροντάς τα, δια θαλάσσης με 
φέρι μποτ της γραμμής Λατάκεια 
(Συρίας) -  Βόλος. Σε μερικές περι
πτώσεις το εμπόρευμα έφτανε αε
ροπορικώς, παρελαμβάνετο δε από 
«έμπιστα» άτομα που έμεναν στην 
Αθήνα, τα οποία εξασφάλιζαν την 
αποθήκευση μέχρι τη διοχέτευσή 
του στο εξωτερικό.

483



ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σπείρα Τσιγγάνων ρήμαζε τη 
Βόρεια Ελλάδα.

Εξαρθρώθηκε από την Δ/νση 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης επικίν
δυνη σπείρα τσιγγάνων διαρρηκτών 
που διέπραξαν 100 περίπου κλοπές 
σε σπίτια και καταστήματα των περι
οχών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, Χαλκι
δικής, Σερρών και Φλώρινας.

Τα μέλη της σπείρας ήταν: Βασί
λης, Γιώργος, Κυριάκος και Δήμος 
Μπότης, 18, 26, 29 και 20 χρόνων 
αντίστοιχα, Νίκος και Μανώλης 
Μπακουσόγλου 18 και 40 χρόνων, 
Σιμός Σαμαράς, 25 χρόνων, Κώστας 
και Πέτρος Καριοφύλλης 18 και 20 
χρόνων, Στάθης και Δημήτρης 
Φραγκούλης 24 και 30 χρόνων, Ιωάν
νης, Κώστας και Γιώργος Σαντικό- 
γλου 44, 27 και 35 χρόνων και Κυριά
κος Αργυρόπουλος 29 χρόνων. Αρ
χηγός της σπείρας ήταν ο 27χρονος 
Βασίλης Σαμαράς που κρατείται ήδη 
στις φυλακές Επταπυργίου γιατί 
πιάστηκε επ’ αυτοφώρω την ώρα 
που έκανε κάποια ληστεία.

Οι τσιγγάνοι είχαν ονομάσει τη 
σπείρα τους «εταιρεία» και χρησι
μοποιούσαν στις ληστείες πολλά 
επιβατηγό καθώς και φορτηγά αυ
τοκίνητα. Επίσης οι περισσότεροι 
οπλοφορούσαν με καραμπίνες και 
περίστροφα.

Η «εταιρεία» δρούσε κατά ομάδες 
δυο ή τριών ατόμων οι οποίες χτυ
πούσαν χωριά που δεν διέθεταν 
Αστυνομικό Τμήμα. Έκλεβαν ηλε
κτρικά είδη χρυσαφικά και χρήματα.
Η συνολική αξία των κλοπιμαίων 
φτάνει τα 50.000.000 δραχμές.

Αρχαιοκαπηλία.
Πολυμελής σπείρα αρχαιοκαπή- 

λων με διασυνδέσεις σε χώρες εξ
ωτερικού εξαρθρώθηκε από τη 
Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 
ενώ τα μέλη της προσπαθούσαν να 
πουλήσουν πολύτιμα αγάλματα της 
υστεροελληνικής περιόδου σε Έλ
ληνα επιχειρηματία που ζει στη Γαλ- 
λία.

Αλλά ας δούμε πως έχει η υπό
θεση από την αρχή της. Ο εργοδη
γός, Αλέκος Μεκερίδης 40 χρόνων

από τα Γιαννιτσά και ο χειριστής εκ
σκαφέα Γκέτας Καλπακτσής, 34 
χρόνων, από τα Κουφάλια Θεσσαλο
νίκης έκαναν ανασκαφές ενώ εκτε- 
λούσαν κοινοτικές εργασίες στο δί
κτυο ύδρευσης της Αξιούπολης. 
Εκεί βρήκαν τα δυο αγάλματα. Έτσι 
άρχισαν να ψάχνουν γνωστούς οι 
οποίοι θα μπορούσαν να βρουν 
πλούσιους αγοραστές για τα αρχαία. 
Και τελικά σχηματίστηκε σπείρα 19 
συνολικά ατόμων.

Ένας από τα μέλη ο Βασίλης Χαρ- 
παντίδης, 31 χρόνων, υπάλληλος 
του ΟΤΕ κατώρθωσε να βρει τον 
Έλληνα επιχειρηματία, Πρόδρομο 
Ασπρίδη 61 χρόνων που μένει στο 
Σαν Τροπέ της Γαλλίας ο οποίος εν
διαφέρθηκε για τα αγάλματα. Στις 4 
Απρίλη κατέφθασε στη Θεσσαλο
νίκη ο Ασπρίδης και άρχισαν τα «πα
ζάρια». Ο Ασπρίδης φαίνεται ότι είχε 
εμπειρία από αρχαία αφού έκανε 
πρώτη προσφορά 60.000.000 στη 
σπείρα για τα δυο αγάλματα, χωρίς 
να δει τα ίδια παρά μόνο φωτογρα
φίες τους. Οι αρχαιοκάπηλοι κοστο
λόγησαν το «εμπόρευμα» τους στα 
200.000.000 δραχμές αλλά η δουλειά 
χάλασε αφού οι επιδόσεις τους έφ
τασαν στ’ αυτιά της αστυνομίας.

Ο Ασπρίδης φρόντισε να εξαφανι- 
σθεί όταν κατάλαβε ότι στην υπό
θεση μπήκε η αστυνομία, και βέβαια

Τα δυο αγάλματα που «παζάρευε» η 
σπείρα

εναντίον του σχηματίστηκε δικο
γραφία.

Οι δεκαενιά της σπείρας ήταν οι: 
Αλ. Νεκερΐδης, 40 χρόνων, εργοδη
γός δημοσίων έργων, κάτοικος Για- 
νιτσών, Γκ. Καλπακτσής, 34 χρόνων, 
χειριστής εκσκαφέα, κάτοικος κου- 
φαλίων, Π. Εμμανουηλίδης, 35 χρό
νων, μηχανικός αυτοκινήτων, Αθ. 
Βελίτσκου, 29 χρόνων, οικοδόμος, 
Δ. Γιόφκος ή Χρηστίδης, 48 χρόνων, 
ιδιοκτήτης εκσκαφέα, Κ. Μωυσιά-

Ειδικες
ανταποκρίσεις



δης, 43 χρόνων, οικοδόμος, κάτοι
κος Αθυρών Πέλλας, I. Μπαλαγιάν- 
νης, δασολόγος του δασαρχείου 
Γουμένισσας Κιλκίς, I. Πέτσος, 44 
χρόνων, δασικός υπάλληλος, κάτοι
κος Γουμένισσας, I. Παπαχρήστου, 
47 χρόνων, τελωνειακός υπάλληλος, 
Π. Καπουρίδης, 46 χρόνων, ιδιοκτή
της βουλκανιζατέρ, Α. Κατρανιάς, 47 
χρόνων, γαλακτοπώλης, Α. Ντιτσιά, 
43 χρόνων, αρτεργάτης, Ε. Μαρά- 
νης, 34 χρόνων, ιδιωτικός υπάλλη
λος, Β. Χαρπαντίδης, 31 χρόνων, 
υπάλληλος ΟΤΕ Α. Πανταζής, 37 
χρόνων, ηθοποιός. I. Δολδούρης, 35 
χρόνων, μηχανολόγος, Γ. Δολδού
ρης, οδηγός ταξί, Θ. Ντουρμάς, 52 
χρόνων πολιτικός υπάλληλος Γ' Σώ
ματος Στρατού, I. Ζαμπάκος, 42 χρό
νων, εμποροβιοτέχνης, κάτοικοι 
Θεσσαλονίκης.

Τέλος σύμφωνα με αυτοψία αρ
χαιολόγων στο σημείο που βρέθη
καν τα αγάλματα είναι βέβαιο ότι η 
αρχαιολογική σκαπάνη βρίσκεται 
μπροστά σε προϊστορικό οικισμό και 
θα φέρει στο φως σημαντικά ευρή
ματα.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Είκοσι μέρες ήταν αρκετές για την 
Αστυνομία της Μεσσηνίας και στη 
διάρκειά τους κατάφερε να ανακα
λύψει τα κλοπιμαία και τους δράστες 
μεγάλης κλοπής χρυσαφικών και 
δολαρίων από ελληνοαμερικανό, 
που διέμενε στα Αρφαρά.

Συγκεκριμένα έπειτα από συντο
νισμένη δράση του Τ. Ασφαλείας της 
Α.Δ. Μεσσηνίας και του Α.Σ. Τάξης 
Αρφαρών εξιχνιάσθηκε η υπόθεση 
κλοπής χρυσαφικών και δολαρίων 
από τον Αντώνιο Αμπελιώτη, μόνιμο 
κάτοικο Η.Π.Α. και προσωρινά Αρ
φαρών. Δράστες της κλοπής οι: Βα
σίλειος Σακκάς δάσκαλος, Γεώργιος 
Σουλιμάς αγρότης και Ιωάννης Γιαν- 
νακούτζος αγρότης.

Τα κλεμμένα πολύτιμα αντικεί
μενα βρέθηκαν κρυμμένα σε ερη
μική τοποθεσία και επιστράφηκαν 
στον ξενιτεμένο συμπατριώτη μας.

Η έρευνα έφερε στο φως και άλ
λες κλοπές που είχαν κάνει οι τρεις 
δράστες σε διαμερίσματα και κατα
στήματα της Καλαμάτας και των Αρ
φαρών αφαιρώντας βίντεο, χρημα
τικά ποσά, ελαιόλαδο κ.λ.π.

Σ Ε Ρ Ρ Ε Σ

Τρεις εντυπωσιακές επιτυχίες 
μέσα σ’ ένα μήνα για το Τμήμα 
Ασφάλειας Σερρών.

Μετά από συντονισμένες και άρι
στα οργανωμένες κινήσεις οι αστυ
νομικοί της δύναμής του κατάφεραν 
να εξιχνιάσουν δύο σοβαρές περι
πτώσεις αρχαιοκαπηλίας και μία 
καλλιέργειας και διακίνησης χασίς, 
συλλαμβάνοντας ταυτόχρονα τους 
πέντε δράστες.

Το αποξηραμένο χασίς, έτσι όπως κατασχέθηκε 
από την Ασφάλεια Σερρών.

Για τον 42χρονο γεωργό όλα πή
γαιναν καλά. Σε περιοχή κοντό στο 
σπίτι του, στο χωριό Πρόβατά Σερ
ρών καλλιεργούσε δενδρύλλια ινδι
κής κάνναβης. Το καλοκαίρι του 
1986 είχε μαζέψει αρκετή ποσότητα 
χασίς. Ο δρόμος για την πώλησή του 
και το εύκολο κέρδος νόμιζε πως 
ήταν ανοιχτός. Ο «αγοραστής», 
όμως, που «προσφέρθηκε» να αγο
ράσει τα 2.500 γραμμάρια ακατέρ
γαστης φούντας αντί 500.000 δρα
χμών ήταν αστυνομικός, που συνέ
λαβε επ’ αυτοφώρω τον επίδοξο 
έμπορο και τερμάτισε την...σταδιο
δρομία του.

Λίγες μέρες αργότερα δύο αρ- 
χαιοκάπηλοι εντοπίστηκαν και πιά
στηκαν πάνω στην προσπάθειά τους 
να πουλήσουν αρχαία. Συγκεκρι
μένα αστυνομικός της Ασφάλειας 
εμφανίστηκε σαν υποψήφιος αγο
ραστής στον 40χρονο Χρήστο Πα- 
σαλίδη, αγρότη, κάτοικο Τριαντα
φυλλιάς για να αποκτήσει, πληρώ
νοντας 750.000 δραχμές, μία μαρ
μάρινη οικογενειακή επιτύμβια 
στήλη Ρωμαϊκής εποχής, έναν με- 
λανοβαμμένο κάνθαρο, ένα μελα- 
νοβαμμένο φιαλίδιο και ένα μικρό

Η επιτύμβια πλάκα, τα αγγεία και τα όπλα που 
είχαν στην κατοχή τους οι δράστες.

πήλινο ειδώλιο. Όταν η ταυτότητα 
του αστυνομικού αποκαλύφθηκε και 
οι συνάδελφοί του συνέλαβαν τον 
αρχαιοκάπηλο ο τελευταίος ομολό
γησε πως τα αντικείμενα είχε παρα- 
λάβει από τον 30χρονο γεωργό 
Θωμά Μίχο κάτοικο Βέργης, εκτός 
από την επιτύμβια στήλη που την 
κατείχαν από κοινού. Τα ευρήματα 
προέρχονταν από παράνομες ανα- 
σκαφές που έκαναν οι δύο τους 
κατά το παρελθόν. Η έρευνα που 
ακολούθησε στο σπίτι του Μίχου 
έφερε στο φως δύο Ρωμαϊκά νομί
σματα και δύο κομμάτια πόρπης. 
Επίσης στο αυτοκίνητο του Πασα- 
λίδη, με το οποίο μετέφερε τα αρ
χαία, βρέθηκαν: μία γεμάτη και 
οπλισμένη καραμπίνα, 16 φυσίγγια 
και ένα δίκοπο κυνηγετικό μαχαίρι.

Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, παρι- 
στάνοντας δηλαδή τον υποψήφιο 
αγοραστή, αστυνομικός του Τμήμα
τος συνάντησε στη διασταύρωση 
Καμαρωτού του εθνικού δρόμου 
Σερρών -  Σιδηροκάστρου τον 
Κων/νο Καφετζή 25 χρόνων ιδιο
κτήτη καφετέριας και τον Θεόδωρο 
Τερζή 19 χρόνων σπουδαστή, κατοί
κους Σιδηροκάστρου. Ο Καφεντζής 
είχε ανακαλύψει, μετά από παρά
νομη ανασκαφή, μία μαρμάρινη 
πλάκα πέντε μορφών, ένα ολόσωμο 
μαρμάρινο γυναικείο άγαλμα χωρίς 
κεφάλι, ύψους 1 μέτρου, 3 μαρμάρι
νες πλάκες διαστάσεων 0,80 X 0,41 
μ. και διαπραγματευόταν την πώ
λησή τους αντί του ποσού του 
1.000.000 δραχμών. Η διάσωση των 
πολύτιμων αρχαιοτήτων από την 
Ασφάλεια Σερρών προστίθεται στο 
πλούσιο ενεργητικό της Αστυνομίας 
πανελλαδικά τον τελευταίο καιρό, 
για περιορισμφ και πάταξη της αρ
χαιοκαπηλίας.
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙ
ΚΩΝ

• Προήχθησαν σύμφωνα με το άρ
θρο 27 του Ν. 671 /77, στο βαθμό του 
υποστράτηγου οι κατωτέρω ταξίαρ-

[ χοι για την πλήρωση των υφιστάμε
νων κενών οργανικών θέσεων: 

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Μαρίνης, ΠΑ- 
ΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λάμπρος, ΓΕΡΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος, ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 
Αθανάσιος, ΤΖΟΥΡΠΑΚΗΣ Γεώργιος 
και ΣΟΥΡΕΤΗΣ Βασίλειος (Υγειονο
μικού).

