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ΕΝΙΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ 
ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ 

ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΟΚ

Στις 16-11-87 έγ ινε  στις Β ρυξέλλες συνάντηση 
εμπειρογνωμόνων της  ΕΟΚ για την οδική ασφάλεια 
στην οποία παρέστησαν εκπρόσωποι από όλα τα κρά
τη μέλη της  Κοινότητας.

Την Ελλάδα εκπροσώπησαν εκ μέρους του Υ
πουργείου Δημόσιας Τάξης ο Αστυνόμος Α' κ. Ιωάν
νης Γκογκοζώτος δ ιο ικητής  του τμήματος τροχαίας 
Γλυφάδας και εκ  μέρους του Υπουργείου Μ εταφο
ρών και Επικοινωνιών ο μηχανολόγος κ. Στυλιανός 
Σαβθανής.

Θέμα τη ς  συζήτησης ήταν «η δ ιερεύνηση της δυ
νατότητας δημ ιουργίας Κεντρ ικής Τράπεζας στατι
στικών στοιχείων των οδικών τροχαίων ατυχημάτων 
στα πλαίσια τη ς  Ευρωπαϊκής Κοινότητας. (Π ρόκειτα ι 
για αίτημα που ε ίχε δ ιατυπω θεί σε παλιότερη συνά
ντηση εμπειρογνωμόνων κρατών-μελών της ΕΟΚ από 
την ελληνική αντιπροσωπεία στα πλαίσια του έτους 
τη ς  οδικής ασφάλειας).

Η χρησιμότητα τη ς  ρύθμισης αυτής θα ε ίνα ι ου
σ ιαστική, γ ια τί θα παρέχει την δυνατότητα  ανταλ
λαγής πληροφοριών και συντονισμού δράσης ανάμε
σα στα Κράτηκράτη-μέλη της Κοινότητας.

Ε ιδ ικότερα η δυνατότητα  της συλλογής πληρο
φοριών από τα 12 κράτη-μέλη θα σ υντελέσ ει στην 
ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση της πληροφόρη
σης και της διαφοροποίησης των δομών των κρατών 
με απώτερο σκοπό την ενεργοποίηση των μέτρων 
που θα πάρει κάθε κράτος-μέλος (υ ιοθετώ ντας ή α- 
πορρίπτοντας μέτρα άλλου κατά την εφαρμογή της 
σχετικής, εθν ικής  πολιτικής, γ ια τ ί θα βρουν στην 
Κ.Τ.Σ.Σ. μια πηγή έρευνας και πληροφόρησης βασι
σμένη σε ξένη  εμπειρία.

Για την προετοιμασία ίδρυσης και λε ιτουρ γ ία ς  της 
Κ.Τ.Σ.Σ. προτάθηκαν από την επιτροπή τα ακόλουθα 
στάδια-βήματα:

Βραχυπρόθεσμα:
Ολοκληρωμένα δ ιεθνή  στατιστικά στοιχεία με βά

ση δεδομένω ν το  BAST (Γερμανικό στατιστικό σύ
στημα). Γεν ικο ί Δ ε ίκ τες  για την οδική ασφάλεια. 
Μεσοπρόθεσμα:

Επικέντρωση των υπαρχόντων εθνικών στατιστι
κών φακέλλων σε ολοκληρωμένο δ ιεθ νές  επίπεδο. 
Μακροπρόθεσμα:

Δημιουργία ενός κο ινοτικού στατιστικού συστή
ματος σε ολοκληρωμένο επίπεδο με εναρμονισμέ
νους ορισμούς (δηλαδή κοινούς ορισμούς εννοιών 
στα κράτη-μέλη) και συνδέσεις με άλλες στατιστικές 
βάσεις δεδομένω ν με αντικε ιμεν ικό  σκοπό τον πε
ριορισμό των κινδύνων λαθών.

ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙ
ΧΕΙΩΝ

Θα προσδιορισθεί μετά την λήψη γραπτού ερω τη
ματολογίου που απευθύνετα ι από την αρμόδια επι
τροπή της Ε.Ο.Κ. στα κράτη-μέλη για να καθορίσουν 
τ ις  πληροφορίες για ατυχήματα σε εθνικό  επίπεδο 
και να υποβάλλουν τ ις  σχετικές εισηγήσεις.

Σύμφωνα με την  έκθεση της επιτροπής των εμπε- 
ρογνωμόνων, οι απαντήσεις στα γραπτά ερωτηματο
λόγια  κατατάσσονται σε τρ ε ις  κατηγορίες:
-  Πληροφορίες για το  μέλλον
-  Π ιθανές άμεσες επ ιτεύξεις
-  Προύποθέσεις επ ιτυχίας που θα χρησιμοποιηθούν 

σαν βάση-κλειδί για την συλλογή στατιστικών στοι 
χείων σε εναρμονισμένο κο ινοτικό  επίπεδά

ΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΟΠΩΣ 
ΕΚΦΡΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΚΠΡΟ
ΣΩΠΟΥ ΤΟΥ Υ.Δ.Τ. ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α κ. I. ΓΚΟ- 
ΓΚΟΖΩΤΟΥ

Η Ελληνική αντιπροσωπεία έλαβε θετική θέση στο
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θέμα, με την προϋπόθεση ότι θα προκαθοριστούν 
κοινά για όλα τα κράτη-μέλη στατιστικά στοιχεία, και

Ιότι θα πρέπει να δοθεί ενια ίος ορισμός για όλες τ ις  
έννο ιες που αφορούν την συμπλήρωση των ΔΟ
ΤΑ,* δεδομένου ότι, σήμερα, παρουσιάζουν ουσιώ
δεις  διαφορές.

Ενδεικτικά αναφέρομαι στην περίπτωση του θα
νατηφόρου τροχαίου ατυχήματος ως προς τον χαρα
κτηρισμό του οποίου υπάρχουν οι ακόλουθες διαφο- 

. ρές στα κράτη-μέλη.
Έτσι ξεχωριστά για κάθε κράτος, θεω ρείτα ι θανα

τηφόρο το  ατύχημα εφ' όσον ο θάνατος προσώπου 
που έχε ι εμπλακεί σ' αυτό επέλθει στο χρονικό διά
στημα που αναγράφεται απέναντι από το κάθε ένα:

* (Δελτία οδικών Τροχαίων ατυχημάτων).

24 ώρες
Την στιγμή του ατυχήματος ή κα
τά την δ ιάρκεια της μεταφοράς 
του στο Νοσοκομείο 
7 μέρες 
6 μέρες
Κατά την στιγμή του ατυχήματος 
και οπωσδήποτε προ της εισαγω
γής του οτο Νοσοκομείο

30 μέρες από την μέρα του ατυ
χήματος

Θεωρείται νεκρός το  πρόσωπο 
εκείνο  του οποίου ο θάνατος ε
πέρχεται την ίδια στιγμή που συ- 
νέβει το ατύχημα ή γενικώτερα 
μέχρι της υποβολής της προανα- 
κρ ιτικής δικογραφίας στον Εισαγ
γελέα.

Εδώ νομίζω, ότι, για λόγους γενικώ τερης εναρμό
νισης προς το  κοινοτικό κεκτημένο, θα ήταν ορθότε
ρο να προταθεί ο χρόνος των 30 ημερών από την η
μέρα του ατυχήματος (ο οποίος προβλέπεται εξ άλ
λου ρητά και από την σύμβαση της Βιένης) με την 
συλλογιστική ότι αυτό το χρονικό διάστημα θεω ρείτα ι 
το πλέον επαρκές για να χαρακτηρισθεί ένα ατύχημα 
θανατηφόρο ή όχι.

Τελικά έγινε δεκτή  η πρόταση να συγκεντρωθούν 
τα στοιχεία αυτά στην BAST (Ομοσπονδιακή Υπηρε
σία Οδικής Κυκλοφορίας της  Γερμανίας) η οποία θα 
τα αξιολογήσει και σε νεώτερη συνάντηση των ε
μπειρογνωμόνων που θα γ ίνε ι το  1988. θα καταλήξει 
σε τελική  απόφαση που θα προωθηθεί για ψήφιση 
στο Συμβούλιο Υπουργών.
Συμπερασματικά προτείνονται τα ακόλουθα:

Αμεση ενεργοποίηση των αρμοδίων στατιστικών 
υπηρεσιών για ορθότερη και ταχύτερη συλλογή των 
στατιστικών που περιλαμβάνει το γραπτό ερωτημα-

Ισπανία
Πορτογαλία

Ιταλία 
Γ αλλία 
Βέλγιο

Μεγ. Βρετανία
Δανία
Ιρλανδία

Ομοσπ. Γερμανία
Λουξεμβούργο
ΕΛΛΑΔΑ

■

τολόγιο το οποίο θα επεξεργασθούν παράλληλα με 
τα στατιστικά στοιχεία των άλλων χωρών-μελών της 
Ε.Ο.Κ. για να εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα.

Για το άμεσο μέλλον, επακριβής καθορισμός των 
τομέων που θα χρησιμοποιηθούν για την συλλογή 
των στοιχείων και τον τρόπο με το  οποίο θα παρέχο
νται αυτά (γραπτές απαντήσεις, τηλεφω νικές επικοι
νωνίες, προφορικές επαφές με ασφαλιστικές Εται
ρείες, Ινστιτούτα Ερευνών και άλλους αρμόδιους 
φορείς κΛ.π.

Πλέον των ανωτέρω τα  οποία αναφέρονται απο
κλειστικά στο θέμα της συζήτησης κατά την παραπά
νω σύσκεψη, ήθελα να αναφερθώ σε ωρισμένα στοι
χεία που αφορούν τα ΔΟΤΑ και τα  οποία με προσωπι
κή μου πρωτοβουλία συγκέντρωσα.

Από την μελέτη-αξιολόγηση καθενός Εθνικού 
Δελτίου, όσο και την συγκριτική τους ανάλυση με α
ντιπαράθεση των θετικών και αρνητικών τους στοι
χείων μπορεί να διατυπωθεί μια, έστω και μερική ά
ποψη. τόσο για την φυσιογνωμία του κάθε Δελτίου, 
όσο και για τον γεν ικότερο τρόπο με τον οποίο αντι
μετωπίζουν τα  12 κράτη την ανάλυση των οδικών 
τροχαίων ατυχημάτων.

Αυτό που προκύπτει καθαρά είνα ι το  γεγονός τα 
12 δελτία  χωρίζονται σε 4 βασικές ομάδες, ήτοι το 
μεγάλο (Γαλλία), τα πέντε πλήρη, αλλά όχι τόσο με
γάλα (Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Βέλγιο, Δανία, Ιτα
λία) τα δύο μικρά, αλλά χωρίς ελλείψ εις (Ιρλανδία, 
Ελλάδα) και τα τέσσερα μικρά (Λουξεμβούργο, Γερ
μανία, Ολλανδία, Πορτογαλία). Ο χωρισμός αυτός δεν 
ακολουθεί αυστηρά μόνο ποσοτικά κριτήρια (δ ιότι θα 
μπορούσε να ε ίνα ι δ ιαφορετικός με τα ίδια ποσοτικά 
κριτήρια), αλλά είνα ι συνδυασμένος και με την συνο
λική εικόνα κάθε δελτίου.

Ταυτόχρονα φα ίνοντα ι μερικά βασικά στοιχεία 
των εθνικών δελτίων. Επίσης είνα ι ένα χαρακτηριστι
κό συμπέρασμα είνα ι ό τι το Γαλλικό δελτ ίο  είνα ι το 
πληρέστερο σε όλα τα επίπεδα. Εξ ίσου πλήρες είναι 
και το Αγγλικό, σημειώνεται όμως ότι η λογική του 
όπως προκύπτει από την σύγκρισή του με τα  υπόλοι
πα δελτία  είνα ι σημαντικά δ ιαφορετική από εκείνη 
των υπολοίπων.

Η λογική αντιμετώπιση των ερωτημάτων των υπο
λοίπων δελτίων συμβαδίζει με εκείνη  του Γαλλικού. 
Μόνες εξα ιρέσεις αποτελούν το δελτ ίο  ατυχήματος 
του Λουξεμβούργου, καθώς και το  ελλειπές Πορτο
γαλικό, όπου συναντάμε μια έλλειψη συνοχής στα 
ερωτήματά τους.

Μετά από τα παραπάνω από πλευράς μας μπο
ρούσε να προταθεί η δημιουργία ενιαίου για όλα τα 
κράτη-μέλη της Ε.Ο.Κ. δελτίου  ατυχήματος, έτσ ι ώ
στε αυτό να παρέχει συνολικά στοιχεία για την ανά
λυση των ατυχημάτων σε κάθε Ευρωπαίο ενδιαφερό
μενο. Το δελτίο  αυτό κατά την γνώμη μου μπορεί να 
προκύψει από ένα σωστό συνδυασμό στοιχείων από 
κάθε εθνικό δελτίο , έτσ ι ώστε να μας δώσει ένα πλή
ρες και εύκολα συμπληρωνόμενο ενια ίο δελτίο , τ έ 
τοιο ώστε ταυτόχρονα να ικανοποιεί τις  απαιτήσεις 
σε πληροφορίες και των 12 κρατών.

257



ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 
ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ RADARS

Απαιτούμενες νομικές ρυθμίσεις
του Αγησίλαου Τσουκαλά

---------------------------------------------------Αστυνοιτικοϋ Υποδιευθυντή ε.α.

Η Αστυνομία, σε όλα τα θέματα που ερευνά και 
ε ιδ ικότερα  σε θέματα Τροχαίας, εφαρμόζει κάθε σύγ
χρονη επιστημονική μέθοδο που ισχύει για τον προσ
διορισμό γεγονότω ν ή καταστάσεων που σχετίζοντα ι 
με αυτή. Ετσι από το έτος 1970 έχει καθιερώσει το 
κινητό Radar σα μέσο μετρήσεων και ελέγχου της τα 
χύτητας των αυτοκινήτων. Η πιστότητα των Radars, η 
επιστημονική τους ακρίβεια και ο τρόπος που τα χρη
σιμοποιούν τα όργανα της Τροχαίας, τα επέβαλαν τ ε 
λειω τικά στη συνείδηση τόσο του παραβάτη, όσο και 
του Δικαστή και τους δημιούργησαν την πεποίθηση ότι 
αποτελούν αλάθητο επιστημονικό μέσο καταγραφής 
της ταχύτητας του αυτοκινήτου. Γ ι’ αυτό και κανείς 
σχεδόν δεν αμφισβήτησε τις  μετρήσεις τους, ενώ τα 
δικαστήρια τ ις  δέχοντα ι σαν πλήρη απόδειξη.

Το κινητό Radar, ε ίτε  είνα ι φορητό, ε ίτε  μόνιμα το 
ποθετημένο πάνω σε ειδ ικό  όχημα, έχει την ικανότητα 
να παρουσιάζει την ταχύτητα  του αυτοκινήτου, που 
δ ιέρχετα ι μέσα από μια δέσμη ηλεκτρομαγνητικώ ν κυ
μάτων που εκπέμπει, σε ειδ ική οθόνη, ενώ ταυτόχρονα 
μπορεί να φω τογραφίζει τα χαρακτηριστικά του, έτσ ι 
ώστε να μην αφήνει αμφ ιβολίες για το ποιο ήταν το 
αυτοκίνητο  του οποίου την ταχύτητα  κατέγραψε και 
να μην δημ ιουργούντα ι αμφισβητήσεις.

Η λειτουργία  του Radar και ο χειρισμός του απαιτεί 
ειδ ικά εκπαιδευμένα αστυνομικά όργανα, με παράλ
ληλα άριστη γνώση των κανόνων της οδικής κυκλοφο
ρίας, ώστε να μπορούν να μορφώνουν προσωπική 
γνώμη για κάθε περίπτωση ελέγχου που κάνουν, να 
συζητούν με τον ελεγχόμενο, να δέχοντα ι τ ις  αντιρ 
ρήσεις του. να εκτιμούν τ ις  επιπ"ώσεις που θα είχε η 
συγκεκριμένη παράβαση γεν ικά  στην κυκλοφορία, να 
δημιουργούν σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα για την 
προσωπικότητα του οδηγού και τα α ίτια  που προκάλε- 
σαν την παράβαση, και να ενεργούν ανάλογα.

Σήμερα το Υπ. ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.. σε στενή συνεργασία με 
Αξιωματικούς της Τροχαίας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης, έχε ι εκπονήσει νέο σχέδιο ελέγχου της ταχύ
τητας των αυτοκινήτω ν, στους εθνικούς μας δρόμους, 
με εξελ ιγμ ένες  και υπερσύγχρονες συσκευές Radars, 
που τοπ οθετούντα ι σε ε ιδ ικούς σταθερούς στύλους 
και που έχουν ρυθμιστεί να φωτογραφίζουν τα αυτοκ ί
νητα που δ ιέρχοντα ι από το χώρο εμβέλειάς τους με 
ταχύτητα  μεγαλύτερη από αυτή που έχε ι προκαθορι
στεί. Παράλληλα έχουν την ικανότητα να εμφανίζουν, 
σε ειδ ικό  χώρο της φωτογραφίας, τον αριθμό κυκλο

φορίας του αυτοκινήτου που κατέγραψαν, την ήμερο 
μηνία και την ακριβή ώρα που λήφθηκε η φωτογραφία 
Τα Radars αυτά τ ίθ εν τα ι σε λε ιτουργία  αυτόματα κα 
δεν απαιτούν την παρουσία αστυνομικού οργάνοι 
κατά τη λε ιτουργία  τους.

Το νέο σύστημα ελέγχου και καταγραφής της ταχύ 
τητας των αυτοκινήτων, σε σύγκριση με αυτό ποι 
εφαρμόζετα ι μέχρι τώρα, παρουσιάζει πολλά πλεονε 
κτήματα. Οι χρησιμοποιούμενες συσκευές Radars εί 
ναι απλές στη χρήση τους, μικρές σε όγκο, μπορού\ 
εύκολα να μεταφερθούν σε θήκες άλλων στύλων ποι 
είνα ι τοπ οθετημένες στο οδικό δ ίκτυο και ε ίνα ι κενές 
εργάζοντα ι σε όλες τ ις  κα ιρ ικές συνθήκες ημέρα κα 
νύχτα, ε ίνα ι ακίνδυνες για το όργανο που τις  μεταφέ 
ρει από στύλο σε στύλο και δημιουργούν την ψευδαί 
σθηση στους οδηγούς ότι σε κάθε τέτο ιο  στύλο το ι 
οδικού δ ικτύου υπάρχει και συσκευή Radar, πράγμτ 
που τους κάνει να ε ίνα ι προσεκτικοί στην οδήγηση κα 
συντηρητικο ί στην ανάπτυξη ταχύτητας.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΣΤΑΘΕΡΩΝ RADARS

Παρά το γεγονός ότι το Radar χρησιμοποιείται από 
τις  Υπηρεσίες Τροχαίας σαν μέσο ελέγχου και κατα
γραφής της ταχύτητας των οχημάτων από πολλά χρό
νια, και παρά το γεγονός ότι την π ιστότητα και την 
ακρίβειά του δεν την αμφισβητούν οι παραβάτες και τη 
δέχοντα ι οι δ ικαστές σαν πλήρη απόδειξη, μέχρι σή
μερα δεν έγ ινε καμιά προσπάθεια από καμία πλευρά 
για τη νομική κατοχύρωσή του σαν μέσου απόδειξης, 
πράγμα που έχε ι γ ίν ε ι για άλλα τεχνικά  μέσα μ ικρότε
ρης ίσως σπουδαιότητας. δηλαδή τις  συσκευές κατα
γραφής ταχύτητας (ταχογράφους) των φορτηγών αυ
τοκινήτω ν και λεωφορείων και τις  συσκευές μέτρησης 
θορύβων. Ετσι τα Radars γ ίνοντα ι αποδεκτά μέχρι σή
μερα από τους αρμόδιους παράγοντες μόνο «καλή τη 
πίστη ».

Βέβαια πριν από τη δοκιμαστική εφαρμογή του συ
στήματος αυτόματης καταγραφής της ταχύτητας των 
οχημάτων που κινούντα ι στους εθνικούς δρόμους με 
Radars που ε ίνα ι τοποθετημένα σε ειδ ικούς σταθε
ρούς στύλους, δεν υπήρχε έντονο πρόβλημα νομοθε
τικής ρύθμισης, επειδή τα Radars αυτά τα χειρ ίζονταν 
προσωπικά τα αστυνομικά όργανα και είχαν, όπως 
προαναφέρθηκε, τη δυνατότητα  να εκτιμήσουν ελεύ 
θερα τις ενδε ίξε ις  των συσκευών.
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Τύπος Radar που χρηοιμοποιειπαι οπό την Ελληνική Αστυνομία

Με την καθιέρωση όμως του νέου συστήματος, 
προβάλλει εντονότατα τα πρόβλημα της νομοθετικής 
ρύθμισης τόσο του τρόπου καταγραφής της ταχύτη
τας από τα Radars, όσο και της αναγνώρισης των φω
τογραφιών και των άλλων απεικονίσεων αυτών, σαν 
αυτοτελών αποδεικτικών μέσων. Αυτό γιατί το νέο σύ
στημα όχι μόνο αποκλείει κατά τη λειτουργία  του την 
παρουσία αστυνομικών οργάνων, αλλά και τα αντικα
θιστά κατά τη βεβαίωση των στοιχείων (αντικειμενικών 
υποστάσεων ή τυποποιήσεων) που συνθέτουν την έν
νοια της παράβασης της υπέρβασης του ορίου της 
επιτρεπόμενης ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο 
του οδικού δικτύου. Ακόμη οι φωτογραφίες που μας 
δίνουν τα Radars μας δημιουργούν ένα νέο τρόπο βε
βαίωσης των παραβάσεων, ο οποίος είναι τελείω ς δια
φορετικός από αυτόν που ισχύει μέχρι σήμερα και ο 
οποίος, στο σύνολό του. δεν καλύπτεται ούτε από το 
ουσιαστικό, ούτε από το δικονομικό δίκαιο της χώρας.

Βασικός νόμος που εισάγει το θεσμό της επιβολής 
προστίμων για πταισματικές παραβάσεις που βεβαιώ
νονται από αστυνομικά όργανα, είναι το Ν.Δ. 805/71, το 
οποίο στο άρθρο 1 παράγραφος 1 ορίζει, ότι <·κατά των 
καταλαμβανομένων επ' αυτοφώρω ως υπαιτίων πται- 
σματικών παραβάσεων, αναφερομένων εις την οδικήν 
κυκλοφορίαν... επ ιβάλλεται παρά του βεβαιούντος τας 
εν λόγω παραβάσεις αστυνομικού οργάνου τα εν τη 
επομένη παραγράφω οριζόμενα πρόστιμα η καταβολή 
των οποίων απαλλάσσει τους παραβάτες της ποινικής 
διώξεως...». Παράλληλα με το πιο πάνω νομοθέτημα. 
σχετικές με τις αυτόφωρες πταισματικές παραβάσεις 
είναι και οι δ ιατάξεις του άρθρου 104 του ΚΟΚ, ενώ τη 
διαδικασία επιβολής ποινής σ’ αυτούς που δεν αποδέ
χονται το πρόστιμο, προβλέπει το άρθρο 105 του ίδιου 
κώδικα.

Όπως δ ιαφαίνετα ι από τα κείμενα των πιο πάνω 
νομοθετημάτων, βασική προϋπόθεση επιβολής προσ
τίμου για πταισματικές παραβάσεις είναι ο παραβάτης 
να καταλαμβάνεται «επ’ αυτοφώρω» κατά την τέλεση 
της πράξης. Αυτόφωρο δε σύμφωνα με το άρθρο 242 
του Κώδικα Ποινικής Δ ικονομίας υπάρχει όταν η πράξη 
είναι «εν τω πράττεσθαι...». Επομένως, για να εφαρμο
στεί στην προκειμένη περίπτωση η υπάρχουσα νομο
θεσία, πρέπει να συντρέξουν ορισμένα πραγματικά 
περιστατικά, τα οποία απαιτεί ρητά ο νόμος. Δηλαδή: 
α) Το αστυνομικό όργανο να είνα ι παρόν την ώρα που 
τελείτα ι η παράβαση, β) η τέλεση της παράβασης να

Φωτογραφία από Radar.

έγινε αντιληπτή από το όργανο άμεσα και όχι να του 
την υπόδειξε και του περιέγραψε κάποιος άλλος και γ) 
για να υπάρΕει παράβαση πρέπει να ολοκληρωθεί η 
ενέργεια του δράστη (παραβάτη) σε όλη την έκταση 
που απαιτεί ο νόμος και να μην υπάρχει ούτε η ελάχι
στη αμφιβολία στο αστυνομικό όργανο που τη βεβαιώ
νει ότι αυτή συντελέστηκε από το συγκεκριμένο 
πρόσωπο στο συγκεκριμένο χώρο τη συγκεκριμένη 
ώρα. Αν τα στοιχεία αυτά δεν υπάρχουν, δεν μπορεί να 
γ ίνε ι λόγος εφαρμογής της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ας ερευνηθεί όμως ακόμα εδώ, αν το αστυνομικό 
όργανο μπορεί να καταγγείλλει εγγράφως την πράξη 
με τα στοιχεία που του δ ίνει η φωτογραφία του Radar 
στον αρμόδιο για την άσκηση της ποινικής δίωξης Εισ
αγγελέα ή Δημόσιο Κατήγορο. Επί του αντικειμένου 
αυτού προκύπτουν δύο πραγματικά εμπόδια:

Το πρώτο θέμα δημιουργείτα ι από το γεγονός ότι 
σύμφωνα με τις δ ιατάξεις του άρθρου 37 του Κώδικα 
Ποινικής Δικονομίας, το αστυνομικό όργανο μπορεί να 
καταγγείλει με έγγραφό του στον Εισαγγελέα ή Δημό
σιο Κατήγορο «παν ό,τι περιήλθε στην αντίληψή του 
περί αξιοποίνου πράξεως διωκομένης εξ επαγγέλμα
τος», ενώ το άρθρο 13 του Ποινικού Κώδικα ορίζει ότι 
«έγγραφο είνα ι παν γραπτόν προορισμένον ή πρόσ- 
φορον να αποδείξει γεγονός έχον έννομον σημα
σίαν...». Επομένως η φωτογραφία, που δεν είναι «γρα
πτόν» και που πιστοποιεί γεγονότα, τα οποία δεν περι
ήλθαν στην αντίληψη του αστυνομικού οργάνου κατά 
το γνωστό τρόπο, αλλά μέσω του Radar και μάλιστα σε 
απουσία του, μπορεί να χαρακτηριστεί σαν έγγραφο, 
όμοιο με εκείνο που περιγράφει ο νόμος; Εδώ, κατά 
την άποψή μας υπάρχει κενό που μπορεί να καλυφθεί 
μόνο όταν νέος νόμος ορίσει ότι η απεικόνιση της 
φωτογραφίας του Radar και οι ενδείξε ις  που αναγρά
φονται σε αυτή (ημερομηνία, ώρα, αριθμός κυκλοφο
ρίας του αυτοκινήτου κ.λ.π.) αποτελούν έγγραφο 
σύμφωνα με την έννοια του νόμου.

Το δεύτερο θέμα που προκύπτει είνα ι ότι η καθιέ
ρωση της διαδικασίας επιβολής προστίμου, σε παρα
βάσεις που καταλαμβάνονται «επ' αυτοφώρω». Σύμ
φωνα με τις  δ ιατάξεις του Ν.Δ. 805/71 και των άρθρων 
104 και 105 του Κ.Ο.Κ. αποκλείει τη δυνατότητα του 
οργάνου να προσφύγει με μήνυση ή αναφορά του στο 
αρμόδιο δικαστήριο. Μια τέτο ια  ενέργεια, όπως είναι 
φυσικό, θα είχε σαν αποτέλεσμα την αχρήστευση των 
διατάξεων αυτών, πράγμα που όπως φαίνετα ι δεν θέ-
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ερμηνεύοντας την αλ^θή έννοια των διατάξεων των 
άρθρων 104 και 105 του ΚΟΚ κατέληξε στο ίδιο συμπέ
ρασμα εκδ ιδοντας την υπ' αριθ. 14150/79 γνωμοδό
τησή του.

Σύμφωνα λοιπόν με το γράμμα και το πνεύμα της 
ισχύουσας νομοθεσίας, το αστυνομικό όργανο είνα ι 
υποχρεωμένο να εφαρμόζει την αυτόφωρη διαδικασία 
σε κάθε παράβαση του ορίου ταχύτητας από τους 
οδηγούς των αυτοκινήτω ν, γεγονός όμως που δεν 
μπορεί να κάνει στην περίπτωση που η παράβαση βε
βαιώνεται από Radars που ε ίνα ι μόνιμα τοποθετημένα 
στο εθνικό οδικό δ ίκτυο της χώρας και αυτό, επειδή 
λείπει το στο ιχείο  της αυτοπρόσωπης βεβαίωσης της 
παράβασης, που απαιτεί η έννοια  του αυτόφωρου.

ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Οι λόγοι που αναφέρθηκαν πιο πάνω με λεπ τομέ
ρεια ε ίνα ι βέβαια ικανοί να πείσουν και τον πλέον δύσ
πιστο, ότι η καθιέρωση του σταθερού Radar σαν μέσου 
ελέγχου και καταγραφής ταχύτητας, και των ενδ ε ί
ξεων και απεικονίσεων αυτού σαν μέσων που παρέ
χουν πλήρη απόδειξη, πρέπει να κατοχυρω θεί νομοθε
τικά. Οι ισχύουσες σήμερα νομ ικές και δ ικονομ ικές 
δ ια τάξεις  σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να εφαρ
μοστούν. ούτε κα τ’ αναλογία και στα νέα συστήματα 
ελέγχου και καταγραφής της ταχύτητας των αυτοκ ι
νήτων με υπερσύγχρονα Radars, δ ιό τι ο νόμος που 
ισχύει ομ ιλεί γ ια  αυτόφωρο και εννοε ί τη συνύπαρξη 
όλων εκείνω ν των προϋποθέσεων και τυποποιήσεων 
που συνθέτουν την έννο ια  του αυτόφωρου. Η έλλειψη 
έστω και μιάς από τις  προϋποθέσεις αυτές  δεν πρα
γματώ νει την έννοια  του νόμου, γεγονός που απο
κλε ίε ι τη δυνατότητα  του οργάνου να επέμβει και να 
επιβάλει την Τάξη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ:
Πάνω στο θέμα που αναπτύχθηκε με κάθε λεπτομέρεια  πιο πάνω θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές 

προτάσεις γ ια  ρυθμίσεις νομικές ή δ ιο ικητικές, περιοριζόμαστε όμως στις πιο κάτω που τις  θεωρούμε βασικές 
και απόλυτα αναγκαίες, για την επαρκή αντιμετώπιση του προβλήματος σε πρώτη φάση, δηλαδή:

2 .

Να θεσπιστεί νομοθετική  διάταξη που να αναγνωρί
ζει το Radar σαν ε ιδ ικό  όργανο καταγραφής της 
ταχύτητητας κάθε οχήματος που κυκλοφορεί στο 4. 
οδικό δ ίκτυο  της χώρας, οι δε απεικονίσεις αυτού 
να αναγνωρίζονται σαν πλήρη απόδειξη από τα Δ ι
καστήρια.
Να αναγνωριστεί νομοθετικά  η φωτογραφία που 
λαμβάνετα ι από τα Radars σαν πλήρες αποδεικτικό 
στοιχείο, τόσο για τον κολασμό των πταισματικών 
παραβάσεων και την επιβολή προστίμων στους 
παραβάτες, όσο και ενώπιον των ποινικών δ ικαστη
ρίων, όταν η παράβαση δ ιώ κετα ι σε βαθμό πλημμε
λήματος. 5.

3. Στον Ιδιο Νόμο να προσδιοριστεί η Υπηρεσία που θα 
ε ίνα ι αρμόδια γ ια  τον τεχν ικό  έλεγχο των Radars και 
που θα καθιερώ σει τα τεχν ικά  χαρακτηρ ιστικά και 
■ςις επ ιδόσεις που πρέπει να έχουν σαν ελάχιστο 
όριο και αυτά και οι φω τογραφικές μηχανές που θα 
έχουν προσαρτηθεί πάνω τους, γ ια  τη λήψη των 6. 
φωτογραφιών. Το ίδιο θα πρέπει να γ ίν ε ι και για την 
Υπηρεσία που θα πραγματοποιεί τους περιοδικούς

έλεγχους καλής λε ιτουργ ίας των πιο πάνω συ
σκευών.
Να ρυθμιστεί νομοθετικά  το θέμα της αρμοδιότη
τας των Δ ιο ικητώ ν των Τμημάτων Τροχαίας ή Τμη
μάτων γεν ικής αρμοδιότητας να επιβάλλουν τα 
ανάλογα πρόστιμα ή τις  δ ιο ικητικές  ποινές, στην 
περίπτωση που οι παραβάσεις βεβαιώθηκαν από 
φωτογραφία που έλαβε το Radar ή να υποβάλλουν 
τη σχετική μήνυση στον εισαγγελέα, όταν η παρά
βαση που βεβα ιώ νετα ι με τον τρόπο αυτό είνα ι 
πλημμέλημα, με μόνη τη φωτογραφία και χωρίς 
άλλη διατύπωση.
Να προβλεφτεί στο ίδ ιο  νομοθέτημα διάταξη, που 
να ορ ίζει ό τι η εξακρίβωση των στοιχείων τα υ τό τη 
τας του οδηγού του αυτοκινήτου, που απεικονίζε
τα ι στη φωτογραφία που έβγαλε το Radar, γ ίν ετα ι με 
τη διαδικασία που ακολουθείτα ι στις παράνομες 
σταθμεύσεις, όταν ο οδηγός δεν ε ίνα ι παρών.
Να προσδιοριστεί νομοθετικά  η Υπηρεσία που θα 
θαρύνετα ι με το κόστος του φωτογραφικού υλικού 
των Radars και εμφάνισης των φιλμς.

Αναδημοσίευση από το π ερ ιοδ ικό «Ελληνικοί Α υτοκινητόδρομοι»
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Η ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΟΣΤΩΝ

Από το INTERNATIO NAL CR IM INAL POLICE REVIEW  

Μετάφραση: I. ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ Αστυνόμου A'

Στις αρχές του αιώνα, ενώ ένα 
εγκαταλειμένο πηγάδι κάπου στα 
προάστια του Κάιρου καθαριζόταν, 
προκειμένου να ξαναχρησιμοποιη- 
θεί, βρέθηκαν στον πυθμένα του 
τρία ανθρώπινα οστά.

Τα οστά παραδόθηκαν στην το 
πική αστυνομία, που τα έστε ιλε 
στον κρατικό ιατροδικαστή για μια 
εξέταση ρουτίνας. Το συνοδευτικό 
έγγραφο της αστυνομίας δεν μνη
μόνευε καμμιά παράβαση νόμου 
γιατί δεν υπήρχε καμμιά σχετική 
καταγγελία, ούτε καν αναγγελία 
εξαφάνισης κάποιου ατόμου.

Ο ιατροδικαστής, που παρέλαβε 
τα οστά, ήταν ο S ir Sydney Smith, 
βρεττανός παθολόγος καταγόμε
νος απ’ τη Νέα Ζηλανδία, που υπη
ρέτησε στο Κάιρο στα 1920. Μετά 
από προσεκτική εξέταση ο ιατροδι
καστής συνέταξε μια κατηγορημα
τική ιατροδικαστική έκθεση, που 
αποτελούσε ένα εκπληκτικό κείμε
νο επιστημονικών συμπερασμάτων. 
Η έκθεσή του έλεγε τα εξής:

1. Ό τ ι επρόκειτο για τα οστά μιας 
νεαρής γυναίκας.

2. Ό τ ι η γυναίκα αυτή ήταν κοντή 
και αδύνατη.

3. Ό τ ι ήταν μεταξύ 23 και 25 ετών.
4. Ό τ ι πέθανε περίπου τρεις  μή

νες νωρίτερα.
5. Ό τ ι είχε μείνει τουλάχιστον μια 

φορά έγκυος.
6. Ό τ ι το αριστερό της πόδι ήταν 

κοντότερο από το δεξί.
7. Ό τ ι κούτσαινε έντονα.
8. Ό τ ι πιθανόν είχε περάσει πο- 

λυομυελίτιδα. όταν ήταν παιδί.
9. Ό τ ι είχε βληθεί με κυνηγετικό 

όπλο.
10. Ό τ ι τα σκάγια ήταν φτιαγμένα 

στο χέρι.
11. Ό τ ι η βολή είχε κατεύθυνση 

από κάτω προς τα πάνω.
12. Ό τ ι έγ ινε από απόσταση τριών 

υαρδών περίπου.
13. Ό τ ι ο δράστης στεκόταν ή κα

θόταν μπροστά στο θύμα και 
ελαφρά προς τα  αριστερά.

14. Ό τ ι το θύμα δεν πέθανε αμέ
σως αλλά επτά ως δέκα ημέρες 
αργότερα.

15. Ό τ ι η πιθανή αιτία θανάτου ή
ταν σηπτική περιτονίτις.
Μετά την ιατροδικαστική αυτή 

έκθεση η αστυνομία του Κάιρου 
ερεύνησε την υπόθεση και διαπί

στωσε προς μεγάλη της έκπληξη 
ότι το κάθε συμπέρασμα του ια
τροδικαστή ήταν απόλυτα σωστό.

Η ταυτότητα του θύματος -  που 
πράγματι ήταν γυναίκα -  εξακριβώ
θηκε και ο πατέρας της ομολόγησε 
ότι τυχαία σκότωσε την κόρη του 
την ώρα που καθάριζε το κυνηγετι-

261



κό του όπλο, για το οποίο δεν ε ίχε 
άδεια. Δεν ανέφερε δε το ατύχημα 
στην αστυνομία, γ ια τ ί φοβήθηκε 
τ ις  συνέπειες.

Η κοπέλλα πέθανε μετά από δέ
κα μέρες και αυτός τό τε  πέταξε το 
πτώμα της στο πηγάδι. Ό τα ν  έμαθε 
ό τι το  πηγάδι πρόκειτα ι να ξανα- 
χρησιμοποιηθεί μ ετέφ ερ ε  ότι από- 
μεινε απ' το  πτώμα της  κόρης του 
και το  πέταξε στο Νείλο. Έ μειναν 
όμως τα  τρ ία  μικρά οστά, που πε
ριείχαν όλες τ ις  αποδείξεις, που 
έφ εραν την υπόθεση στο φως.

Πώς όμως ο ιατροδικαστής κα
τέληξε  σε τόσο σαφή και λεπτομε
ρειακά συμπεράσματα από μόνη 
την εξέταση τριών οστών;

Δύο από αυτά ήταν τα  λαγόνια 
οστά και το  τρ ίτο  το  ιερό οστούν. 
Ό τα ν  συναρμολογήθηκαν μεταξύ 
τους σχημάτισαν μια πλήρη λεκά 
νη. Κι αυτή ε ίνα ι που δ ίνε ι την πιο 
σαφή απόδειξη του φύλου του α
τόμου. που στην προκειμένη περί
πτωση ήταν αναμφισβήτητα γυνα ι
κείο.

Τα οστά ήταν μικρά και ελαφρά 
και έτσ ι η γυναίκα στην οποία ανή
καν πρέπει να ήταν μικροκαμωμέ- 
νη. .

Η λαγόνειος ακρολοφ ία συνο- 
σ τεούτα ι δηλαδή ενώ νετα ι στην 
ηλικία των 22 με 25 ετών. Σ αυτή 
την περίπτωση ε ίχε σχεδόν ενω θεί 
αλλά όχι εντελώ ς πράγμα που βοή
θησε τον ιατροδικαστή να συμπε- 
ράνει την ηλικ ία  της.

Μικροσκοπικά κομμάτια μαλα
κού ιστού που ήταν κολλημένα στα 
οστά βοήθησαν στον υπολογισμό 
του χρόνου της αποσύνθεσης που 
ήταν τρ ε ις  μήνες.

Υπήρχαν στα οστά ραβδώσεις 
απ τ ις  οποίες έβγα ινε το συμπέρα
σμα ότι η γυνα ίκα ε ίχ ε  μ ε ίνε ι του
λάχιστον μια φορά έγκυος. Η αστυ
νομική έρευνα αποκάλυψε ότι 
πράγματι ε ίχε  π αντρευτε ί και αφού 
χώρισε επέστρεψε στο σπίτι του 
πατέρα της  με ένα παιδί.

Το δεξ ιό  λαγώνιο οστό ήταν μ ε
γαλύτερο και βαρύτερο απ' το αρι
στερό και η κο ιλότητα  όπου αρ
θρώνεται το μηριαίο οστό ήταν με
γαλύτερη στη δεξιά  μεριά πράγμα 
που σήμαινε ό τι το  οστό αυτό κρα
τούσε το μεγαλύτερο μέρος του

βάρους του σώματος για πολύ και
ρό. Απ' αυτό έβγα ινε το συμπέρα
σμα ό τι η γυναίκα κούτσαινε από 
την παιδική της ηλικία  και η πολυο- 
μυελίτιδα ήταν η πιθανότερη αιτία.

Το γεγονός του πυροβολισμού 
διαπιστώθηκε απ' το  ό τ ι ένα μολυ- 
βένιο σκάγι ε ίχε  σφηνωθεί στο δε
ξιό  λαγώνιο οστό και καθώς ήταν 
ακανόνιστου σχήματος οδήγησε 
στο συμπέρασμα ότι ήταν χε ιρο 
ποίητο και όχι βιομηχανικό προϊόν.

Υπήρχαν επίσης αυλακοειδή ί
χνη σ' ένα άλλο σημείο του οστού 
καθώς και ένα τριγωνικό κάταγμα, 
που ήταν ενδε ικ τικά  της επίδρασης 
αριθμού σκαγιών από πυροβολισμό 
κυνηγετικού όπλου.

Η απόσταση μεταξύ των θυλα
κοειδών αυτών τραυμάτων έδειχνε 
τη διασπορά των χόνδρων, από ό- | 
που η απόσταση του πυροβολισμού 
υπολογίστηκε σε τρ ε ις  υάρδες.

Επίσης τα  τραύματα αυτά ήταν 
ενδε ικτικά  της κατεύθυνσης και 
της γωνίας του πυροβολισμού. Συ- 
γκεκριμμένα τα  ίχνη των σκαγιών 
ήταν από μπροστά και με κατεύ
θυνση από κάτω προς τα  πάνω και 
από αριστερά προς τα  δεξιά. Απ' 
αυτό υπολογίστηκε η θέση του 
δράστη την ώρα του πυροβολι
σμού.

Τα περιθώρια των αυλακώσεων 
έδειχναν σημαντική διάβρωση του 
οστού που ε ίνα ι χαρακτηριστικό 
σημάδι διαπύησης. Από την έκθεση 
της διάβρωσης βγήκε το  συμπέρα

σμα ότι το  θύμα ε ίχ ε  επ ιζήσει γ ια  
περίπου επτά ως δέκα μέρες μετά 
τον τραυματισμό του.

Τέλος η θέση των τραυμάτων 
στα οστά έδε ιχνε ό τ ι τουλάχιστον 
ένα σκάγι διαπέρασε την κοιλιά και 
τα έντερα  και η μόλυνση δημιούρ
γησε σηπτική περ ιτονίτιδα, την πιο 
πιθανή α ιτ ία  θανάτου.

Ο ιατροδικαστής σχολιάζοντας 
την έκθεσή του  είπε: «Η ιατροδ ι
καστική ε ίνα ι αδέκαστη. Η έκθεσή 
μου οδήγησε στη σύλληψη του πα
τέρα της γυναίκας αλλά επίσης 
επιβεβαίωσε τον ισχυρισμό του της 
τυχα ίας εκπυρσοκράτησης κι έτσ ι 
τον απάλλαξε απ' την κατηγορία 
της δολοφονίας».
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 

ΣΤΟ DOPING ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ
Η παρουσία του Ιατροδικαστή 

στην έρευνα του doping ε ίνα ι «εξ 
ορισμού» απαραίτητη και η συμβο
λή του καθοριστική, αφού η μεν 
πράξη του doping ε ίνα ι αδίκημα με 
επιπτώσεις που μπορούν να κατα
λήξουν στη δια ιτησία του Νόμου, η 
δε στοιχειοθέτηση αυτού του αδι
κήματος προϋποθέτει γνώσεις ια
τρ ικής και συχνά χημείας.

Η ιατροδικαστική διερεύνηση 
του doping περιλαμβάνει την απά
ντηση και διαλεύκανση των εξής 
ερωτημάτων:

1. Πρόκειται για doping; Η στοι- 
χειοθέτηση της άδικης πράξης που 
προϋποθέτει αιτιώδη σύνδεσμο με
ταξύ της ενέργειας και του αποτε
λέσματος γ ίνετα ι με βάση το γεν ι
κότερο ορισμό, σύμφωνα με τον 
οποίο «doping ε ίνα ι οποιαδήποτε 
ενέργεια  μεταβάλλει με οποιοδή- 
ποτε μέσο την αγωνιστική δ ιάθε
ση».

Πλατιά και συζητήσιμη ε ίνα ι η 
έννοια της «αγωνιστικής διάθεσης» 
καθώς και της «μεταβολής» της. 
Στα πλαίσια της πρώτης δεν υπάγε
σαι μόνο η κατάσταση του θυμικού, 
αλλά και η κατάσταση της μυϊκή'ς 
ισχύος, η τεχνική, το κίνητρο, η ι
κανότητα συγκέντρωσης, ακόμη 
και η νοημοσύνη που εδώ προσδιο
ρίζει την αντίληψη της ευθύνης, τη 
συνέπεια, την προσπάθεια για το 
επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (Αγιου- 
τάντης, 1974). Το ίδιο πολύπλευρη 
είνα ι και η έννοια της «μεταβολής» 
που μπορεί ν ’ αφορά τον καθένα 
από τους πιο πάνω παράγοντες, 
θετικά ή αρνητικά. Η πιο συνηθι
σμένη βέβαια προσπάθεια είνα ι ο 
επηρεασμός, κατά τρόπο ευνοϊκό, 
της απόδοσης του αθλητή, αλλά 
δεν είνα ι απίθανες και οι περιπτώ

σεις που επ ιχειρείτα ι με έμεση 
προώθηση του ευνοουμένου με 
την εξουδετέρωση του αντιπάλου 
(antidoping ή para-doping) (Prokop, 
1970, 1972).

Έ τσ ι η στοιχειοθέτηση του αδι
κήματος γ ίνετα ι πλέον αφού διαπι
στωθεί ότι υπήρξε πράγματι οποια
δήποτε μεταβολή των συστατικών 
ιδιοτήτων του αθλουμένου, οφει- 
λόμενη σ' έναν εξωτερικό παράγο
ντα, φαρμακευτικό ή άλλο, που 
εδώ προσδιορίζεται κατά περίπτω
ση, όπως επίσης κατά περίπτωση 
εκτιμάτα ι και αν είνα ι ικανό, στο 
συγκεκριμένο αθλητή, να προκα- 
λέσει την όποια μεταβολή της αγω
νιστικής του διάθεσης.

2. Πώς εξακριβώνεται το do
ping; Υπάρχουν σήμερα άρτιες τ ε 
χνικές στην τοξικολογική ανάλυση 
που εξασφαλίζουν σίγουρη ανί
χνευση και ποσοτικό προσδιορισμό 
οποιοσδήποτε ουσίας στα διάφορα 
βιολογικά υγρά. Στο doping ελέγ
χονται συνήθως τα ούρα μέσα στα 
οποία μπορεί να προσδιοριστούν 
αυτούσιες ο ι ουσίες που χρησιμο
ποιήθηκαν ή οι μεταβολίτες τους, 
χωρίς όμως ν' αποκλείεται, σε ε ιδ ι
κές περιπτώσεις, ο έλεγχος και άλ
λων βιολογικών υλικών (ιδρώτας, 
σάλιο, αίμα). Φασματομετρικές και 
χρωματογραφικές μέθοδοι και ιδ ι
αίτερα η αεριο-υγροχτωματογρα- 
φία συνδυασμένη με το φασματο
γράφο μάζας (Gas chromatogra- 
phy-Mass Spectrometry) δίνουν 
σύντομα, σίγουρα και κατά το μάλ
λον ή ήττον αδιαφιλονίκητα αποτε
λέσματα.

Παρ' όλα αυτά όμως η αμφισβή
τηση από μέρους της θίγόμενης 
πλευράς στην έρευνα του doping 
αφορά ακριβώς σ' αυτό το στάδιο

της διερεύνησης, στο εργαστηρια
κό, και μπορεί να προβληθεί:

α) Στον τρόπο και στη μέθοδο  
της δειγματοληψίας. Ο έλεγχος του 
doping γ ίνετα ι σ' ορισμένους μόνο 
αθλητές με τυχαία επιλογή. Οι α
θλητές αυτοί μετά το τέλος του 
αγώνα, με τη σχετική κάρτα, οδη
γούντα ι στο χώρο της δειγματολη
ψίας. Το δείγμα αφορά, όπως γρά
φτηκε, σε ούρα και σπανιότερα (σε 
ειδ ικές περιπτώσεις) άλλα βιολογι
κά υγρά (αίμα, σάλιο τελευτα ία). Το 
δείγμα παίρνεται μπροστά σε μέ
λος της επιτροπής και μπροστά 
στον αθλητή χωρίζεται σε δύο μέρη 
που φυλάσσονται σε δύο δ ιαφορε
τικούς περ ιέκτες που κλείνοντας 
σφραγίζονται και επιση μαίνονται 
(στοιχεία αθλουμένου, αγώνισμα, 
χρόνος, κλπ.) εκείνη  τη στιγμή. Το 
πρώτο δείγμα (ο ένας περιέκτης) 
φέρετα ι στο εργαστήριο και το α- 
ντίδειγμα (ο δεύτερος περιέκτης) 
φυλάσσεται σε ψυγείο γ ια  το ενδε
χόμενο «κατ' έφεση» εξέτασης, σε 
περίπτωση δηλαδή που το πρώτο 
δώσει θετικό αποτέλεσμα που αμ
φισβητηθεί. Η δεύτερη αυτή εξέ
ταση γ ίνετα ι παρουσία του ενδια
φερομένου ή καλύτερα του τεχν ι
κού του συμβούλου, το αποτέλε
σμα δε έχει οριστικό χαρακτήρα. 
Άρνηση και αμφισβήτηση μπορεί 
να προβληθεί για τον τρόπο της 
δειγματίσεως, την καθαρότητα των 
περικετών, το είδος κάποτε του 
βιολογικού υλικού που χρησιμοποι
ε ίτα ι κλπ.

β) Στη μετακίνηση και διαφύλα
ξη των δειγμάτων και αντιδειγμά- 
των. Αμφισβήτηση μπορεί να προ
βληθεί για τον τρόπο διακίνησης 
των δειγμάτων (συνοδεία κλπ.), την 
ακεραιότητα ή αλλιώτικα το απα-
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ραβίαστο των σφραγίδων, τον τρό 
πο διαφύλαξης (ψυγείο, κλπ.), την 
ασφάλεια διαφύλαξης, την αξία της 
συντήρησης κλπ.

Υ) Στην επιλογή καί την αξία της 
μεθόδου  με την οποία γ ίνετα ι ο 
εργαστηριακός έλεγχος. Ιδ ια ίτερα 
μπορούν ν' αμφισβητηθούν η κα
ταλληλότητα  της τεχν ικής, η ευα ι
σθησία της, το ποσοστό ανάκτη
σης της μεθόδου, η επαναληψιμό- 
τητά  της κλπ.

Εύκολα από την πιο πάνω περι
γραφή γ ίνετα ι αντιληπτό ότι η ο
ποιαδήποτε διαδικασία στον έλεγ 
χο, οσοδήποτε αυστηρή κι αν είνα ι 
και οσοδήποτε σωστή και προσεγμέ 
νη, επ ιστημονικά αδιάβλητη, εφ ό 
σον δώσει θετικό αποτέλεσμα, που 
μπορεί να θ ίξε ι ή έτσω και απλά να

ενοχλήσει, ε ίνα ι ανοικτή σε επί
κριση.

3. Υπάρχουν προβλήματα στην 
ερμηνεία των ευρημάτων. Αναμφι
σβήτητα ναι. Το αδίκημα θεω ρείτα ι 
γεγονός όταν αν ιχνευ τε ί κάποια 
φαρμακευτική ουσία στην οποία και 
θα αποδοθεί η όποια μεταβολή της 
αγωνιστικής διάθεσης, η αντίρρη
ση δε και η αμφισβήτηση στρέφο
ντα ι στην αναγνώριση της ουσίας ή 
καλύτερα στον καθορισμό της ταυ
τό τητάς της, όπως επίσης στις 
φαρμακολογικές δυνατότητες  της 
ουσίας και συγκεκριμένα στην ικα
νότητά της και στον τρόπο να επη
ρεάσει την αγω νιστικότητα του α- 
θλουμένου, αυτή καθ' αυτή ή οι 
συγκεντρώσεις στις οποίες βρέθη
κε.

Για την ταυτοποίηση της ουσίας 
που συνδέετα ι άμεσα και με προ
βλήματα μεθοδολογίας, οποιαδή
ποτε ένταση, ευκολότερα μάλλον 
μπορεί να συζητηθεί και να ξεπερα- 
σ τε ί -  η νεότερη άλλωστε τεχνολο
γία έχε ι σημαντικά βοηθήσει -  με 
την έννοια ό τ ι η αναγνώρισή της 
μπορεί να γ ίνε ι τελ ικά  παραδεκτή. 
Αλλά ο τρόπος δράσης της και ε ιδ ι
κότερα η ικανότητα επηρεασμού, 
όπως επίσης το  ε ίδος και ο βαθμός 
της επίδρασης αυτής, κατ' εξοχήν 
αμφ ισβητούντα ι και συζητούνται. 
Ενδεικτικά αναφέρονται:

α) Η συγκέντρωση της ουσίας 
που βρέθηκε  ε ίνα ι ικανή να προκα- 
λέσει οποιαδήποτε επίδραση; Είναι 
αυτονόητο  ό τι μια τέτο ια  συζήτηση 
προϋποθέτει πάντοτε, όχι μόνο 
ποιοτικό αλλά και ποσοτικό προσ
διορισμό της ουσίας που απομονώ
θηκε και σχολαστική αξιολόγηση 
των συγκεντρώσεων που προσδιο
ρίστηκαν.

β) Ο προσδιορισμός -  ακόμη καί 
ποσοτικός -  αναβολικών καί ιδ ια ίτε
ρα στεροειδών  ε ίνα ι πράγματι καθο
ριστικός του doping. Ο αθλητής στη 
δ ιάρκεια  της προετοιμασίας του 
μπορώ παράλληλα με την προγραμ
ματισμένη προπόνηση, το ρυθμι
σμένο τρόπο ζωής, κλπ., να παίρνει 
κι ορισμένες ουσίες (αναβολικά, βι
ταμ ίνες κλπ.) για αύξηση του βά
ρους και βελτίωση της μ υ ϊκ ή ς - ι
σχύος. Οι αθλητές π.χ. της άρσης 
βαρών, των ρίψεων και της πάλης 
παίρνουν σε ποσοστό 80% περίπου 
τέ το ιες  ουσίες (Cooper 1972). Είναι 
doping; Καταφατική απάντηση θα 
μπορούσε ίσως να δοθεί μόνο όταν 
οι προσδιοριζόμενες συγκεντρώ
σεις κατά την,περίοδο των αγώνων 
είνα ι εξα ιρετικά  υψηλές, μια που οι
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δόσεις που λαμβάνονται φθάνουν 
κάποτε να είναι δέκα, είκοσι, ακόμη 
και τρ ιάντα φορές μεγαλύτερες από 
τις  φαρμαλογικά και θεραπευτικά 
παραδεκτές (Freed και συν. 1975).

γ) Ο προσδιορισμός σε φαρμα
κολογικά παραδεκτές συγκεντρώ
σεις μιας φαρμακευτικής ουσίας 
που έχει ληφ θε ίγ ια  συγκεκριμένους  
θεραπευτρικούς σκοπούς ε ίναι 
πράγματι doping; Η λήψη π.χ. ενός 
αποσυμφορητικού του ρινικού 
βλεννογόνου -  γ ια τί έτυχε ο αθλη
τής να έχει συνάχι -  μπορε'ι να οδη
γήσει σε θετική ανίχνευση συμπα- 
θητικομιμητικού φαρμάκου στα ού
ρα. Είναι doping; Χρειάζεται επιφύ
λαξη στο χαρακτηρισμό. Γιατι άλλω
στε ο διαβητικός να μπορε'ι να παίρ
νει ινσουλίνη και ο υποθυροειδικός 
θυροξίνη, ενώ ο αθλητής να μη μπο
ρεί να λάβει τη συνηθισμένη του θε
ραπεία χωρίς να κατηγορηθεί;

Θα ήταν Ισως σωστότερο να κα
θοριστούν και διεθνώς να αναγνω
ριστούν μέγιστες επ ιτρεπτές συ
γκεντρώσεις φαρμάκων στο αίμα και 
στα ούρα, προσδιοριστικές μιας θε
ραπευτικής λήψεως, έτσ ι ώστε η α
νεύρεση μικροτέρων συγκεντρώ
σεων να μη ατο ιχε ιοθετεθε ί ευθύνη 
(Percy 1977). Προστασία σωστή και 
επιστημονικά τεκμηριωμένη που 
έχει όμως τελευτα ία  αρκετά συζη
τηθε ί και αμφισβητηθεί (Donike 
1985) με το σκεπτικό ό τ ι μπορεί να 
δημιουργήσει περιθώρια ανεξέλε
γκτα στη λήψη φαρμακευτικών ου
σιών.

4. Είναι τέλος, δυνατό να υπάρ

χει doping παρ’ όλο το αρνητικό α
ποτέλεσμα μιας αναλύσεως; Η απά
ντηση είνα ι καταφατική. Μπορεί να 
υπάρξει. Είναι γνωστό και ισχύει ό τι 
το μεν θετικό αποτέλεσμα μιας τοξι- 
κολογικής ανάλυσης ε ίνα ι αναμφι
σβήτητο, ενώ αντίθετα το αρνητικό 
δεν υποδηλώνει και απουσία δηλη- 
τηριάσεως. Υπάρχουν πολλοί παρά
γοντες που γενικά προσδιορίζουν 
μια τοξικολογική ανάλυση (δόση, 
οδός εισόδου, χρόνος που πέρασε 
από τη  λήψη κλπ.) ειδ ικά δε εδώ, στις 
περιπτώσεις doping, και πρόσθετοι 
παράγοντες. Περίεργες και πολλές 
φορές απροσδιόριστες οδοί εισό
δου (π.χ. από το δέρμα-liquid sy- 
ring), κατασκευή συμπλοκών για την 
παρακώλυση της εκχυλίσεως και 
του προσδιορισμού κλπ. Είναι αδύ
νατο να προβλεφθεί και να «τυπο
ποιηθεί» αυτό που αληθινά μπορεί 
να επινοηθεί από το δολιοφθορέα, 
στην προσπάθειά του να πετύχει να 
μην αποκαλυφθεί η ένοχη πράξη.