• Προήχθησαν σύμφωνα με το άρ
θρο 46 παρ. 7 του Ν. 1481/84, στο 
βαθμό του υποστράτηγου, εκτός 
οργανικών θέσεων οι κατωτέρω τα- 
ξίαρχοι, οι οποίοι αποστρατεύτηκαν 
τριάντα ημέρες μετά την προαγωγή 
τους':

ΓΟΥΛΑΣ Παναγιώτης, ΠΑΠΑΣΠΗ- 
ΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΧΡΥΣΚΙΩΤΗΣ 
Αθανάσιος, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Βασί
λειος, ΒΛΑΣΣΗΣ Ιωάννης και ΛΕΠΕ- 
ΣΙΩΤΗΣ Γεώργιος.

• Προήχθησαν στο βαθμό του τα
ξιάρχου οι κατωτέρω αστυνομικοί 
διευθυντές οι οποίοι μετατίθενται -  

| τοποθετούνται στις αντίστοιχες 
υπηρεσίες:

ΒΑΛΑΩΡΑΣ Κωνσταντίνος, στη 
Λάρισα, ως επόπτης — συντονιστής 
Θεσσαλίας καιΑ.Δ. Πιερίας και Γρε- 
βενών.

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ Γεώργιος, στη 
Δ/νση Αστυνομίας Πειραιώς.

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Γεώργιος, στη Δ/νση 
Οικονομικών / Υ.Δ.Τ.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, στα 
Ιωάννινα, ως επόπτης -  συντονιστής 
Ηπείρου και Α.Δ. Κερκύρας και Λευ
κάδας. .

ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ιωάννης, 
!στα Χανιά, ως επόπτης -  συντονι
στής Κρήτης.

ΒΕΡΙΓΟΣ Λυκούργος, στη Δ/νση 
Προσωπικού / Υ.Δ.Τ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης, στη 
Δ/νση Γενικής Αστυνόμευ- 
σης/Υ.Δ.Τ.

ΛΑΓΙΑΚΟΣ Παύλος, στην Πάτρα, 
ως επόπτης -  συντονιστής Δυτικής 
Ελλάδας.

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, στην

υπηρεσία αστυνόμευσης Κρατικού 
Αερολιμένα Αθηνών.

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμ
πος, στην Τρίπολη, ως επόπτης -  
συντονιστής Πελοπονήσου.

ΚΑΡΒΕΛΗΣ Φώτιος, στη Δ/νση 
Αστυνομίας Ανατ. Αττικής και 

ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (Υγειο
νομικού), στο Κεντρικό Ιατρείο Αθη
νών.

• Προήχθη σύμφωνα με τα άρθρα 
9 και 27 του Ν. 671/77, στο βαθμό 
του αστυνομικού διευθυντή ανα
δρομικά από 19-7-85, ο αστυνομικός 
υποδιευθυντής ΤΕΡΖΗΣ Απόστο
λος.

• Προήχθη -  επ’ ανδραγαθία-στο 
βαθμό του αστυνόμου Β-, ο υπαστυ- 
νόμος Α' ΑΡΓΥΡΗΣ Νικόλαος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Αποστρατεύτηκαν αυτεπάγ- 
γελτα, σύμφωνα με το άρθρο 46 του 
Ν. 1481 /84, οι υποστράτηγοι γενικών 
καθηκόντων ΡΕΝΤΖΗΣ Κωνσταντί
νος και ΜΑΚΡΗΣ Νικόλαος, ως ευ
δόκιμα τερματίσαντες τη σταδιο
δρομία τους, οι οποίοι προήχθησαν, 
εν αποστρατεία, στο βαθμό του 
αντιστράτηγου.

• Αποστρατεύτηκεαυτεπάγγελτα, 
σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, ο υπο
στράτηγος ειδικών καθηκόντων 
(υγειονομικού) ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Ιωάννης.

• Αποστρατεύτηκε, ύστερα από 
αίτησή του και ένα μήνα μετά την 
προαγωγή στο βαθμό του, ο ταξίαρ- 
χος υγειονομικού ΣΧΟΙΝΟΧΩΡΙΤΗΣ 
Παναγής.

• Αποστρατεύτηκαν οι κατωτέρω 
αστυνόμοι Α', που προήχθησαν στο 
βαθμό τους ύστερα απ’ τις αιτήσεις 
αποστρατείας τους:

ΚΩΣΤΕΑΣ Γεώργιος, ΤΣΑΦΟΥΛΗΣ 
Γεώργιος, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων
σταντίνος, ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ Χρυσό
στομος, ΣΤΟΥΓΚΙΩΤΗΣ Κωνσταντί
νος, ΓΙΑΝΝΕΑΣ Ευάγγελος, ΒΑΣΙ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΑΝΤΩ
ΝΙΟΥ Δημήτριος, ΓΑΪΤΑΝΗΣ Γεώρ
γιος, ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΡΑ- 
ΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος και ΠΟΥΛΟ-

ΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος.
• Αποστρατεύτηκε, ύστερα από 

αίτησή του, ο υπαστυνόμος Β' ΜΑ- 
ΡΟΥΣΗΣ Αθανάσιος.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ -  
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκαν οι ακόλου
θες μεταθέσεις -  τοποθετήσεις 
υποστρατήγων:

ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ Ναπολέων, στην 
Επιθεώρηση Βόρειας Ελλάδας, 
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Μαρίνης, στη 
Δ/νση Ασφαλείας Αττικής, ΠΑΠΑ- 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Λάμπρος, στη Γ ενική 
Αστυνομική Δ/νση Θεσσαλονίκης, 
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος, στην 
Επιθεώρηση Δυτ. Ελλάδας, ΚΑΛΑΤ- 
ΖΗΣ Αθανάσιος, στη Δ/νση Εκπαί- 
δευσης/Υ.Δ.Τ., ΤΖΟΥΡΠΑΚΗΣ 
Γεώργιος, στην Επιθεώρηση Στε
ρεός Ελλάδας και Νήσων και ΣΟΥ- 
ΡΕΤΗΣ Βασίλειος, στη Δ/νση Υγειο- 
νομικού/Υ.Δ.Τ.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Με διαταγή της Αστυνομικής 

Δ/νσης Φθιώτιδας, απονεμήθηκε 
έπαινος με το κατωτέρω αιτιολο- 
γικό, στον ανθυπαστυνόμο ΤΣΑΚΙΡΗ 
Παναγιώτη του Α.Σ.Τ. Ραχών, διότι 
κατά τη διάρκεια των χιονοπτώσεων 
από 11-3-1987 έως 16-3-1987 που εί
χαν σαν αποτέλεσμα τον αποκλει
σμό βοσκών σε διάφορα ποίμνιο- 
στάσια της περιφέρειας του Α.Σ.Τ. 
ΡΑΧΩΝ που είναι Διοικητής, συγ- j 
κρότησε με πρωτοβουλία του ομά- j 
δες διάσωσης από ιδιώτες με επικε
φαλής τον ίδιο και επιλήφθηκαν σε 
τρεις περιπτώσεις αποκλεισμένων 
βοσκών σε απομακρυσμένα ποι- ; 
μνιοστάσια, κάτω από πολύ δυσμε- ί 
νείς καιρικές συνθήκες, από τις 
οποίες η μία είχε συγκινήσει το πα- | 
νελλήνιο, την 12, 13 και 15-3-1987 
αντίστοιχα, στους οποίους πρόσφε- I 
ραν βοήθεια, εκτελέσας έτσι σπου
δαία πράξη η οποία απόσπασέ τα ευ- j 
μενή σχόλια των κατοίκων της περί- 
οχής για το άτομό του και το Σώμα 
γενικότερα.

*
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Με διαταγή της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ευρυτανίας, απονεμή- 
θηκε έπαινος στον αρχιφύλακα 
ΚΑΤΣΑΡΟ Ιωάννη του Τ.Α. της Α.Δ. 
Ευρυτανίας διότι επεδόθη με άλ
λους συναδέλφους σε επίμονες νυ
χτερινές και μεθοδικές αναζητή
σεις, μέσω δύσβατων και απόκρη
μνων οροσειρών και με αφόρητο 
ψύχος, για τη σύλληψη του μητρο- 
κτόνου ΠΕΖΟΥΛΑ Δημητρίου.

ΝΕΟ! ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΙ

Ονομάστηκαν υπαστυνόμοι Β' οι 
κατωτέρω ανθυπαστυνόμοι που 
αποφοίτησαν απ’ το Τμήμα Επαγ
γελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυ- 
παστυνόμων, στις 16-6-87:

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Μηνάς, ΛΙΓΟΥ
ΡΑΣ Βύρωνας, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Βα
σίλειος, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Πέ
τρος, ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Δημήτριος, ΑΡ
ΓΥΡΙΟΥ Χρήστος, ΒΑΡΕΛΑΣ Δημή- 
τριος, ΒΑΡΔΑΚΩΣΤΑΣ Αναστάσιος, 
ΒΕΛΗΜΒΑΣΑΚΗΣ Νικόλαος, ΒΛΑ
ΧΑΣ Ιωάννης, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Νικόλαος, 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Σωτήριος, ΔΑΝΙΗΛ 
Ανδρέας, ΔΕΛΛΗΣ Γεράσιμος, ΔΗ
ΜΟΣ Γρηγόριος, ΔΗΜΟΥΛΑΣ Δημή- 
τριος, ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Αχιλλέας, 
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΔΡΙΒΑΣ 
Χρήστος, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ Γεώρ
γιος, ΕΥΑΓΓΕΛΗΣ Ευάγγελος, ΖΕΡ- 
ΒΑΚΗΣ Γεώργιος, ΖΙΩΓΑΣ Θεόδω
ρος, ΚΑΚΑΝΗΣ Λάμπρος, ΚΑΛΑΜ- 
Π ΑΛΙΚΗΣ Θωμάς, ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΣ 
Χρήστος, ΚΑΡΑΜΑΤΣΟΥΚΗΣ Χρή
στος, ΚΑΡΔΙΑΣΜΕΝΟΣ Ευάγγελος, 
ΚΑΡΛΗΣ Κων/νος, ΚΑΤΣΙΡΟΣ Χρή
στος, ΚΙΤΣΟΣ Αθανάσιος, ΚΟΡΟ- 
ΜΗΛΑΣ Χρήστος, ΚΟΡΛΟΣ Βύρω
νας, ΚΟΤΣΩΝΗΣ Δημήτριος, ΚΟΥ- 
ΚΟΥΤΣΗΣ Ιωάννης, ΚΡΑΝΗΣ Θωμάς, 
ΚΩΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, ΛΥΜ- 
ΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΜΑΘΙΟΥ- 
ΔΑΚΗΣ Γεώργιος, ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Σωκράτης, ΜΑΝΩΛΗΣ Σταύρος, 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος, ΜΗΤ- 
ΣΙΟΣ Νικόλαος, ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
Περικλής, ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ Παναγιώ
της, ΜΠΟΜΠΟΡΗΣ Κων/νος, 
ΜΠΟΥΜ ΠΟΥΛΟΣ Παύλος, ΝΑΛ- 
ΜΠΑΝΗΣ Χρήστος, ΝΤΟΚΟΜΕΣ Μι
χαήλ, ΝΤΟΥΡΟΣ Φώτιος, ΝΤΟΥΦΑΣ 
Χρήστος, ΠΑΝΤΑΖΗΣ Σωτήριος, 
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Νικόλαος, ΠΑΠΑΔΟ-

ΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος, ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Κων/νος, ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ Γρηγόριος, 
ΠΕΤΡΑΝΗΣ Λαμπράκης, ΠΙΣΤΟΛΑΣ 
Κων/νος, ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξαν
δρος, ΣΑΠΟΥΡΙΔΗΣ Αναστάσιος, 
ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ Γεώργιος, ΣΚΑΛΙ- 
ΔΑΚΗΣ Ζαχαρίας, ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ Νι
κόλαος, ΣΤΡΑΤΑΡΑΣ Γεώργιος, ΣΩ- 
ΤΗΡΙΑΔΗΣ Νικόλαος, ΤΑΚΟΣ Αν
δρέας, ΤΑΣΙΑΣ Αλέξανδρος, ΤΖΙΛΙΓ- 
ΚΑΝΗΣ Κων/νος, ΤΡΑΓΟΥΔΑΡΑΣ 
Δημήτριος, ΤΣΑΚΩΝΑΣ Γεώργιος, 
ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ Επαμεινώνδας, ΤΣΙ- 
ΡΙΜΠΗΣ Γεώργιος, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Αν
τώνιος, ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ Ελευθέ
ριος, ΦΩΚΑΣ Κυριάκος, ΧΑΡΑΚΤΙ- 
ΝΙΩΤΗΣ Γεώργιος, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ; Ιωάννης, ΨΑΡΡΑΚΗΣ Δη- 
μήτριος και ΙΩΑΝΝΟΥ Λάμπρος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Με την 3011/55 από 12-1-1987 
κοινή απόφαση υπουργών Προε
δρίας Κυβερνήσεως, Οικονομικών 
και Εργασίας καθιερώθηκε αυξη
μένη ημερήσια αποζημίωση για το 
αστυνομικό προσωπικό της Ελληνι
κής αστυνομίας που διανυκτερεύει 
σε ξενοδοχείο κατά τις εκτός έδρας 
μετακινήσεις του για εκτέλεση υπη
ρεσίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
δικαιολόγηση της αυξημένης αυτής 
αποζημίωσης είναι η προσκόμιση 
αριθμημένου καιδιάτρητου δελτίου 
παροχής υπηρεσιών του ξενοδο
χείου που διανυκτερεύει ο μετακι
νηθείς, το οποίο πρέπει να είναι 
πρωτότυπο και να εκδίδεται στο 
όνομά του.

Η αποζημίωση αυτή ορίζεται σε
3.000 δραχμές για κάθε διανυκτέ- 
ρευση ανεξάρτητα από την τιμή, που 
αναγράφεται στο δελτίο παροχής 
υπηρεσιών του ξενοδοχείου.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση 
διανυκτέρευσης μόνο η ημέρα 
μετάβασης θα υπολογίζεται με την 
αυξημένη αποζημίωση των 3.000 
δραχμών, ενώ η ημέρα επιστροφής 
θα υπολογίζεται στο 1/20 του βασι
κού μισθού και του χρονοεπιδόμα- 
τος του μετακινηθέντα και δεν μπο
ρεί να υπερβαίνει τις 2.000 δραχμές.

Π.χ. Αν κάποιος την 7-2-1987 μετακι
νήθηκε από την Αθήνα στη Θεσσα
λονίκη, όπου διανυκτέρευσε και την 
8-2-1987 επανήλθε στη θέση του, θα 
δικαιολογήσει 3.000 δραχμές για τ ην 
ημέρα μετάβασης (7-2-1987) και τη 
δικαιούμενη ημερήσια αποζημίωση, 
που κυμαίνεται από 1.300 -  2.000 
δραχμές, για την ημέρα επιστροφής 
(8-2-1987), Αν όμως παρέμεινε επί 
3ήμερο και διανυκτέρευσε στη 
Θεσσαλονίκη και επανήλθε στη 
θέση του την 10-2-1987, θα δικαιο
λογήσει 3.000 X 3 = 9.000 δραχμές 
για την 7,8 και 9-2-1987 και τη δι- 
καιουμένη αποζημίωση, όπως προα- 
ναφέρεται σύμφωνα με τα ισχύοντα, 
για την ημέρα επιστροφής 
(10-2-1987).

Η αυξημένη αυτή ημερήσια απο
ζημίωση (3.000 δραχμές) ισχύει, 
σύμφωνα με την ίδια κοινή υπουρ
γική απόφαση και για το πολιτικό 
προσωπικό του υπουργείου μας.

Διευκρινίζεται ότι όσοι απ’ τους 
μετακινούμενους για εκτέλεση 
υπηρεσίας εκτός έδρας, υπαλλή
λους, δικαιολογούν διανυκτέρευση 
χωρίς να προσκομίζουν δελτίο πα
ροχής υπηρεσιών ξενοδοχείου, εξ
ακολουθούν να παίρνουν την ίδια 
ημερήσια αποζημίωση που έπαιρναν 
και πριν από την εφαρμογή της κοι
νοποιούμενης απόφασης. Δηλαδή, 
στην περίπτωση αυτή, η ημερήσια 
εκτός έδρας αποζημίωση υπολογί
ζεται στο 1/20 του βασικού τους μι
σθού με το επίοομα χρόνου υπηρε
σίας, και δεν μπορεί να είναι ανώ
τερη από τις 2.000 δραχμές και κα
τώτερη από τις 1.300 δραχμές.

Για την παρεχόμενη από την 
παράγραφο 2 της ανωτέρω απόφα
σης δυνατότητα καταβολής των 
πραγματικών δαπανών κίνησης 
(εισιτήρια ή χιλιομετρική αποζη
μίωση IX αυτοκινήτου) διευκρινίζε
ται ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα 
άρθρα 5 παρ. 2 εδαφ. ε και 8 παρ. 11 
της 8008/1/11 από 3-4-85 απόφασης 
Υ.Δ. Τάξης της οποίας, ενδιαφέρου
σες διατάξεις σχολιάσαμε στο 
προηγούμενο τεύχος του περιοδι
κού μας.
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΣΧΟΛΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 585/85 «Κα
νονισμός Εκπαίδευσης» η σχολή ξέ
νων γλωσσών της Ελληνικής αστυ
νομίας, έχει σαν αποστολή τη δι
αρκή εκπαίδευση, επιμόρφωση και 
εξάσκηση του προσωπικού στις ξέ
νες γλώσσες.

Για το σκοπό αυτό μπορούν να 
λειτουργούν για την Αγγλική, Γαλ
λική, Γερμανική και Ιταλική γλώσσα, 
δυο ανεξάρτητα εκπαιδευτικά τμή
ματα, αξιωματικών γενικών καθη
κόντων και υπαλλήλων Π.Ε. κατηγο
ρίας και ανθυπαστυνόμων, αρχιφυ- 
λάκων, αστυφυλάκων γενικών κα
θηκόντων και υπαλλήλων ΔΕ κατη
γορίας.

Η σχολή, κατά το εκπαιδευτικό 
έτος 1987 -  88 προγραμματίζεται να 
λειτουργήσει από 28-9-87 μέχρι 29 
Μαρτίου 1988 ο δε αριθμός των 
σπουδαστών σε κάθε τάξη θα κυμαί
νεται από 10 μέχρι 20 άτομα.

Τα εκπαιδευτικά τμήματα περι
λαμβάνουν τρεις τάξεις, αρχαρίων, 
μέσων και προχωρημένων (A, Β και Γ 
βαθμίδα, αντίστοιχα).

Η εισαγωγή των σπουδαστών στην 
Α' βαθμίδα γίνεται με επιλογή, στη 
Β' με εξετάσεις και στη Γ' χωρίς εξ
ετάσεις, όταν οι υποψήφιοι είναι κά
τοχοι του πρώτου πτυχίου της αντί
στοιχης γλώσσας π.χ. CERTIFICAT 
της Γαλλικής, ή με εξετάσεις όταν 
δεν υπάρχουν πτυχιούχοι CERTIFI
CAT ή FIRST CERTIFICAPE, για την 
Αγγλική, κ.τ.λ.

Οι συγκεκριμένες γλώσσες που θα 
διδαχθούν, τα εκπαιδευτικά τμή
ματα που θα λειτουργήσουν και ο 
αριθμός των σπουδαστών θα καθο
ριστεί απ’ τη Διεύθυνση Εκπαίδευ
σης του Υ.Δ.Τ.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αστυνόμος Α' ΜΑΥΡΗΣ Ιωάννης 
του Αντωνίου, έγγαμος. Γεννήθηκε 
το 1934 στο Καλοχώρι Λασηθίου. 
Υπηρετούσε στο ΣΤ' Αστυν. Τμήμα 
Πειραιά και πέθανε στο νοσοκομείο 
όπου νοσηλευόταν στις 10-3-87, από 
παθολογικά αίτια.
Αστυφύλακας ΧΑΤΖΗΪΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Χαράλαμπος του Μιχαήλ, έγγαμος. 
Γεννήθηκε το 1957 στη Ν. Μπάφρα 
Σερρών. Υπηρετούσε στη Γεν. 
Αστυν. Δ/νση Θεσ/νίκης και πέθανε 
στις 10-1-87 από ανίατη ασθένεια.

Αρχιφύλακας ΤΣΕΡΚΕΖΗΣ Χρή- 
στος του Φωτίου, έγγαμος. Γεννή
θηκε το 1955 στη Ξυλαγανή Ροδό
πης. Υπηρετούσε στην Αστυνομική 
Δ/νση Ροδόπης. Σκοτώθηκε στις 
28-3-87 σε τροχαίο ατύχημα.

Αστυφύλακας ΝΤΟΥΛΙΑΣ Πανα
γιώτης του Κωνσταντίνου, έγγαμος. 
Γεννήθηκε το 1951 στα Καλύβια Αι- 
τωλ/νίας. Υπηρετούσε στον Αστυ
νομικό Σταθμό Παπαδιάνικων Τρι
χωνίδας. Σκοτώθηκε σε τροχαίο 
ατύχημα, στις 9-4-87.

Θύμα καθήκοντος

Άλλος ένας συνάδελφος σκοτώ
θηκε σε ώρα υπηρεσίας. Το περιπο
λικό στο οποίο επέβαινε, συγκρού- 
στηκε πλαγιομετωπικά με μπετο
νιέρα, στο 17ο χιλιόμετρο του δρό
μου Αθήνας -  Σπάτων. Απ’ τα συν
τρίμμια του περιπολικού ανασύρ
θηκε νεκρός ο αστυφύλακας ΑΘΑ
ΝΑΣΙΟΥ Χρήστοςτου Δημητρίου. Το 
δυστύχημα έγινε τα ξημερώματα 
της 13 Απριλίου 1987.

Ο άτυχος συνάδελφος γεννήθηκε 
το 1961 στο Γοργόμυλο -  Πρεβέζης 
και ήταν έγγαμος. Υπηρετούσε στο 
Αστυνομικό Τμήμα Τάξης Σπάτων.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Για το αστυνομικό προσωπικό που 

ασθενεί η Δ/νση Υγειονομικού, παρέ
χει τις κατωτέρω διευκρινίσεις:

Οι ασθενείς θα πρέπει πρώτα να 
δηλώνουν την ασθένεια στην υπηρεσία 
τους και στη συνέχεια να προσέρχονται 
στον υπηρεσιακό γιατρό για εξέταση, 
έχοντας μαζί τους —υποχρεωτικά— το 
ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας και το 
νέο ατομικό δελτίο ασθενειών.

Οι ασθενείς θα πρέπει να προσέρχο
νται στα ιατρεία, απ' τις 8 μέχρι τις 11 
το αργότερο για τη σωστή αντιμετώπι
ση της περίπτωσής τους. (Τα ιατρεία 
λειτουργούν, τις εργάσιμες μέρες απ’ 
τις 8 το πρωί μέχρι τις 12.30').

Για όσους ασθενούν μετά τις 12.30' 
ώρας θα ακολουθείται η παρακάτω 
διαδικασία:
α. Περιστατικά σοβαρά και επείγοντα

που έχουν ανάγκη νοσοκομειακής 
περίθαλψης, να απευθύνονται σε 
νοσοκομείο με μέριμνα του ενδια
φερομένου ή της υπηρεσίας που 
υπηρετεί ο ασθενής, 

β. Συνήθη περιστατικά θα εξετάζονται 
την επομένη ημέρα στο ιατρείο που 
υπάγεται η υπηρεσία του ασθενή, 

γ. Η προσκόμιση τυχόν γνωμάτευσης, 
ιδιώτη ιατρού για χορήγηση ελεύ
θερου υπηρεσίας, θα γίνεται την 
επομένη ημέρα από τους ίδιους τους 
ασθενείς ή από άλλο άτομο σε 
περίπτωση αδυναμίας τόυ ασθενή. 
Θα προσκομίζει όμως απαραίτητα 
στον υπηρεσιακό ιατρό που ανήκει 
το ατομικό βιβλιάριο νοσηλείας και 
το νέο ατομικό δελτίο ασθενειών. 

Σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω 
από δύο (2) ημέρες, η γνωμάτευση του 
ιδιώτη ιατρού δεν θα λαμβάνεται υπό
ψη.

Διευκρινίζεται ότι οι γνωματεύσεις 
ιδιωτών ιατρών, υπόκεινται απαραίτη
τα στην έγκριση ή μη από τον υπηρε
σιακό ιατρό, ο οποίος κρίνει κατά 
περίπτωση και σύμφωνα με το Π.Δ. 
584/85.

Και στις τρεις παραπάνω περιπτώ
σεις ο ασθενής έχει υποχρέωση να 
ενημερώσει την υπηρεσία του και τον 
υπηρεσιακό του ιατρό για την υπηρε
σιακή του τακτοποίηση.

Σε περίπτωση δήλωσης ασθένειας 
από αστυνομικό προσωπικό που έχει 
υπηρεσιακές εκκρεμμότητες (μετάθε
ση, πειθαρχικά παραπτώματα κ.λπ. ή 
υπάρχει υπόνοια προσποίησης ασθέ
νειας) θα πρέπει ο ίδιος ο προϊστάμενος 
της υπηρεσίας που υπηρετεί ο παραπά
νω ασθενής, να έρχεται σε επικοινωνία 
με τον υπηρεσιακό ιατρό.

Για τον ιατρό επιφυλακής διευκρινί
ζεται ότι:

Κάθε Σάββατο-Κυριακή και αργία ο 
ιατρός επιφυλακής θα βρίσκεται στο 
κεντρικό ιατρείο Αθηνών —Μ. Κοτο
πούλη 9, Ομόνοια— και κατά τις ώρες 
από 10.00' μέχρι 12.00'. Και θα 
εξετάζει τους εκτάκτως ασθενούντες.

Τέλος, διευκρινίζεται ακόμα ότι ο 
ασθενής αστυνομικός που θα εισαχθεί 
κανονικά ή έκτακτα σε νοσοκομείο ή 
κλινική, έχει υποχρέωση να ενημερώ
σει αμέσως την υπηρεσία του η οποία 
ενημερώνει με σήμα αμέσως, τον υγειο
νομικό αξιωματικό του ιατρείου στο 
οποίο υπάγεται.
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Soyez les bienvenus 
a Munich 

Benvenuti a Monaco

ΑΓΓΛΙΑ 
Έρευνες στους βάλτους 

του ΓΙορκσάϊρ

Μια παλιά υπόθεση που είχε 
συγκλονίσει την βρετανική κοινή 
γνώμτ/, πριν από 20 χρόνια, έρχεται 
ξανά στο φως της επικαιρότητας. Οι 
στυγεροί «δολοφόνοι των βάλτων» 
Μάϊρα Χίντλεϊ 43 χρόνων σήμερα 
και ο εραστής της Ιαν Μπρέιντι 48 
χρόνων, διανύουν τον 20ό χρόνο 
της ισόβιας φυλάκισης που τους 
επεβλήθη το 1966 από δικαστήριο 
για τη δολοφονία τριών παιδιών 
ηλικίας 10, 12 και 17 χρόνων (ενώ 
θεωρούνταν σοβαρά ύποπτοι και 
για τη διάπραξη δύο ακόμα φόνων 
παιδιών).

Οι παρανοϊκοί δολοφόνοι κα
τέγραφαν σε μαγνητοφωνημένες 
κασέτες τις κραυγές βοήθειας των 
θυμάτων τους, την ώρα που βασα
νίζονταν πριν να δολοφονηθούν. Η 
αστυνομία είχε ανακαλύψει τα 
πτώματα των τριών τραγικών θυμά
των στους βάλτους του Γιορκσάϊρ 
το 1965. Δύο ακόμα παιδιά, που τό
τε εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς, η 
Ιβχρονη Πολίν Ριν και ο 12χρονος 
Κιθ Μπένετ συμπεριλαμβάνονται 
στη λίστα του αιμοσταγούς εγκλη
ματικού διδύμου.

Το γράμμα που έστειλε πρόσφα
τα στη φυλακή η μητέρα του 
12χρονου, ζητώντας ικετευτικά 
πληροφορίες για την τύχη του γιού 
της, έκανε την κρατούμενη Μάιρα 
να δηλώσει ότι είναι πρόθυμη να 
βοηθήσει τις έρευνες, υποδεικνύο

ΗΠΑ
Μάστιγα η μαύρη 

αγορά βρεφών

Εδώ και αρκετό καιρό το F.B.I. 
παρακολουθεί στενά το παράνομο 
κύκλωμα εμπορίας βρεφών που 
ανθίζει στην Αμερική. Κάθε βρέφος 
πουλιέται συνήθως σε αστρονομικά 
ποσά. Όπως μάλιστα δήλωσε εκ
πρόσωπος των δικαστηρίων του 
τμήματος υιοθεσίας της Ν. Υόρκης, 
από τα 20 παιδιά που υιοθετούνται, 
το ένα τουλάχιστον προέρχεται 
από μαύρη αγορά.