To doping είναι πράγματι πρό
βλημα σε δ ιεθνές επίπεδο. Πράξη 
που απομακρύνει όλους τους παρά
γοντες  (αθλητές, προπονητές, σω
ματεία κλπ.) από την αληθινή αθλη
τική ιδέα. Πράξη που μεταβάλλει το 
στίβο.σε πράσινη τσόχα, τη νίκη σε 
τυχερό αριθμό, τον αθλητή σε χρυ- 
σοφόρα «μπάλα». Ο πραγματικός 
ανταγωνισμός γ ίνετα ι τελ ικά στα 
φάρμακα. Κερδίζει το ισχυρότερο 
ενισχύοντας τον ένα ή εξουδετερώ 
νοντας τον άλλο, τον αντίπαλο.

Για την αντιμετώπιση χρειάζετα ι 
η λήψη αυστηρών μέτρων που να

καταργούν κάθε μορφής doping και 
να προβλέπουν βαριές ποινικές κυ
ρώσεις για οποιαδήποτε τέτο ια  ε
νέργεια. Στη χώρα μας υπάρχει σή
μερα μόνο το άρθρο 58 του ν. 75/75 
που προβλέπει και τιμω ρεί το do
ping, αλλά οι δ ιατάξεις του ε ίνα ι αρ
κετά ελλιπείς, χρειάζοντα ι αναθεώ
ρηση μέσα στα πλαίσια της οποίας 
να προβλέπονται σαφέστερες και 
αυστηρότερες κυρώσεις για οποια
δήποτε ενέργεια  doping. Αλλά για 
κάθε είδος τέτο ια  ενέργεια  ε ίτε  λέ
γετα ι φαρμακευτικό ε ίτε  άλλο do
ping ή anti-doping, αλλά και «πριμ» ή 
«δωροδοκία».
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ΘΑΝΑΤΟΙ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΦΡΟΝΤΙΔΩΝ 

ΚΑΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Του Ν ικ. I. Μ π ενα ρ δή  Προϊσταμένου της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών

Το σύνδρομο του κακο
π οιημένου παιδιού (Batte

red child syndrome).

Το σύνδρομο τούτο, όπως υποδη- I 
λώνει και το όνομά του, αναφέρετα ι 
σε παιδιά μιας ορισμένης ηλικίας, τα 
οποία αδυνατούν να δώσουν προ
φορικές πληροφορίες περί του τ ι 
έχει συμβεί και που είνα ι ανίκανα να 
αυτοπροστατευθούν. Το σύνδρομο 
τούτο περιεγράφη αρχικά στην 
Αμερική το 1946, από τον ακτινο 
λόγο Caffey, ενώ ο όρος επινοήθηκε 
από τον παιδίατρο Kempe το 1961. 
Με τον όρο «σύνδρομο του κακο
ποιημένου παιδιού» αποδίδεται η 
κατάσταση εκείνη, που παρατηρεί- 
τα ι σε βρέφη ή μικρά παιδιά σαν 
αποτέλεσμα φυσικής ή ψυχολογικής 
βίας που ασκείτα ι επάνω τους, ε ίτε  
από τους ίδ ιους τους γονείς  τους ή 
από άλλους.

Παρόμοιες καταστάσεις που ανα- 
φέροντα ι σαν κάκωση του παιδιού 
χωρίς ατύχημα (Non-accidental injury) 
ή ακόμη και ο γεν ικός όρος του 

Child abuse” και ''Neglet” (παιδί που 
το κακομεταχειρ ίζοντα ι και το 
παραμελούν) κατατάσσονται στο 
ίδιο σύνδρομο.

Επειδή ο αριθμός των παρόμοιας 
φύσεως περιστατικών φ α ίνετα ι πως 
έχει αυξηθεί κατά τα τελευ τα ία  χρό
νια. εκδηλώθηκε μεγάλο ενδ ιαφ έ
ρον τόσο για τη μελέτη  των επιδη- 
μιολογικών χαρακτηριστικών των 
γονέων αυτών, όσο και της κλινικής 
των εικόνας, με σκοπό να τυποποιη
θούν οι γονείς  αυτο ί και αν είνα ι δυ
νατόν να καταταγούν σε ορισμένες 
κλινικές κατηγορίες.

Ο Kempe υποστηρίζει, πως κάθε 
γονιός μπορεί να κακοποιήσει το 
παιδί του, ενώ αντίθετα  λίγο ι είνα ι οι 
γονείς που δεν έχουν αισθανθεί 
επ ιθετικά συναισθήματα για τα παι
διά τους.

Πολλές προσπάθειες έχουν γ ίνε ι 
για να συνδεθεί α ιτιολογικά η κακό-



γονέων.
Σε συγκριτική επιδημιολογική 

έρευνα που έγινε στην Αγγλία το 
1972, αποκαλύφθηκε πως η ανώ
μαλη προσωπικότητα των γονέων 
(από ελαφρά διαταραχή μέχρι και 
βαριά ψυχανωμαλία), ήταν η πιο συ
χνή διάγνωση. Μ εικτού τύπου νευ
ρώσεις, με υπεροχή της καταθλί- 
ψεως, ήταν για τις μητέρες ένα ση
μαντικό εύρημα. Παράλληλες εκ τ ι
μήσεις έδειξαν, πως οι γονείς της 
ομάδας που εξετάσθηκε είχαν 
οριακή ή χαμηλή νοημοσύνη και 
υψηλή παρορμητική επ ιθετικότητα. 
Τελικά, δεν υπάρχει συγκεκριμένη 
ψυχιατρική διάγνωση που να μπορεί 
να συνδεθεί α ιτιδλογικά με τη συμ
περιφορά της κακοποιήσεως. Η ψύ
χωση είναι σπάνια και μπορεί να 
συνδεθεί αιτιολογικά με την κακο
ποίηση μόνο στις περιπτώσεις παι
δοκτονιών.

Σε παρόμοια συμπεράσματα κα
τέληξαν και οι δ ιερευνητικές ψυχια
τρικές εξετάσεις που έγιναν πρόσ
φατα και στην Ελλάδα, από την παι- 
δοψυχιατρική κλινική του Νοσοκο
μείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Για την ψυχοδυναμική ερμηνεία 
του ανωτέρω συνδρόμου, αποδέ
χονται σήμερα μια διατάραξη της 
συναλλαγής γονέα - παιδιού, που 
μεταφέρετα ι από γονέα σε παιδί γ ε 
νεά προς γενεά, επειδή λείπουν

ι στούς γονείς αυτούς τα κατάλληλα 
γονεϊκά πρότυπα που θα τους βοη
θούσαν στη σωστή διαπαιδαγώγηση 
των παιδιών τους.

Σταθερή διαπίστωση είναι πως οι 
γονείς που κακοποιούν τα παιδιά 
τους, είχαν και οι Ιδ ιοι παρόμοιες 
εμπειρίες με τους δικούς των γονείς 
(παραμελημένοι, συναισθηματικά 
αποστερημένοι ή και κακοποιημέ
νοι).

Κλινική εμφάνιση

Η συνήθης κατάσταση είναι το να 
προσκομίζεται το παιδί μ ’ ένα διογ
κωμένο καιαχρηστευμένο βραχίονα 
π.χ. Η ακτινογραφία απεικονίζει 
συνήθως την ύπαρξη κατάγματος εν 
«είδει χλωρού ξύλου» αλλ’ αποκα
λύπτει επίσης και μερικές άλλες κα
κώσεις διαφόρου ηλικίας, πωρω- 
θέντα κατάγματα των πλευρών κ.ά.

Κλασική για τέτο ιες  βλάβες είνα ι η 
επίφυση των μακρών οστών. Στην 
ακτινογραφία απεικονίζεται μετα
τόπιση της επιφύσεως ή ανωμαλία 
στη γραμμή της. Πρόσφατη επιφυ-
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ται από παλιότερες κακώσεις σε με
ρικές άλλες επιφύσεις. Οι επιφυσια- 
κές κακώσεις ειδικώς, προκαλούν- 
τα ι από έλξη των μελών του παιδιού, 
όχι κατά τις  συνηθισμένες καθημε
ρινές φυσικές πτώσεις ή προσκρού
σεις λόγω της ηλικίας του, αλλά εκ 
κακοποιήσεων από ενηλίκους ε ίτε  
από πρόθεση, ε ίτε  από άγνοια.

Εάν η βία καταφέρετα ι επί του 
παιδιού συνεχώς, αργά ή γρήγορα 
θαεπέλθουν βαριές εσωτερικές κα
κώσεις, όπως ενδοκρανιακή αιμορ
ραγία ή ρήξη ενός ενδοκοιλιακού 
οργάνου, που είνα ι πιθανό να προ- 
καλέσουν το θάνατο του παιδιού. ΓΓ 
αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται εξα ι
ρετική φροντίδα για τη διάγνωση 
μιας τέτο ιας περιπτώσεως. Βαριές 
εσωτερικές κακώσεις, ειδ ικά υπο- 
σκληρίδιος αιμορραγία, μπορεί να 
προκληθούν τυχαία, λόγω πτώσεως, 
ενώ άλλες σοβαρές κακώσεις μπο
ρεί να επενεχθούν από άλλα παιδιά.

Μεμονωμένες κακώσεις μπορεί 
να έχουν την εξήγησή τους σε ατύ
χημα. Εάν όμως υπάρχουν πολλα
πλές, βαριές κακώσεις διαφόρου 
ηλικίας, οι οποίες έχουν τον τύπο 
που δεν μπορεί να παραχθεΐ από 
ατύχημα και ειδ ικά εάν οποιαδήποτε 
επιφανειακή κάκωση, όπως μώλω
πες (εικόνα 7) ή εκδορές, έχουν κά
ποιο σχήμα το οποίο επιτρέπει να 
αναγνωρισθεί ένα συγκεκριμένο 
όργανο (όπως σχοινί ή ζώνη), τό τε 
είναι σχεδόν βέβαιο πως οι κακώσεις 
έχουν προκληθεί υπό ενός των γο
νέων ή άλλου ενήλικος. Επί αναγνω- 
ρίσεως εμφανούς υποσιτισμού ή 
ατημέλητης εμφανίσεως ενός παι
διού, θα πρέπει κανείς να είναι 
προσεχτικός, ώστε να μην επηρεά
σει τη γνώμη του άλλου επί της αι
τιολογίας των κακώσεων. Ο υποσιτι
σμός μπορεί ν ’ αποδειχθεί πως 
οφείλετα ι σε φυσική αιτία, η οποία 
από μόνη της καθιστά το παιδί επιρ
ρεπές σε πτώσεις, με αποτέλεσμα 
να υφίσταται τούτο κακώσεις.

Σε περιπτώσεις που ένα παιδικό 
πτώμα φαίνετα ι λεπτό, αδύνατο και 
μωλωπισμένο, θα εγερθεί όπως είναι 
φυσικό η υποψία κακοποιήσεώς του, 
οπότε θα πρέπει να αναφερθεί 
τούτο στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Ό ταν ένα ζωντανό παιδί εξετάζε
τα ι στο Νοσοκομείο, δημιουργεί με
γαλύτερα προβλήματα, αφού μια 
κατηγορία για βάναυση διαγωγή 
μπορεί να είναι ανακριβής και να 
προκαλεί στους γονείς επιπρόσθετη

------- --- ,-----—
χρέωση απέναντι στο παιδί. Εάν 
αυτό κακοποιείται και δεν προστα
τεύετα ι, μπορεί να υποστεί στη συν
έχεια και θανατηφόρες κακώσεις. Σε 
οποιαδήποτε περίπτωση αμφιβο
λίας, θα πρέπει να ειδοποιείτα ι η 
κοινωνική Υπηρεσία της περιοχής, 
που θα φροντίσει για την εισαγωγή 
του στην παιδοψυχιατρική κλινική. 
Είναι παράλογο να ειδοποιείτα ι η 
Αστυνομία με την πρώτη υποψία, εκ
τός και αν υπάρχουν αδειάσειστες 
αποδείξεις κακομεταχειρίσεως.

Αναμφισβήτητα, το «σύνδρομο 
του κακοποιημένου παιδιού» είνα ι 
μια από τις  συμφορές της σύγχρο
νης κοινωνίας που απαιτεί έγκαιρη 
αναγνώριση, γ ιατί από αυτήν εξαρ- 
τάται και η αντιμετώπισή του. Τα όσα 
απαιτούνται για την αντιμετώπιση 
του «συνδρόμου του κακοποιημέ
νου παιδιού» σαν νέου κοινωνικού 
φαινομένου, αναπτύχθη και εν εκ- 
τάσει στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Νευρολογίας και Ψυχιατρικής και θα 
μπορούσαν να συνοψισθούν ως κα
τωτέρω:

Οργανωμένη κοινωνική υπηρεσία. 
Ψυχιατρική και συμβουλευτική 
βοήθεια στους γονείς. Στέγες φ ιλο
ξενίας παιδιών. Παιδικοί σταθμοί, 
προσιτοί στις ο ικογένειες. Κυρίως 
όμως, χρειάζετα ι κατάλληλο νομικό 
πλαίσιο, ώστε να μπορεί η Πολιτεία 
να αναλαμβάνει παιδιά υπό την 
προστασία της, ε ίτε  προσωρινά ε ίτε  
και γ ια ' ακαθόριστο χρονικό διά
στημα σε ορισμένες περιπτώσεις.

Θάνατος του λίκνου (Cot 
death).

Ο «θάνατος του λίκνου» ή σύνδρομο 
του αιφνίδιαυ θανάτου της βρεφ ι
κής ηλικίας είνα ι όρος που χρησιμο
ποιείται για να προσδιορίσει ένα 
τρόπο αιφνίδιου ή απροσδόκητου 
θανάτου που επισυμβαίνει σε βρέφη 
ηλικίας από 2 μηνών μέχρι 2 ετών και 
ο οποίος προς το παρόν είναι αδύ
νατον να προβλεφθεί. Ο θάνατος 
του λίκνου αποτελεί αντικείμενο 
αξιόλογων ερευνών και συζητήσεων 
κατά τα τελευτα ία  χρόνια, που απο
σκοπούν στην ερμηνεία ενός συν
δρόμου, το οποίο ευθύνετα ι για ένα 
μεγάλο αριθμό θανάτων που ανέρ
χονται κατά προσέγγιση σε 3.000 
παιδιά στην Αγγλία και 25.000 παιδιά 
στην Αμερική κάθε χρόνο.

Οι θάνατοι του λίκνου, επέρχονται 
συνήθως κατά την άνοιξη και το φθι
νόπωρο, οπότε οι αναπνευστικές



λοιμώξεις ε ίνα ι συχνές. Αυτό όμως 
δεν είναι αναμφισβήτητη απόδειξη 
πως κάποιος ιός ή άλλος μικροοργα
νισμός ε ίνα ι υπεύθυνος.

Η περίοδος αιχμής του χρόνου 
θανάτου στο σπίτι, ε ίνα ι οι ώρες 6 
π.μ. -1 0  π.μ. Τέτο ια  αιχμή στα Νοσο
κομεία δεν υπάρχει. Ο τύπος αυτός 
του θανάτου, λόγω του απροσδόκη
του της επελεύσεώς του, εγε ίρ ε ι 
πολλές φορές υποψίες γ ια  εγκλημα
τική ενέργεια , ιδίως όταν εμφανίζε
τα ι σε ο ικογένειες  που ζουν κάτω 
από φτωχές κο ινω νικοο ικονομικές 
συνθήκες. Το παιδί, ηλικίας λίγων 
μηνών συνήθως, ε ίνα ι εντελώ ς καλά 
την προηγουμένη του θανάτου του 
ή μπορεί να εμφανίζει σημεία κοινού 
κρυολογήματος ή ένα μικρό συνάχι.

Αφού σ ιτισθεί την προηγουμένη 
το βράδυ τοπ οθετε ίτα ι γ ια  ύπνο. Το 
πρωί όμως ανευρ ίσκετα ι πεθαμένο 
στην κούνια του και γυρ ισμένο συν
ήθως μπρούμυτα.

Σημεία από πίεση στο πρόσωπό 
του, που να προκλήθηκαν από 
επαφή με μαξιλάρι ή ρούχα, συχνά 
είναι εμφανή. Αυτά όμως είνα ι ευ 
ρήματα που παρατηρούνται εξίσου 
και σε παιδιά που πέθαναν από άλ
λες α ιτ ίες  και δεν θα πρέπει να θεω
ρούνται δηλωτικά πνιγμονής.

Στατισ τικές έρευνες γύρω από το 
θάνατο του λίκνου έχουν αποκαλύ- 
ψ εισυσχέτιση με μαλακά μαξιλάρια, 
προϋπάρχουσα αναπνευστική λο ί
μωξη και φιάλη δ ιατροφής. Προς το 
παρόν όμως δεν μπορεί να λεχθεί 
τίποτε περισσότερο για την α ιτ ιολο 
γία του, παρόλο που υπάρχουν πολ
λές θεωρίες, κι έτσ ι αυτή παραμένει

άγνωστη.
Παρά την άγνωστη α ιτιολογία  του 

συνδρόμου, διετυπώθη η γνώμη, ότι 
οι θάνατοι αυτο ί οφ είλοντα ι σε κε
ραυνοβόλο λοίμωξη ή σε αλλεργία 
προς τα λευκώματα του γάλακτος 
της αγελάδας που εισπνέοντα ι σε 
μ ικρότατες ποσότητες ή σε εισρό- 
φηση γαστρικού περιεχομένου, που 
προκαλεί πνευμονία από εισρό- 
φηση.

Επειδή οι θάνατοι του λίκνου 
επέρχονται μετά από σίτιση και όλα 
τα παιδιά αυτά δ ια τρέφ οντα ι ουσια
στικά με τεχνητά  γάλακτα, υπεστη- 
ρίχθη η άποψη, πως η εισρόφηση 
σταγονιδίων γάλακτος της αγελά
δας εντός των πνευμόνων κατά την 
διάρκεια του ύπνου σ' ένα προηγου
μένως ευαισθητοποιημένο παιδί, 
όφειλε να προκαλέσει θανατηφόρο 
αναφυλακτική αντίδραση.

Η πιθανότητα της ασφυξίας συζη- 
τε ίτα ι πολλές φορές στα παιδιά 
αυτά, αλλά οι αλλοιώσεις κατά τη 
νεκροτομία είνα ι συνήθως ελαφρές. 
Λίγες π ετεχε ιοε ιδ ε ίς  α ιμορραγίες 
μπορεί να βρεθούν στην καρδιά και 
στο θύμο αδένα.

Προτού οι ισ τολογικές εξετάσ εις  
γίνουν μέθοδος ρουτίνας,οιθάνατο ι 
αυτού του είδους απεδίδοντο σε 
πνιγμονή ή απόφραξη των εξω τερ ι
κών αναπνευστικών στομίων από τα 
κλινοσκεπάσματα, με επακόλουθο 
την ενοχοποίηση των γονέων για 
αμέλεια. Τούτο δεν σημπαίνει φυ
σικά πως πνιγμονή ή απόφραξη των 
αναπνευστικών στομίων δεν μπορεί 
να επέλθει, γ ι' αυτό επ ιβάλλεται να 
γ ίνε ι διαφορική διάγνωση με μια εν 
δελεχή νεκροτομική διερεύνηση.

δρομο του α ιφνίδ ιου θανάτου της 
βρεφικής ηλικ ίας (SIDS) ενδ ιαφ έ
ρουσα ε ίνα ι η άποψη, ότι τα θύματα 
είναι ελαφρώς ελαττω ματικά άτομα.

Έ ρευνες που άρχισαν το 1973 εν
τοπίζουν το πρόβλημα στη δυσλει
τουργία της αναπνοής.

Πολλά βρέφη που πεθαίνουν με 
συνθήκες συνδρόμου αιφνίδ ιου θα
νάτου εμφανίζουν προηγουμένως 
επανειλημμένα επεισόδια παρατει- 
νόμενης άπνοιας κατά τη διάρκεια 
του ύπνου, που είνα ι συχνότερα 
όταν συνυπάρχει ελαφρά φλεγμονή 
των ανωτέρων αναπνευστικών 
οδών.

Η παρατεινόμενη άπνοια θεω ρεί
τα ι ως προδιαθεσικός παράγων του 
εν λόγω συνδρόμου.

Θεωρείται πιθανόν, πως ο υπεύ
θυνος παθοφυσιολογικός μηχανι
σμός του συνδρόμου, περιλαμβάνει 
κυτταρικές βλάβες ζωτικών κέν
τρων του εγκεφαλικού στελέχους, 
που είνα ι απότοκες της ελλείψεως 
οξυγόνου, προερχόμενης από τα 
απνοϊκά επεισόδια. Τούτο επιβεβε- 
βαίωσαν αλλεπάλληλες νεκροτομι- 
κές παρατηρήσεις επί βρεφών, στα 
οποία διαπιστώθηκαν σε μεγάλη 
αναλογία ιστικές αλλοιώσεις, οφει- 
λόμενες στη χρονιά έλλειψη οξυγό
νου, εξα ιτίας των επανειλημμένων 
προσβολών άπνοιας. Το ενδεχόμενο 
δράσεως τοξικών ουσιών, υπεύθυ
νων για το σύνδρομο αιφνίδ ιου θα
νάτου της βρεφ ικής ηλικίας, δεν γ ί
νετα ι αποδεκτό γ ι ’ αυτό και η τοξι- 
κολογική ανάλυση δεν συνιστάται 
ως μέθοδος δ ιερευνήσεω ς της α ι
τίας του ΣΙΔΣ. Ο θάνατος του λίκνου 
είναι μια οδυνηρή δοκιμασία για 
τους ο ικείους του παιδιού, οι οποίοι 
συχνά αυτοκατηγορούντα ι -  παρα- 
λόγως -  για έλλειψη φροντίδων, ε ι
δικά εάν η π ιθανότητα της ασφυξίας 
συζητείται. Επανάληψη κρούσματος 
του ανωτέρω συνδρόμου στην ίδια 
ο ικογένεια  ε ίνα ι δυνατή. Παρά 
ταύτα, η ενθάρρυνση των γονέων 
για νέα τεκνοποίηση δεν πρέπει να 
παραλείπεται.

Το «σύνδρομο του αιφνίδ ιου θα- 
νάτου·της βρεφ ικής ηλικίας» ανήκει 
στους φυσικούς θανάτους και από 
μακρού χρόνου ο όρος έχει καθ ιε
ρωθεί στον Κώδικα Δ ιεθνούς Σ τατι
στικής Ταξινομήσεως των Νόσων, 
Κακώσεων και Αιτίων Θανάτου.

(Από το βιβλίο του «Εγχειρίδιο Ιατρο
δικαστικής ΑΘΗΝΑ 1985).
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ΚΩΔΙΚΑΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
Όπως εγκρ ίθηκε με την A /KES/34/169/5.2.80 απόφαση της ΓΣ του Ο.Η.Ε.

Άρθρο 1

Τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των νόμων πρέπει 
πάντοτε να εκτελούν το καθήκον που τους επ ιβάλλει ο νό
μος, υπηρετώντας το κοινωνικό σύνολο και προστατεύο
ντας όλους τους ανθρώπους από παράνομες πράξεις, σύμ
φωνα με τον υψηλό βαθμό ευθύνης που απαιτεί το  λ ε ιτο ύ ρ 
γημά τους.

Άρθρο 2

δεν επ ιτρέπεται να επιβάλλει, να υποκινεί, ή να ανέχετα ι 
οποιαδήποτε πράξη θασανισμού ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη 
ή ταπεινωτική μεταχείρ ιση ή τιμωρία, ούτε να επ ικαλείτα ι 
δ ιαταγές ανωτέρων ή εξα ιρετ ικές  συνθήκες, όπως εμπόλε
μη κατάσταση, ή απειλή πολέμου ή απειλή κατά της εθνικής 
ασφάλειας, εσωτερική πολιτική αστάθεια ή οποιαδήποτε 
άλλη κατάσταση ανάγκης, για να δικα ιολογήσει τα βασανι
στήρια, ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχεί
ριση ή τιμωρία.

Άρθρο 6

Κατά την εκτέλεση του  καθήκοντος τους, τα αρμόδια 
όργανα για την εφαρμογή των νόμων πρέπει να σέβονται 
και να προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και να υ
περασπίζονται και να προφυλάσσουν τα θεμελιώδη δικαιώ
ματα κάθε ανθρώπου.

Άρθρο 3
0

Τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των νόμων μπο
ρούν να καταφύγουν στη βία. μόνον όταν αυτό ε ίνα ι απόλυ
τα αναγκαίο και στο βαθμό που απαιτείτα ι για την εκτέλεση 
των καθηκόντων τους.

Τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των νόμων πρέπει 
να εξασφαλίζουν πλήρη προστασία της υγείας των ατόμων 
που βρίσκονται υπό κράτηση και ιδ ια ίτερα να τους παρέ
χουν άμεση ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ανάγκης.

Άρθρο 7

Τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των νόμων δεν 
πρέπει να διαπράττουν καμιά πράξη διαφθοράς. Πρέπει επί
σης να αντιμετωπίζουν με αυστηρότητα και να καταπολε
μούν τέτο ιου  είδους πράξεις.

Άρθρο 8
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Άρθρο 4

Εμπιστευτικής φύσεως πληροφορίες, που γνωρίζουν τα 
αρμόδια όργανα για την  εφαρμογή των νόμων, πρέπει να 
τηρούντα ι μυστικές, εκτός αν η εκτέλεση των καθηκόντων 
τους ή ο ι ανάγκες της δικα ιοσύνης απαιτούν ακριβώς το α
ντίθετο.

Άρθρο 5

Κανένα αρμόδιο όργανο για την εφαρμογή των νόμων

Τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των νόμων πρέπει 
να σέβονται το νόμο και τον παρόντα Κώδικα Πρέπει επίσης 
να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να προλαμ
βάνουν και να αντιμετωπίζουν κάθε παράβαση του  νόμου. 
Τα αρμόδια όργανα για την εφαρμογή των νόμων πρέπει, 
όταν έχουν λόγους να πιστεύουν ότι κάποια παράβαση αυ
τού του Κώδικα έχει γ ίνε ι ή πρόκειται να γ ίνει, να αναφέ
ρουν το  θέμα στις ανώτερές τους αρχές και όταν είνα ι απα
ρα ίτητο σε άλλες αρμόδιες αρχές ή όργανα που ε ίνα ι εξου
σιοδοτημένα με αναθεωρητική ή επανορθωτική ισχύ.
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Ερμηνευτικά Σχόλια

Τα ερμηνευτικά  σχόλια έχουν σκοπό να δ ιευκολύνουν 
την χρησιμοποίηση το υ  κώδικα, στο πλαίσιο τη ς  εθν ικής νο
μοθεσίας ή τη ς  εθν ικής πρακτικής. Επί πλέον σχόλια σε ε 
θνικό ή τοπικό επίπεδο θα μπορούσαν να προβάλλουν τα  
ιδ ια ίτερα  χαρακτηρ ιστικά των νομικών συστημάτων και των 
πρακτικών εφαρμογών των διαφόρων Κρατικών ή των περι
φερειακώ ν δ ιακυβερνητικώ ν οργανώσεων που θα μπορού
σαν να προωθήσουν την  εφαρμογή του  κώδικα.

Άρθρο 1

α)_0 όρος «αρμόδια όργανα για την  εφαρμογή το υ  νό
μου» περικλείει όλους τους εκπροσώπους του νόμου, δ ιορ ι
σμένους ή α ιρετούς, οι οποίοι ασκούν αστυνομική εξουσ ία  
καί ε ιδ ικότερα  αυτούς που έχουν εξουσ ία  να συλλαμβάνουν 
ή να φ υλακίζουν.

β) Στις χώρες όπου η αστυνομική εξουσ ία  ασ κε ίτα ι από 
στρατιω τικές αρχές, με στολή ή με πολιτικά, ή από τ ις  δυ
νάμεις ασφαλείας του  Κράτους, ο ορισμός «αρμόδια όργανα 
για την εφαρμογή του  νόμου» επ εκτε ίνετα ι επίσης στα όρ
γανα των υπηρεσιών αυτών.
'γ) Η παροχή υπηρεσιών προς το  κοινωνικό σύνολο περι

λαμβάνει ε ιδ ικότερα  την  παροχή βοήθειας σε άτομα, τα  ο
ποία για λόγους προσωπικούς, ο ικονομ ικούς, κοινω νικούς ή 
άλλους, χρειάζοντα ι άμεση βοήθεια.

δ) Η παρούσα δ ιάταξη δ εν  αφορά μόνον όλες τ ις  β ία ιες, 
λησ τρ ικές  ή άλλες επ ιβλαβείς πράξεις, αλλά αφορά επίσης 
και το  σύνολο των απαγορευμένων από την ποινική νομο
θεσία πράξεων. Εφαρμόζεται επίσης για πράξεις ατόμων 
που δ εν  υπόκειντα ι σε ποινική ευθύνη.