Πολύ λίγοι υιοθετούν παιδιά 
μαύρων, ή παιδιά αδικημένα από τη 
φύση. Τα περισσότερα ζευγάρια 
που στερούνται τη χαρά της τεκνο
ποίησης, ζητούν παιδιά λευκών, 
υγιή νεογέννητα που δεν τα θέ
λουν οι γονείς τους.

Αυτοί που ασχολούνται με το 
εμπόριο βρεφών -  η αστυνομία πι
στεύει ότι την όλη αγορά κινεί η 
Μαφία -  προσφέρουν σημαντικά 
χρηματικά ποσά σε έγκυες κοπέλ- 
λες, πληρώνοντάς τους τα έξοδα 
του τοκετού, και «αγοράζοντας» 
μετά τα νεογέννητα μικρά.

Μια κάρτα 
αλλοιώτικη 

απ’ τις άλλες

«Η Αστυνομία του Μονάχου σας 
εύχεται καλή παραμονή στην 
όμορφη πόλη μας...» έγραφε κάρτα 
που βρήκαμε ένα πρωινό στο τζάμι 
του αυτοκινήτου μας.

Κάρτες βέβαια, θα μπορούσε να 
πει κάποιος, παίρνουμε κατά και
ρούς πολλές. Αυτή όμως είχε μια 
ιδιομορφία. Δεν ήταν ακριβώς κάρτα 
αλλά προειδοποίηση κλήσης. Το 
περιεχόμενο της έδινε ακριβή στοι
χεία γι’ αυτό. «Μπορεί να είσαστε 
ξένοι στην πόλη μας αλλά τη δεύ
τερη φορά που θα παρκάρετε παρά
νομα δεν θα τη γλυτώσετε, μας 
προειδοποιούσε. Η προσεγμένη της 
έκδοση και η ηπιότητα των λόγων 
της μας άφησε άναυδους. Αρχίσαμε 
αμέσως να αναρωτιόμαστε αν εκτός 
από τους έλληνες υπάρχει κι άλλος 
λαός τόσο φιλόξενος.

(Ξένη δημοσίευση)

Πρόστιμα 
σε πεζούς

Ένας έξυπνος τρόπος για τη

489

ντας πιθανά μέρη, όπου είχαν τα
φεί τα πτώματα των δύο παιδιών.

Ομάδες εκπαιδευμένων αστυ
νομικών με σκυλιά, άρχισε να κτε
νίζει τη βαλτώδη περιοχή του Σά- 
ντλγουόρθ, 19 χιλιόμετρα από το 
Μάντσεστερ, για την ανακάλυψη 
των παιδιών, παρά τις αντίξοες και
ρικές συνθήκες και τις προφανές 
δυσκολίες. Το ερώτημα που παρα
μένει είναι αν υπάρχουν και άλλα 
θύματα της ανατριχιαστικής αυτής 
ιστορίας. Οι συνεχιζόμενες έρευ
νες θα το αποδείξουν.

-V *̂ 4.· * '
>EN FAHR.EJ* OES WAGEN5 
iZe.UCH ES  KENfiZEICHEN

HE DRIVER ,6 f  TM t CAR 
hiCE NVMBER
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IERO DELLA TARGA



μείωση των πεζών παραβατών που 
με κυνική αδιαφορία και χαρακτη
ριστική θρασϋτητα παραβιάζουν το 
πράσινο και το κόκκινο φως των 
σηματοδοτών, είναι η επιβολή γε
ρών προστίμων. Κάτι που εφαρμό
ζεται με επιτυχία όπως τουλάχιστον 
λένε οι πληροφορίες στις δύο Γερ- 
μαν ίες ,ίκε ί ο πεζός που δεν σέβε
ται τις υποχρεώσεις του, πληρώνει 
ένα όχι ευκαταφρόνητο πρόστιμο.

Σ Ο Υ Η Δ Ι Α

Πώς η Σουηδία κερδίζει 
τη μάχη για να πείσει 
τους ναρκομανείς να 
αποβάλλουν τις συν
ήθειές τους.

Καθώς το νέο καταστροφικό ναρ
κωτικό Κρακ, κάνει την εμφάνισή 
του πλέον και στην Ευρώπη οι για
τροί και οι ειδικοί περί τα ναρκωτικά, 
βλέπουν με απογοήτευση ναχάνουν 
τη μάχη κατά της φοβερής αυτής 
μάστιγας, που ο κύκλος της περι
λαμβάνει αστέρια του μουσικού και 
κινηματογραφικού στερεώματος, 
πλούσιους και βιπς μέχρι απελπι
σμένους και άνεργους νέους των 
κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων.

Παρά τη διεθνή αυτή διαπίστωση 
για το πρόβλημα και την απογοητευ- 
τική εικόνα, έτσι όπως εμφανίζεται, 
η Σουηδία δίνει τη δική της μάχη με 
μια μέθοδο, όχι τόσο φαρμακευτική 
-  ιατρική, που έχει μειώσει τον αρι
θμό των νεαρών ναρκομανών σε πο
σοστό 60 -  70% τα τελευταία 10 
χρόνια.

Πρόκειται για τον λεγόμενο “ ψυ
χολογικό εμβολιασμό του πληθυ
σμού’’. Είναι ένα πρωτοποριακό 
πρόγραμμα, που εφαρμόζεται σε ει
δικά σχολικά κέντρα -  φάρμες, στην 
πόλη Χασέλα, 200 μιλιά δυτικά της 
Στοκχόλμης. Οι περισσότεροι από 
τους 20 νέους φιλοξενούμενους 
ηλικίας 16-20 χρόνων, είναι ναρκο
μανείς και των δύο φύλων και έχουν 
σταλεί εκεί από το δικαστήριο για 2 
χρόνια. Το εκπαιδευτικό προσωπικό 
της «καινούργιας τους κατοικίας» 
αποτελείται από δασκάλους, νέους 
εργαζόμενους και κοινωνιολόγους, 
αλλά όχι γιατρούς. Ο διευθυντής 
του σχολείου Tovgen Petersson λέει 
«Δεν νομίζουμε ότι χρειάζονται για
τροί και ψυχίατροι, για να λύσουμε 
το πρόβλημα των ναρκωτικών».

Το θεραπευτικό κέντρο ναρκομα
νών στη Χασέλα της Σουηδίας.

Τους νέους μαθητές περιμένει 
από την αρχή σκληρή δουλειά για 
την επιβίωσή τους. Πρέπει λοιπόν να 
καλλιεργούν και να παράγουν μόνοι 
τους, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό 
την τροφή τους, να φροντίζουν για 
τη διατροφή των ζώων, ώστε να τους 
δώσουν το απαραίτητο κρέας για 60 
άλλους μαθητές του προγράμματος 
και για το προσωπικό. Ασχολούνται 
επίσης με το μαγείρεμα, το πλύσιμο 
των ρούχων, ενώ μαθαίνουν να ξυ
πνούν νωρίς και να μοιράζουν με 
δημοκρατικό τρόπο τις διάφορες 
αρμοδιότητές τους.

Εκτός βέβαια από τη σκληρή δου
λειά στα αγροκτήματα, κοντά στον 
καθαρό αέρα υπάρχει και η διασκέ
δαση μέσα από μουσικά προγράμ
ματα, εκδρομές κ.τ.λ. Όλα αυτά 
μέσα σε ένα, θα μπορούσε να πει 
κανείς, οικογενειακό περιβάλλον. Η 
συμβίωση σε μια τέτοια οικογένεια, 
καθιστά αναγκαία τη μη δημιουργία 
στενών συναισθηματικών δεσμών 
μεταξύ των τροφίμων, κάτι όμως 
που μπορεί να συμβεί με νέους και 
νέες, που μένουν κοντά στο κέντρο.

Μετά από διάστημα 50 ημερών οι 
παλιοί μαθητές θα εκπαιδεύσουν 
τους νέους στα διάφορα καθήκοντά 
και θα τους μεταδώσουν το μήνυμα 
του αγώνα κατά των ναρκωτικών. 
Αργότερα βγαίνοντας στην κοινωνία 
θα καταστούν κήρυκες μιας αντι- 
ναρκωτικής εκστρατείας. «Αυτοί 
που παίρνουν ναρκωτικά μέσα στο 
κέντρο ή δραπετεύουν είναι ελάχι
στοι» τονίζει ο κ. Petersson.

Το σύνολο πάντως των νέων 
«ασθενών» είναι ενθουσιασμένοι με 
το νέο περιβάλλον και σιγά -  σιγά

ανακτούν το θάρρος και τη χαμένη 
αυτοπεποίθηση, μπαίνοντας ξανά 
στην κοινωνία με νέες ελπίδες για 
ένα καλύτερο μέλλον χωρίς τον κίν
δυνο να πέσουν θύματα των ναρκω
τικών, ενώ γίνονται συγχρόνως κή
ρυκες των καταστροφικών συν
επειών της ροπής προς τα ναρκω
τικά.

Τηλεφωνικό ρομπότ 
αστυφύλακας

Στην προσπάθειά της να αποτρέ
ψει τα παιδιά των σχολείων από την 
τάση να καταστρέφουν τις αυτόμα
τες συσκευές τηλεφώνου, στους 
τηλεφωνικούς θαλάμους, η αστυνο
μία του Μέρσευ σάιντ, σε συνεργα
σία με τον τοπικό τηλεφωνικό στα
θμό, δημιούργησε ένα τηλέφωνο -  
ρομπότ με εξάρτηση αστυνομικού, 
που περιέρχεται τα σχολεία, παρα- 
δίδοντας μαθήματα συμπεριφοράς 
στα μικρά παιδιά. Το πρόγραμμα 
αυτό του περασμένου μήνα στοίχισε
100.000 αγγλικές λίρες.

Το ρομπότ αστυφύλακας ήταν 
ιδέα μιας υπαλλήλου της Στέλλας 
Λάνγκ του Τμήματος Δημοσίων Σχέ
σεων της αστυνομίας του Μέρσευ- 
σάιντ.
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ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

Ο ποιητής
του ήλιου
και
της ειρηνης

Τελευταία, η Ακαδημία Αθη
νών άνοιξε τις πύλες της σ’ 
έναν από τους κορυφαίους 
των γραμμάτων μας, τον 

ποιητή Νικηφόρο Βρεττάκο. Χαρα
κτηριστικό του, η ανθρωπιστική φι
λοσοφία του έργου του και η πίστη 
του ότι η τέχνη πρέπει να υπηρετεί 
την κοινωνία και να οδηγεί στην 
πρόοδο: «Πρόθεσή μου, πάθος της 
ψυχής μου θα έλεγα, να ξυπνήσω 
στο συνάνθρωπό μου την αγάπη 
προς το αγαθό της ζωής, να του 
προξενήσω ένα χαμόγελο». Και αλ
λού: «Άλλο προνόμιο δεν αξιώνω, 
εκτός από την ύπαρξη. Έχω απο
κτήσει τον πλούτο να είμαι μια πέ
τρα, ψυχρή προς τη ματαιότητα, 
ευαίσθητη προς το φως. Δε μου 
καίει το χιόνι πια την πανάρχαια γυ
μνότητα. Αρθρώνω το λόγο μου, 
όπως εσύ το χείμαρρο. Δε με διακό
πτει η θύελλα. Πάνω της κι όταν δεν 
βλέπω, ακούω: πότε τον ήλιο και 
πότε το ανάλαφρο αμάξι της Αφρο
δίτης που πλέει αχτιδίζοντας. Συγ
κέντρωσα μέσα μου τ ’αναγκαία. Εξ
ασφάλισα ότι μου χρειάζεται για μια 
συννενόηση με την αιωνιότητα. Ευ
τύχησα» (Απόλογος σ’ ένα βουνό).

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος γεννή
θηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1911 
στην Πλούμιτσα (Κροκεές) της 
Σπάρτης. Τέλειωσε τις γυμνασιακές 
του σπουδές στο Γύθειο και το 1928

εγκαταστάθηκε στην Αθήνα για να 
σπουδάσει νομικά. Ασχολήθηκε 
όμως με τη λογοτεχνία 

Τιμημένος με τρία κρατικά βρα
βεία έχει κατακτήσει τη θέση του 
στη νεοελληνική ποίηση. Ποιητής 
της ελεύθερης φαντασίας αφήνεται 
σε λυρικές ονειροπολήσεις, άλλοτε 
στους κανόνες της μετρικής, και 
συχνότερα, σε ρυθμική διαδοχή στί
χων.

Ο ποιητής σ’ όλη τη μακρινή δη
μιουργική του πορεία έδενε στους 
οραματισμούς του τον κόσμο με τα 
λουλούδια και την ομορφιά, τη\, 
αλήθεια με τη σοφία και την απαλό
τητα, τη φύση με τη ζωή, το φως, τον 
ήλιο. Τον ήλιο που δεν κρύβεται 
πίσω από σίδερα και τσιμέντα και 
που έχει μια ξεχωριστή σημασία για 
τον ποιητή καθώς τον βλέπει σαν 
αδερφό, φίλο, προστάτη και συμπα
ραστάτη των ανθρώπων σε πολλά 
ποιήματά του:
Μας πήραν τη φωνή. Ήλιε μου ανά- 
τειλε
Μας πήραν τη βροχή. Ήλιε μου ανά- 
τειλε
πως να γυρίσουν τα πουλιά και πως 
ν’ ανθίσει ο κάμπος.

Κάπως έτσι θα πει το πικρό του 
παράπονο στην «Επιστροφή της 
Μαργαρίτας» ενώ στο «βάθος του 
κόσμου» τα χέρια του είναι:
Φορτωμένα πέτρες κομμένες 
απ’ το λατομείο του ήλιου.

Στα «θολά ποτάμια» αναφέρει:
......... Μαζεύω

με το σπασμένο χέρι μου 
ό,τι έμεινε απ’ τον ήλιο 
να σου το στείλω να ντυθείς. Έμαθα 
πως κρυώνεις.
Και μη έχοντας άλλο έξω απ’ τον 
ήλιο
τον έκοψα νομίσματα, ανέβηκα 
πάνω
στην κορφή της οδύνης. Κι από κει 
με απλωμένα
προς όλα τα σημεία τα χέρια μου 

τους τον μοίρασα.....

λέει αλλού. Για να διακηρύξει με 
τον «Διακεκριμένο πλανήτη του» 
πως πρέπει:
Να γίνει ο καθένας μας ένας ήλιος 
που σκέφτεται....

Και δείχνοντάς μας την «ταυτό
τητά» του ομολογεί:
έχω
χρέος να δίνω το παρόν, να προσέρ
χομαι
όταν βγαίνει ο ήλιος κι όταν δύει ο 
ήλιος
υπογράφοντας ευανάγνωστα: Νι
κηφόρος..