Άρθρο 2

α) Τα εν λόγω θεμελιώδη δικα ιώματα προσδιορίζονται και 
προστατεύοντα ι από το  εθν ικό  και το  δ ιεθνές  δ ίκα ιο. Τα 
σχετικά δ ιεθνή  κείμενα  περιλαμβάνουν κυρίως την  Ο ικου
μενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το  Διε
θνές Σύμφωνο για τα  Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, τη 
Δ ιακήρυξη για τη ν  Προστασία όλων των Ανθρώπων από τα 
βασανιστήρια και κάθε άλλη Σκληρή, Απάνθρωπη ή Ταπει
νωτική Μ εταχείρ ιση ή Τιμωρία, τη  Δ ιεθνή Σύμβαση των Η
νωμένων Εθνών για την κατάργηση όλων των μορφών φ υ λε
τικών διακρίσεων, τη  Δ ιεθνή Συνθήκη για την Πρόληψη και 
την Καταστολή του Εγκλήματος του «APARTHEID», τη  Συν
θήκη για την  Πρόληψη και την Καταστολή του Εγκλήματος 
τη ς  Γενοκτονίας, το  Σύνολο των Στοιχειωδών Κανόνων για 
την  Μ εταχείρ ιση των Φυλακισμένων και τη  Συνθήκη της 
Β ιέννης περί Προξενικών Σχέσεων.

θ) Η ερμηνεία  τη ς  παρούσας δ ιά ταξης στα πλαίσια εφ αρ
μογής τη ς  στο εσω τερικό δ ίκα ιο  θα πρέπει να λάβει υπόψη 
τη ς  τόσο τ ις  π ερ ιφ ερειακές όσο και τ ις  εθ ν ικ ές  δ ια τά ξε ις  
που προσδιορίζουν και προστατεύουν τα δ ικα ιώ ματα αυτά.

Άρθρο 3

α) Η δ ιάταξη αυτή υπογραμμίζει ότι τα  αρμόδια όργανα 
για  την  εφαρμογή των νόμων δεν πρέπει να καταφεύγουν 
στη βία παρά μόνον σε εξα ιρ ετ ικ ές  περιπτώσεις. Αν και η 
δ ιάταξη αυτή ορ ίζει ό τ ι μπορεί να επ ιτραπεί στα αρμόδια 
όργανα για την  εφαρμογή των νόμων, η καταφυγή στη βία,

όσο αυτό θεω ρείτα ι λογ ικά  αναγκαίο για να αποτραπεί ένα 
έγκλημα, ή γ ια  να συλλάβουν ή για να βοηθήσουν να συλ- 
ληφθούν νόμιμα, ένοχο ι ή ύποπτοι, ωστόσο δ εν  μπορεί να 
καταφύγει κανείς στη βία πέρα από 'το όριο αυτό.

β) Το εθνικό δίκα ιο  περ ιορ ίζει, γεν ικά , τη ν  καταφυγή στη 
βία εκ μέρους των αρμοδίων για την  εφαρμογή των νόμων, 
σύμφωνα με την  αρχή τη ς  αναλογικότητας. Ε ννοείτα ι ό τ ι η 
ερμηνεία  τη ς  δ ιά ταξης αυτής πρέπει να λάβει υπόψη τ ις  ε 
θν ικές α υ τές  αρχές τη ς  αναλογικότητας. Σε καμία περίπτω
ση δεν  πρέπει να δο θε ί η ερμηνε ία  ό τ ι η παρούσα δ ιάταξη 
επ ιτρέπει τη χρήση βίας κατά τρόπο δυσανάλογο προς τον 
επ ιδιωκόμενο νόμιμο στόχο.

Υ) Η χρήση πυροβόλων όπλων θεω ρείτα ι ακραίο μέτρο 
στο οποίο, γεν ικά , δ εν  πρέπει να καταφ εύγε ι κανείς εκ τό ς  
και αν τα  άλλα μέτρα ε ίνα ι ανεπαρκή για να εξουδετερω θεί 
ένας εγκληματίας, ο οποίος απ ειλε ί τη  ζωή κάποιου άλλου. 
Πρέπει να γ ίν ε τα ι το  παν να απ οφεύγετα ι η χρήση όπλων 
εναντίων γυναικών ή παιδιών. Κάθε φορά που ένα  πυροβόλο 
όπλο έχ ε ι χρησιμοποιηθεί, πρέπει να γ ίνετα ι αναφορά, χω
ρίς καθυστέρηση, στην αρμόδια αρχή.

Άρθρο 4

Λόγω των καθηκόντων τους, τα  αρμόδια για την εφαρ
μογή των νόμων όργανα συλλέγουν πληροφορίες, οι οποίες 
μπορεί να έχουν σχέση με τη ν  ιδ ιωτική ζωή άλλων ανθρώ
πων ή οι οποίες ενδέχετα ι να βλάψουν τα  συμφέροντα, και 
ε ιδ ικά  την υπόληψη των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να λαμ- 
βάνετα ι η μεγαλύτερη πρόνοια για τη  δ ιαφύλαξη και για  τη  
χρησιμοποίηση των πληροφοριών αυτών, οι οποίες δεν  πρέ
πει να δ ια δ ίδοντα ι παρά μόνον για τ ις  ανάγκες της υπηρε
σίας και προς το  συμφέρον της δικα ιοσύνης. Κάθε διάδοση 
η οποία γ ίν ετα ι για  άλλους σκοπούς, ε ίνα ι εντελώ ς παράνο

μη-

Άρθρο 5

α) Η απαγόρευση αυτή απορρέει από τη  Δ ιακήρυξη για 
τη ν  Προστασία όλων των. ανθρώπων από τα  βασανιστήρια 
και κάθε άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μ ετα χε ί
ριση ή τιμω ρία, η οποία εγκρ ίθηκε από τη  Γενική Συνέλευση 
και σύμφωνα με την οποία:

«Κάθε πράξη βασανισμού ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης 
ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας αποτελεί προσβολή 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και πρέπει να καταδικάζεται 
ως άρνηση των σκοπών του Χάρτη των Ηνωμένων.Εθνών και 
ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμε
λιωδών ελευθεριών που εξαγγέλονται στην Οικουμενική 
Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και σε άλλες διε
θνείς συμβάσεις προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

β) Στην παραπάνω διακήρυξη, ο ορισμός των βασανιστη
ρίων ε ίνα ι ο ακόλουθος:

Ο όρος «βασανιστήρια» υποδηλώνει κάθε πράξη με την 
οποία επιβάλλονται, εκ προθέσεως, από όργανα της δημό
σιας υπηρεσίας, πόνος ή κακουχίες, με το σκοπό κυρίως να 
αποσπάσουν από το άτομο αυτό ή από ένα άλλο άτομο πλη
ροφορίες ή ομολογίες, να το τιμωρήσουν για πράξη που έ
κανε ή για την οποία είναι ύποπτο ή για να το εκφοβίσουν ή 
για να εκφοβίσουν άλλα άτομα. Στην έννοια αυτή δεν περι
λαμβάνονται πόνοι ή κακουχίες προερχόμενες αποκλειστικά 
από την επιβολή νομίμων κυρώσεων, ούτε επεκτείνεται η 
έννοια αυτή στον πόνο και στις κακουχίες τις συνδεόμενες 
με τις κοινές αυτές ή τις προερχόμενες από αυτές, καθώς
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δεν αντιβαίνουν στο Σύνολο των Στοιχειωδών Κανόνων yia 
την μεταχείριση των κρατουμένων.

γ) Η έκφραση «σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μετα 
χείριση ή τιμωρία» δ εν  προσδιορίστηκε από τη Γενική Συνέ
λευση αλλά πρέπει να ερμηνευθεί με τρόπο που να εξασφα
λ ίσει μια όσο το  δυνατόν ευρεία  προστασία σε σχέση με ό
λες τις σωματικές ή ψυχικές καταχρήσεις.

Άρθρο 6

α) «Ιατρική περίθαλψη», δηλαδή παροχή υπηρεσιών από 
οποιοδήποτε ιατρικό προσωπικό, που περιλαμβάνει διπλω
ματούχους ιατρούς και άτομα ανήκοντα στα παράίατρικά 
επαγγέλματα, πρέπει να εξαφαλίζετα ι όταν χρειάζετα ι ή ζη
τείτα ι.

β) Στις περιπτώσεις που το  ιατρ ικό προσωπικό συμμετέ
χει στη διάδικασία εφαρμογής των νόμων, τα  αρμόδια για 
την εφαρμογή του νόμου όργανα πρέπει να λαμβάνουν υ
πόψη τους την κρίση του  υπηρεσιακού ιατρικού προσωπικού 
όταν συνιστούν ιατρική περίθαλψη σε κρατούμενο ή να 
συμβουλεύονται εξωυπηρεσιακό ιατρικό προσωπικό.

γ) Εννοείται ό τ ι τα  αρμόδια για την εφαρμογή του νόμου 
όργανα πρέπει επίσης να εξασφαλίζουν ιατρική περίθαλψη 
στα θύματα των παραβιάσεων του νόμου ή στα θύματα ατυ
χημάτων που συμβαίνουν κατά την  παραβίαση του νόμου.

Άρθρο 7

α) Κάθε πράξη διαφθοράς είνα ι, κατά τον ίδιο τρόπο ό
πως και κάθε άλλη κατάχρηση εξουσίας, ασυμβίβαστη με το  
λειτούργημα των αρμοδίων οργάνων για την εφαρμογή του 
νόμου. Οι δ ια τά ξε ις  του  νόμου πρέπει να εφαρμόζονται α
πολύτως εναντίον οποιουδήπιτε αρμοδίου για την εφαρμο
γή του νόμου οργάνου που έχ ε ι προβεί σε πράξη διαφθο

ράς, καθόσον οι κυβερνήσεις δεν μπορεί να προσδοκούν 
ό τ ι θα επιβάλλουν την εφαρμογή του νόμου στους πολίτες 
τους, όταν δεν μπορούν ή δεν θέλουν, να επιβάλλουν την 
εφαρμογή του στα όργανά τους ή στις υπηρεσίες-τους.

θ) Παρόλο ότι ο ορισμός της διαφθοράς ε ίνα ι θέμα της 
εθνικής νομοθεσίας, θα πρέπει να συμπεριλαμθάνεται σ' 
αυτόν η εκτέλεση ή παράλειψη υπηρεσιακού καθήκοντος 
που έχ ε ι σχέση με την αίτηση ή αποδοχή δώρων, υποσχέ
σεων ή κινήτρων.

γ) Με την έκφραση «πράξη διαφθοράς» υπό την έννοια 
που αναφέρετα ι πιο πάνω, πρέπει να εννοείτα ι και η από
πειρα διαφθοράς.

Άρθρο 8

α) Ο παρών Κώδικας πρέπει να τηρε ίτα ι εφόσον έχει εν
σωματωθεί στην εθνική νομοθεσία ή πρακτική. Εάν η νομο
θεσία ή η πρακτική π ερ ιέχει αυστηρότερες δ ια τάξεις  από 
τ ις  δ ια τάξεις  του κώδικα αυτού, τό τε  πρέπει να τηρούντα ι οι 
αυστηρότερες δ ιατάξεις.

β) Το άρθρο επ ιχειρεί να διατηρήσει ισορροπία μεταξύ 
αφενός της ανάγκης για εσωτερική υπηρεσιακή πειθαρχία, 
απαραίτητης για την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας 
και αφετέρου τη ς  ανάγκης αντιμετώπισης των παραβιάσεων 
των βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τα αρμόδια για την 
εφαρμογή του νόμου όργανα πρέπει να αναφέρουν ιεραρχι
κά στην υπηρεσία τους τ ις  παραβιάσεις ή να προβαίνουν σε 
άλλες νόμιμες εξωυπηρεσιακές ενέργε ιες  εφόσον δεν έ 
χουν στη διάθεσή τους άλλα αποτελεσματικά μέσα. Εννοεί
τα ι ότι στα αρμόδια για τη ν  εφαρμογή του νόμου όργανα 
δεν  πρέπει να επ ιβάλλονται δ ιο ικητικές  ή άλλες ποινές ε
πειδή ανέφεραν παραβίαση ή πιθανή παραβίαση των δ ιατά
ξεων του παρόντος Κώδικα.
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ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

38 χρόνια στην υπηρεσία της δημοκρατίας 
και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Του Ανθ/μου Κώστα Δανούση

Στις 5 Μα'ιου 1949, λ ίγα  μόλις χρόνια 
αφού η Ευρώπη ε ίχε β γε ι α ιμόφυρτη 
από την  τελ ευ τα ία  φοβερή δοκιμασία, 
στην οποία την  έσυρε ο φασισμός, ο ι 
αντιπρόσωποι 10 Ευρωπαϊκών κρατών 
θα υπογράψουν στο Λονδίνο την  ιδρυ
τ ική  πράξη του Συμβουλίου της Ευρώ
πης. Η μέρα αυτή, πραγματικά ιστορική 
αφού το  Συμβούλιο αυτό υπήρξε ο 
πρώτος ευρωπαϊκός οργανισμός που 
ιδρύθηκε μετά  τον Β' παγκόσμιο πόλε
μο, καθιερώ θηκε σαν «Ημέρα της Ευ
ρώπης». Έ δρα του Συμβουλίου γ ια  λό
γους ισ τορικούς και συμβολικούς -  ό
πως είπε ο τό τε  άγγλος υπουργός των 
εξωτερικών Ernest Bevin -  ορ ίσ τηκε το 
Στρασβούργο.

Εκείνο που οδήγησε στην ίδρυση 
του  Συμβουλίου της Ευρώπης (Σ.τ.Ε) 
ήταν η αναγνώριση κυρίως της ανάγκης 
για  τη δημ ιουργία  των «Ηνωμένων Πο
λιτειώ ν τη ς  Ευρώπης», όπως είχε το ν ί
σει το 1946 σε λόγο του  στη Ζυρίχη ο 
W inston Church ill.

Πράγματι το  1ο άρθρο του  καταστα
τικού  του  Σ.τ.Ε. ορ ίζει:
«α) Σκοπός του Σ.τ.Ε. είναι να πραγματο

ποιήσει στενότερη ενότητα ανάμεσα 
στα μέλη του με σκοπό να διαφυλα
χθούν και να προωθηθούν τα ιδεώδη 
και οι αρχές, όι οποίες είναι κοινό 
κτήμα τους και να ευνοηθεί η οικο
νομική τους πρόοδος.

β) Ο σκοπός αυτός θα επιδιωχθεί από 
τα όργανα του Συμβουλίου με την 
εξέταση ζητημάτων κοινού ενδιαφέ
ροντος, με τη σύναψη συμφωνιών και 
με την αποδοχή κοινής δράσης στο 
οικονομικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, 
επιστημονικό, νομικό και διοικητικό 
πεδίο, καθώς και με τη διαφύλαξη και 
ανάπτυξη των δικαιωμάτων του αν
θρώπου και των θεμελιωδών ελευθε
ριών.

Υ) ................................... »■
Ο σκοπός αυτός επαναλαμβάνετα ι 

στο προοίμιο της σύμβασης για  τα  δι
καιώματα του  ανθρώπου και τ ις  θ εμ ε
λιώ δεις ελ ευ θ ερ ίες  που υπέγραψαν τα 
κράτη-μέλη του (Ρώμη, 4 Νοεμβρίου 
1950), όπου επιπλέον α ναφ έρετα ι πως: 
«... επιβεβαιώνοντας (οι κυβερνήσεις 
των κρατών-μελών του Σ.τ.Ε.) τη βαθιά 
τους προσήλωση στις θεμελιώδεις αυ
τές ελευθερίες, οι οποίες αποτελούν 
αυτό τούτο το βάθρο της δικαιοσύνης 
και της ειρήνης στον κόσμο και των ο
ποίων η διατήρηση ουσιαστικά στηρίζε
ται αφ' ενός σε πολιτικό καθεστώς αλη
θινά δημοκρατικό και αφ’ ετέρου στην 
κοινή αντίληψη και κοινό σεβασμό των 
δικαιωμάτων του ανθρώπου...».

Τα ιδρυτικά  μέλη του Σ.τ.Ε. ήσαν δ έ 
κα, δηλαδή: Βέλγιο , Δανία, Γαλλία, Ιρ
λανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλαν

δία, Νορβηγία, Σουηδία, και Ηνωμένο 
Βασίλειο. Ακολούθησαν τον ίδ ιο  χρόνο η 
Ελλάδα κα ιη  Τουρκία  και μετά  η Ισλανδία 
(1950), η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία  της 
Γερμανίας (1951), η Αυστρία  (1956), η 
Κύπρος (1961), η Ελβετία  (1962), η Μάλ
τα  (1965), η Π ορτογαλία (1976), η Ισπανία 
(1977) κα ι το  Λ ιχτενστά ιν (1978). Έ τσ ι 
σήμερα το  Σ.τ.Ε. εκπροσωπεί 21 ευρω
παϊκά κ ρ ά τη -α π ' αυτά 12της Ε.Ο .Κ.- και
400.000.000 ευρωπαίους πολίτες.

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Τα όργανα του Σ.τ.Ε. ε ίν α ιη  Επιτροπή 
των Υπουργών και η Κοινοβουλευτική 
(Συμβουλευτική) Συνέλευση, τα  οποία 
επ ικουρούνται από τη Γραμματεία του.

α. Η Επιτροπή Υπουργών:

Η Επιτροπή Υπουργών εκπροσωπείτο 
κυβερνητικό επίπεδο στη διακρατική 
συνεργασία στα πλαίσια του  Σ.τ.Ε. και 
συνιστά το  αποφασιστικό όργανο του 
οργανισμού, όσον αφορά τη λε ιτουργ ία  
του.

Ε ξετάζει μετά από σύσταση της Κοι
νοβουλευτικής Συνέλευσης ή και με δ ι
κή της πρωτοβουλία τα  κατάλληλα μέτρα 
γ ια  την πραγματοποίηση του σκοπού του 
Συμβουλίου, ανάμεσα στα οποία τη σύ-
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την
αποδοχή από τ ις  αντίστο ιχες κυβερνή
σεις κοινής πολιτικής ως προς ορισμένα 
ζητήματα. Τα πορίσματα της ανακοινώ
νονται στα μέλη από τον Γενικό Γραμμα
τέα.

Τα πορίσματα της Επιτροπής Υπουρ
γών ε ίν α ιδ υ ν α τό ν -α ν  σ υ ντρ έχ ε ιλό γο ς- 
να περιβάλλονται τύπον συστάσεων 
προς τ ις  κυβερνήσεις. Μάλιστα η Επι
τροπή μπορεί να τις καλεί να της γνω
στοποιήσουν τις  ενέργε ιες  τους πάνω 
στις συγκεκρ ιμένες συστάσεις.

Τέλος μπορεί να συγκροτεί συμβου
λευτικές  επιτροπές για διάφορα θέματα 
εφόσον το κρ ίνε ι σκόπιμο.

Η Επιτροπή απ οτελείτα ι από τους 
Υπουργούς Εξωτερικών (ή τους αναπλη
ρωτές τους) των κρατών-μελών και συ
νέρχετα ι το Φθινόπωρο και την Ά νο ιξη  
κάθε χρόνου για τη συζήτηση θεμελιω 
δών ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος. 
Οι μόνιμοι αντιπρόσωποί τους (πρεσβευ
τές στο Σ.τ.Ε.) συνέρχοντα ι κάθε μήνα 
για την παρακολούθηση των εργασιών 
του Συμβουλίου πάνω στους 8 τομείς 
δραστηριότητας του και την χάραξη 
νέων κατευθύνσεων δράσης.

6 . Κοινοβουλευτική Συνέλευση

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση (Par- 
lianientary Assembly), η οποία απαντάται 
και ως «Συμβουλευτική Συνέλευση» σ' 
ορισμένες ελληνικές μεταφράσεις του 
Καταστατικού του Σ.τ.Ε., αποτελείτα ι 
από 170 αντιπροσώπους των Εθνικών 
Κοινοβουλίων (και ισάριθμους αναπλη
ρωτές τους), ο ι οποίοι εκπροσωπούν 
διάφορες κο ιν ο β ο υ λ ευ τ ικ ές  ομάδες 
(χριστιανοδημοκράτες, σοσιαλιστές, 
κ.λπ.).

Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε 
εθνικού κοινοβουλίου ποικίλει. 'Ε τσ ι η 
Αυστρία έχει 6 αντιπροσώπους, το Βέλ
γ ιο  7, η Κύπρος 3, η Δανία 5, η Γαλλία, η 
Ιταλία, η Δυτική Γερμανία και το  Ηνωμέ
νο Βασίλειο από 18, η Ελλάδα7, η Ισλαν
δία 3, η Ιρλανδία 4, το  Λ ιχτενστάιν 2, το  
Λουξεμβούργο και η Μάλτα από 3, η Ολ
λανδία 7, η Νορβηγία 5, η Πορτογαλία 7, 
η Ισπανία και η Τουρκία από 12 και η 
Σουηδία και η Ελβετία από 6.

Η Συνέλευση είνα ι το βουλευόμενο 
όργανο του Συμβουλίου. Συζητεί θέματα 
που αναφ έροντα ιστους σκοπούς του και 
διαβιβάζει τα  πορίσματα της υπό μορφή 
συστάσεων στην Επιτροπή Υπουργών. 
Επίσης συζητεί και διατυπώνει συστά
σεις για κάθε θέμα το οποίο της υποθάλ- 
λ ετα ιγ ια  γνωμάτευση από την Επιτροπή 
Υπουργών.

Αν και στην Επιτροπή Υπουργών ανή
κει η αποφασιστική αρμοδιότητα, εν 
τούτο ις ο ρόλος της Συνέλευσης θεω
ρείται σημαντικός σ' όλα τα πεδία δρά-

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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σης του Συμβουλίου. Επί πλέον η Συνέ
λευση έχ ε ι σε κάποια έκταση καταστεί 
παγκόσμιο δημοκρατικό forum , αφού 
τουλάχ ισ τον μια φορά το  χρόνο τη συζή
τηση γ ια  τη ν  ετήσ ια  έκθεση του Ο ργανι
σμού Ο ικονομ ικής Συνεργασίας και Ανά
πτυξης (ΟΟΣΑ) παρακολουθούν' κοινο
β ο υ λευ τικο ί εκπρόσωποι και από άλλα 
κράτη-μέλη του  οργανισμού, όπως από 
τ ις  ΗΠΑ, Καναδά, Νέα Ζηλανδία, Αυ
στραλία, Ιαπωνία και Φ ιλανδία.

Η εξέλ ιξη  αυτή οδήγησε σ' ένα  θε
σμό , ο οποίος ενώ δεν  ανταγω νίζετα ι τον 
ΟΗΕ, (όπου τα  κράτη εκπροσωπούνται 
μόνον σε κυβερνητικό  επίπεδο), σκο
πεύει να σ υγκεντρώ νει μια ή δυο φορές 
το  χρόνο στο Στρασβούργο εκ λ εγ μ έ
νους αντιπροσώπους όλων των πλουρα- 
λιστικώ ν δημοκρατιών του κόσμου (ο ι 
οποίες υπολογίζονται σε 30 ανάμεσα στα 
156 κράτη-μέλη του ΟΗΕ).

γ. Η Γοαμματεία

Η Γραμματεία  του  Σ.τ.Ε. απ οτελε ίτα ι 
από 870 υπαλλήλους, από δ ιάφορες χώ- 
ρες-μέλη, που βοηθούν τ ις  εργασ ίες της 
Επιτροπής, τη ς  Συνέλευσης και των δια
κυβερνητικώ ν επιτροπών. Επικεφαλής 
τη ς  ε ίνα ι ο Γεν ικός Γραμματέας που ε
κ λ έγ ετα ι γ ια  5 χρόνια  από τη  Συνέλευση 
με βάση κατάλογο που κα τα ρτίζε ι η Επι
τροπή Υπουργών.

Ο προϋπολογισμός του  Σ.τ.Ε. προέρ
χ ετα ι κυρίως από ε ισ φορές των κρατών- 
μελών, στα οποία κα τα ν έμ ο ν τα ιτα  βάρη 
λε ιτουργ ίας του ανάλογα με τον πληθυ
σμό και τον  πλούτο τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η δραστηρ ιό τητα  του Σ.τ.Ε. κατευ- 
θύνετα ι κυρίως σε οκτώ (8) μεγάλους 
το μ ε ίς , δηλαδή 1) Προστασία των δι
καιωμάτων του ανθρώπου, 2) Κοινωνι
κές υπ οθέσεις, 3) Μόρφωση -  π ολιτι
σμός -  αθλητισμός, 4) Ν εότητα, 5) Δη
μόσια Υγεία, 6) Περ ιβάλλον, α ρχ ιτεκ το 
νική κληρονομιά, 7) Τοπική α υτοδ ιο ίκη 
ση και 8) Νομικές υποθέσεις.

Έ τσ ι καταρτίσθηκαν και υπογράφη- 
καν π ερ ισσότερες από 110 ευρωπαϊκές 
συμβάσεις, που αφορούν ευρύ φάσμα 
θεμάτων, όπως π.χ. την προστασία της 
άγριας φύσης, τη  μεταφορά ζώων, την 
καταστολή τη ς  τρομοκρατίας, τη δια
συνοριακή συνεργασία, την έκδοση κα
κοποιών, την υ ιοθεσ ία  κ.ά.

Επίσης το Συμβούλιο της Ευρώπης: 
-Ο ρ γ α ν ώ ν ε ι αγώνα κατά  τη ς  χρήσης 

και κυκλοφορίας ναρκωτικών. 
-Δ ιε υ κ ο λ ύ ν ε ι την επ ικοινω νία των ευ- 

ρωπαίων εφαρμόζοντας νέες  μεθό
δους γ ια  τη μελέτη  των ομιλουμένω ν

Η αίθουσα συνεδριάσεων της Κοινοβου

γλωσσών.
-Π ρ οσ π α θεί να μειώσει τ ις  εθν ικές 

προκαταλήψεις των σχολικών βιβλίων 
και οργανώ νει την «Ευρωπαϊκή Ημέρα 
των Σχολείω ν- , στην οποία συμμετέ
χουν πάνω από 2.000.000 μαθητές κά
θε χρόνο.

-  Π αρέχει τη  δυνατότητα  στους νέους 
όλης της Ευρώπης να συναντηθούν 
και να ανταλλάξουν απόψεις κα ι προ

τάσεις πάνω στα προβλήματα της Ευ
ρωπαϊκής κοινωνίας, στα πλαίσια του 
«Ευρωπαϊκού Κέντρου» και του  «Ευ
ρωπαϊκού Ιδρύματος Νεότητας».

ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ -  
ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ

Έ να από τα  πρώτα έργα του Συμβου-
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λίου της Ευρώπης υπήρξε η κατάρτιση 
και η υπογραφή της σύμβασης για τα  δι
καιώματα του ανθρώπου και τις  θεμε
λιώδεις ελευθερ ίες του (Ρώμη, 4 Νοεμ
βρίου 1950), η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 
3 Σεπτεμβρίου 1953.

Ανάμεσα στα ανθρώπινα δικαιώματα 
που προστατεύει η σύμβαση και τα  πέ
ντε πρόσθετα πρωτόκολλα ε ίνα ι το  δι- 
καιώμα στη ζωή, η απαγόρευση των βα

τής υποτέλειας ή καταναγκαστικής ερ 
γασίας, η δημοσιότητα των δικών, ο σε
βασμός της ιδ ιωτικής ζωής, η ελευθερ ία  
της σκέψης και της συνείδησης, κ,λπ.

Πέρα όμως από την πανηγυρική δια
κήρυξη εκείνο  που ε ίνα ι σημαντικό είνα ι 
ό τ ι προβλέπει μηχανισμούς για  την ε 
φαρμογή της (άρθρο 19) και συγκεκρ ιμέ
να:

α) Την ευρωπαϊκή επιτροπή των Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων, και

θ) Το Ευρωπαϊκό Δ ικαστήριο των Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων απ οτελείτα ι από αριθμό 
μελών ίσο με εκε ίνο  των κρατών-μελών, 
που έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση. Τα 
μέλη της εκλέγοντα ι γ ια  περίοδο έξι 
χρόνων από την Επιτροπή Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης και υπηρετούν 
υπό την ατομική τους ιδ ιότητα. Η Επι
τροπή εξετά ζε ι όλες τ ις  καταγγελίες για 
τη μη τήρηση της Σύμβασης, ο ι οποίες 
προέρχονται από κάποιο κράτος-μέλος ή 
και από άτομα, και λε ιτο υ ργε ί ως συμβι
βαστικό όργανο.

Το Ευρωπαϊκό Δ ικαστήριο των Αν
θρωπίνων Δικαιωμάτων αποτελείτα ι από 
αριθμό δικαστών ίσο με εκε ίνο  των κρα
τών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώ
πης. Ο ι δ ικαστές αυτο ί εκλέγοντα ι από 
την Συμβουλευτική Συνέλευση για πε
ρίοδο εννέα  χρόνων (έχουν δικαίωμα 
επανεκλογής) και στη δικαιοδοσία τους 
υπάγεται η ερμηνεία  και η εφαρμογή 
της Σύμβασης. Οι περιπτώσεις φθάνουν 
στο δικαστήριο από κάποιο συμβαλλό
μενο κρότος ή και από την Επιτροπή 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μόνον όταν 
έχε ι αποτύχει κάθε προσπάθεια της 
Επιτροπής να βρει μια συμβιβαστική 
λύση.

Αν και από τα  δύο σώματα( Επιτροπή - 
Δικαστήριο) διαπιστωθεί ό τ ι η Σύμβαση 
παραβιάστηκε ζη τε ίτα ι από το υπεύθυνο 
κρότος να δ εχ τε ί την απόφαση, η οποία 
διαπιστώνει την παραβίαση.

Στα όργανα αυτό δεν καταφεύγουν 
μόνον τα  κράτη-μέλη του Συμβουλίου 
της Ευρώπης αλλά και μη κυβερνητικές 
οργανώσεις , ομάδες πολιτών και πολί
τες  ατομικά. Πάντα όμως κάτω από δύο 
προϋποθέσεις:
-  ό τ ι το  κρότος που κατηγορείτα ι έχει 

δεχ τε ί (με δήλωσή του) να εξετάζοντα ι 
τέ το ιε ς  καταγγελ ίες σε βάρος του  (άρ
θρο 25), και

-  ο ι προσφεύγοντες πρέπει να έχουν ε 
ξαντλήσει τα ένδικα μέσα που τους πα
ρέχει το εσωτερικό δίκαιο της χώρας 
τους.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΚΑΝΟΝΩΝ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Σ.τ.Ε. γ ια  την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων η Κοινοβουλευτική Συνέ
λευση εξέδωσε την 690/1979 απόφασή 
της σχετικά με τη διακήρυξη κανόνων 
δεοντολογίας για την Αστυνομία. Μ ετα
φέρομε εδώ απόσπασμα των βασικών 
της θέσεων:

f t

Η σημαία του Σ.τ.Ε. (Δώδεκα χρυσά α
στέρια σε γαλάζιο φόντο).

«1. Ο Αστυνομικός οφ είλε ι να εκπληρώνει 
τα καθήκοντα που του επ ιβάλλει ο νόμος προσ
τατεύοντας τους συμπολίτες του και την πολι
τεία  από β ία ιες, λησ τρ ικές και άλλες  επιβλα
βείς πράξεις, όπως α υ τές  ορ ίζονται από το νό
μο.

2. Ο αστυνομικός οφ είλε ι να εν ερ γ ε ί με α
κεραιότητα, αμεροληψ ία και αξιοπρέπεια. Ε ιδι
κότερα πρέπει να αντιδρά σθεναρά σε κάθε 
προσπάθεια δωροδοκίας ή διαφθοράς.

3. Ε κτελέσεις  μ ε  συνοπτική διαδικασία, βα
σανιστήρια και άλλες  μορφ ές απάνθρωπης και 
ταπεινωτικής μεταχε ίρ ισ ης ή τιμωρίας απαγο
ρεύοντα ι σε κάθε περίπτωση. Ο αστυνομικός  
έχει υποχρέωση να παραβλέπει εντολές  ή ο
δηγίες που συνεπάγονται τέτο ιες  ενέρ γε ιες  
και να μην  π ειθαρχεί σ’ αυτές.
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4 . Ο ασ τυνομ ικός ο φ ε ίλ ε ι να ε κ τ ε λ ε ί τ ις  εν 
το λές  που παίρνει από τους ιεραρχ ικά  ανώ
τερους του, αλλά δ εν  πρέπει να δεχτεί να εκτε- 
λέα ε ι δ ια τα γές  που γνωρίζει ή θα έπρεπε να 
γνω ρίζει ό τι ε ίνα ι παράνομες.

5 . Ο ασ τυνομ ικός ο φ ε ίλ ε ι να αντιδρά σε κά
θε παραβίαση του νόμου. Αν. από παραβίαση 
του νόμου θα προέκύπτε άμεση ή  ανεπανόρ
θωτη σοβαρή βλάβη, οφ ε ίλ ε ι να ενερ γήσ ει α 
μέσω ς μ ε  όλα τα δυνατά μέσα που δ ια θ ετε ι για  
να παρεμποδίσει τη δτάπραξή της.

6.  Αν πάλι από παραβίαση του  νόμου δεν  
απ ειλε ίτα ι άμεση ή ανεπανόρθωτη σοβαρή 
βλάβη, ο ασ τυνομ ικός ο φ ε ίλ ε ι να προσπαθήσει 
να αποτρέψει τ ις  π ιθανές  συνέπειες της παρα
β ίασης αυτής ή την επανάληψή της. αναφ έρο- 
ντας την περίπτωση σ τους π ρο ϊσταμένους του. 
Εάν δ εν  επ ιτευχθεί αποτέλεσμα μ ’ αυτόν τον  
τρόπο, ο φ ε ίλ ε ι να απ ευ θυ νθε ί σε ανώ τερη ιε 
ραρχικά αρχή.

7 . Δ εν  πρέπει να επ ιβάλλετα ι ποινική ή π ε ι
θαρχική τιμωρία σε αστυνομικό  που αρνήθηκε  
να εκ τελ έσ ε ι παράνομη διαταγή.

8 . Ο ασ τυνομ ικός δεν  ε ίνα ι υποχρεω μένος  
να σ υ νερ γα σ τε ί στην αναζήτηση, στη σύλληψη, 
τη φρούρηση ή την μεταφ ορά  προσώπων τα 
οποία παρόλο ότι δεν  υπάρχει υποψία ότι δ ιέ- 
πραξαν παράνομη πράξη, καταζητούντα ι κρα
τούνται ή κατηγορούντα ι για τη φ υλετική  τους  
καταγωγή, τη θρησκεία  τους ή τις π ολ ιτικές  
τους πεποιθήσεις.

9 . Ο ασ τυνομ ικός είνα ι προσωπικά υπ εύθυ
νος για τις  π ράξεις  του και για  παράνομες πρά
ξε ις  που πήρε εντολή  να ε κ τελ έσ ε ι ή να πα- 
ραλείψ ει.

10.  Πρέπει να υπάρχει σαφής σειρά υπευ
θύνων για  τ ις  εκδ ιδ ό μ ενες  δ ιαταγές. Θα πρέ

πει ανά πάσα στιγμή να μπ ορεί να προσδιορι
σ τε ί ο ανώ τερος που μπ ο ρεί τελ ικά  να είνα ι 
υπ εύθυνος για κάθε πράξη ή παράλειψη του  
α σ τυ νο μ ικο ύ .

11 . Η  νομοθεσ ία  πρέπει να προβλέπει σύ
στημα νομ ικώ ν εγγυήσεω ν κα ι αποκατάστα
σης οποιοσδήποτε ζημ ιάς που προέρχετα ι 
από ασ τυνομ ικές δραστηρ ιό τητες.

12. Ο ασ τυνομ ικός κατά την εκ τέλεσ η  των 
καθηκόντω ν του οφ ε ίλ ε ι να χρησ ιμοπ ο ιεί όλα  
τα αναγκαία μέσα για την  επ ίτευξη  του νόμιμα  
επ ιδ ιω κόμενου ή επ ιτρεπ όμενου σκοπού, δεν  
μπ ορεί όμως να κάνει κατάχρηση της  εξο υ
σ ίας του.

13 . Οι α σ τυ νομ ικο ί πρέπει να παίρνουν  
σαφείς και ακρ ιβ ε ίς  οδ ηγ ίες  για τον τρόπο και 
τις συνθήκες υπό τ ις  οποίες μπορούν να κά
νουν χρήση όπλων.

14 . Ο αστυνομικός, που ε ίνα ι υπεύθυνος  
για την κράτηση ατόμου που έ χ ε ι ανάγκη ια 
τρ ικής φ ροντίδας, ε ίνα ι υπ οχρεω μένος να 
εξασ φ αλίσει ια τρ ική  περίθαλψη στο πρόσωπο 
αυτό και σε περίπτωση ανάγκης να λάβει τα 
κατάλληλα μέτρ α  για  τη διασφάλιση της ζωής 
και της  υγε ία ς  του. Επίσης ο φ ε ίλ ε ι να ακο 
λ ο υ θ ε ί τ ις  οδ ηγ ίες  των γ ιατρώ ν όταν  ο κρα
τούμ ενος τ ε θ ε ί υπό ιατρ ική  παρακολούθηση.

15 . Ο ασ τυνομ ικός ο φ ε ίλ ε ι να τη ρ ε ί ε χ ε 
μ ύ θε ια  για όλα τα εμπ ισ τευτικά  θέματα  που 
γνωρίζει, εκ τός  εά ν  η εκτέλεσ η  των καθηκό
ντων του ή οι προβλεπ όμενες δ ια τά ξε ις  τον  
υποχρεώ νουν να ενερ γή σ ε ι δ ιαφ ορετικά .

16. Ο ασ τυνομ ικός που συμμορφ ώ νετα ι με  
τους κανόνες  αυ τής της Δ ιακήρυξης δ ικα ιού 
ται να έ χ ε ι την ηθ ική κα ι υλική υποστήριξη  
της π ολιτε ίας που υπ ηρετεί».

Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα, οι 
τρ ε ις  βασικές αρχές της μεγάλης επα
νάστασης που σήμαινε μια νέα εποχή για 
την Ευρώπη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1) Για περισσότερες πληροφορίες για το Σ.τ.Ε., τη λει

τουργία και τις δραστηριότητες του μπορείτε να 
απευθυνθείτε στη διεύθυνση:
CONSFIL DE L' EUROPE 
DIRECTION DE LA PRESSE 
ET DE L’ INFORMATION 
B.P. 431/R6 - F 67006 
STRASBOURG CEDEX 

FRANCE
2) Στην ίδια διεύθυνση μπορείτε να απευθυνθείτε για 

καταλόγους των εκδόσεων του Συμβουλίου, οι ο
ποίες είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για τους κ.κ. 
συναδέλφους. Ανάμεσα σ' αυτές συνιστούμε έν
θερμα το βιβλίο «ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣ
ΤΥΝΟΜΙΑ» (Αγγλικά, Γαλλικό). Τις εκδόσεις αυτές 
μπορείτε να παραγγείλετε διαμέσου των εδώ βι
βλιοπωλείων ΚΑΟΥΦΜΑΝ και ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗΣ.
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νο, 5 Μα'ιου 1949).

6) Ελληνικής Επιτροπής Διεθνούς Αμνηστείας, «Κα
νόνες για την προστασία των ανθρώπων από τα βα
σανιστήρια», Αθήνα 1984.

7) Κατερίνας Μανωλοπούλου - Βαρβιτσιώτη, «Η διε
θνής προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων». 
Αθήνα - Κομοτηνή 1 986, εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα.
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Μαθήματα αντι-βίας
Εκστρατεία στα σχολεία της Βρετανίας 

για να σταματήσει η επίδραση της τηλεοπτικής βίας στα παιδιά

Τα παιδιά στη Βρετανία διδάσκονται με ποιόν 
τρόπο πρέπει να βλέπουν τηλεόραση, σε μία προσ
πάθεια να σταματήσει η βλαβερή επίδοση της τηλεο 
πτικής βίας, κυρίως, επάνω στους νεαρούς τηλεθεα
τές.

Όπως μας πληροφορούν οι «Τάιμς» σε είκοσι 
σχολικές τάξεις  της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ
μιας εκπαίδευσης οργανώθηκαν κύκλοι μαθημάτων, 
που έχουν στόχο να δώσουν στα παιδιά με συστημα
τικό τρόπο, να καταλάβουν τη διαφορά ανάμεσα στο 
γεγονός και στο φανταστικό, έτσι που να μην μπουν 
στον πειρασμό να μιμηθούν τ ις  πράξεις βίας που 
βλέπουν στην τηλεόραση.

Τα ειδ ικά αυτά μαθήματα αποτελούν ένα μέρος 
της έρευνας που άρχισε η «Ανεξάρτητη Αρχή Ραδιο
φωνίας - Τηλεόρασης», και που τις  τελευ τα ίες  μέρες 
έδωσε στη δημοσιότητα την πιο ουσιαστική μελέτη 
που έχε ι γ ίνε ι μέχρι σήμερα στο θέμα της τηλεοπτι
κής βίας.

Έ τοιμοι
Η έκθεση, που έγ ινε σε ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα πληθυσμού τριών χιλιάδων ατόμων, έδε ιξε  ότι 
δύο εκατομμύρια τηλεθεατές  - δηλαδή 6% του συνο
λικού ακροατηρίου, ομολόγησαν ό τι μερικές φορές 
μετά από τηλεοπτικά προγράμματα που παρουσιά
ζουν εγκλήματα, αισθάνονται «έτο ιμοι για πράξεις 
βίας...».

Αυτό το συμπέρασμα δ ικα ιολογεί απόλυτα την 
αγωνία που εκφράζουν πολλοί γονείς για πιθανή ζη
μιά που μπορεί να κάνει η τηλεοπτική βία στις νεανι
κές ψυχές.

Δύο στους τρ ε ις  ανθρώπους, μάλιστα, πιστεύουν 
ότι η επαφή των παιδιών με την τηλεοπτική βία πρέ
πει να καθυστερεί όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ 
εννέα στους δέκα θεωρούν ότι οι γονείς δεν ενδια- 
φέρονται και πολύ για τα προγράμματα που παρακο
λουθούν τα παιδιά τους.

Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της έρευνας, η 
συντριπτική πλειοψηφία των ενηλίκων πιστεύει ό τι τα 
παιδιά δεν είνα ι σε θέση να ξεχωρίσουν ότι η βία 
στην τηλεόραση δεν είνα ι πραγματική και ένα 60% 
ολοκληρώνει αυτό το συλλογισμό λέγοντας ότι, τα 
παιδιά έχουν την εντύπωση μετά από αυτά που βλέ
πουν ότι το έγκλημα ε ίνα ι μία «καθημερινή υπόθε
ση».

Ψ υχολόγοι

Δύο πανεπιστημιακοί ψυχολόγοι και μία ομάδα 
ερευνητών προσλήφθηκαν στην «Ανεξάρτητη Αρχή

Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης», για να πάνε στα σχολεία 
k g i να κάνουν μία έρευνα σχετικά με το πόσο τα παι
διά «σκληραίνουν» από τα τηλεοπτικά προγράμματα 
του είδους και τ ι μπορεί να γ ίνε ι, ώστε να διορθωθεί 
αυτή η κατάσταση. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα 
αυτής της ενδιαφέρουσας έρευνας μέσα στο 1989.

Ο επικεφαλής της ομάδας δρ Μπάρι Γκούντερ, 
δήλωσε:

Θα αρχίσουμε μετρώντας την επ ιθετικότητα των 
παιδιών και αφού παρακολουθήσουν αυτά τα τμήματα  
διδασκαλίας που οργανώσαμε, θα ακολουθήσουν νέα 
τεστ, ώστε να εκτιμηθεί, αν άλλαξαν διαθέσεις».

Αν μάλιστα τα μαθήματα αυτά αποδειχθούν ότι 
έχουν επιτυχία, θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα 
ευρύτερο πρόγραμμα τηλεοπτικής επιμόρφωσης, 
που θα εξαπλωνόταν πια στα σχολεία όλης της Βρε
τανίας.

ΣΦΥΓΜΟΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΑ ΣΤΗΝ TV

Μερικά από τα ερωτήματα της σφυγμομέτρησης 
με θέμα τη βία στην τηλεόραση που έγινε στη 
Βρετανία:

Τα παιδιά καταλαβαίνουν σε μεγάλο βαθμό ότι 
η τηλεοπτική βία δεν είναι πραγματική:

Συμφωνώ Δεν απάντησαν Διαφωνώ
21% 29% 50%

Η ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ βία δίνει στα παιδιά την εν
τύπωση ότι οι φόνοι είναι καθημερινή υπό
θεση.

Συμφωνώ Δεν απάντησαν Διαφωνώ
60% 24% Ϊ6%

Η ΕΛΛΕΙΨΗ βίας στην τηλεόραση δίνει στα 
παιδιά μια εξωπραγματική εικόνα του κό
σμου.
Συμφωνώ Δεν απάντησαν Διαφωνώ

35% 30% 35%

ΤΑ προγράμματα βίας πρέπει να προβάλλο
νται πολύ αργά.
Συμφωνώ Δεν απάντησαν Διαφωνώ

80% 12% 8%

ΜΕΡΙΚΕΣ φορές αισθανόμαστε πιο βίαιοι 
μετά από ένα «γκανγκστερικό» έργο στην 
τηλεόραση.

Συμφωνώ Δεν απάντησαν Διαφωνώ
6% 7% 87%
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δέ μιςι των σαββάτων... 
σκοτίας έτι οϋσης...

(CANONES RASCHALES)
Του ανθ/μου Κώστα Δανούση

Όπως σχεδόν όλες οι θρησ κευτικές γ ιορτές, έτσ ι και το 
Πάσχα έχε ι μακραίωνες καταβολές. Και οπωσδήποτε δεν 
προέρχεται από το ρήμα «πάσχω” .

Οι αρχαίοι α ιγύπτιο ι γ ιόρταζαν το «Πισάχ», το  πέρασμα 
δηλαδή του ήλιου από τον ισημερινό (εαρινή ισημερία) και 
την κατά συνέπεια αύξηση της διάρκειας -  δύναμης του φω
τός (ημέρας).

Οι Εβραίοι φ εύγοντας από την  Αίγυπτο, μετά πολύχρονη 
διαμονή, δ ιατήρησαν την εορτή, ·προσδίδοντάς της άλλο 
νόημα, δηλαδή της φυγής τους απ’ εκε ί (το πέρασμα στην 
ελευθερ ία) και της σωτηρίας 7ων πρωτότοκων γιών και ζώων 
τους τη στιγμή που ο «εξολοθρευτής» Κυρίου «έπάτασε παν 
πρωτότοκον έν τή γή τής ΑΙγύπτου» (Έ ξοδος, II , 29).

Το εβραϊκό πάσχα του 30 μ.χ. στα μέσα του μηνός Νισάν 
επ ίάρχοντος Τ ιβερ ίου Καίσαρος (14 -37 ), πραίτορος Ποντίου 
Πιλάτου (26 -  37), τετράρχου Ηρώδη Αντίπα (4 π.χ. -  34) και 
αρχιερέα Καϊάφα (16 - 3 6 )  συνέπεσε με το μαρτύριο και το 
θάνατο του Ιησού. Οι χρ ισ τιανο ί βέβαια συνέχισαν τη γιορτή. 
Της έδωσαν όμως εντελώ ς άλλη σημασία, του περάσματος 
δηλαδή του ανθρωπίνου γένους από τον θάνατο της αμαρ
τίας ε ις  την ζωή τη ς  αλήθειας μέσω της ανάστασης.

Γύρω από το  μαρτύριο και το  θάνατο του Ιησού δημιουρ- 
γήθηκαν, σχεδόν εξ' αρχής ορισμένα χρονολογικά  προβλή
ματα. Γ ιόρτασε το Πάσχα των εθραίων ή όχι; Πότε ακριβώς 
σταυρώθηκε; Πότε αναστήθηκε; Πότε και πώς καθορίστηκε ο 
εορτασμός του χρ ιστιανικού πάσχα;

Οι μόνες γραπτές πηγές που έχομε για τ ις  κρίσ ιμες αυτές 
μέρες ε ίνα ι ο ι Ευαγγελιστές. Και αυτο ί δυστυχώς δεν συμφω
νούν σ' όλα τα  σημεία. Εκείνο όμως που ε ίνα ι σίγουρο είνα ι 
πως το  δράμα αρχίζει από τη νύχτα της πέμπτης προςπαρα- 
σκευήν, κορυφώ νετα ι προς το  απόγευμα της παρασκευής και 
λύετα ι τη νύχτα του σαββάτου προς τη μιά των σαββάτων 
(δηλαδή τη σημερινή κυριακή).

Πότε όμως γ ιορταζόταν το πάσχα των εθραίων; Η Παλαιά 
διαθήκη στα περισσότερα χωρία το  τοπ οθετε ί την δεκάτη 
τετά ρτη  ημέρα του Νισάν προς το εσπέρας (Έ ξοδος ΙΒ' 6, 
Αριθμοί Θ' 1 -  5, Δ ευτερονόμ ιο  ΙΣΤ' 1 - 8, Ιησούς του Ναυή Ε' 
10), ενώ σε μια περίπτωση (Λευιτικό ΚΓ' 5 - 9 )  προς το δειλ ινό 
της ίδ ιας ημέρας. Την δεκάτη πέμπτη του Νισάν τελούσαν την 
εορτή των αζύμων (Λευιτικό ΚΓ' 5, Αριθμοί ΚΗ' 17). Σ υγκεκρ ι
μένα το κείμενο των εβδομήκοντα  επιτάσσει: «καί τή πέντε 
καί δεκάτη ήμέρα τού μηνός τούτου (Νισάν) έορτή· έπτά ήμ ε
ρες άζυμα έδεσθε. Καί ή ήμέρα ή πρώτη (των αζύμων) έπίκλη- 
τος άγια έσται ύμϊν, πάν έργον λατρευτόν (δουλευτίκό) ου 
ποιήσετε».

Για να προσπαθήσουμε να απαντήσουμε στο αν γ ιόρτασε 
το πάσχα των εθραίων ο Ιησούς πρέπει να σημειώσουμε ότι 1) 
η εβραϊκή ημέρα άρχιζε με τη δύση του ήλιου (ορισμένοι 
ισχυρίζονται ότ ι άρχιζε μετά το  τέλο ς  του λυκόφωτος) και 2) 
ότι οι έννο ιες  «εσπέρα», «οψία», «οψέ», «δειλή» ήσαν αρκετά 
ασαφείς. Ίσως να κάλυπταν τόσογ το  τέλο ς  της προηγούμε
νης όσον και την αρχή της επόμενης ημέρας. Έ μμεσα όμως
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προκύπτει ότι το εσπέρας (πριν δηλαδή νυχτώσει για  τα καλά) 
ήταν το τέλος της ημέρας που έφευγε.

Οι ευαγγελ ιστές Ματθαίος, Μάρκος και Λουκάς (συνοπτι
κοί) συμφωνούν ότι ο Ιησούς τέλεσ ε το Πάσχα των εθραίων το 
θράδυ της πέμπτης προς παρασκευή. Α ντίθετα  ο Ιωάννης δεν 
αναφέρει πουθενά κάτι τέτο ιο  και υπαινίσσεται ότ ι ο «μυστι
κός δείπνος» έγ ινε πριν το πάσχα των εθραίων (Ιωάννου ΙΓ' 
29). Ό λ ο ι όμως συμφωνούν πως το μαρτύριο έγ ινε την παρα
σκευή πράγμα που σημαίνει ότι δεν ήταν εορτάσιμος (πρώτη 
αζύμων), αφού κατ' αυτήν έγιναν τόσες εργασίες ανεπ ίτρε
πτες για αργία κατά το Νόμο (Σύλληψη, ανακρίσεις, Συνέδριο, 
αγγαρεία Σίμωνος Κυρηναίου «έρχομένου απ' άγροϋ», σταύ
ρωση, αποκαθήλωση, ταφή). Ο Ιωάννης μάλιστα (ΙΗ' 28) τον ί
ζοντας το ότι οι Ιουδαίοι δεν μπήκαν στο πραιτώριο για να μη 
μιανθούν «άλλ’ ϊνα φάγωσί τό Πάσχα», τοπ οθετε ί την εορτή 
του πάσχα των εθραίων το εσπέρας (τέλος) της παρασκευής 
14ης Νισάν και θεωρεί πρώτη των αζύμων (απόλυτη αργία) την 
15η του ίδιου μήνα (παρασκευή βράδυ έως σάθθατο θράδυ). 
Σίγουρα λοιπόν ο Ιωάννης αποδίδει ακριβέστερα την πορεία 
των γεγονότων, πορεία που δέχετα ι και η Εκκλησία μας.

Ένα άλλο πρόβλημα γενν ιέτα ι σχετικά με τ ις  ώρες της 
σταύρωσης. Ενώ ο Μ ατθαίος και ο Λουκάς σιωπούν, ο Μάρκος 
γράφει ότι «ήν γάρ ώρα τρίτη καί έστσάρωσαν αύτόν» (ΙΕ25) 
και ο Ιωάννης ότι «ήν δέ παρασκευή τού πάσχα, ώρα δέ ώαεί 
έκτη... τότε ούν παρέδωκεν αύτοϊς ϊνα σταυρωθή» (ΙΘ Ί 4 -16 ). 
Ο ιεθραίοι αν και γνώριζαν τη διαίρεση της ημέρας σε 12 μέρη 
(Ιωάννου ΙΑ' 11), στην καθημερινή τό τε  πρακτική χρησιμο
ποιούσαν 4 ώρες (τριωρίες), την πρώτη (1η, 2η, 3η) την τρ ίτη 
(4η, 5η, 6η), την έκτη (7η, 8η, 9η) και την ενάτη (10η, 11η, 12η). 
Για να συμφωνήσουν λοιπόν οι δυο ευαγγελ ιστές θα πρέπει 
να δεχθούμε ή ότ ι ο Μάρκος χρησιμοποιεί την δεύτερη τριω- 
ρίρ και ο Ιωάννης την 6η από τις  12 ώρες ή ότ ι πρόκειται για 
λάθος κάποιου αντιγραφέα ή ότι και εδώ ο Ιωάννης φα ίνετα ι 
να είνα ι ακριβέστερος, αφού κρ ίνετα ι λογικό πως το  Συν
έδριο, η παραπομπή στον Πιλάτο και στον Ηρώδη σίγουρα θα 
πήραν κάποιο χρόνο, τουλάχιστον ως το μεσημέρι.

Μπορούμε έτσ ι νομίζω να αποπειραθούμε την αποκατά
σταση του χρονικού του μαρτυρίου:

•  13η Νισάν (Οψία τρ ίτης έως εσπέρας τετάρτης):
-  Στα Ιεροσόλυμα.
-Π ρ οετο ιμα σ ία  του δείπνου.

•  14η Νισάν (Οψία πέμπτης έως εσπέρας παρασκευής):
-Ο ψ ία ς  γενομένης: Μ υστικός δείπνος

-  Έξοδος στο όρος ελαιών
-  Η αγωνία στη Γεθσημανή
-  Η σύλληψη και ανάκριση (πριν την αλεκτροφωνία) 
-Πρω ίας γενομένης στο Συνέδριο
-Σ τ ο ν  Πιλάτο και Ηρώδη
-  Μεσημέρι σταύρωση
-  Από ώρας έκτης έως ενάτης σκότος αφ' όλην την γην
-  Περί ώραν ενάτην τέλος του δράματος
-  Λίγο πριν νυχτώσει αποκαθήλωση -  ενταφιασμός 
-Εσπέρας παρασκευής προς οψίαν σαθθάτου: Πάσχα

Εβραίων.

•  15η Νισάν (Οψία παρασκευής έως εσπέρας σαθθάτου):
-  Η πρώτη των αζύμων
-Ησύχασαν κατ' εντολήν (Λουκά ΚΡ 56)

•  16η Νισάν (Οψία σαββάτων έως εσπέράς μιας των σαββά-
των):
-Ό ρ θ ρ ο υ  βαθέως (σκοτίας έτι ούσης): «... εύρον δέ τόν 

λίθον άποκεκυλισμένον».
Στους πρώτους αποστολικούς χρόνους ο εορτασμός του πά
σχα γινόταν ταυτόχρονα με τους εθραίους, με χαρμόσυνο 
όμως χαρακτήρα. Τα προβλήματα αρχίζουν να αναφύονται το 
Β' αιώνα, όταν άρχισε να διαμορφώνεται και να ενισχύεται η 
τάση για πλήρη διάκριση των χριστιανών από τους εθραίους. 
Οι διαφορές πλησίασαν στο σχίσμα.

Τη λύση έδωσε η Α' Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας 
(325) η οποία δεν όρισε μεν κανόνα για τον καθορισμό της 
ημερομηνίας του Πάσχα, πλην όμως επέθαλε δύο όρους: 1) 
Να συνεορτάζουν οι χριστιανοί το πάσχα και 2) Να εορτάζουν 
μετά τους εθραίους (αφού ο Ιησούς αναστήθηκε μετά το 
εβραϊκό πάσχα). Παράλληλα ανέθεσε στον Πατριάρχη της 
Αλεξάνδρειας -  πνευματικού κέντρου της αυτοκρατορίας -  
να καθορίσει την πασχαλινή ημερομηνία, την οποία έπρεπε 
να διαβιβάσει στον επίσκοπον της Ρώμης και αυτός, ως πρώ
τος «τή τάξει» να διαβιβάσει στις άλλες εκκλησίες.

Έτσι η αλεξανδρινή εκκλησία κατάρτισε τον εξής κανόνα: 
«Να εορτάζεται το Πάσχα την πρώτη Κυριακή μετά την παν
σέληνο της εαρινής ισημερίας (η οποία πανσέληνος συμπί
πτει με την 21η Μαρτίου ή έπεται αυτής). Αν η πανσέληνος 
συμπέσει Κυριακή, τότε να εορτάζεται την επόμενη Κυ
ριακή». Και αυτό για να εορτάζεται πάντοτε μετά το Πάσχα 
του εβραϊκού Νόμου (Νομικό φάσκα).
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Για τον  καθορισμό της ημερομηνίας του  Πάσχα καταρτ 
σθηκαν π ίνακες με βάση του 19ετή κύκλο του Μ έτωνος και 
του 28ετή ή 532ετή κύκλο του ήλιου. Οι π ίνακες α υτο ί ονομά
στηκαν πασχάλιοι ή εορ ταστικο ί κύκλοι (tabulae, cycli, cano- 
nes, paschales), και δ ιακρ ίνοντα ι για  την πρακτική τους 
μορφή. Ετσι από τα λάθη στον υπολογισμό του Πάσχα, 
προήλθε και η συνήθης στους νεοέλλη νες  φράση «έχασε τα 
πασχάλια του», πλέον με την  έννο ια  τη ς  πλήρους σύγχισης.

Οι πασχάλιοι αυτο ί κανόνες και π ίνακες υπήρξαν ένα ιδ ια ί
τερα  προσφιλές ε ίδος φ ιλολογίας, που άκμασε στη μεσαιω
νική δύση και ανατολή. Στην ελληνική γλώσσα μπορούμε να 
μνημονεύσουμε εκε ίνου ς  των Ιωάννη Δαμασκηνού, Γεωρ
γίου Συγκέλου, Ισαάκ Αργυρού και Μ αξίμου του Ομολογητή.