Και δεν μπορούμε βέβαια μιας και 
η αναφορά είναι για το κύριο σύμ
βολο της ποίησης του Βρεττάκου να 
μη θυμηθούμε τα «μικρά δοξαστικά 
στον ήλιο» από τη συλλογή του 
«Ηλιακός λύχνος»:

/
Σε είπα, σε δόξασα. Μου εδόθη μια 
ιδιαίτερη, άλλη φωνή, που θαρρώ 
πως δεν είναι μόνο δική μου. Οι χορ
δές των φωνών όλων των έμβιων 
πλασμάτων της γης διακλαδίζονται 
μέσα της.

Με την ίδια,
τη μία τούτη φωνή σε υμνούν 
σε υμνούνε όλα μαζί.

'  II

Καθώς ανατέλλει μεσ’ απ’ τη θά
λασσα
πίσω απ’ το δάσος ή το βουνό ο ου
ράνιος δίσκος του, σκέφτομαι πως 
θα πρέπει κι' εγώ να είμαι και δάσος 
να είμαι και θάλασσα και βουνό.
Γιατί ένας απ’ τους μικρούς ανατέλ- 
λοντες ήλιους της γης, είναι και η 
ποίηση.

I l l

Αν τόσο πολύ μνημονεύω τον ήλιο 
δεν είναι γιατί ήμουν ένα παιδί 
γυμνό και με έντυσε.

Έχω
εντολές: απ' τα δέντρα που τον 
μεταποιούν σε λουλούδια, τις μέ
λισσες που,
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ψηφίδα - ψηφίδα, τον μπάζουν διαρ
κώς στις κυψέλες τους. Κι από την 
καρδιά μου, 
που έχει μέοα της ένα 
μικρό παραπόταμο, μια φλέβα 
δική του, απ' όπου σταλάζει, 
διαρκώς, σε ποιήματα.

Ο ποιητής αυτή του την αγάπη 
στον ήλιο την ερμηνεύει σ’ ένα απ’ 
τα ποιήματα της συλλογής του 
« Μ εταστο ιχείωση ».
Αποσκευή μου και έχει μου, το 
απαντά μου
σχεδόν, όταν ήρθα στον κόσμο 
μια φούχτα σκοτάδι. Δεν είχα άλλο 
τίποτα...

Αλλά η ποίηση του Νικηφόρου 
Βρεττάκου δεν ξεχωρίζει μόνο από 
την μοναδικότητα των συμβολικών 
του συνθέσεων. Το κυριότερο γνώ
ρισμά της είναι η επαναστατικότητα 
και ο ανθρωπισμός που τη χαρακτη
ρίζουν. Στον κόσμο που δεν του 
αρέσει, ο Βρεττάκος αντιπαραθέτει 
έναν κόσμο που θα οικοδομηθεί με 
αγώνες σκληρούς και με υπέρτατο 
στόχο την κοινωνική απολύτρωση 
του ανθρώπου. Η ομορφιά, ο λυρι
σμός, το ειδυλλιακό τοπίο, η αγνό
τητα και ο εγκλεισμός της ψυχής σε 
κάποιο όνειρο από τη μία. Κι από την 
άλλη, η επανάσταση της ανθρώπι
νης συνείδησης, η επιταγή τηζ Ιστο
ρίας. Ο μύθος του «καλώς έχειν» 
που καλλιεργεί το κατεστημένο κι ο 
αγώνας που οραματίζονται οι φτω
χοί και καταφρονεμένοι, οι δια
νοούμενοι που ευαγγελίζονται τον 
κοινωνικό μετασχηματισμό.

Έτσι λοιπόν ο Βρεττάκος, που 
ένιωσε τις επιπτώσεις του πρώτου 
παγκόσμιου πολέμου, που χειρο
κρότησε τα αντιπολεμικά κινήματα 
και είδε με συμπάθεια τους αγώνες 
των εργαζομένων για μια δικαιότερη 
ζωή δίχως φόβο και ένδεια, μπάζει 
στους στίχους του και τα δυο στοι
χεία. Το όνειρο και την πραγματικό-
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τητα, και συχνά στην ποίησή του θυ
μάται το δάσκαλό του στις Κροκέες 
όταν πήγαινε στο Δημοτικό που του 
είχε πει: «Κι εσύ τι έκαμες για την 
Ειρήνη;». Κι απαντά με τους στίχους 
του:
Ό,π κι αν γράψεις λόγια 
θά'ναι
Αυτά τα λόγια που ζητώ 
να εξαφανίσω
Κι είναι γι' αυτό που έχω κόψει το 
χέρι μου
κι είναι γι' αυτό που ζυμώνομαι 
νύχτα μέρα με τη φωτιά, που 
πατήθηκα
κι έλιωσα κάτω από ένα 
τριαντάφυλλο κόκκινο...

Στο ποίημά του «Ένας στρατιώ
της μουρμουρίζει στο Αλβανικό μέ
τωπο» αναφέρει:
Μέσα σου υπάρχουν όλα τα θαύματα 
που εσύ δεν θα δεις. Όλα τα ρήματα 
που εσύ δεν θ’ ακούσεις.
Υπάρχουνε λύπες που κανείς δεν τις 
ξέρει
Υπάρχουνε βάθη που δεν τ' ανι- 
χνεύει 
ο ήλιος...

Και πιο κάτω:
Μας τον φέρανε λαβωμένονε.

Το γέλιο του το ίδιο. Τα μάτια, τα χέ
ρια του δεν έδειχναν τίποτα. Το μέ
τωπό του ήταν ήρεμο φορτωμένο, 
όπως πάντοτε. Το χιόνι στα γένια του 
είχε καθίσει με τον ίδιο απαράλλα
χτα τρόπο που κάθονταν και πάνω 
στα δέντρα...
...Πάνω μας χιόνιζε. Σ' όλων τα 
πρόσωπα βημάτιζε η θλίψη: Κάτι δά
κρυα χοντρά που καίγαν το χιόνι, 
κρεμιόνταν στα μάγουλα κι έσταζαν 
πάνω του. Κι εκείνη την ώρα πιο ζε
στό πράμα σ’ όλο τον κόσμο 
δεν ήταν θαρρώ -  γιατί χιόνιζε, χιό
νιζε
σ' όλον τον κόσμο. Είχε το σάμπαν

σκύψει θαρρείς και χιόνιζε κι έκ- 
λαιγε
κι έσταζε πάνω στην άσπρη του ακί
νητη
μάσκα: «Λουλούδι μου!»....

Ο Νικηφόρος Βρεττάκος δεν 
έπαψε σ’ όλη του τη ζωή, να προ
βληματίζεται και να προβληματίζει 
για την παράνοια του πολέμου και το 
μεγάλο αγαθό της ειρήνης. Ενδει
κτικά της φιλοσοφίας του της σχετι
κής με τον πόλεμο και την ειρήνη 
είναι τα παρακάτω ποιήματα:

Έξω από τα καταφύγια τους
Ιράν -  Ιράκ

200.000 νεκροί.
Με τον ήλιο τη μέρα, το φεγγάρι τη 
νύχτα, παντού, τους εζήτησαν οι μα
νάδες τους.
Δεν τους βρήκανε να ρεμβάζουν 
ξαπλωμένοι
στην αμμουδιά, δεν τους βρήκανε 
στα περιβόλια τους.
Κι αν τους έβρισκαν τι; Να τους πή
γαιναν πού;
Να τους έκρυβαν πού; Μετανιώ
νουν ε
για το λάθος τους. Ευχαρίστησαν το
Θεό
που τις βοήθησε και τους γέννησαν.

Δεν γνώριζαν 
πως, σ' αυτούς τους καιρούς, είναι 
επικίνδυνο
να βγαίνει ένας άνθρωπος έξω από 
τη μήτρα του.

Επιτάφιο στον αέρα.
Β' Παγκόσμιος Πόλεμος 
50 εκατομμύρια νεκροί.

Τι να γράψετε πάνω μας και που να 
το γράψετε.
Έχοντας ήδη εγκαταλείψει τους τά
φους μας,
περιφερόμαστε άστεγοι. Δεν μας 
είχε περάσει
απ’ το νου, πολεμώντας, πως σε τί
ποτε άλλο

δεν θα χρειάζονταν η θυσία μας, 
παρά μόνο:
Να γίνουνε βάσεις πυραύλων οι 

τύμβοι μας.

Πυρηνικός όλεθρος

Αν υπήρχε ένας γείτονας ουρανός 
με αγγέλους, λίγο πριν απ' την έκ
ρηξη, θα ερήμωνε.
Θα κατέβαιναν όλοι, να σταθούνε 
αμίλητοι
στα προσκέφαλα των παιδιών και 
κοντά
στα σκηνώματα όλης της άλλης ζωής 
του πλανήτη μας, για το ύστατο ρέκ
βιεμ
τη στιγμή που θ' ανάψουνε όλα και 
που,
τελευταίο χαρτί, θα γυρνά η «Ωδή 
στη Χαρά» του Μπετόβεν στον αέρα, 
φλέγόμενη.

Κάτω από την υπερκόσμια απρό
σωπη σιωπή και μέσα στην εγκόσμια 
πολυπρόσωπη αθλιότητα της αν
θρώπινης ζωής ύψωσε πέτρα με πέ
τρα, βογγητό με βογγητό, το δικό 
του σύμπαν ο ποιητής Νικηφόρος 
Βρεττάκος. Τη δική του μορφή της 
ελευθερίας. Που δεν είναι μια αφη- 
ρημένη έννοια αλλά συγκεκριμένες 
στιγμές του πραγματικού κόσμου 
μας. Εσείς σκεφθείτε αν θέλετε: Το 
σύμπαν της αυταπάτης του ποιητή. 
Μιας αυταπάτης όμως που γνωρίζει 
τα όρια της. Κι έτσι γίνεται κάτι δια
φορετικό από αυταπάτη. Γίνεται μο
νοπάτι πραγματικής ελευθερίας ή 
έστω καημός πολυσήμαντος για την 
ανθρώπινη απελευθέρωση στην 
παγκοσμιότητά της.
Σημειώσεις:
Πάρθηκαν από το βιβλίο του Μιχάλη Σταφυλά 
..ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ: Ο ποιητής που 
μάχεται για την ομορφιά και την Ειρήνη του 
κόσμου».
Εκδόσεις: ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ
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Περνώντας
τα
σύνορα...

Κάθε χρόνο, εκατομμύρια Ευρω
παίοι -  πιθανότατα, ανάμεοά τους 
και σεις -  διασχίζουν τις δώδεκα ' 
χώρες της κοινότητας, με κάθε εί
δους συγκοινωνιακό μέσο (αερο
πλάνο, αυτοκίνητο, πλοίο, σιδηρό
δρομο) αλλά ακόμα και με ποδήλατο 
ή και με τα πόδια. Πρόθεσή τους: η 
καλύτερη γνωριμία ανάμεσα στους 
γείτονες λαούς, η αλληλεκτίμηαή 
τους, η τελειοποίηση των γνώσεών 
τους γύρω από τη γλώσσα, το μορ
φωτικό επίπεδο, τον πολιτισμό και 
τον τρόπο ζωής των ανθρώπων.

Μέσα απ' αυτές τις σελίδες 
έχουμε σκοπό να σας βοηθήσουμε -  
όσο γίνεται -  στο ευρωπαϊκό σας τα
ξίδι.

Όχι δασμοί
Βέβαια, υπάρχουν ακόμα τελω

νεία και τελωνειακοί στα σύνορα των 
κρατών - μελών της Ε.Ο.Κ., και 
υπάρχουν γιατί, ναι μεν καταργήθη- 
καν οι τελωνειακοί δασμοί (αυτό θα 
ισχύσει και για την Ισπανία και την 
Πορτογαλία, από το 1996) αλλά υφί- 
στανται πάντα διαφορές στην έμ
μεση φορολογία (ποσοστό φόρου 
προστιθέμενης αξίας, φόρος στα 
καπνά, τα οινοπνευματώδη κ.λ.π.) με 
αποτέλεσμα την φορολογική ιδιαι
τερότητα της κάθε χώρας. Ωστόσο 
προβλέπεται ότι όλα αυτά -  επομέ
νως και οι τελωνειακοί έλεγχοι -  θα 
καταργηθούν ως το τέλος του 1992.

Για το μέχρι τότε διάστημα, η Κοι
νότητα έχει λάβει ορισμένα μέτρα, 
που ευκολύνουν τη ζωή μας. Μπο
ρείτε λοιπόν να εισάγετε στη χώρα 
καταγωγής σας, ελεύθερα -  δηλ. 
χωρίς δασμούς στα σύνορα -  διά
φορα προϊόντα και αντικείμενα που 
αγοράσατε από ένα άλλο κράτος της 
Κοινότητας, αξίας ως 350 ECU (1 
ECU = 134,5 δρχ.). Μπορείτε επίσης 
χωρίς δασμούς να φέρετε στη χώρα 
σας μια ποσότητα τσιγάρα, καπνό, 
οινοπνευματώδη και αρώματα.

Τα αδασμολόγητα είδη δεν επι
τρέπεται να γίνουν εμπορεύσιμα. 
Ενδέχεται να είναι μειωμένα για 
τους κατοίκους συνοριακών περι
οχών, τους οδηγούς οχημάτων διε
θνών διαδρομών και τους στρατιωτι
κούς που στρατοπεδεύουν στο εξ
ωτερικό.



Σ υ γ κ εκ
Είδη

ρ ιμ έν α  είδτ
Εισαγόμενα από 
κράτος-μέλος της 
Κοινότητας

)
Εισαγόμενα από 
άλλα κράτη

Τσιγάρα (κομμάτια) ή 
πουράκια ή 
πούρα ή
Καπνός πίπας (γραμμάρια)

300
150
75

400

200
100
5(5

250

Επιτραπέζια κρασιά (λίτρα) 5
4 για τη Δανία

2

Αφρώδη κρασιά, λικέρ, απεριτίφ, 
οινοπνευματώδη 
μέχρι 22° (λίτρα), ή 
οινοπνευματώδη ποτά πάνω από 
22° (λίτρα)

3

1,5

2

1

Καφές (γραμμάρια) ή 
απόσταγμα καί «εσάνς»

1.000
400

500
200

Τσάι (γραμμάρια) ή 
απόσταγμα καί «εσάνς»

200

80

100

40

Αρώματα (γραμμάρια) 75 50

Κολώνιες (λίτρα) | 3/8 1/4

Νέοι κάτω των 17 ετών όεν δικαιούνται να «περάσουν» αδασμολόγητο καπνό 
πίπας, κρασιά και οινοπνευματώδη. Κάτω των 15 ετών δεν δικαιούνται 
αδασμολόγητο καφέ. Πιο αυστηροί περιορισμοί ισχύουν για τους Δανούς, που 
ταξιδεύουν στο εξωτερικό για διάστημα μικρότερο από 48 ώρες. __________

Πράσινος δίσκος
Όπως ήδη θα έχετε αντιληφθεί, οι 

διατυπώσεις στα σύνορα έχουν γίνει 
αισθητά ελαστικότερες τα τελευταία 
χρόνια. Το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερ- 
μανία. το Λουξεμβούργο κι η Ολλαν
δία, προωθούν με γοργό ρυθμό τα 
μέτρα που επιτρέπουν στους αυτο
κινητιστές να περνούν τα σύνορα 
πιο γρήγορα. Η τοποθέτηση του 
«πράσινου δίσκου» στο μπροστινό 
τζάμι του αυτοκινήτου σας διευκο
λύνει το «πέρασμά σας». Πράσινο 
δίσκο μπορείτε να προμηθευτείτε 
από τις εθνικές λέσχες αυτοκινήτου 
ή από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία.