Στη Δύση με την  εισαγωγή του γρηγορ ιανού ημερολογίου 
-οπ ω σδήπ οτε πολύ ακρ ιβεστέρου από το  ιουλιανό - η  εαρινή 
ισημερία επανήλθε στην 21η Μ αρτίου και έτσ ι οι δυ τικο ί γ ιορ
τάζουν σε δ ιαφ ορετικό  πλέον χρόνο από τους ανατολικούς 
(ενωρίτερα). Στην Ελλάδα και μετά την εισαγωγή του γρηγο- 
ριανού ημερολογίου το  Πάσχα εξακολουθεί να υπολογίζετα ι 
με το  ιουλιανό. Έ τσ ι γ ια  να βρούμε πότε θα πέσει το  πάσχα 
ενός χρόνου οφ είλουμε:

1) Να βρούμε ποια ημερομηνία  π έφ τει το  Νομικό Φάσκα (η 
πανσέληνος τη ς  εαρ ινής ισημερίας).

2) Να βρούμε σε ποιά μέρα της εβδομάδος αντισ το ιχεί, 
αυτή, και

3) Να καθορίσουμε έτσ ι το πάσχα κατά το  ιουλιανό ημερο
λόγιο και προσθέτοντας 13 ημέρες να βρούμε την  ημερομη
νία του κατά το γρηγορ ιανό ημερολόγιό μας.

Πώς όμως βρίσκουμε την πανσέληνο μετά την  ισημερία; 
Φυσικά με βάση την  ηλ ικ ία  της σελήνης την  1η Μαρτίου, η 
οποία συμπίπτει με εκε ίνη  της 1ης Ιανουάριου (Ιανουάριος +  
Φεβρουάριος =  2 σεληνιακο ί μήνες).

Κανόνιον του Πάσχα του τέλους του ΙΘ' αιώνα. Βρί
σκοντας τους κύκλους του ήλιου και της σελήνης δε
δομένου έτους, βρίσκομε εύκολα το νομικό Φάσκα και 
την ημερομηνία του πάσχα κατά το ιουλιανό ημερολό
γιο. Το γράμμα του αλφαβήτου που είναι κάτω από την 
ημερομηνία του πάσχα μας δίνει την ημέρα του νομι
κού φάσκα (Α' =  Κυριακή, Β =  Δευτέρα, κ.ο.κ.).

Κ Λ Ν Ο \  IΟ  \
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Κανόνιον για την εύρεση της αρχιμηνιάς με βάση 
τους 28ετείς κύκλους από το «Εορτολόγιον» του Σε
βαστού Τραπεζουντίου Κυμινήτου (έκδοση 1701).

Η ηλικ ία  αυτή λ έγ ετα ι «επακτή» ή «θεμέλιο» της σελήνης. 
Ξέρουμε πως κάθε ηλιακό έτος του ιουλιανού ημερολογίου 
έχε ι 365,25 ημέρες, ενώ το  σεληνιακό (29,5 X 12) υστερεί 
κατά 11 ημέρες. Σύμφωνα με τον  Κύκλο του Μ έτωνος 19 
ηλιακά έτη  (19 X 365,25) ισούνται με 235 πλήρεις και κοίλους 
σεληνιακούς μήνες (125 X 30 +  110 X 29). Γνωρίζοντας λο ι
πόν ό τ ι αρχή τη ς  19ετηρίδας του Μ έτωνος λαμθάνετα ι το 
2μ.χ. το υπόλοιπο της δ ια ίρεσης του δεδομένου έτους (Τ), 
πλην 2, δια 19 μας δ ίνε ι τον κύκλο της σελήνης (ΚΣ) κατά το 
έτος αυτό, δηλαδή:

ΚΣ =  Υπόλοιπο Τ -  2/19

Το υπόλοιπο (Ε) της δια ίρεσης του γ ινομένου (ΚΣ) επί 11 
(διαφορά ηλιακού -  σεληνιακού έτους) δια 30 (ημέρες πλή
ρους σεληνιακού μήνα) μας δ ίνε ι την ηλικ ία  της σελήνης της 
1ης Ιανουάριου και κατά συνέπεια τη ς  1ης Μ αρτίου του έτους 
Τ (πάντα με το  Ιουλιανό ημερολόγιο). Στο γ ινόμενο ΚΣ X 11 
προστίθετα ι 1 ακόμη ημέρα στους 17ο, 18ο και 19ο σεληνια 
κούς κύκλους.* Δηλαδή έχουμε:

* Οι μέρες αοτές προστίθενται κατά τον Μ. Φελλό (1018-1078) για την 
κάλυψη της οπισθοδρόμησης της Σελήνης, η οποία στην εποχή του ήταν 
περίπου 3 ημέρες. Στον κύκλο του Μέτωνος η Σελήνη πάει πίσω 
0,0032421 περίπου ημέρες τον χρόνο.
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Γεγονός Μ ατθαίος Μ ά ρ κ ο ς Λ ο υ κ ά ς Ιω άννης

Προετοιμ.
Δείπνου

Α ' Α ζύμω ν Α ' Α ζύμω ν
Ημέρα των 

αζύμων

Μ υστικός
Δείπνός

Ο ψ ία ς

γ ε ν ο μ έ ν η ς

Ο ψ ία ς

γ ε ν ο μ έ ν η ς

ό τ ε  ε γ έ ν ε ιο  

η ώρα

δείπνου
γενομένου

Συνέδριο π ρω ίας

γ ε ν ο μ έ ν η ς
Π ρω ί

ω ς ε γ έ ν ε τ ο  

η μ έρ α

Σταύρωση Ώ ρ α  3η
Μ ετά  την 

6η ώρα

Σκότος 6η  έω ς  9η 6η  έω ς  9η 6η  έω ς  9η

Τέλος Π ε ρ ί τη ν  9η Π ε ρ ί τ η ν  9η Π ε ρ ί τη ν  9η

Αποκαθήλωση -  
Ταφή

Ο ψ ίας

γ ε ν ο μ έ ν η ς

Ο ψ ίας

γ ε ν ο μ έ ν η ς

Παρασκευή
ην

Πιστοποίηση
ανάστασης

Ο ψ έ σα β β ά τω ν επ ιφ ω - 

σκούση ε ις  μ ία ν  σ α β β ά 

τω ν

Λ ία ν  πρω ί τ η ς  μ ια ς  σ αβ 

βάτω ν

Μ ια των Σαββάτων 
όρθου βαθέος

Τη μια των σαββάτων 
ακοτίας έτ ι ούσης

Ε =  Υπόλοιπο ΚΣ X 11 /30
Ας πάρουμε για παράδειγμα το 1988. Βρίσκεται στο 10ο κύκλο 
της Σελήνης. Έτσι η ηλικία (επακτή) της σελήνης την 1η Μαρ
τίου είναι 20 ημέρες. Την 21 η Μαρτίου η σελήνη θα είναι (20 + 
21 -  30) 11 ημερών και στις 24 Μαρτίου πανσέληνος (ως παν

σέληνος θεωρείται η 14η ημέρα).

Πώς βρίσκομε όμως την ημέρα της εβδομάδας που π έφ τει η 
ημερομηνία που ζητάμε; Ξέρουμε δυο πράγματα: 1) Ό τ ι η 1η 
ΙανουαρΙου του 1 μ.χ. ήταν Σάββατο και 2) ότ ι μετά 28 χρόνια 
(7 δίσεκτα +  21 απλά =  10.227 ημέρες =  1461 εβδομάδες) ο

29ος αρχίζει την ίδ ια  μέρα με τον 1ο. Είναι έτσ ι λοιπόν εύκολη 
η κατάρτιση ενός πίνακα εύρεσης των ημερών με βάση τον 
28ετή κύκλο.

Βρίσκεται όμως ευκολότερα με βάση το  υπόλοιπο της 
διαίρεσης του δ ιελθόντος έκτο τε  χρόνου (από το 1 μ.χ.) με το 
7 (ημέρες της εβδομάδας). Με υπόλοιπο 1 =  Σάββατο, 2 =  
Κυριακή κ.ο.κ. (στον διελθόντα  χρόνο υπολογίζεται και η ζη
τούμενη ημέρα όταν το έτος έπεται δισέκτου, π.χ. 1989).

Για την 24η Μαρτίου 1988 με το ιουλιανά η διαίρεση [(1988 -1 )  
X 365,25 +  31 + 29 +  23 ] :  7 μας δίνει υπδλοιπο 4,67 στρογγυ- 

λοποιούμενο σε 5. (Στρογγυλοποιούνται όλα προς τα πάνω). 
Άρα πέφτει μέρα Τετάρτη και το Πάσχα την Κυριακή 28 του 
Μαρτίου 1988 ή 10 Απριλίου 1988 με το γρηγοριανό ημερολό

γιο.

Η εκκλησία μας έχει καταρτίσει διάφορα κανόνια για την εύ
ρεση του Πάσχα και της πρώτης ημέρας κάθε μήνα. Και τα δύο 
χρησιμοποιούνται εύκολα με βάση το έτος από κτίσης του 
κόσμου (π.χ. το 1988 είνα ι 1988 +  5508 =  7.496), το  κύκλο της 
σελήνης (Υπόλοιπο διαίρεσης του έτους αυτού με 19) και τον 
κύκλο του ήλιου (υπόλοιπο της διαίρεσης του 'έτους αυτού με 
28).

Έ τσ ι με λίγη προσοχή δ ε ν  θ α  χ ά σ ο υ μ ε  τ α  π α - 
σ χ ά λ ι α  μ α ς .

Π η γ έ ς :

1. Αρβανιτάκη Γ„ Δοκίμιο χρονολογίας, Αθήναι 1896
2. Αλιβιζάτου Αμίλκα, Το αίτιον των περί του Πάσχα ερίδων του Β' αιώνος, Αθήναι 

1911.
3. Αιγηνίτου Δ., Το πασχάλιον της Ορθοδόξου εκκλησίας, πρακτ. Ακαδ. Αθηνών, 

Β', Αθήναι 1927.
4. Κατσή Δημ., Τα ημερολόγια και ο κανών του Πάσχα, Αθήναι 1959.
5. Περιοδικό «Ανοιχτοί Ορίζοντες», Ιούλιος -  Σεπτέμβριος 1986, σελ. 2 -6 .
6. Παλαιό Διαθήκη κατά τους Ο' Επιμέλεια Alfred Rahlfs, Αποστολική Διακονία της 

Ελλάδος, Αθήναι 1981.
7. «Βασικές αρχές του Ιουδαϊσμού», έκδοση Κεντρικού Ισραηλητικού Συμβου

λίου. Αθήναι 1964.
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΦΥΛΑΚΩΝ 

ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ρεπορτάζ: Αντώνης Γαλανόπουλος
Μια υπηρεσία πολύ ενδιαφέρουσα 

και ιδιόμορφη λε ιτο υ ρ γε ί σαν Δ ιεύ 
θυνση Εξωτερικής φρούρησης φυ
λακών και σωφρονιστικών καταστη
μάτων. Η Δ ιεύθυνση αυτή ανήκει 
βέβαια στο Υπουργείο Δ ικα ιοσύνης 
όμως σ' αυτήν υπηρετούν με από
σπαση άνδοες της Ελληνικής Αστυ
νομίας.

Θεωρήσαμε απαραίτητη μια γνω
ριμία μαζί της αν και ε ίνα ι υπηρεσία 
που δεν ανήκει απευθείας στο 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Για την 
υπηρεσία αυτή μας μιλά ο αστυνομι
κός διευθυντής κ. Τσαρμπόπουλος 
ο οποίος προΐσταται αυτής της τόσο 
δύσκολης στην αποστολή της υπη
ρεσίας:

«Η Δ ιεύθυνση αυτή ιδρύθηκε με 
το Ν.Δ. 1335/73 και έχε ι σαν απο
στολή την εξω τερική φρούρηση των 
φυλακών της  Ελλάδας, την φρού
ρηση των νοσηλευομένω ν κρατου
μένων στα νοσοκομεία καθώς και τη 
μεταγωγή των κρατουμένω ν κατα
δίκων και υποδίκων για ανάκριση π 
ιατρική εξέταση στην έδρα της φυ
λακής. Της μεταγωγής εξα ιρούντα ι 
οι άνδρες κρατούμενο ι των φυλα
κών Κορυδαλλού ενώ γ ίν ε τα ι η 
μεταγο;γή των γυναικών κρατουμέ
νων στο νοσοκομείο των φυλακών

με ευθύνη της υπηρεσίας αυτής.
Το προσωπικό της υπηρεσίας σή

μερα απ οτελείτα ι από 600 περίπου 
αστυνομικούς που αποσπώνται στο 
υπουργείο Δ ικα ιοσύνης για ένα 
χρόνο. Από τους αστυνομικούς αυ
τούς, όποιος θέλε ι και μετά από έγ 
κριση του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης, μπορεί να υπηρετήσει μετά από 
παράταση που δ ίνετα ι για ένα ακόμα 
έτος στην ίδ ια  όμως πάντα φρουρά 
φυλακής».

-  Ποια είναι η διάρθρωση της υπη
ρεσίας;

-  «Στη Δ ιεύθυνση υπάγονται 6 
υποδιευθύνσεις και 14 σταθμοί εξ 
ωτερικής φρούρησης. Οι υποδιευ
θύνσεις ε ίνα ι του Κορυδαλλού, της 
Αλικαρνασσού, της Κέρκυρας, της 
Λάρισας, της Πάτρας, της Θεσσαλο
νίκης. Οι δε σταθμοί ε ίνα ι της Άμφ ι- 
σας, του Βόλου, των Ιωαννίνων, τηο 
Κομοτηνής, της Κορίνθου, της Κω, 
του Ναυπλίου, της Νεάπολης Λαση- 
θίου, των Τρικάλων, της Τρίπολης, 
της Χαλκίδας, των Χανιών, της Χίου 
και ο Σ.Φ.Κ.Ν.Ν.Α. (Σταθμός φρού
ρησης Κρατουμένων νοσηλευομέ
νων νοσοκομείων Αθηνών). Εδρεύ
ουν και σ τεγάζοντα ι στις αντίσ το ι
χες φ υλακές πλην του τελευ τα ίου

σταθμού ο οποίος εδρεύε ι πλησίον 
του νοσοκομείου - νοσημάτων θώ
ρακα «Σωτηρία».

-  Ποιο είναι το αντικείμενο της 
υπηρεσίας;

-«Η φρούρηση συνΐσταται στην 
επάνδρωση των σκοπιών που υπάρ
χουν στις φυλακές, στη φρούρηση 
των ασθενών καταδίκων και υποδί
κων σε πάσης φύσεως θεραπευτή
ρια και στις μεταγω γές για ανάκρι
ση ή ιατρ ική εξέταση στην έδρα 
κάθε φυλακής. Οι υποδιευθύνσεις 
και οι σταθμοί εν ισχύοντα ι όταν 
προκύψει ανάγκη από τ ις  κατά τό 
πους αστυνομ ικές δ ιευθύνσ εις  με 
προσωπικό και μέσα για την εκπλή
ρωση τη ς  αποστολής τους».

-  Ποιες είναι οι ιδιομορφίες της 
υπηρεσίας;

-«Η  εκτέλεση αστυνομικής υπη
ρεσίας στις φυλακές ε ίνα ι λεπτή και 
υπεύθυνη για κάθε αστυνομικό και 
απαιτεί καλή σωματική κατάσταση, 
ετο ιμότητα, παρατηρητικότητα και 
υπευθυνότητα».

-«Ποιες δυσχέρειες αντιμετωπί
ζετε;

-«Το υπουργείο έχοντας υπόψη 
του το δύσκολο της αποστολής, επι-
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Μ νοσηΛεία κρατουμένων στον ίδιο θάλαμο με άλλους ασθενείς δημιουργεί προ
βλήματα φρούρησης και κινδύνους για την υγεία των αστυνομικών φρουρών.

φρουρές φυλακών. Οι άσχημες και
ρικές συνθήκες πολλές φορές δυσ
χεραίνουν το έργο μας αφού οι σκο
πιές είναι εκτεθε ιμ ένες  στις καιρι
κές συνθήκες. Επίσης το ωράριο σε 
συσχετισμό με την ήδη υπόρχουσα 
αποσπασμένη αστυνομική δύναμη, 
που δεν επαρκείγια να καλύψει όλες 
τις ανάγκες της υπηρεσίας. Γ ίνονται 
προσπάθειες να αυξηθεί ο αριθμός 
των αποσπασμένων αστυνομικών. Η 
αύξηση του προσωπικού που έγινε 
το τελευτα ίο  καιρό είχε σαν αποτέ
λεσμα την μέσα στο τελευτα ίο  
χρόνο μείωση στο 98% των αποδρά
σεων. Συγκεκριμένα, στο τομέα ευ
θύνης της υπηρεσίας απόδρασαν 
οκτώ κρατούμενοι, από τους οποί
ους δύο επέστρεψαν μόνοι τους 
στις φυλακές και ένας συνελήφθη- 
κε, ενώ είχαμε άλλες 7 απόπειρες 
απόδρασης».

Τελειώνοντας ο κ. Τσαρμπόπου- 
λος μας τόνισε ότι υπάρχει πλήρης 
και αρμονική συνεργασία με τους 
υπαλλήλους του Υπουργείου Δ ι
καιοσύνης.

Ο Σ.Φ.Κ.Ν.Ν. Αθηνών
Σκοπός του Σταθμού Φρούρησης 

Κρατουμένων Νοσηλευομένων σε 
Νοσοκομεία της Αθήνας είνα ι η φύ
λαξη των κρατουμένων υποδίκων 
και καταδίκων κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας τους σε Νοσοκομεία της 
Αθήνας.

Η δύναμη της υπηρεσίας αποτε- 
λείτα ι από 26 Αστυφύλακες, δύο Αρ- 
χιφύλακες και έναν Ανθυπαστυ- 
νόμο. Ό τα ν  νοσηλεύονται κρατού
μενοι ειδικής κατηγορίας ιενισχύε- 
ται η δύναμη των Αστυφυλάκων από 
υπηρεσίες της Γ.Α.Δ.Α.

Όπως μας δήλωσε ο προϊστά
μενος της υπηρεσίας αυτής Αν- 
θ/μος ΘΕΟΔΩΡΟΥ Παναγιώτης η 
υπηρεσία αυτή αντιμετωπίζει αρκε
τά προβλήματα γ ια τί δεν υπάρχουν 
θάλαμοι κρατουμένων στα νοσοκο
μεία όπου νοσηλεύονται οι κρα
τούμενοι, με αποτέλεσμα να καθί
σταται επικίνδυνη η εκτέλεση υπη
ρεσίας των Αστυφυλάκων. Το οξύ- 
τερο πρόβλημα παρουσιάζεται στο 
Ν.Ν.Θ.Α. (ΣΩΤΗΡΙΑ) όπου νοση
λεύοντα ι το  80% περίπου από το  
σύνολο των κρατουμένων που έρ
χονται για νοσηλεία στα νοσοκο
μεία.

Σ' αυτό το νοσοκομείο νοση- 
λεύοντα ιασθενείς που πάσχουναπο 
φυματίωση. Έ τσ ι παρατηρεΐται το

φαινόμενο να νοσηλεύετα ι ο κρα
τούμενος σε κοινό θάλαμο δέκα κλι
νών μαζί με άλλους ασθενείς και 
μέσα σ' αυτό το θάλαμο να εκτελε ί 
υπηρεσία και ο σκοπός Αστυφύλα
κας. Κάτω από αυτές τ ις  συνθήκες 
εκτέλεσης της υπηρεσίας παρου
σιάζονται ποικίλα προβλήματα γύρω 
από τη φρούρηση των κρατουμέ
νων, αλλά το σπουδαιότερο όλων ε ί
ναι η υγεία των Αστυφυλάκων που 
έτσ ι τ ίθ ετα ι σε κάποιους κινδύνους 
που θα μπορούσαν να αποφευ
χθούν.

Πέρα των σοβαρών προβλημά
των από την μη ύπαρξη ειδ ικού θα
λάμου κρατουμένων δημιουργού- 
νται επί πλέον σοβαρότατες δυ
σκολίες στη φρούρηση των κρα
τουμένων από την αδυναμία της υ
πηρεσίας να εξασφαλίσει την προ
σωπικότητα των ασθενών κρατου
μένων καθ’ όσον η φρούρηση αυ
τών μπροστά στα μάτια τω ν' υπο
λοίπων ασθενών τους δημιουργεί 
έντονα ψυχολογικά προβλήματα 
και κίνδυνο ατυχήματος από όπλα 
των φρουρών αστυνομικών σε πε
ρίπτωση απόπειρας απόδρασης.

Οσο σωστή ή δ ιαρκής 
και αν ε ίν α ι η παρακολούθηση 
των κρατουμένων δεν μπορεί να 
αποκλείσει τη δυνατότητα σε κά
ποιον από τους λοιπούς ασθενείς, ή 
επισκέπτες των ασθενών να δώσουν 
στον κρατούμενο κάποιο αντικε ί
μενο, που θα τον δ ιευκόλυνε σε πι
θανή απόπειρα αποδράσεως ή να 
του προσφέρουν κάποιο «σκονάκι», 
στην περίπτωση που ο κρατούμενος 
είναι ναρκομανής.

Ας σημειωθεί, ότι τέτο ιος  θάλα
μος κρατουμένων υπήρχε μέχρι

πρότινος στο Ν.Ν.Θ.Α. (ΣΩΤΗΡΙΑ) 
αλλά καταργήθηκε από το νοσοκο
μείο με την α ιτιολογία της επι
σκευής της πτέρυγας του νοσοκο
μείου που βρισκόταν ο θάλαμος. 
Παρά τις  προσπάθειες που κατα
βλήθηκαν από την Υπηρεσία μας και 
από τη ν  Δ.Ε. Φ.Σ.Κ. του Υπουρ
γείου Δικαιοσύνης δεν κατέστη δυ
νατή η παραχώρηση ενός από τους 
πολυάριθμους θαλάμους του παρα
πάνω νοσοκομείου για την δημιουρ
γία θαλάμου κρατουμένων. Το ίδιο 
πρόβλημα υπάρχει και στα νοσοκο
μεία του Πειραιά και σε πολλά ε
παρχιακά.

Είναι ευνόητον ότι με τη δημιουρ
γία θαλάμου κρατουμένων επιτυγ
χάνεται η θεραπεία μεγαλύτερου 
αριθμού κρατουμένων, η διασφάλι
ση του κύρους και της προσωπικής 
αξιοπρέπειας αυτών, η εξο ικονό
μηση δυνάμεως, η προστασία της 
υγείας των Αστυνομικών υπαλλή
λων, αφού δεν θα έχουν άμεση ε
παφή με τον  κρατούμενο, ενώ πε
ριορίζονται σημαντικά οι πιθανότη
τες  απόδρασης των κρατουμένων 
με όλες τ ις  συνέπειες για τον 
φρουρό Αστυφύλακα και του κύ
ρους τη ς  Υπηρεσίας που διαφυλ- 
λάσσεται από τα δυσμενή σχόλια 
που επιφυλάσσει κάθε απόδραση 
κρατουμένου».



υ ι 11
ΕΓΚ ΛΗ Μ Α ΤΙΚ Ο ΤΗ ΤΑ

«...ούκ έλήλυθα καλέσας δικαίους, άλλ' άμαρτωλούς εις μετάννοιαν...»
(Κατά Λουκάν, Ε', 32)

Το έγκλημα όντας φα ινόμενο 
κοινωνικό και πολυσύνθετο επι
τρέπ ει πολλές προσεγγίσεις, προ
σεγγίσεις που ανταποκρίνονται 
στις δ ιάφορες Σχολές, που κατά τη 
διαχρονική έρευνά  του έχουν δια
μορφωθεί.

Ο ψυχικός μηχανισμός του αν
θρώπου -  αρκετά  άγνωστος ακόμη 
-  παίζει τον τελευ τα ίο  και ιδ ια ίτερα 
σημαντικό ρόλο για την  αιτιώδη 
ερμηνεία του εγκλήματος. Στο ιχείο  
αναπόσπαστο του ψυχικού του κό
σμου ε ίνα ι αναντίρρητα και η 
«πνευματικότητα» του ανθρώπου, 
η οποία ως μέρος της φύσης του , 
διαμέσου του θρησκευτικού συναι
σθήματος, επιδρά ως ανασταλτικός 
παράγοντας γ ια  εγκληματικές εκ
δηλώσεις.

Το ρόλο λοιπόν του θρησκευτι
κού συναισθήματος στην α ντιμ ε
τώπιση της εγκληματικότητας ανα
λύε ι και τεκμηρ ιώ νει με επ ιτυχία 
στο έργο της «Θρησκεία και Ε
γκληματικότητα» (Αθήνα 1985, Έ κ
δοση Ιδρύματος Ιωάννου και Ερ-

ρ ιέτης Γρηγοριάδου) η κ. Αγλαΐα 
Τρωϊάνου - Λουλά δ ιδάκτορας της 
Νομικής. Παρουσιάζοντας επ ιλε
κτικά  απόψεις της συγγραφέως θα 
πρέπει να σημειώσουμε ότι το  πε
ρ ιοδικό -  όπως και σ' άλλες περι
πτώσεις βιβλιοπαρουσιάσεων -  δεν 
παίρνει θέση πάνω σ ’ αυτές.

«Για την εκδήλωση μιας εγκλη 
ματικής πράξης χρε ιά ζετα ι πρώτα ο 
σχηματισμός της προσωπικότητας 
του ατόμου, που θα οδηγηθεί σ' 
αυτήν. Μ ετά το  σχηματισμό της 
προσωπικότητας, ο δεύ τερ ος  πα
ράγοντας που οδηγεί στην εγκλη
ματική πράξη είνα ι η μετάβαση σ' 
αυτήν, δηλαδή η πραγματοποίηση 
του εγκλήματος, που σε άλλους ε ί
να ι σύντομη και εύκολη και σε άλ
λους αργή και δύσκολη. Γι’ αυτήν 
απ α ιτείτα ι μια ψυχική διαδικασία 
που δ έχ ετα ι την επίδραση των δ ια
φόρων περιστάσεων της εποχής 
της εγκληματικής εκδήλωσης. Στη 
δ ιάρκεια τη ς  διαδικασίας αυτής γ ί
νετα ι μια πάλη μεταξύ κινήτρων και 
αντικ ινήτρω ν (συγκρούσεις Εγώ και

υπερεγώ) με τελ ική  νίκη του ισχυ
ρότερου συνδυασμού τους.

Κάθε άτομο αντιδρά δ ιαφ ορετι
κά στον ίδιο εξω τερ ικό ερεθισμό. 
Το ίδιο γεγονός τα ίδια α ίτια  προ- 
καλούν δ ιαφορετική  συμπεριφορά 
(αντίδραση) σε κάθε ατομ ικότητα. 
Επομένως, όλοι οι παράγοντες τ ε 
λ ικά μετατρέποντα ι, και μετουσιώ- 
νοντα ι σε ψυχικούς. Και σ ψυχικός 
παράγων χωρίς να ε ίνα ι ίσως ο πιο 
σπουδαίος, ε ίνα ι ο τελευ τα ίος  στον 
οποίο όλοι καταλήγουν.

Αυτό έχει μεγάλη σημασία στη 
διαδικασία της εγκληματογένεσης 
και αφού ο «άγνωστος» ψυχικός 
μηχανισμός παίζει τον τελευ τα ίο  
ρ όλο . δεν βρ ίσκετα ι τελ ικά  (και μά
λιστα με μια μόνο θεωρία) η α ιτιώ 
δης εξήγηση του εγκλήματος ως 
φαινομένου από την άποψη της ε- 
γκλη ματολογ ίας.

Και ερχόμαστε στη συσχέτιση 
των δύο εννοιών που κοινό τους 
σημείο ε ίνα ι η ανθρώπινη συμπερι
φορά ως βιωματική έκφραση. Η 
θρησκεία επιδρά αποφασιστικά στη
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που.
Ιδιαίτερη σημασία γ ια  τον ερευ 

νητή έχει η συσχέτιση μεταξύ του 
θρησκευτικού συναισθήματος και 
της εγκληματικότητας. Το έγκλημα 
ως πληγή του ανθρώπινου θίου και 
οριακή (δηλαδή ανυπέρβλητη και 
πολλαπλασιαζόμενη) κατάσταση, 
εάν επεκταθεί, απειλεί την ίδια την 
υπόσταση του κοινωνικού οργανι
σμού. Γι' αυτό και είνα ι αναγκαία η 
συνεχής και αποτελεσματική αντι
μετώπιση με τη μορφή κοινωνικής 
άμυνας και η κάθε δυνατή προσπά
θεια περιστολής του. Το έγκλημα, 
όπως και κάθε άλλη αντικοινωνική 
εκδήλωση, θεω ρείτα ι προϊόν σύ
γκρουσης της ανθρώπινης προσω
πικότητας προς το περιβάλλον της. 
Ακριβέστερα είνα ι εκτόνωση της 
προσωπικότητας που δεν μπορεί να 
εναρμονιστεί προς τ ις  επιδράσεις 
του περιβάλλοντος ή έστω και να 
τις αντέξει.

Αν θελήσει κανείς να δώσει τη 
συνοπτική θεώρηση του θρησκευ
τικού συναισθήματος, πρέπει να 
επισημάνει μερικά βασικά στοιχεία 
του που η ύπαρξή τους συντελεί 
στην ανασταλτική επίδραση επί της 
εγκληματικής εκδήλωσης. Είναι η 
επιστροφή στο παρελθόν. Απ' όλα 
τα πλάσματα της δημιουργίας μόνο 
ο άνθρωπος έχει θρησκευτικό συ
ναίσθημα, ως μόνο θρησκευτικό 
όν ,κα ι αυτό διέπει άμεσα ή έμμεσα 
τις εκδηλώσεις του. Εξαρτημένοι 
από το παρελθόν μας αισθανόμα
στε στενό ψυχικό σύνδεσμο προς 
την αρχή της δημιουργίας μας, από 
την πηγή που προήλθαμε.

Άλλο στοιχείο ε ίνα ι η θίωοη της 
αντίθεσης μεταξύ οσίου - αγίου και 
βεβήλου. Η συναισθηματική αντί
δραση της θρησκευτικότητας του 
ανθρώπου τον ενισχύει αφού έχει 
ανάγκη υπαρκτικού προσανατολι
σμού για να επιβιώσει. Ένα τρ ίτο  
στοιχείο του θρησκευτικού συναι
σθήματος είνα ι η αποκλειστική ικα
νότητα του ανθρώπου να ξεπερνά 
τα όρια του αισθητού. Αυτό διακρί
νε ι τον άνθρωπο από τα λοιπά έμ
βια όντα της δημιουργίας. Άλλο 
στοιχείο και το σπουδαιότερο είναι 
η πίστη. Την πίστη η επιστήμη τη 
βλέπει ως ένα σύνθετο ψυχικό 
συμβάν και στην ουσία ως παραδο
χή μιας υπέρτατης υπερβατικής

δύναμης που ως αυθεντία, δηλαδή 
ως γνώμονας αλήθειας αναντίλε
κτου κύρους, πάνω απ’ όλα είναι 
ικανή να προστατεύει την ύπαρξή 
μας, αφού στον αγώνα επιβίωσης 
αισθανόμαστε αδύναμοι.

Ο άνθρωπος σ’ όλες τ ις  εποχές 
αναζήτησε με κάθε προσπάθεια και 
θυσία τη βαθύτερη γνώση και Φως 
για την απόκτηση της ψυχικής του 
γαλήνης και την τελ ική  του «ευ
δαιμονία». Κι αφού οι επ ιστημονι
κές κατακτήσεις και αποκαλύψεις 
δεν επαρκούν μόνες αυτές για να 
επ ιτευχθεί η ερευνητική  προσπά
θεια, θα πρέπει να μεταστραφεί 
στο «εσωτερικό» του. Στον εσωτε
ρισμό υπάρχει η αστείρευτη πηγή 
σοφίας και γαλήνης, που δίνουν 
την ολοκληρωτική χαρά και αρμο
νία.

Μ’ αυτό το σκεπτικό μπορεί να 
καταλήξει κανείς σε μια προοπτική 
αντιμετώπισης της εγκληματικότη
τας με τη θεώρησή της από τη 
σκοπιά της υπερβατικής φύσης του 
ανθρώπου και της συνειδητοποίη-

τημα, αν πράγματι ο άνθρωπος θα 
συνεχίσει να παραβαίνει -  να αμαρ
τάνει -  να εγκληματεί, κάποιο αι
σιόδοξο μήνυμα -  πρόβλεψη μπο
ρεί να είνα ι ότι: Στη φύση του αν
θρώπου ενυπάρχει το «κακό» με το 
«καλό», αλλά στον αγώνα τους τ ε 
λικά πρέπει να δικα ιώ νεται το θ ετ ι
κό - καλό και να νικά, να υπερι
σχύει. Για την επιδίωξη αυτής της 
ν ίκης, είναι αναγκαία η εξελ ικτική  
πορεία του σύμφωνα με το θείο 
σχέδιο που οδηγεί στην τελε ιό τη τα  
του σύμπαντος. Κατά την πορεία 
αυτή το «τέλος» (με την έννοια του 
σκοπού) είναι η πραγμάτωση του 
θείου προορισμού του ανθρώπου, 
δηλαδή η θετική πλευρά της υπό
στασής του.

Η Χριστιανική θρησκεία με τη 
«μετάνοια» εξαλε ίφ ε ι τ ις  κακές 
παρορμήσεις, οδηγεί στην ανακαί
νιση, ελευθερώνει από τα  δεσμά 
της κακής β ιολογικής, κοινωνικής 
και ψυχολογικής νομοτέλειας, δη
μιουργώντας μέσα στον άνθρωπο 
την «καινή κτίση εν Χριστώ», που 
μπορεί να θρυμματίσει ακόμα και 
μακροχρόνια τυραννικά δεσμά. Η 
θρησκεία μας αποκαλύπτει την σω
στή ιεράρχηση των αξιών και μας 
βοηθάει να αντπάξουμε το δικό 
μας όχι σε ό,τι επιβουλεύεται τη 
πνευματική μας ελευθερ ία  και επι
διώκει να μας κατευθύνει στην υ
ποδούλωση μιας παραβατικής 
ζωής».

Κλείνοντας το  σημείωμα αυτό 
θεωρούμε χρήσιμο να παραθέσου
με κάποια β ιβλιογραφία σχετική με 
το θέμα μας:

1) Πάπαζαχαρίου I., «Χριστιανι
σμός και ποινικό δίκαιο», Αθήναι 
1958.

2) Δασκαλόπουλου I., «Θρη
σκευτικό συναίσθημα και εγκλημα- 
τικότης»,' στα «Ζητήματα», Αθήναι 
1971.

3) Γαρδίκα Κ., «Θρησκεία και 
εγκληματικότης» , Αθήναι 1976.

4) Γιανναρά Χρήστου, «Η ελευ
θερία του ήθους», Β' έκδοση, Αθή
να 1979.

5) Πανούση Γιάννη, «Ηπόλη της 
εξιλέωσης και το όραμα ενός εξα
γνιστικού σωφρονιστικού συστήμα
τος», Θεσσαλονίκη 1985.
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ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

20 ανώ τεροι Αξιω ματικοί προερ
χόμενο ι από όλες τις  υπηρεσίες 
της Ελλάδας μετεκπαιδεύτηκαν 
πρόσφατα σε θέματα λήψης μέ
τρων τάξης και αντιμετώπισης ε 
κτάκτων καταστάσεων. Στη φωτο
γραφία ο α' υπαρχηγός κ. ΜΠΑΧΑΣ 
Χαράλαμπος επ ιδ ίδει πτυχία στους 
μετεκπ α ιδευθέντες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
ΤΡΟΧΑΙΑΣ

Το Υ.Δ.Τ. έχε ι επ ισημάνει την 
ανάγκη της διαρκούς εκπαίδευσης 
και μετεκπαίδευσης των αστυνομι
κών που έχουν επωμισθει με την 
ευθύνη της εφαρμογής των δ ιατά
ξεων της τροχαίας κίνησης δ ιό τι ο 
τομέας αυτός δ ιευρύνετα ι συνεχώς 
και τα προβλήματα που ανακύ
πτουν καθημερινά ε ίνα ι πολλά και 
δύσκολα.

Στα πλαίσια αυτής της προσπά
θειας 35 αστυφύλακες και 4 πολιτι
κοί υπάλληλοι παρακολούθησαν 
πρόσφατα σεμινάριο μετεκπαίδευ
σης σε θέματα τροχαίας κίνησης. 
Στα στιγμιότυπα οι δύο υπαρχηγοί 
του σώματος επ ιδίδουν τα πτυχία 
στους μετεκπ α ιδευθέντες.



ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ 
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΙ ΓΙΑ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ
(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ!

Στο Τρέντο της Ιταλίας διεξή- 
χθη από 3-10 Μαρτίου 1988 το 9ο 
παγκόσμιο πρωτάθλημα ΣΚΙ για Α
στυνομικούς στο οποίο έλαβαν μέ
ρος 250 περίπου Αστυνομικοί από 
35 χώρες.

Στους αγώνες συμμετείχε και η 
Ελληνική Αστυνομία με αντιπρο
σωπευτική ομάδα από 3 αθλητές, οι 
οποίοι έλαβαν μέρος σε τρ ία  αγω
νίσματα, την τεχνική κατάβαση 
(SLALOM), γιγαντια ία  κατάβαση 
(G.S.) και σούπερ γιγαντια ίο  (S.G.) 
με αξιόλογη εμφάνιση, που απέ
σπασε τα ευμενή σχόλια των άλλων 
αντιπροσωπευτικών συγκροτημά
των.

Πρώτευσε η Ιταλία με 5 πρώτες 
νίκες και 2 πρώτες ν ίκες η ομάδα 
της Τσεχοσλοβακίας.

Η τελετή  έναρξης έγ ινε στο κε
ντρικό στάδιο της πόλης με παρέ
λαση εν στολή όλων των αντιπρο
σωπευτικών ομάδων, τη συμμετοχή 
12 τμημάτων μουσικής (οι 6 προέρ
χονταν από τις  χώρες: Βουλγαρία, 
Τσεχοσλοβακία, Σκωτία, Αγγλία, 
Καναδά και ΗΠΑ) καθώς και την 
άψογη επίδειξη περιπολικών αυτο
κινήτων και μοτοσικλετών της Ιτα
λικής Αστυνομίας.

Την οργάνωση των αγώνων α
ναλαμβάνει η Οργανωτική Επιτρο
πή με Πρόεδρο τον Δήμαρχο του 
Τρέντο, Γενικό Γραμματέα έναν 
Αστυνομικό και μέλη διάφορους 
παράγοντες (ιδιώτες) της πόλης. Η 
Ιταλική Αστυνομία συνδράμει με 
προσωπικό και μέσα (αυτοκίνητα, 
δίκυκλα και ελικόπτερα) την Επι
τροπή στη διεξαγωγή των αγώνων 
και την οργάνωση των διαφόρων 
εκδηλώσεων. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι η όλη οργάνωση υπήρξε καθ' 
όλα άψογη.

Την Ελληνική Ομάδα αποτελού
σαν οι αθλητές: Υπαστυνόμος Α" 
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ Ιωάννης και οι Α
στυφύλακες ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ Ιωάννης 
και ΛΕΦΑΣ Δημήτριος.

Επικεφαλής της Ομάδας και εκ
πρόσωπος της Ελληνικής Αστυνο
μίας ήταν ο Αστυνόμος Α' ΒΛΑΧΟΣ 
Αλέξανδρος.

t *'

Η  α ν τ ι π ρ ο σ ω π ε υ τ ι κ ή  ο μ ά δ α  τ η ς  Ε λ λ η ν ι 

κ ή ς  Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  π ο υ  έ λ α β ε  μ έ ρ ο ς  στους 
αγώνες.

Σ τ ι γ μ ι ό τ υ π ο  α π ό  τ η ν  ά ψ ο γ η  ε π ί δ ε ι ξ η  

π ε ρ ι π ο λ ι κ ώ ν  α υ τ ο κ ι ν ή τ ω ν  τ η ς  ι τ α λ ι κ ή ς  

Α σ τ υ ν ο μ ί α ς  σ τ ο  κ ε ν τ ρ ι κ ό  σ τ ά δ ι ο  τ ο υ  

Τ ρ έ ν τ ο .
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ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ (^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
ΝΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ

Προσλήφθηκαν πρόσφατα στην 
Υγειονομική Υπηρεσία του Σώμα
τος 5 ιδιώ τες ιατρο ί με το Βαθμό 
του υπαστυνόμου Α', για την  κάλυ
ψη κενών οργανικών θέσεων υ
γειονομικώ ν αξιωματικών τηο 
ΕΛ.ΑΣ. Οι νέο ι ιατρο ί που τοποθε
τήθηκαν στο Κεντρ ικό  ιατρείο  Αθη
νών είνα ι:
Ν ικητόπουλος Γεώργιος -  Οφθαλ
μίατρος
Δουλγέρογλου Βασίλειος -  Γα- 
στρεντερολόγος
Παραστατίδης Σωκράτης -  Πνευ
μονολόγος
Θεοδοσίου Σταυρούλα -  Παθολό
γος
Βιδαλάκη Βαρβάρα -  Ρευματολό-
γος

Η τελ ε τή  ορκομωσίας έγ ινε  από 
τον Πανοαολογιώτατο Αρχιμανδρί
τη Ευσέβιο Πιστολή στο Υ.Δ,Τ., ε 

νώπιον του α' υπαρχηγού της 
ΕΛ.ΑΣ. Χαράλαμπου Μπαχά, του 
Δ ιευθυντή  της Δ /σεω ς Υγειονομ ι

κού υποστρατήγου κ. Σουρέτη Βα
σιλείου και άλλων ανώτ. αξιωματι
κών.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΑΓΩΝΑΣ ΜΠΑΣΚΕΤ

Την 29 - 2 - 1988
Στα πλαίσια των αθλητικών εκ 

δηλώσεων της Σχολής Αστυφυλά
κων, δ ιεξήχθη στο γήπεδο του Ιωνι
κού Ν. Φ ιλαδέλφειας φ ιλ ικός αγώ
νας Μπάσκετ μεταξύ των ομάδων 
Π.Σ.Α. Ν. Φ ιλ/φ είας καί Π.Σ.Α. Αμα
ρουσίου με τελ ικό  αποτέλεσμα 62 - 
45 υπέρ του Π.Σ.Α. Ν. Φ ιλ/φείας.

Π αρευρέθηκε και τίμησε την εκ 
δήλωση ο Αστυνομικός Υποδ/ντής 
κ. ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, 
Δ ιο ικητής της Σχολής Αστυφυλά
κων. Επίσης ήταν παρόντες οι Δ ιο ι
κητές των Π.Σ.Α. Ν. Φ ιλ/φ είας Αστυ
νόμος Α  κ. ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος του Π.Σ.Α. Αμαρουσίου Αστυν. 
Α  κ. ΚΑΚΑΛΕΤΡΗΣ Κυριάκος και ο 
Προϊστάμενος του Τμήματος Δημο
σίων Σχέσεων Ελληνικής Αστυνο
μίας Αστυν. Α  κ. ΚΟΡΜΑΛΗΣ Λεωνί
δας, καθώς επίσης ο ι Α ξ /κο ί Π.Σ.Α. 
Ν. Φ ιλ/φείας και Π.Σ.Α. Αμαρουσίου 
και οι δόκιμοι Α τυφύλκες των δύο 
Σχολών.

Οι δύο ομάδες παρατάχθηκαν με 
τ ις  εξής συνθέσεις:

Π.Σ.Α. Ν. Φ ιλαδέλφειας:
ΔΑΡΙΒΑΣ Ν ικόλαος (κώουτς), ΞΕ
ΝΟΣ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ. ΜΑΜΟΥΓΚΑΣ, 
ΔΟΥΚΑΣ, ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ. ΚΥΡΚΟΣ. 
ΧΑΤΖΑΚΟΣ, ΔΗΜΟΥ, ΛΕΝΤΗΣ, 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ.
Π.Σ.Α. Αμαρουσίου:
ΜΠΟΤΣΑΣ Νικόλαος (κώουτς), 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ, 
ΜΠΙΤΖΙΟΣ, ΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ, ΜΟΣΧΙ- 
ΔΗΣ, ΛΙΖΟΣ, ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ, ΣΤΑΜΑ- 
ΤΙΟΥ, ΤΖΗΜΑΣ, ΑΝ ©ΟΥΛΗΣ.

Η δ ια ιτησ ία των: κ.κ. Απόστολου 
ΚΟΝΤΟΥ και ΚΑΛΟΒΡΥΝΑ Γεωργίου 
ήταν άριστη.

Πρωτεργάτης της οργάνωσης 
της παραπάνω εκδήλωσης ήταν ο 
Αστυν. Β' κ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Νικόλαος.
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Ο «Ζ» έβγαλε 
νοκ - άουτ δύο ληστές

Η σύλληψη δύο «τσαντάκηδων» είνα ι είδηση. Και 
μάλιστα όταν αυτή γ ίνετα ι από αστυνομικό, που δεν 
εκτελούσε υπηρεσία! Το περιστατικό έγ ινε  στην 
λεωφόρο Δημοκρατίας στην Πεύκη. Ο μοτοσυκλετι- 
στής της Αμέσου Δράσεως Παν. Τσέρτος, 31 ετών, ο 
οποίος οδηγούσε την ιδιωτική του μοτοσυκλέτα α- 
ντελήφθη δύο νεαρούς, οι οποίοι επάνω σε μοτοσυ
κλέτα χωρίς αριθμό κυκλοφορίας άρπαξαν την τσά
ντα μιάς γυναίκας. Ο Τσέρτος άρχισε να τους παρα
κολουθεί και όταν έφθασαν στο ύψος του ΚΑΤ τους 
έκλεισε το δρόμο, συνεπλάκη μαζί τους και τους συ
νέλαβε. Πρόκειται γ ια  τους Ιωάν. Ν. Παγωμένο, 26 
ετών, οδηγό της μοτοσυκλέτας και τον Διον. Κ. Κα- 
τσαρό, 19 ετών, σύνεργό του. Στην κατοχή τους βρέ
θηκαν οι 1.000 δραχμές που περιείχε η τσάντα της 
Δήμητρας Τριβουρέα.

«Έκανα το καθήκον μου και αυτό προσπαθώ να 
κάνω πάντα. Αυτή είναι η δουλειά μου: να εξυπηρετώ 
τον πολίτη, να πιάνω ληστές, τσαντάκηδες, κλέφτες  
και κακοποιούς» θα μας πει ο νεαρός άστυφύλακας. 
«Εκείνη την ώρα γύριζα στο σπίτι μου, όταν τους είδα 
από απόσταση περίπου εβδομήντα μέτρων να επιτί
θενται στη γυναίκα. Τους πλησίασα με το μοτοποδή
λατό μου και τους δήλωσα ότι είμαι αστυνομικός. 
Τους ζήτησα να σταματήσουν στην άκρη.

Αντί να κάνουν στην άκρη, ανέπτυξαν ταχύτητα 
και προσπάθησαν να εξαφανισθούν και παράλληλα με  
έβριζαν. Τους πήρα από πίσω, κρατώντας κάποια α
πόσταση. Δεν θέλησα να τους πλησιάσω πολύ, ούτε 
να επέμβω και να τους συλλάβω, επειδή εκε ί  υπήρχε 
ερημιά και οι δράστες θα με ξυλοφόρτωναν και θα 
εξαφανίζονταν.

Φτάνοντας μπροστά στην είσοδο του νοσοκομείου 
ΚΑΤ είδα κόσμο. Έκρινα ότι ήταν κατάλληλη στιγμή 
για να επιτεθώ.

Έριξα το μοτοποδήλατό μου πάνω στη μοτοσικλέ
τα τους. Πέσαμε και οι τρεις. Πετάχτηκα επάνω και 
ήρθα στα χέρια με τον έναν. Τον έπιασα και προσπα
θούσα να τον εξουδετερώσω, ενώ ο άλλος με χτυ
πούσε με  γροθιές και μου έριχνε κλωτσιές στην κοι
λιά. Έριξα κάτω τον ένα, έπεσα πάνω στον άλλο και 
τον συνέλαβα».

-  Οι άνθρωποι που βρίσκονταν εκεί δεν σας βοή
θησαν;

«Λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι αλήθεια. Δεν  
βοήθησαν. Κι όμως φώναζα πως είμαι αστυνομικός  
και ότι κυνηγούσα κλέφτες. Μας έβλεπαν να παλεύ
ουμε για αρκετή ώρα αλλά κανένας δεν ερχόταν να 
με βοηθήσει. Στο τέλος ειδοποιήθηκε ο αστυνομικός  
της Τροχαίας που κάνει υπηρεσία στο εσωτερικό του

νοσοκομείου και έφτασε για να κρατήσει τον έναν».
-  Έ χετε πιάσει άλλους κακοποιούς;
«Όπως σας είπα και στην αρχή, αυτή είναι η δου

λειά μου. Είμαι αστυνομικός και επιτελώ ένα λειτούρ
γημα, παράλληλα με το επάγγελμα. Πιστεύω στη δου
λειά που κάνω. Έχω πιάσει πολλούς και μάλιστα έχω 
πάρει περίπου δέκα ηθ ικές αμοιβές και επαίνους για 
παρόμοιες πράξεις. Αλλά μη νομίζετε ότι είμαι μόνο 
εγώ. Σχεδόν όλοι οι συνάδελφοί μου στην ομάδα 
"Ζήτα”  της Αμεσης Δράσης που υπηρετούμε, αυτή 
τη δουλειά κάνουμε. Τον περασμένο Νοέμβριο είχα 
πιάσει κι άλλον τσαντάκια, ενώ ο συνεργός του μου  
ξέφυγε. Την επομένη τον έπιασε η Ασφάλεια και κατά 
την ανάκριση οι δυο δράστες ομολόγησαν ότι είχαν  
αρπάξει πάνω από τριάντα τσάντες στην Αθήνα και 
στα προάστια».

Έγινε γνωστό ότι ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας κ. Νίκωνας Αρκουδέας έδωσε εντολή στο 
διευθυντή της Αμεσης Δράσης κ. Γιάννη Βλαχάκη να 
διενεργήσει την προβλεπόμενη ΕΔΕ για την «επ’ αν- 
δραγαθίρ» προαγωγή του Αστυφύλακα Τσέρτου σε 
αρχιφύλα κα.
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(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ I

Για το χαμόγελο 
του μικρού Γιαννάκη

Έ να παιδάκι δώδεκα χρόνων, ο 
Γιαννάκης Αμπελός, που έπρεπε να 
δώσει τη μάχη με το θάνατο σε εγ 
χείρηση ανο ιχτής καρδιάς, καθώς 
έπασχε από δευτερογενή  μεσο- 
κολπική επικοινωνία. Μια πάμπτωχη 
πενταμελής ο ικογένεια , η ο ικογέ
νε ια  του Γιαννάκη, που ζοϋσε το 
δράμα της, εξαντλημένη τελείω ς 
ο ικονομικά και ηθικά. Και η Ελληνι
κή Αστυνομία. Ποιο σενάριο θα 
μπορούσε να γράψ ει η ζωή μ' αυ
τούς τους τρ ε ις  πρωταγωνιστές;

Από την ημέρα που ε ίδ ε  το  φως 
της δημοσ ιότητας η τραγική  ιστο
ρία του Γιαννάκη και της ο ικογέ- 
νειάς του, η υπόθεση τέθηκε υπό
ψη του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Αντι
στράτηγου κ. Νίκωνα Αρκουδέα, ο 
οποίος και ανάλαβε να δώσει τη 
λύση. Σε λ ίγα λεπτά, δημιουργήθη- 
κε μία αλυσίδα περιπολικών γ ια  να 
μ εταφ έρει την ο ικογένεια  Αμπελό 
από την Αθήνα, όπου είχε μείνει 
χωρίς λεφ τά  ούτε γ ια  σίτιση και 
στέγαση, στο χωριό της.

Στο μεταξύ, ο ι άνδρες της Ά 
μεσης Δράσης άκουσαν στους α
σύρματους για τη μεταφορά των 
γονιών του παιδιού με «αλυσίδα» 
περιπολικών στο Δομοκό, έμαθαν 
ότι το μικρό αυτό αγόρι π ερ ιμένει 
ολομόναχο μέσα στο δωμάτιο του 
νοσοκομείου την ημέρα που θα εγ 
χειρ ισ τε ί, και αποφάσισαν να του 
συμπαρασταθούν. Με τη σύμφωνη 
γνώμη του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. και 
του αστυνομικού δ ιευθυντή  της 
Ά μεσ ης Δράσης Αττικής κ. I. Βλα- 
χάκη, συγκέντρωσαν ένα χρηματι
κό ποσό και πήραν ένα τη λεκα τευ 
θυνόμενο αυτοκ ινητά κ ι γ ια  να το 
δωρίσουν στο Γιαννάκη. Επίσης, 
ένα δέμα με γλυκίσματα που θα το 
ανο ίξει ο μικρός όταν γ ίν ε ι εντελώ ς 
καλά. Και φρόντισαν με συχνές 
επ ισκέψεις να γεμ ίσουν τις  δύσκο
λες ώρες του της  αναμονής.

Μ έχρι που έφθασε η μέρα της 
εγχείρησης. Για άλλη μια φορά, μια 
αλυσίδα περιπολικών έφ ερ ε τους

γονείς  του άρρωστου παιδιού στο 
νοσοκομείο. Παράλληλα, συγκινη
τικό  ήταν το ενδιαφέρον που έδ ε ι
ξαν ο ι άνδρες της Ά μεσ ης Δράσης, 
που προθυμοποιήθηκαν να δώσουν 
αίμα στην περίπτωση που το χρεια
ζόταν ο μικρός.

Τελικά, η μοίρα είπε το  μεγάλο

«ναι» γ ια  τη ζωή του Γιαννάκη. Ο 
μικρός βγήκε ν ικητής από το χε ι
ρουργείο και στο προσωπάκιτου θ' 
ανθίσει πάλι το χαμόγελο. Και στη 
ψυχή του θα ριζώσει η πίστη για 
την «ανθρωπιά» των συνανθρώπων 
του. Που γ ι’ αυτά αγωνίζονται οι 
άνδρες της  Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι συνάδελφοι της Άμεσης Δράσης έκαναν ό,τι μπορούσαν για να γεμίσουν τις 
δύσκολες ώρες του μικρού Γιαννάκη.
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Το όνειρο ενός αστυφύλακα 
παίρνει «σάρκα και οστά»

Πόσοι από μας αλήθεια δεν έ
χουν κάνει όνειρα; Μεγάλα ή μι
κρά, πεζά ή γεμάτα φαντασία, ρεα
λιστικά ή απλησίαστα;

Στη συμπρωτεύουσα, σ' ένα 
φωτεινό υπόγειο στην περιοχή της 
Τούμπας ένας 28χρονος αστυφύ
λακας χτίζει, μέρα τη  μέρα, εδώ και 
δυο χρόνια το  δικό του όμορφο ό
νειρο, που θα τον ανεβάσει στα 
ουράνια.

Για τον Αντώνη Ντάγκα, αστυ
φύλακα του Ζ' Αστυνομικού Τμή
ματος Τάξης Θεσσαλονίκης που 
γεννήθηκε στη συμπρωτεύουσα και 
τέλειωσε εκε ί το Λύκειο, όλα ξεκ ί
νησαν από ένα συναίσθημα που τον 
κυρίευε από παιδί, στην ιδέα να 
πετάξει ψηλά. Η επιθυμία του  αυτή 
δεν τον εγκατέλειψ ε μέχρι που με
γάλωσε. Αντίθετα  συγκεκριμενο

ποιήθηκε στο νου του και τον οδή
γησε στη σχολή χειριστών αερο
σκαφών της αερολέσχης Θεσσαλο
νίκης απ' όπου πήρε κρατικό πτυ
χίο χειρ ιστή το  1981.

Έ χοντας πια το δικαίωνα να ο
δηγήσει αεροπλάνο συνειδητο
ποίησε πως το «χόμπυ» του κόστιζε 
πολύ ακριθά. Για να νοικιάσει αε
ροπλάνο και να πετάξει μία ώρα, 
έπρεπε να πληρώνει 8.500 δραχ
μές, ποσό απλησίαστο για τον νεα
ρό μισθοσυντήρητο. Παράλληλα 
μελετώντας διάφορα έντυπα που 
αναφέρονταν στην αεροναυπηγική 
διαπίστωσε ότι η κατασκευή ενός 
ιδιωτικού αεροπλάνου ήταν απλή 
υπόθεση, συνηθισμένη στο εξω τε
ρικό και με πολύ μικρότερο κόστος. 
Ειδικά στις Η.Π.Α. χ ιλ ιάδες άνθρω
ποι επ ιδίδονται σ’ αυτή και οι αρ

μόδιες υπηρεσίες τους δ ιευκολύ
νουν άμεσα. Στην πατρίδα μας α
ντίθετα  ισχύουν δ ιαδικασ ίες περισ
σότερο περίπλοκες που βάζουν 
εμπόδια σε τέ το ιες  προσπάθειες 
όπως π.χ. οι υπερβολικά αυστηρές 
προδιαγραφές ασφάλειας.

Έτσι, αποφασίζει να κατα
σκευάσει ένα δικό του δ ιθέσ ιο αε
ροπλάνο και ξεκινά πριν δυο χρό
νια τ ις  εργασίες. Επειδή γνωρίζει 
τους αυστηρούς περιορισμούς που 
ισχύουν φ ροντίζει να τη ρε ί σχολα
στικά και με ακρίβεια χιλιοστού, τα 
σχέδια του κατασκευαστή με τα 
συγκεκριμένα υλικά που ο τελευ 
τα ίος υποδεικνύει.

Πολλοί γνωστοί, φ ίλο ι, «συνά
δελφοι» στο χόμπυ του συμπαρα
στέκονται και τον βοηθούν ε ίτε  
παρέχοντάς του υλικά ε ίτε  βοηθώ-
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ντας τον  με την εμπειρία τους ι
δίως τα μέλη του συλλόγου πειρα
ματικών αεροκατασκευώ ν Ελλάδας 
και ο πρόεδρός του.

Το εργαστήρ ι του το  «παρέ
χουν» τρ ε ις  φ ίλο ι που στο υπόλοι
πο μέρος του υπογείου δ ιατηρούν 
β ιοτεχνία  πλεκτών. Πλάι στο αερο
πλάνο που σιγά,-σιγά φ τιά χ νετα ι οι 
μηχανές γεμ ίζουν με την πολύβουη 
δράση τους την  ατμόσφαιρα.

Η γυναίκα του  δεν δ ιαμαρτύρε
τα ι που περνά εδώ όλες τ ις  ελεύ
θερες ώρες του. Α ντίθετα  τον  εμ
ψυχώνει και του συμπαραστέκεται 
ολόψυχα. Γι' αυτήν αποφασίζει να 
φ τιά ξε ι δ ιθέσ ιο  το  αεροπλάνο, για 
να μπορέσει να τον ακολουθήσει 
στις πτήσεις του.