Αλλά μπορείτε και σεις να τον 
κατασκευάσετε με μόνη προϋπό
θεση' η διάμετρός του να είναι 8 
εκατοστά.

Ειδικοί διάδρομοι
Εξάλλου, στα περισσότερα ευρω

παϊκά αεροδρόμια, υπάρχουν ειδι
κοί διάδρομοι, για τους πολίτες της 
κοινότητας, που διευκολύνουν τους 
αστυνομικούς και τελωνειακούς 
ελέγχους.

Διαβατήριο ή ταυτότητα
Για να ταξιδέψει κανείς σε μια 

χώρα της κοινότητας αρκεί το εθνικό 
διαβατήριο ή εθνική ταυτότητα -  
φυσικά, εν* ισχύ.

Από το 1985 υπάρχει το ευρωπαϊκό 
διαβατήριο, που ήδη εκδίδεται στο 
Βέλγιο, στη Γαλλία, στη Δανία, στην 
Ελλάδα, στην Ιταλία και στο Λουξεμ
βούργο. Στις υπόλοιπες χώρες πρό
κειται σύντομα να αρχίσει η στα
διακή εφαρμογή του.

Αδεια οδήγησης
Μέσα σε τακτή και εύλογη προθε

σμία, αναμένεται η έκδοση της ευ
ρωπαϊκής άδειας οδήγησης και κυ
κλοφορίας, αλλά έως τότε... μη λη
σμονήσετε φεύγοντας για ευρω
παϊκό ταξίδι, να πάρετε μαζί σας την 
εθνική άδεια οδήγησης, που ισχύει 
για όλες τις χώρες της κοινότητας. 
Πάρτε μαζί σας και την πράσινη 
κάρτα της ασφάλισης. Όχι ότι 
χρειάζεται να την επιδείξετε στα 
σύνορα, αλλά θα σας χρειαστεί -  ο 
μη γένοιτο-αε περίπτωση ατυχήμα
τος.

Η ασφάλεια ασθένειας
Όχι, δεν χρειάζεται ειδική ασφά

λιση για την Ευρώπη! Η κοινωνική 
ασφάλιση της χώρας σας είναι αρ
κετή. Μόνο... προσοχή! πρέπει να 
προμηθευτείτε από το ταμείο ή τον 
οργανισμό, όπου είστε ασφαλισμέ
νοι, το έντυπο Ε 111. Αυτό σας δίνει 
το δικαίωμα, αν -  και πάλι ο μη γέ- 
νοιτο -  αρρωστήσετε στη χώρα που 
πραγματοποιείτε το ταξίδι σας, να 
έχετε πλήρη ιατροφαρμακευτική και

οδοντιατρική περίθαλψη, που προ- 
βλέπεται από τη νομοθεσία της χώ
ρας όπου βρίσκεστε και που παρέ
χεται από το Ίδρυμα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.)*.

Και ο.... σκύλος σας; Το......
γεράνι σας;

Σ' αυτόν τον τομέα δεν υπάρχουν 
κοινοί Ευρωπαϊκοί κανόνες. 
Ωστόσο, μπορείτε να πάρετε μαζί 
σας τον αγαπημένο σας, τετράποδο 
φίλο, αλλά πριν, ενημερωθείτε από 
την πρεσβεία ή το προξενείο της 
χώρας που θα επισκεφτείτε ή των 
χωρών από τις οποίες θα περάσετε, 
για τις διατυπώσεις που είναι αναγ
καίες. Και για τα φυτά δεν υπάρχουν 
κοινοί κανόνες. ΓΓ αυτό μη λησμο
νήσετε, προκειμένου να πάρετε μαζί 
σας ένα φυτό, να προμηθευτείτε, τα 
πιστοποιητικά «φυτο'υγειονομικού 
ελέγχου» που παρέχονται από τις 
αρμόδιες εθνικές αρχές.

* Εξαιρούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι 
και τα μέλη των οικογενειών τους κα
θώς και οι εξομοιούμενοι με τους δη
μοσίους υπαλλήλους.
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υτε

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΧΩΡΙΣ 
ΜΑΥΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

Στο σταυρόλεξο αυτό, το τελευ
ταίο γράμμα κάθε λέξης είναι το 
πρώτο της επόμενης, οριζόντια και 
κάθετα. Τα γράμματα βοηθούν να 
βρεθούν οι λέξεις που ζητούν οι 
ορισμοί.

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. Χημικό στοιχείο -  Πόλη της Ιαπω
νίας -  Ζυγό.

2. Λάδι... καθαρευουσιάνικο. -  Τα 
θέλει ο πλεονέκτης. — Έντονα. — 
Όλο.

3. Αν κοπεί αυτή πεθαίνεις ακα
ριαία. -  Πρόθεση με απόστροφο. 
-  Προστακτική ρήματος. -  Αντω
νυμία (δημοτ.).

4. Όμοια σύμφωνα. -  Σταγόνα 
(καθ.). -  Άλλη γραφή του Αδάμ. -  
Μελλοντικό. -  Καταχρηστική 
πρόθεση (αρχ). -  Είμαι μέσα στα 
πράγματα (ξενογλ.).

5 Γόνιμη έκταση στην έρημο (καθ.). 
-Ατελείωτη πόλη της Ισπανίας. -  
Τίμιο.

6 Άφωνο θύμα. -  Υπάρχει τέτοιο 
παγωτό. -  Συναινεί. -  240. -  Γνω- 
στή φίρμα ρούχων. -  Αρχαία ανα
φορική αντωνυμία.

7. Είναι το βατράχι. -  Ο οποίος. -  
Ανορθόγραφος σκώρος. -  Γυναι- 
κείο χαϊδευτικό.

8 Παλιά μας τραγουδίστρια. -  
Αυγά. -  Παιχνίδι για τηλεόραση. -  
Μισός σαιξπηρικός ήρωας (ανορ- 
θογρ.). -  Μισό γιλέκο. -  Πόλη της 
Αμερικής (πρώτο συνθετικό).

9. Ξένο πρακτορείο ειδήσεων. -  
Μιαρό. -  Άνθρωπος... Γάλλων. -  
Γειτονικά σύμφωνα. -  Ακατάλη- 
τος λαχνός.

10. Ιταλιάνα Μιχαλίτσα. — Εταιρικά 
αρχικά. -  Φάρμακο για τη βαρυ- 
στομαχιά. -  Συμβολίζουν το μι
κρό ροκέ στο σκάκι. -  Συγκοινω
νιακά αρχικά.

11. Σουρβιά. -  Δηλώνουν εξαιρε
τική ποιότητα. — Ατέλειωτη 
άρση. -  Εκεί μένουν πρόβατα. -  
Θηλυκή αντωνυμία (αρχ.). -  
Υπάρχει και τέτοιο μπαρ.

12. Παλιός οδηγός ράλλι. -  Αναφο
ρική αντωνυμία, στον πληθυν
τικό -  Μαζί.

13. Είναι και οξεία μερικές φορές. — 
Άγαλμα στο Μουσείο Δελφών.

ΚΑΘΕΤΑ:

1. Εκεί φυλάσσεται ο νεκρός. -220.
2. Παιδική αρρώστεια. -  Χημϊκό- 

στοιχείο. -  Πρώτο συνθετικό ξέ
νων αερογραμμών.

3. Αποικία και λιμάνι της Σικελίας. -  
Πολύ μορφωμένα. -  Προτρέπει. -  
Αποκαλείται καλό... ένα πλωτό 
μέσο.

4 Γνωστό για το καρναβάλι του. -  
Είναι ο άνθρωπος. -  Ατελείωτο 
ανδρικό όνομα (ανορθ.). -  Ποτα
μός και πόλη της Ευρώπης. -  
Μισή πορεία πλοίου.

5. Όμοιο με το 10δ' -  ... Ρέντινγκ, 
γνωστός μαύρος τρομπετίστας. -  
Υπάρχουν και τέτοιες περιοχές. -  
Σπορ.

6 230. -  Μισή σκυλίσια αρρώστια. — 
Εκπέμπεται αυτό. -  Επάνω (ξε
νικά). -  Απορυπαντικό. -  Δύο 
σύμφωνα. -  Μισός χτύπος.

7. Πρώτης ποιότητας.-Μισή αδικία.
— «Γλυκειά...» ατέλειωτη θεα
τρική επιτυχία. -  Ποιότητα μαλ
λιού. Ατέλειωτος ποταμός και 
πόλη της Γερμανίας -  Αηδία 
(αρχ.).

8. 24. -  Μόριο. Άπιστος. -Δ ικά σου.
-  ...αριστεύειν (αρχ. ρήση). -  
Πόλη της Γαλλίας στη γλώσσα 
της.

9. Μουσικό όργανο. -  Έδωσε τ ’ 
όνομά της σε πασίγνωστη αρχαία 
τραγωδία. -  Ατελείωτα γκέμια, 
χαλινάρια.

10. Το τρίτο αιματοκύλησε την αν
θρωπότητα. -  Φτιάξιμο σπιτιού,

οικοδόμηση. -  Αναφορική αν
τωνυμία. -  Άρθρο με πρόθεση.

11. 380.-Πρέπει να προστατεύεται.
-  Τελικός σύνδεσμος. -  Επιφώ
νημα πόνου.

12. Θεραπεύεται. -  Νησιώτικη ορο
σειρά μας.-Γ νωστόςπύραυλος,
-  Ένας από το Τρίο Στούτζες.

13. Είναι και ο ξυδάτος (καθ.). -  
Ξένη αεροπορική εταιρεία. -  
Χαρακτηρισμός αδύνατης. -  
Όμοιο με το 6γ οριζόντια.

Μαρία Λεβέντη

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:

1. ΝΙΤΡΟ -  ΟΣΑΚΑ -  ΑΡΤΙΟ.
2. ΕΛΑΙΟ -  ΟΛΑ -  ΑΔΡΑ -  ΑΠΑΞ.
3. ΚΑΡΟΤΙΔΑ -  ΑΠ. -  ΠΙΕΣ-ΣΥ.
4. ΡΡ. -Ρ Α Ν ΙΣ -Σ ΙΘ .-Θ Α -Α Χ Ρ Ι- 

ΙΝ.
5. ΟΑΣΙΣ-ΣΟΡΕ -  ΕΝΤΙΜΟ.
6. ΘΜ. -  ΜΟΚΑ -  ΑΣ -  ΣΜ. -  ΜΟ- 

ΤΙΒΟ. — ΟΣ.
7. ΑΜΦΙΒΙΟ. -  ΟΣ. -  ΣΙΣ. -  ΣΑΣΑ.
8. ΛΩ. -  ΩΑ. -  ΑΤΑΡΥ. -  ΥΑΓ. ΓΙΛ. -  

ΛΑΣ.
9. ΑΝΣΑ. -  ΑΝΟΣΙΟ. -  ΟΜ -  ΜΛ. -  

ΛΟΤ.
10 ΜΙΚΑΕΛΑ. -  ΑΕ. -  ΕΝΟ. -  ΟΟ. -  

ΟΣΕ.
11. ΟΑ.-ΑΑ.-ΑΡΣ.-ΣΤΑΝΗ.-ΗΣ.- 

ΣΝΑΚ.
12. ΣΙΡΟΚΟ.-ΟΣΑ.-ΑΝΤΑΜΑ.
13. ΚΡΙΤΙΚΗ.-ΗΝΙΟΧΟΣ.

ΚΑΘΕΤΑ:

1. ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ -  ΣΚ.
2. ΙΛΑΡΑ. -  ΑΜΜΩΝΙΑ. -  ΑΙΡ.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ί .  ΤΑΡΑΣ -  ΣΟΦΑ. -  ΑΣ. -  ΣΚΑΡΙ.
. ΡΙΟ. —ON. -  NIKITA. -ΑΑΡ. -  POT.
. 0 0 . -ΟΤΙΣ.-ΣΑΒΑΝΕΣ.-ΣΚΙ. 

ΣΛ. -  ΛΙΣ. -  ΣΟΣ. -  ΣΙΡ. -  ΡΟΛ. -  
AT. -  ΤΟΚ.

7. ΑΑ.-ΑΔΙ.-ΙΡΜ.-ΜΟΥΣ. -ΣΑΑ. -  
ΑΣΗ.

8. ΚΔ.-ΔΑ. -ΑΘΕΟΣ.-ΣΑ.-ΑΙΕΝ.- 
ΝΑΝ.

9. ΑΡΠΑ. -  ΑΝΤΙΓΟΝΗ. -  ΗΝΙ.

10. ΡΑΙΧ. -ΧΤΙΣΙΜΟ. -  ΟΣ. -ΣΤΟ
11. ΤΠ. -  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. -  ΝΑ. -  Α:
12. ΙΑΣΙΜΟΣ. -  ΣΑΟΣ. -  ΣΑΜ. - Μ(
13. ΟΞΥΝΟΣ. -  ΣΑΣ. -  ΣΤΕΚΑ. -  Α)



Η ελληνική ομάδα της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Φωνογραφικής Βιο
μηχανίας ευχαριστεί θερμά τους 
παρακάτω αστυνομικούς που συν
έβαλαν αποφασιστικά στη δίωξη της 
κασετοπειρατίας από τον Οκτώβριο 
του 1985 ως το Νοέμβριο του 1986.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
αστυνόμους Θεοφάνη Κουκουβίνη (διοικητή), Αναστάσιο 

Σκρεπετό, αρχιφύλακα Αχιλλέα Μπρούτα, αστυφύλακες Κων. 
Γκαραβέλα, Στυλιανό Μακρή.

Α.Τ. ΤΑΞΕΩΣ ΟΑΚΑ/ΚΑΛΟΓΡΕΖΑΣ
αστυνόμους Θωμά Καπνογιάννη (διοικητή), Κων. Καρα- 

γιαννίδη, υπαστυνόμο Νικόλαο Μέρδη, αρχιφυλακα Εμμ. Πα- 
παδάκη.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
αστυνόμο Γεώργιο Αναγνωστόπουλο (διοικητή), αρχιφύ- 

λακα Ιωάννη Ζυγούρη.
Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ 

αστυνόμο β ' Ευάγγελο Παπαναστασόπουλο (διοικητή), 
αστυφύλακες Γεώργιο Κιουλαφίδη, Γεώργιο Κόφα.

ΣΤ Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 
αστυνόμο α Ιωάννη Μακρή (διοικητή), υπαστυνόμο Ιωάννη 

Κώτσαρη.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Α Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
αστυνόμο α ' Γεώργιο -ουρή (διοικητή), υπαστυνόμους 

Σωτήρη Μαλλιδάκη και Αντώνιο Μπαμιατζή, ανθυπαστυνόμο 
Νικ. Κανελλόπουλο, αστυφύλακα Δημ. Παραστατίδη.

Β Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
αστυνόμο β ’ Παναγιώτη Τσίχλη (διοικητή), υπαστυ

νόμο Ιωάννη Λιούκα, ανθυπαστυνόμο Φώτιο Ντέλια, 
αρχιφύλακα Αλέξανδρο Αξιώτη.

Δ Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
αστυνόμο Α γγελο Χοροζίδη (διοικητή), υπαστυνόμο Αρ- 

γυρόπουλο Αργυρόπουλο, αρχιφύλακα Δημ. Τζιμίκα.
Ε Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

αστυνόμο α ’ Δημοσθένη Κρυονίδη (διοικητή), υπαστυνό
μους Χρήστος Κόνιαρο και Παναγ. Γκράνα, ανθυπαστυνόμο 
Χαράλαμπο Πρεμπόνη, αρχιφύλακα Γεώργιο Μαυρίδη, αστυ
φύλακες Κυριάκο Αναστασίου, Κων/νο Δροοόπουλο και Πα- 
ναγ. Ψωμαδόπουλο.

Θ Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
αστυνόμο α ' Δημ. Γκουλιώνη (διοικητή), υπαστυνόμο 

Γεώργιο Σακονίδη.
ΕΠΑΡΧΙΑ

Α.Τ. ΤΑΞΕΩΣ ΑΙΓΙΟΥ
υπαστυνόμους Παναγ. Τσάμη (διοικητή) και Κων. Κορδάτο, 

αρχιφύλακες Αποστ. Παπαίωάννου και Ευθύμιο Ζιώγα.
Α.Τ. ΤΑΞΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

αστυνόμο α ’ Παρασκευά Φουτζιτζή (διοικητή), ανθυπα
στυνόμο Μάλαμα Κοντογιώργο, αρχιφύλακα Ευστάθιο Σιδη- 
ρόπουλο.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΜΦΙΣΣΑΣ
υπαστυνόμο Παναγ. Τακάκη (υποδιοικητή) ανθυπαστυνό- 

υο Ξουρή, αρχιφύλακα Αθανάσιο Μπάζα.
Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΡΓΟΥΣ

ανθυπαστυνόμο Δημήτριο Μούσχουρη.

ΑΣΤ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ
αστυνόμο θ ’ Αλέξανδρο Τσιαλδάκο (διοικητή), αρχιφύλα

κες Ελευθέριο Καραμπούκα και Παύλο Πετρίδη, αστυφύλακα  
Παναγ. Παναγιωτίδη.

Α.Τ. ΤΑΞΕΩΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
αστυνόμο α ’ Ελευθ. Πανταζή (διοικητή), αρχιφύλακα Ιωάν

νη Κελεσίδη.
ΑΣΤ. ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΛΑΤΑ

ανθυπαστυνόμο Αθαν. Κανέλλο (διοικητή), αρχιφύλακες 
Γεώργιο Ξενιτόπουλο και Ιωάννη Τριανταφύλλου.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
αστυνόμο α ' Γεώργιο Μπαϊραμάκη (διοικητή), ανθυπαστυ

νόμο Ευάγγελο Γκέκα, αρχιφύλακες Ηλία Δημητριάδη, Γεώρ- 
γιο Παπαντωνίου, και Παναγ. Χρόνη, αστυφύλακες Ιωάννη Να- 
κόπουλο, Ιωάννη Μπουτζουκίδη.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ 
αστυνόμο Γεώργιο Κούταη (διοικητή), ανθυπαστυνόμους 

Σαμ. Μαυριδη, Αθαν. Πεχλιβάνη και Θεοδ. Κίρτσο, αρχιφύλακα 
Κων. Κακαράντζα.

Α.Τ. ΤΑΞΕΩΣ ΘΗΒΩΝ
υποδιευθυντή Ηλία Κσνταξή (διοικητή), αστυνόμο β ’ Αθαν. 

Πολυχρονόπουλο, αρχιφύλακες Νικόλαο Καλογερόπουλο και 
Δημήτριο Ζήση.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 
αστυνόμο α ’ Βασίλειο Κοντέα (διοικητή), αστυνόμο β ’ Κων. 

Μακριδη, υπαστυνόμο Ιωάν. Δουτζίδη, ανθυπαστυνόμο Πα- 
ναγ. Κουρτερίδη, αρχιφύλακα Ελευθ. Καίδετζή, αστυφύλακα  
Αποστ. Σοφούλη.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ 
αστυνόμο α ’ Αρ ιστοτέλη Μόσχο (διοικητή), υπαστυνόμο 

Σπ. Μαστρογιάννη, ανθυπαστυνόμο Δημ. Παπαχρήστου, αρ
χιφύλακα Παναγ. Ντάλλη, αστυφύλακες Θεοδ. Γεωργόπουλο, 
Χρηστό Σιμό και Απόστ. Χήρα.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΙΛΚΙΣ
αστυνόμο β ’ Π. Παρασκευόπουλο (διοικητή), υπαστυνόμο 

Κων. Παπαγεωργίου, ανθυπαστυνόμο Νικ. Τριανταφύλλου, 
αρχιφύλακα Δ. Αραμπατζή, αστυφύλακα Π. Παπαδόπόυλο.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
αστυνόμο α ’ Βασίλειο Νασιόπουλο (διοικητή), ανθυπαστυ

νόμους Ηρακλή Τσακσάρα και Θεολόγο Παλκιτζίδη.
Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

αστυνόμο α ’ Παύλο Δημητρίου (διοικητή), υπαστυνόμο X. 
Μπρατσουκάκη, ανθυπαστυνόμους Χρ. Κουτσογιάννη και Ε
λευθ. Νούτσο, αστυφύλακα Παν. Τσακιρόπουλο.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 
αστυνόμο α ' Θωμά Αναγνωστόπουλο (διοικητή), υπαστυ- I 

νόμο Στέφανο Κόκκαλη, ανθυπαστυνόμους Ναπολέωντα Ζα- 
χάρη και Ιωάννη Παράσχη, αρχιφύλακες Αν των. Μπακαβέλης,
Γεώργιο Τηλέλη και Δημήτριο Κούτσικο, αστυφύλακες Απόστ.
Γώγο, Δημ. Κίτσο και Δημ. Μπρέλα.

Α.Τ. ΤΑΞΕΩΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
αστυνόμο α ' Κων. Κωστόπουλο (διοικητή), αρχιφύλακες 

Νικόλαο Καραγιάννη και Σ τέργ ιο  Μουρτσιλάκη.
Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

αστυνόμο αΊω άννη Λεπίδα (διοικητή), υπαστυνόμο Σωτή
ρη Κόκκαλη, ανθυπαστυνόμο Κων. Σουφλέρη, αρχιφύλακα 
Δημ. Κρόκο.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
υποδιευθυντή Γεώργιο Σοφαδίτη (διοικητή), υπαστυνόμο
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Ιωάννη Τιμπλαλέξη, αστυφύλακές Ιωάννη Καψάλη και Γεώργιο 
Πέτρου.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ
αστυνόμο α ' Απόοτ. Γιαντσίδη (διοικητή), υπαστυνόμο 

Κων. Ταχτοίδη, ανθυπαστυνόμο Αθαν. Μαυρίδη, αρχιφύλακες 
Σταύρο Παναγιωτόπουλο και Αλέξ. Γιαννακίδη.

Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
αστυνόμο α ' Παντελή Τσιαντούλα (διοικητή), αστυνόμο β ' 

Χρήστο Κατσίμπρα, υπαστυνόμους Δημοσθένη Λαζαρίδη και 
Κων. Ντομάζη, ανθυπαστυνόμο Ευαγ. Παπαθασιλείου.

Α.Τ. ΤΑΞΕΩΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ
αστυνόμε α 'Ζαχαρία Καπαγερίδη (διοικητή), υπαστυνόμο 

Χαράλαμπο Γ ούλα, αρχιφύλακα Βενιαμίν Παπαδόπουλο.
Α.Τ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ

αστυνόμο α ' Γεώργιο Κρεατόπουλο (διοικητή), υπαστυνό
μο Βασίλειο Λιώρη, ανθυπαστυνόμο Κων. Μάρκου, αρχιφύλα
κα Δημήτρ ιο Γάκη.

ΕΥΧΑΡΙ ΣΤΗΡΙ Α
• Ο κ. Χρήστος Βάλμας ευχαριστεί τον διοικητή του 

Α.Τ.Τ. Γαλατίστης Χαλκιδικής υπαστυνόμο Κων/νο 
Αναγνώστου καθώς και τους άνδρες του Α.Σ.Τ. Πα- 
λαιοχώρας Χαλκιδικής οι οποίοι με επικεφαλής τον 
αρχιφύλακα Ηλία Γκέκα συνέλαβαν τους δράστες 
κλοπής που έγινε σε βάρος του την 26-3-1987 στην 
Παλαιοχώρα και οι οποίοι του είχαν αφαιρέσει το 
χρηματικό ποσό των 1.500.000 δρχ. που του αποδό
θηκε μετά τη σύλληψη.

• Οκ. Κώστας Παπιγκιώτης με ευχαριστήρια επιστολή 
του προς τον αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ευχαριστεί τον αστυνόμο Β' Χρήστο Τσιτσέ διοικητή 
του Α.Τ.Τ. Λούρου Πρέβεζας και τον ανθυπαστυ
νόμο Κωνσταντίνο Δρόλαπα του ίδιου τμήματος, για 
την ταχύτητα που έδρασαν σε τροχαίο ατύχημα που 
έγινε την 17-12-1986 στο οποίο τραυματίσθηκε ο 
ανιψιός του επιστολογράφου, Ιωάννης Παπιγκιώ- 
της.

• Ο κ. Ευάγγελος Καρύκας ευχαριστεί μέσω του αρ
χηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, το προσωπικό 
του Αστυνομικού Τμήματος Καρύστου για την βοή
θεια και το ενδιαφέρον που επέδειξαν κατά τον 
αποκλεισμό του στην επαρχιακή οδό Καρύστου -  
Χαλκίδας.

• Τα παιδιά του κτηνοτρόφου Αντώνη Τριανταφίλη 
ευχαριστούν τους άνδρες της Αστυνομίας Καρύ
στου για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για την 
διάσωση του πατέρα τους ο οποίος είχε αποκλει
σθεί από τα χιόνια.

• Ο πρόεδρος της κοινότητας Γαλαξιδίου κ. Ηλίας 
Μιχόπουλος εκφράζει τα θερμά του συγχαριτήρια 
προς τον διοικητή του Τμήματος Ασφάλειας 
Άμφισσας υπαστυνόμο Παναγιώτη Τακάκη καθώς 
και τους άνδρες του, για τη σύλληψη του επικηρυ

γμένου και οπλοφορούντος δολοφόνου Ηλία Βα- 
κλαίδή του Ευθυμίου ο οποίος διέφευγε τη σύλ
ληψή του για 6 χρόνια.

•  Ο κ. Παναγιώτης Γ. Μαργώνης ευχαριστεί τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης καθώς και όλους όσους 
συνέβαλαν στη σύλληψη του Ηλία Βακλαϊδή ο 
οποίος είχε σκοτώσει την 30-5-1981 τον γιο του 
Γεώργιο Μαργώνη.

• Ο κ. Παναγιώτης Γεωργαντάς δ/ντής του Ξενοδο
χείου «Γαλήνη» συγχαίρει τους αστυνομικούς της 
Ασφάλειας Άμφισσας για τη σύλληψη του Ηλία Βα- 
κλαϊδή.

• Ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Χάρης Σαββίδης ευχα
ριστεί τον επικεφαλής αξιωματικό καθώς και τους 
άνδρες του οι οποίοι με την άψογη και υποδειγμα
τική τήρηση της τάξης συνετέλεσαν στην καλύτερη 
διεξαγωγή του αγώνα μεταξύ του ΠΑΟΚ και του 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ της 1-3-1987.

• Ο νομάρχης Έβρου κ. Αντώνης Κωβαίος εκφράζει 
τα συγχαρητήριά του προς τον αστυνομικό δ/ντή 
Έβρου Στυλιανό Ευφραιμίδη καθώς και προς τους 
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και οπλίτες των ανά 
τον Νομό υπηρεσιακών Μονάδων, για την σημαν
τική και αποτελεσματική προσφορά των υπηρεσιών 
τους στην προσπάθεια της Νομαρχίας για την αντι
μετώπιση της κακοκαιρίας και των συνεπειών της.

• Ο Σύνδεσμος εργαζομένων πολεμικού ναυτικού 
εκφράζει προς την ηγεσία του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης καθώς και της Ελληνικής Αστυνομίας, 
τις ευχαριστίες του για τον άξιο και «υπεύθυνο άν
θρωπο» αστυφύλακα Νίκο Καψάλη ο οποίος την 
11-12-1986 με αυτοθυσία ενήργησε αποφασιστικά 
και επανέφερε στη ζωή κάποιον συνάδελφό τους ο 
οποίος έπαθε ανακοπή της καρδιάς κατά τη διάρ
κεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των εργα
ζομένων στο γήπεδο ΑΙΑΝΤΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

• Ο ιατρικός σύλλογος Αίγιου ευχαριστεί τον διοι
κητή του Α.Τ.Τ. Αίγιου Χρ. Κλίτσα για την κατατοπι
στική και γλαφυρότατη ομιλία του για τα Ναρκωτικά 
στη μεγάλη συγκέντρωση γονέων και κηδεμόνων 
της 15-2-87 στο Αίγιο.

• Η κ. Ε. Σακελλαράκη προϊσταμένη της ΙΑ' Εφορίας 
Προϊστορικών -  Κλασικών αρχαιοτήτων ευχαριστεί 
για τη συνδρομή της αστυνομικής διεύθυνσης Εύ
βοιας μέσω του αστυφύλακα του Α.Τ. Ερέτριας 
Λεωνίδα Βουτσερά, κατά τη μεταφορά από το Μου
σείο Ερέτριας στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, 
αρχαίων αντικειμένων προκειμένου να συμπεριλη- 
φθούν στην Έκθεση της Αγγλικής Αρχαιολογικής 
Σχολής.

• Ο πρόεδρος της κοινότητας Παγώντα Εύβοιας κ. 
Χρήστος Ζησιμάκης ευχαριστεί την Αστυνομική 
Διεύθυνση Εύβοιας για την συμπαράσταση και 
βοήθεια που προσέφερε κατά τον αποκλεισμό της
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κοινότητας Λόγω της κακοκαιρίας 
Οι ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ και Ο.Φ.Η. ευχαριστούν 
θερμά την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου για τα 
μέτρα τάξης και ασφάλειας που είχε πάρει κατά την 
διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των 
παραπάνω ομάδων την 29 Μαρτίου 1987.

Ο αστυφύλακας Ανδρέας Παπαδάτος ευχαριστεί 
τον υποδ/ντη Γιώργο Σπανό, υποδιοικητή Βασίλη 
Μανουρά, υπαστυνόμο Αναστάσιο Πλατάκο και 
όλους τους συναδέλφους του στο ΑΆστυν. Τμήμα 
για την προσφορά αίματος σε σοβαρή του ασθένεια.

Ο Διευθυντής του 3ου Δημοτικού Σχολείου Ν. 
Σμύρνης κ. Χρήστος Σειρέκης ευχαριστιΐ την Δ/νση 
Δημοσίων Σχέσεων και το επιτελείο της Άμεσης 
Δράσης για την άψογη οργάνωση της υποδοχής, 
ενημέρωσης και ξενάγησης των μαθητών του σχο
λείου. στους χώρους των εγκαταστάσεων της Άμε
σης Δράσης.

Ο κ. Γιώργος Λαζάνης από μέρους του Θεάτρου 
Τέχνης ευχαριστεί τον γεν. αοτυν. δ/ντή Αττικής 
υποστράτηγο Ανδρέα Καλόγερό για τα μέτρα Τά
ξης, ασφάλειας και τροχαίας που πάρθηκαν κατά 
την κηδεία του Κάρολου Κουν.

Ο κ Απόστολος Αποστολίδης, ευχαριστεί τους άν- 
δρες του αστυνομικού σταθμού Αυλωναρίου Εύ
βοιας κ.κ. Δημ. Μπαίράμη, Γιωργο Τζήμα και Σταύρο 
Παπαδογιωργάκη για το ενδιαφέρον και την σοβα
ρότητα που έδειξαν στην υπόθεση της διάρρηξης 
του αυτοκινήτου του.

καν αποτελεσματικά και συνέλαβαν ασυνείδητο 
οδηγό που προκάλεσε στο αυτοκίνητό του ζημίες 
της τάξεως των 120.000 δραχμών σε μετωπική σύγ
κρουση.

• Ο εθελοντής Λοχίας (πζ) Αριστοτέλης Οικονομό- 
πουλος ευχαριστεί το πλήρωμα του Α42 περιπολι
κού που εκτελόντας υπηρεσία στη περιοχή Κολω- 
νού κατάφεραν να κρατήσουν στη ζωή και να μετα
φέρουν έγκαιρα στο νοσοκομείο κάποιον συν- 
άθρωπό τους, επιδοθέντες σ' αυτό με ζήλο και αυ
τοθυσία

• Ο κ. Χρήστος Διαμαντόπουλος ευχαριστεί τον κ. 
Απόστολο Βιδάλη και τον συνοδηγό του οι οποίοι 
σαν πλήρωμα περιπολικού στην περιοχή Σχηματα- 
ρίου τον εξυπηρέτησαν κατά τον καλύτερο τρόπο 
σε άτυχο συμβάν.

• Ο κ. Ιωάννης Αμαραντίδης εκφράζειτις ευχαριστίες 
του ίδιου καθώς και των ενοίκων και περίοικων της 
πολυκατοικίας επί της οδού Μηδίας 7-13 προς τους 
άνδρες του ΙΑ Αστυνομικού Τμήματος Καλλιθέας - 
για το ενδιαφέρον που έδειξαν σχετικά με το πρό
βλημα των σκουπιδιών στο υπόγειο της πολυκατοι
κίας.

• Ο Δήμος Θεο/νίκης προς τη διεύθυνση Δημοσίων 
Σχέσεων για τη συμβολή στην επιτυχημένη υλοποίηση 
του τριήμερου προγράμματος εκπαιδευτικής και επαγ
γελματικής ενημέρωσης 17, 18 και 19 Απρίλη 1986 του 
προσωπικού της Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονί
κης.

Το Παννελλήνιο ιερό ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου 
ευχαριστεί τη Γ εν. Αστ. Δ/νση Αττικής της ΕΛ.ΑΣ. 
για την παροχή βοήθειας και την συμπαράσταση 
κατά τη δημοπράτηση τιμαλφών αντικειμένων του 
Ιερού Ιδρύματος.

Ο δήμαρχος Μοσχάτου Ταξιάρχης Παπαντώνης 
εκφράζει προς τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. Νίκωνα Αρ 
κουδέα. τις ευχαριστίες του για τα μέτρα που έλαβε 
η Αστυνομία στις αποκριάτικες εκδηλώσεις του Δή
μου, την Κυριακή 15 Φεβρουάριου 1987.

Ο διοικητής του Ι.Κ.Α. Θ. Κατσανέβας ευχαριστεί 
τον αρχηγό της ΕΛ ΑΣ Νικωνα Αρκουδέε, τους 
υπαρχηγούς Αθανάσιο Ζαφείρη και Χαράλαμπο 
Μπαχά, το Δ/ντή Ασφάλειας Αττικής κ. Λαμπρό- 
ππυλο, τον αστυνόμο κ. Παπά καθώς και τους συν
εργάτες τους, οι οποίοι ενεργώντας με ταχύτητα, 
αποφασιστικότητα και κυρίως αποτελεσματικότητα, 
διασφάλισαν Περιουσιακά στοιχεία του Ιδρύματος, 
σημαντικής ιστορικής αξίας.

Ο κ. Ζαχαρίας Πουλάκης, γιατρός παθολόγος -  εν
δοκρινολόγος ευχαριστεί τους άνδρες και γυναί
κες της Τροχαίας Χανιών, οι οποίοι κινητοποιήθη-

•  Η Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας προς την Ελληνική 
Αστυνομία Τρικάλων για τη βοήθεια που πρόσφερε με 
την άψογη κάλυψη του Διεθνή ποδηλατικού αγώνα «6ος 
Γύρος Ελλάδας-'Επαθλο Αθήνα» που διοργάνωσε η 
Ε Ο.Π. από 19 μέχρι 27 Απρίλη 1986

• Η κ. Μάτα Σεβαστοπούλου προς τον αστυνομικό 
διευθυντή Εύβοιας Γούλα Παναγιώτη για τον άψογο 
υπηρεσιακό τρόπο και την καθ’ όλα αποτελεσματική 
συνδρομή που της παρέσχε ο αστυνόμος a ' Αντώνιος 
Κατσίρος του Γεωργίου.

• Ο Ηλιας Κοτταρίδης προς την Ελληνική Αστυνομία, 
Δ/νση Δημ. Σχέσεων για την συμμετοχή της στο πέν
θος και την παρουσία της κατά την νεκρώσιμη ακο
λουθία και τον ενταφιασμό του αδελφού του Χρή
στου. Επίσης ευχαριστεί για τα συγκινητικά επικήδεια 
λόγια συναδέλφου του αδελφού του και την κα
τάθεση στεφάνου εκ μέρους του Σώματος.



Λοτυνουικη_
Efridccbpnon

Αγαπητέ αναγνώστη,

Στα πλαίσια της προσπάθειας για τη βελτίωση της ύλης της 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ» και επειδή αποδίδουμε 
ιδ ια ίτερη βαρύτητα στη ΓΝΩΜΗ των αναγνωστών μας. 

καταρτίσαμε ερωτηματολόγιο, το οποίο θα μας βοηθήσει να 
κάνουμε σωστότερη επιλογή των θεμάτων μας και να 

καλύψουμε το δυνατόν πληρέστερα τα ενδ ιαφέροντα και
τ ις  επ ιθυμίες σας.

Σε διάστημα είκοσ ι ημερών απ’ τη στιγμή που θα πάρετε το 
περιοδικό στα χέρια σας, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το 

ερωτηματολόγιο και να το ταχυδρομήσετε στη διεύθυνση 
που αναγράφετα ι στη δεύτερη σελίδα του.

Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν μετά την επεξεργασία 
των απαντήσεών σας από Η/Υ της Δ ιεύθυνσης 

Πληροφορικής του Υ.Δ.Τ. θα δημοσιευθούν στο περιοδικό.
Σας ευχαριστούμε θερμά για τη συνεργασία σας.

«Α.Ε.»

ΟΔΗΓΙΕΣ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΤΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

Παρακαλούμε να 
σημειώσετε ένα X στο 

τετραγωνάκι που 
αντιστοιχεί στην 

απάντησή σας. Στις 
ερωτήσεις, που 

υπάρχει αστερίσκος, 
μπορείτε να 
σημειώσετε 

περισσότερες από μια 
απαντήσεις.

Μετά τη συμπλήρωσή 
του, το

ερωτηματολόγιο 
διπλώνεται στα τρία και 

ταχυδρομείται, αφού 
επικολληθεί το 

ανάλογο 
γραμματόσημο.

Για τυχόν
διευκρινήσεις μπορείτε 

να απευθύνεσθε στο 
τηλέφωνο 86 55 505.
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1. ΦΥΛΟ:
□ α. Άνδρας
□ 6. Γυναίκα

2. ΗΛΙΚΙΑ:.................

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:
□ α. Αστυνομικός
□ β. Έμπορος
□ γ. Ελεύθ. επαγγελματίας
□ δ. Εκπαιδευτικός
□ ε. Τεχνικός
□ ς. Υπάλληλος
□ ζ. Σπουδαστής
□ η. Αγρότης
□ θ. Συνταξιούχος
□ ι. Λοιπά

4. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ:
□ α. Δημοτικού
□ β. Λυκείου
□ γ. Ανώτερης Σχολής
□ δ. Ανώτατης Σχολής

6. ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ:
□ α. Το περιεχόμενο
□ 6. Η διάταξη της ύλης
□ γ. Η διάταξη των φωτογραφιών 

★  7. ΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕ
ΜΑΤΑ ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΑΤΕ;
□ α. Αστυνομική δράση
□ θ. Δίκαιο -  Δικαιοσύνη
□ γ. Εγκληματολογία

□ δ. Επιστημονική Αστυνομία
□ ε. Ιατροδικαστική
□ ς. Τροχαία
□ ζ. Υπηρεσιακά νέα
□ η. Θέματα καταναλωτή
□ θ. Ιστορία Αστυνομίας
□ ι. Ιατρική
□ ια. Κοινωνικά προβλήματα
□ ιβ. Λογοτεχνία
□ ιγ. Τέχνη γενικά
□ ιδ. Λαογραφία
□ ιε. Ιστορία
□ ις. Οικονομία
□ ιζ. Τεχνολογία
□ ιη. Γενικά εγκυκλοπαιδικά
□ ιθ. Πληροφορική
□ κ. Επικαιρότητες
□ κα. Αθλητισμός
□ κβ. Ποια άλλα;

□ α. Αστυνομικά
□ 6. Νομικά
□ γ. Εγκληματολογικά
□ δ. Ψυχολογίας
□ ε. Υπηρεσιακών νέων
□ ς. Ιατροδικαστικά
□ ζ. Λογοτεχνίας
□ η. Εγκυκλοπαιδικά

9. ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙ
ΟΔΙΚΟ:

□ α. Πολύ καλή
□ β. Καλή

□ γ. Μέτρια
□ δ. Κακή

★ 10. ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΓΝΩΜΗ;

□ α. Η εμφάνιση είναι κακή
□ β. Καθυστερεί η αποστολή του
□ γ. Η διάταξη της ύλης είναι κακή
□ δ. Δεν έχει αρκετά αστυνομικά

θέματα
Ο ε. Είναι αποκλειστικά αστυνο

μικό
□ ς. Έχει πολλά εγκυκλοπαιδικά

θέματα
□ ζ. Δεν έχει εγκυκλοπαιδικά θέ

ματα
□ η. Άλλοι λόγοι:

11. ΠΩΣ ΟΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΓΝΩΜΗ ΣΑΣ ΝΑ ΒΕΛΤΙΩΘΕΙ Η 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ;

ΠΡΟΣ: Το περιοδικό
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ»
Αριστοτέλους 175 
11251 ΑΘΗΝΑ

5. ΕΙΣΟΕ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ★ β. ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΙΔΕΤΑΙ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ; ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:
□ α. Ναι
□ β. Όχι



Η ζώνη ασφαλείας στα
αυτοκίνητα σώζει ζωές

*

Το Υπουργείο Μεταφορών, στα 
πλαίσια των διαφωτιστικών προσπα
θειών του για να συνειδητοποιή
σουν και να δεχθούν οι Έλληνες 
οδηγοί και επιθάτες αυτ/των την 
αναγκαιότητα της ζώνης ασφάλειας 
χρησιμοποιεί ήδη ένα ειδικό όχημα, 
προσφορά του δυτικογερμανικού 
Συμβουλίου οδικής Ασφάλειας.

Πάνω στο όχημα αυτό βρίσκεται 
ένα κυλιόμενο κάθισμα, που σε κά
ποια στιγμή προσκρούει σε σταθερό 
σημείο με ταχύτητα 11 χιλιομέτρων. 
Ο επιβάτης τραντάζεται στην κυριο
λεξία την στιγμή της σύγκρουσης 
και καταλαβαίνει ότι μόνο επειδή

φορούσε την ζώνη ασφάλειας δεν 
τραυματίσθηκε.

Η επίδειξη έγινε για πρώτη φορά 
στην υπηρεσία Συγκοινωνιών Χο- 
λαργού, παρουσία του Υπουργού 
Μεταφορών του γεν. γραμματέα, 
διευθυντών και αρμοδίων υπαλλή
λων του ίδιου υπουργείου καθώς και 
του Δ/τή της Τροχαίας Αττικής.

Πρόθεση του Υπουργείου είναι η 
επίδειξη του οχήματος αυτού να γί
νει σε όσο το δυνατό περισσότερο 
κόσμο, για να συνειδητοποιήσουν οι 
οδηγοί με την πειθώ και όχι με το 
φόβο των προστίμων τη σημασία της 
ζώνης ασφάλειας.