Ας έρθουμε όμως στις τεχν ικές  
προδιαγραφές του αεροπλάνου, 
όπως ο ίδ ιος ο κατασκευαστής του

τ ις  περιγράφει. Π ρόκειτα ι για το 
«Βολς Πλέιν -  2», δ ιθέσ ιο , που υ
πάρχει και στη βιομηχανική παραγω
γή με συνολική αξία περίπου
3.000.000 δραχμές. Θα ζυγίζει μαζί 
με τους  επ ιβάτες και τα  καύσιμα 
γύρω στα 500 κιλά, θα μπορεί ν ’ 
αναπτύξει τα χύτητα  120-130 χ ιλ ιο 
μέτρων τη ν  ώρα και θα πετάει σε 
ύψος μέχρι 5.000 - 6.000 πόδια. Ο 
κινητήρας του θα ε ίνα ι τύπου 
«Βόλκς-Βάγκεν» 2.000 κυβικών ε
κατοστών, από αυτοκ ίνητο , με ξύ 
λ ινη  προπέλα. Το κόστος των καυ
σίμων δεν  θα υπερβαίνει τ ις  2.000 
δραχμές την ώρα, την ίδια στιγμή 
που αεροσκάφη β ιομηχανικής πα
ραγωγής απαιτούν αντίστο ιχα μαζί 
με το  σέρβις 6.000 δραχμές. Ολό

κληρο το αεροπλάνο ε ίνα ι ξύλινο, 
με επένδυση ειδ ικού πανιού και 
φυσικά με τα απαιτούμενα βερνί
κια, βαψίματα κλπ.

Το κόστος κατασκευής το  υπο
λογ ίζε ι γύρω στις 350.000 δραχμές 
και υπενθυμίζει ψτως όλες οι εργα
σίες γ ίνοντα ι με απόλυτη ακρίβεια.

Μ όλις η κατασκευή τελειώ σ ει το 
αεροπλάνο θα κάνει μερ ικές δοκι
μές εδάφους και στη συνέχεια  θα 
ελεγχθε ί με λεπ τομέρεια  από τους 
αεροναυπηγούς της Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας, για να του 
δοθε ί το  πιστοποιητικό πλοηγημό- 
τητας.

Για τον 28χρονο αστυφύλακα το 
αεροπλάνο δ εν  ε ίνα ι απλά ένα χό- 
μπυ. Αντικατοπ τρίζει το  έντονο  αί

Ο αστυφύλακας Αντώνης Ντάγκας ένας 
σύγχρονος Ίκαρος.

σθημα ελευθερ ίας που τον διακρί
νει θ έλε ι να νιώθει όσο γ ίνετα ι λι- 
γοτερη καταπίεση, χωρίς κι ο ίδιος 
να καταπιέζει τους άλλους. Έντονα 
ρομαντικός ο ίδ ιος αλλά και πολύ 
ρεαλιστής π ιστεύει ό τι όλα τα πτη
τικά  μέσα προσφέρουν την ίδια ευ
δαιμονία σ' αυτούς που θέλουν να 
βλέπουν τον  κόσμο από ψηλά, να 
νιώθουν λεύ τερο ι, να ξεφεύγουν 
από τ ις  μ ικρότητες  της καθημερι
νής ζωής.

Π ιστεύει ότι το  αεροπλάνο του, 
όταν με το  καλό πετάξει θα βοηθή
σει το αστυνομικό έργο με ενα
έρ ιες  παρακολουθήσεις. Γ ι’ αυτό 
και το  θ έτε ι στη διάθεση της υπη
ρεσίας για πειραματικές παρακο
λουθήσεις.

Επισημαίνει ακόμα πως από την 
πλευρά του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης αλλά και όλων των υπηρε
σιών τη ς  ΕΛ.ΑΣ., ιδίως στη Θεσσα
λονίκη  όπου υπηρετεί είδαν πολύ 
ευνοϊκά την προσπάθειά του, τον 
συγχάρηκαν και τον  βοήθησαν -ό
που μπορούσαν.

Εμείς από την δική μας πλευρά 
του ευχόμαστε επ ιτυχία στο έργο 
του. Ελπίζουμε πως σύντομα θα 
δώσει «σάρκα, οστά και ψυχή» στ’ 
όνειρό του και μαζί φ τερά σ' όσους 
αγωνίζονται να  πραγματοποιήσουν 
κάθε ελπιδοφόρα προσδοκία τους.
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Επιμέλεια: Κάτια Σαββίδου

«Η Ελλάδα είναι το μοναδικό 
μέρος που υπήρξα ποτέ 

ευτυχισμένος» *

Λόρδος Βύρωνος:
Ο ποιητής της λευτεριάς και της 

αλήθειας

Σπάνια άνθρωπος συμπύκνωσε σε τρ ιάντα  έξη 
χρόνια ζωής τόση δράση, τόσο πνευματικό πλούτο, 
τόσες εμπειρίες, τόση αλήθεια, τόση ιδεολογική ζω
ντάνια, όση ο λόρδος Βύρωνας, ο ποιητής, που γεν
νήθηκε στην Αγγλία και πέθανε στο Μεσολόγγι, αγω- 
νιζόμενος για τη λευτερ ιά  της Ελλάδας, τον Απρίλη 
του 1824.

Σπάνια ποιητής συνδύασε τη φαντασία του δη
μιουργού με την πίστη για τη ζωή, τη  δράση, τη σω
φροσύνη και την πρακτική κριτική σκέψη που μετέ
τρεψε τα πνευματικά του δημιουργήματα σε όπλα, 
στον αγώνα για λευτερ ιά , ισότητα, αδελφοσύνη, α
ξιοπρέπεια.

Σπάνια η αλήθεια βρήκε τόσο φανατικό υποστηρι- 
κτή, σε πείσμα όσων σκόπιμα την στραγγάλιζαν. Γι' 
αυτό πολεμήθηκε σκληρά και για μεγάλο χρονικό 
διάστημα οι συμπατριώτες του - αριστοκράτες τον 
θεωρούσαν «τρελλό, επικίνδυνο, ανισόρροπο και έκ
φυλο·». Και χρειάστηκε να περάσουν διακόσια ολό
κληρα χρόνια από τη γέννησή του, για ν' αποτολμή
σουν οι Άγγλο ι μια ουσιαστικότερη και χωρίς λογο
κρισία προσέγγιση στην ποίηση και την προσωπικότη
τα  του Βύρωνα που είχε καταξιωθεί στη συνείδηση 
της υπόλοιπης Ευρώπης πριν ακόμα από το  θάνατό 
του. Η επαναστατική στάση του, πλάι στους σκλαβω
μένους λαούς της  Ευρώπης, πλάι στους αδικημέ
νους, ενάντια στην αδικία, τη φτώχεια, τους πολέ
μους, την κοινωνική ανισότητα και κυρίως στις γενε- 
σιουργές α ιτ ίες  όλων αυτών που δεν δίσταζε δημόσια 
να καταγγέλει με το πραγματικό το υ ς ' όνομα, πο
ρεύονταν παράλληλα με τους δαυλούς της Γαλλικής 
Επανάστασης, των εξεγέρσεων στη γειτον ική  Ιταλία,

της Ελληνικής Εθνεγερσίας του 1821. Την τελευτα ία  
είχε κυρ ιολεκτικά «προφητέψει» και ποθήσει με πά
θος.

Αλλά και η λογοτεχνική  του προσφορά, το  πο
λυσύνθετο ταλέντο  του απόκτησαν τόσο φανατικούς 
οπαδούς, ώστε αμέσως σχεδόν μετά τον πρόωρο θά
νατό του οι «βυρωνιοτές» τη διέδοοαν παντού με 
αποτέλεσμα η ευρωπαϊκή λογοτεχνία  του 19ου αιώνα 
να επηρεαστεί έντονα, από τη  Ρωσία ως την Ισπανία, 
την Ιταλία, τη  Γαλλία, την Πορτογαλία, την Πολωνία 
και, φυσικά, την Ελλάδα.

Οι ιδέες και τα πανανθρώπινα μηνύματα που κα
τακλύζουν το έργο του προφητικά και εξα ιρετικά  επί
καιρα ταυτόχρονα για την εποχή του, εξακολουθούν 
μέχρι τ ις  μέρες μας να οριοθετούν κοινωνικές, ιστο
ρικές, πολιτικές καταστάσεις και να «ομολογούν» 
ανομολόγητες -  γ ι’ άλλους -  αλήθειες.

Τα διακόσια χρόνια της γέννησης του Λόρδου Βύ
ρωνα γιορτάζονται πανηγυρικά ήδη όχι μόνο στην 
πατρίδα μας αλλά και σ’ όλη την Ευρώπη με ποίκιλλες 
εκδηλώσεις. Πολλά γράφτηκαν για τον ίδιο και το  έρ
γο του και ακόμα περισσότερα θα γραφτούν. Από την 
πλευρά μας προτρέπουμε σε μελέτη των ποιημάτων 
του, αλλά και των επιστολών του όπου αναδεικνύο- 
νται οι απόψεις του για τα ζητήματα που απασχολούν 
τον ίδιο και τον κόσμο ταυτόχρονα. Και περιοριζόμα
στε σε μια λ ιτή  σκιαγράφηση του χαρακτήρα και της 
εποχής που έζησε ο ποιητής καθώς και σε μια σύντο
μη αναφορά στους δεσμούς του με την Ελλάδα, στην 
οποία αφιέρωσε τη ζωή του και μεγάλο μέρος του 
ποιητικού έργου* *
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ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗΣ - ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ

Γόνος αρ ιστοκρατικής ο ικογένειας -  έκτος λόρ
δος Μπάύρον -  με μια φυσική αναπηρία (χωλότητα) 
που τον συνόδευε από παιδί, έζησε δυστυχισμένα 
παιδικά χρόνια, στιγματισμένα από παραλογισμό, βία, 
έντονη έλλειψ η  στοργής που μαζί με τ ις  πρώτες ερω
τ ικ ές  απογοητεύσεις της εφ ηβείας σημάδεψαν την  
ψυχή του «ξανθού κουτσού άγγελου».

Με την ενηλικίωσή του  όμως ο νεαρός λόρδος 
άλλαξε ριζικά ψυχοσύνθεση. Εξισορρόπησε τη  δειλ ία  
του στην αρχή με ένα ξέσπασμα, που μεταφράστηκε 
σε συναναστροφές «κατώτερες» της τάξης του, σε 
πράξεις καθόλου «καθώς πρέπει» για τους  συντηρη
τικούς αρ ιστοκράτες συμπατριώτες του. Χωρίς ποτέ 
να πάψει νά ναι ρομαντικός, συναισθηματικός, απαι
σ ιόδοξος στα βάθη της ψυχής του, «νίκησε» τον δ ε ι
λό  εαυτό  του και φρόντισε από νωρίς να εμφανίσει 
δημόσια τ ις  ιδ έες  του -  που συντάραξαν δ ικα ιολογη
μένα τη συντηρητική κοινωνία τη ς  «γηραιάς Αλβιό- 
νος».

Μ ιλώντας στη Βουλή των Λόρδων στηλίτευσε α
μείλ ικτα  την κοινωνική αδικία, την υποκρισία, τη 
φαυλότητα, τους κατα κτητικούς πολέμους, την κα
ταπίεση των «μεγάλων» σε βάρος των υπόδουλων 
«μικρών» λαών. «Έμπηξε το  μαχαίρι ως το  κόκκαλο» 
εντοπ ίζοντας τα γεννεσ ιουργικά α ίτια  όλων αυτών 
των καταστάσεων. Οι Ά γγλο ι αρ ιστοκράτες δ εν  του

συγχώρεσαν ποτέ το  γεγονός πως περιφρόνησε την 
τάξη του και την  ιδεολογία της. Ας μην ξεχνάμε πως 
η Αγγλία όπως και οι περισσότερες μεγάλες δυνάμεις  
της Ευρώπης (Ιερά Συμμαχία, Μ έτερνιχ  κλπ.) αποτε
λούσαν τους  αντιδραστικότερους παράγοντες στην 
παγκόσμια σκακιέρα.

Παρ' όλ' αυτά εξακολούθησε ν' αγαπά την πατρί
δα του κι έφ ευγε απ’ αυτήν όταν ξεχε ίλ ιζε  η αγανά
κτηση και η αηδία του  για την  υποκρισία της κοινω
νίας της. «Όποιος δεν  αγαπάει την πατρίδα του δεν 
μπορεί τίποτα ν ’ αγαπήσει» ε ίχε πει κάποτε. Την γα
λήνη που δεν  βρίσκει στην Αγγλία αναζητά ταξ ιδεύο 
ντας, σ' Ανατολή και Δύση.

Η ποίησή του  β ιώνετα ι με πλήθος συγκλονιστικές 
εμπειρ ίες στην Αγγλία, την Πορτογαλία, την  Ισπανία, 
τη  Σαρδηνία, τη Σ ικελία, τη  Μάλτα, την  Μπολώνια. τη 
Βενετία , τη  Ραβένα, την Πίζα, τη Ρουμανία, τη  Γε
νεύη, τη Σμύρνη, την Πόλη και την Ελλάδα. Απ' όπου 
περνά μαζεύει υλικό κι ύστερα το κάνει ποίηση

Ο ΒΥΡΩΝ ΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Στα τέλη  του 1809 φ θάνει -  σταθμό σ' ένα απ' τα 

πρώτα ταξίδ ια  του -  στη σκλαβωμένη Ελλάδα. Η ε ικό 
να της ρημαγμένης Αθήνας με τα λεηλατημένα ερ ε ί
πια του Παρθενώνα τον  συγκλονίζει. Η όψη της  ερη-

Ο Βύρωνας ορκίζεται στον τάφο του Μάρκου Μπότσαρη (λι
θογραφία του Cappello. Βενετία).
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μιάς, της φτώ χειας αμαυρώνει την αστραφτερή Ελ
λάδα της αρχαιότητας που έχει στο νου ο ποιητής. Το 
μικρό χωριό που αντικρύζει δεν είναι η πόλη του Πε
ρικλή, του Θεμιστοκλή, του πνεύματος και της δημο
κρατίας. Ένας συμπατριώτης του λίγα χρόνια πριν, ο 
λόρδος Έλγιν φρόντισε να αρπάξει πολλά από τα 
«πολύτιμα μάρμαρα» του έργου του Ικτίνου μαζί με 
μια Καρυάτιδα του Ερεχθείου. Η συνείδησή του αφυ
πνίζεται, αγανακτεί. Γράφει στον «Κουρσάρο» (1813):

«... Πού αργοκυλάει ο Κηφισός το φτωχικό του ρέμμα- 
Εδώ, σαν κάποιο θλιβερό να νιώθει κι αυτό πνέμμα

Το κυπαρίοι στο τζαμί. Πιο ’κει, 
Γελάει ο πύργος του κιοσκιού, και στην ιερή γαλήνη 
πλάϊ στου Θησέα το βωμό θλιμμένη έχει απομείνει

Μες το σκοτάδι, χουρμαδιά μοναχική  
Κι όλα μαζί χιλιόχρωμα και μυριοφωτισμένα 
Τα μάτια μαγνητίζουνε, κι είναι τυφλός, ωιμένα

Όποιος αθώρητα τ ’ αφήνει και περνά...» 

Και στον «Γκιαούρ» (1813):

«... Ω χώρα των αθάνατων ηρώων, που τα εδάφη 
και τα βουνά σου κι οι σπηλιές κι οι κάμποι σου, καν

τάφοι
Τηα δόξας ήταν ξακουστοί, καν λευτεριάς παλάτια 

Κοκκαλοθήκη των τρανών, ποιος θα το πει πως τάχα 
Δεν έχει με ίνει από τα σε πάρεξ αυτό μονάχα;...

Το Μεσολόγγι της εποχής του Βύρωνα.

... Ωραία Ελλάδα, έρμο στοιχιό μιάς δόξας πώχει
σβήσει,

Νεκρή κι όμως αθάνατη, πεσμένη μα τρανή! 
Τα σκορπισμένα σου παιδιά ποιος τώρα θα οδηγήσει 

Ποιος θα συντρίψει τη σκλαβιά που αιώνια έχει γενή...

... Σκλάβοι από μάννες και γονιούς, ε μάθετέ  το,
εκείνοι

που ελεύθεροι θέλουν να ζουν μόνοι χτυπούν,
κι αντρίκια

Κι έχουν βοήθεια τα όπα τους τα τίμια και τα δίκια 
Όχι, δεν θάρθη η λευτερ ιά σε σας ελεημοσύνη  

Από τη Μόσχα ή τη Φραγκια κι αν και σε μια στιγμή 
Την ατιμορημάχτρα σου μπορούν να κάνουν θρίμμα 

Πάντα για σας της λευτερ ιάς σβηστοί θάνε οι
βωμοί...»

Στην Ελλάδα θα γυρίσει ξανά, ώριμος πια, απ' τ ις  
ατέλειω τες περιπλανήσεις, κατασταλαγμένος και με 
το σκοπό να θρει τη λύτρωση και τη δικαίωση εδώ, 
στις φω τιές της επανάστασης που έχει ξεσπάσει. 
Ήταν ένα όνειρό του που το λάτρεψε και το βλέπει 
να παίρνει σάρκα και οστά. Είναι το  «λιμάνι το  ήσυ
χο» για την ανήσυχη ψυχή του, την ανικανοποίητη.
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Η «Κόρη των Αθηνών» Τερέζα Μακρή (χαλκογραφία του W.
Finden).

Κορυφώνεται η οργή του στην «Κατάρα της Αθηνάς»
(1813):

«... Κι η παρθένα Αθηνά με θωρεί και μου λέε ι :  
-  Άνθρωπε απ’ το κοκκινάδι της ντροπής σε ξέρω,

στάσου,
Βρεττανός, πούχε καμάρι πριν η δόξα τ ’ όνομά σου...

... Απ’ του Τούρκου κι απ’ του Γότθου το διαγούμισμα
γλυτώνω

Ξάφνου πιο φριχτό κουρσάρο να μου στέλνη η χή σου
νοιώνω

Κοίτα τον ναό τον άδειο που τον γδύσαν, τα πεσμένα 
Μέτρησέ του απομεινάρια, τάχει ο Κέκροπας χτισμέ

να...»

Τα ποιήματά του αυτά αποτελούν ταυτόχρονα ύ
μνο στην ομορφιά τη ς  φύσης και στην ελληνική δόξα 
της αρχα ιότητας και σφοδρή παραίνεση στους σκλα
βωμένους έλληνες. Την ίδια εποχή γράφει ακόμα τη  
«Νύμφη τη ς  Αβύδου» (1813), την  «Πολιορκία της Κό
ρινθου» (1814), «Στην Κόρη των Αθηνών» (1814), και 
τον «Τσάιλντ Χάρολντ» (1816). Από το  ποίημα αυτό 
ε ίνα ι το  απόσπασμα που ακολουθεί:

<s

«... Ανάθεμά τη τη στιγμή κουρσάροι που αρμένιζαν

Απ’ το νησί τους κι έσκιζαν τα στήθη σου ξανά 
Τα πληγωμένα, αρπάζοντας να παν στα βορινά 

Και μισητά τους κλίματα, θεούς  που ανατριχίζαν...

Το 1823 αποβιβάζεται στο Αργοστόλι και από ’κει, 
ντυμένος με την ελληνική φουστανέλα πατάει το  πό
δι του, το  Γενά ρητου  1824στο Μεσολόγγι. Ανασαίνει 
άπληστα τον επαναστατικό αγέρα και ρ ίχνετα ι από 
την πρώτη μέρα στη μάχη, δ ίνετα ι ολάκερος, χωρίς 
να λογαριάζει τίποτα, ούτε την κλονισμένη του υγεία, 
ούτε την  κούραση. Οργανώνει στρατιωτικό σώμα από 
Σουλιώτες και το εκπαιδεύει, συγκροτεί την υγειονο
μική υπηρεσία τη ς  πόλης, εν ισχύει την άμυνά της. 
Δεν πτοείτα ι ούτε από τ ις  έρ ιδες που συχνά ξεσπούν 
ανάμεσα στους αγω νιστές και παίρνουν πολλές φο
ρές μεγάλες διαστάσεις.

Η μοίρα όμως, ζηλόφθονη, καραδοκεί. Λίγο μετά 
τα γενέθλ ιά  του που επισφράγισε με ποιητικό δη
μιούργημα ζωής και αγώνα, το  «Σήμερα έκλεισα τα 36 
μου χρόνια», μετά από μια μπόρα που τον «μουσκεύ
ε ι ως το κόκκαλο», πέφτει στο κρεβάτι με πυρετό και 
ρίγη. Δέκα μέρες παλεύει με το θάνατο και την επό
μενη του Πάσχα, στις 19 Απριλίου 1824 μέσα σε ασυ
γκράτητους θρήνους των παλληκαριών της πόλης, 
του λαού τη ς  όλου, πεθαίνει έχοντας τ ις  τελ ευ τα ίες  
του λ έξε ις  φ υλαγμένες για την κόρη του και για την 
Ελλάδα που τ ις  αφήνει.

«... Ξύπνα -  η Ελλάδα ξύπνησε -  ξύπνα ω ψυχή και
συ,

Στοχάσου μιάς αθάνατης γενιάς πως είσαι θρέμμα  
Και στην καρδιά σου νοιώθοντας να ζωντανεύει το

αίμα
Χτύπα μ ’ ανδρεία περισσή...

... Πάρε τη λιγοπόθητη μυριόβιγλη θανή 
του Στρατιώτη, διάλ,εξε του τάφου σου το χώμα 

Κι ύστερα πλάγιασε να βρης στο αιώνιό σου στρώμα
Ανάπαψη παντοτεινή»

Σημειώσεις
* Από γράμμα στο φίλο του  Τρελώνη το 1823.
* *Τ ο  ποιητικό έργο του Λόρδου Βύρωνα αποτελεί-

τα ι συνολικά από 1.500 σελίδες αγγλικού κειμέ
νου (που σχεδόν διπλασιάζονται μεταφραζόμενες 
στα ελληνικά). Άλλα έργα του  εκτός από τα 
προαναφερθέντα: «Παρισίνα», «Μαζέππας», «Λύ
ρας», «Κάϊν», «Μάμφριντ» κλπ.

• Στο ιχεία πάρθηκαν από βιογραφικά αφιερώματα 
στο μεγάλο ποιητή.

•  Τα αποσπάσματα των ποιημάτων ανήκουν στο βι
βλίο «Τραγούδια για την Ελλάδα», Λόρδος Μπάϊ- 
ρον, εκδόσεις «Μπάύρον», μτφρ. Στέφανου Μύρτα.
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Πρωταπριλιά:
Πώς αναδείχθηκε σε 

Παγκόσμια Ημέρα Ψευτιάς
Λίγοι από μας δεν γέλασαν κανέ

να ή ακόμα δεν ξεγελάστηκαν, κά
ποια Πρωταπριλιά. Για το έθιμο αυτό 
που θ' αναβιώσει όπως κάθε χρόνο 
την πρώτη του Απρίλη σ' όλο τον κό
σμο, επικρατούν πολλές εκδοχές σ’ 
ότι αψορά την προέλευση, την κα
ταγωγή του.

Άλλως τε χ ιλ ιάδες ήθη, έθιμα, 
συμβολισμοί, είνα ι στενά συνδεδε- 
μένα με τους μήνες του χρόνου και, 
φυσικά, ποικίλλουν από τόπο σε τό 
πο, ανάλογα με τ ις  συνθήκες -  κοι
νωνικές, θρησκευτικές, κλιματολο- 
γ ικές -  που ισχύουν ή επικρατούν 
εκεί.

Ειδικά με τον Απρίλη, από τα πα- 
νάρχαια χρόνια ως τις  μέρες μας 
«ασχολήθηκαν» Έ λληνες, Ρωμαίοι, 
Εβραίοι, Κέλτες, Ινδοί και ένα σωρό 
άλλοι λαοί, κατά διάφορους τρό 
πους.

Για τους προγόνους μας θεωρεί
τα ι «πρόδρομος της άνοιξης». Αυ
τός έφερνε τ ις  ηλιόλουστες μέρες, 
ο ουρανός γινόταν ξανά καταγάλα
νος και τα  λουλούδια πλημμύριζαν 
τη γη. Γιός της θεάς του έρωτα της 
ξελογιάστρας Αφροδίτης ε ίχε  κλη
ρονομήσει την παιχνιδιάρικη και πε
ριγελαστική της διάθεση. Δεν δίστα
ζε να σκορπίζει υποσχέσεις που πο
λύ εύκολα μπορούσε στη συνέχεια 
να παραβεί. Αλλοίμονο σ' όσους τον 
είχαν πιστέψει. Έ τσ ι εξηγούσαν οι 
αρχαίοι το γεγονός ότι τ ις  απριλιάτι
κες μέρες, ο καιρός είχε μεταπτώ
σεις, φυσική συνέπεια της μετάβα
σης από τον χειμώνα στην άνοιξη. 
Και τις  απέδιδαν όλες στην ψευτιά 
του «γιού της Αφροδίτης».

Η αλήθεια βέβαια βρίσκεται αλ
λού, πέρα από προλήψεις, δεισ ιδαι
μονίες και δοξασίες.

Πάντα ο άνθρωπος αισθανόταν 
την ανάγκη, κάποιες στιγμές πιο έν
τονα, να ξεφ ύγει από τα  «κεκανονι- 
σμένα», χωρίς επιπτώσεις. Οι ηθικοί 
κανόνες, ήταν σεβαστοί στη συνεί

δηση των μικρών, στενών, ανθρώπι
νων κοινωνιών. Η παράβαση δεν ε
πέσυρε μόνο γενική αλλά και ατομι
κή τιμωρία από τον ίδιο τον παραβά
τη προς τον εαυτό του. Η ανάγκη 
αυτή «υποχρέωσε» την αλήθεια να 
συμβαδίσει με το ψέμμα και προσ
φορότερη εποχή γι' αυτό ήταν εκε ί
νη που και η φύση έκανε το ίδιο ξε
στρατίζοντας από τους συνηθισμέ
νους της νόμους. Μόνο που το πεί
ραγμα, το  ξεγέλασμα ήταν πάντα 
καλοπροαίρετο, αθώο, κοινωνικό, 
προκαλούσε ευθυμία, χαρά, επιβε
βαιώνοντας τ ις  σχέσεις αμοιβαίας 
εκτίμησης μεταξύ των ανθρώπων, 
που μπορούσαν χωρίς συνέπειες να 
«παραβιάζουν» τα ήθη, τα έθιμα, 
τους νόμους τους.

Ακριβώς επειδή ήταν κοινωνική 
αναγκαιότητα επιβίωσε μέχρι τις 
μέρες μας, περνώντας μέσα από 
συμπληγάδες και διασχίζοντας την 
υδρόγειο από τη μια ως την άλλη 
άκρη της.

Η επικρατέστερη εκδοχή της αρ
χαίας προέλευσής της, οδηγεί στα 
κείμενα του Πλούταρχου και συν
δέετα ι με φάρσες του Μάρκου Α
ντώνιου προς την βασίλισσα της Αι- 
γύπτου Κλεοπάτρα.

Το γέλιο, πάντα καλοδεχούμενο, 
βοήθησε και στη συνέχεια, τους 
λαούς να ξεπερνούν τις δυσκολίες 
ν' αντισταθμίζουν τις δυσάρεστες 
στιγμές και τα συναισθήματα που 
αυτές προκαλούν. Μ’ αυτή τη φ ιλο
σοφία πέρασε το έθιμο στις κοινω
νίες μέχρι τις  αρχές του προηγού
μενου αιώνα. Σ υ σ χετίσ τη κε-ευο ίω 
να συνήθως -  με την ανάγκη να ε- 
ξορκιστεί το κακό, να ευλογηθεί το 
γέννημα, να ευτυχούν οι άνθρωποι.

Η μεταγενέστερη εκδοχή μας 
οδηγεί στη Γαλλία το 1564, όταν ο 
βασιλιάς Κάρολος ο Θ', μετέφ ερε 
την Πρωτοχρονιά από την 1 η Απρίλη 
στην 1η Γενάρη. Την αλλαγή αυτή 
που αργότερα επικράτησε και ε

φαρμόστηκε σε πανευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο δεν δέχτηκαν 
αδιαμαρτύρητα όλοι οι υπήκοοί 
του. Γι’ αρκετό διάστημα μετά εξα
κολούθησαν να στέλνουν την Πρω
ταπριλιά τ ις  ευχετήρ ιες κάρτες 
τους και αντάλλασσαν ευχές, σκω- 
πτικές, με δόση υπερβολής που 
ταίρ ιαζε στο θέμα. Με τον καιρό 
ξεχάστηκε η αφορμή και έμε ινε  το 
πείραγμα.

Στην Ελλάδα το «ξεγέλασμα της 
Πρωταπριλιάς» έγ ινε πολύ γρήγορα 
αναπόσπαστο μέρος της παράδοσής 
μας, με τη νέα του αυτή μορφή. Κά
θε περιοχή έδωσε το δικό της χρώμα 
στη συνήθεια, σε μεγάλο ποσοστό 
ευοίωνο και σ' ελάχιστο δυσοίωνο. 
Κυρίως συνδέθηκε με ευχές για 
ευόδωση της παραγωγής, ευτυχ ι
σμένη ζωή των ανθρώπων και μερι
κές φορές του αποδόθηκε γρου- 
σουζιά σ’ όλο το φάσμα ή μόνο στον 
«γελασμένο», το «θύμα» του πει
ράγματος.

Η εξέλιξη  των κοινωνιών χάρη 
στην τεχνολογική ανάπτυξη μετέ
φερε τις  Πρωταπριλιάτικες εμπει
ρίες κάθε χώρας -  με τα μαζικά μέσα 
ενημέρωσης -  σ' όλο τον κόσμο. 
Ταυτόχρονα πολλές ανθρώπινες 
κο ινότητες πλήθυναν ποσοτικά, με
τατράπηκαν σε άγνωστες μεταξύ 
τους ομάδες όπου η άμιλλα, η γνω
ριμία, το ψυχικό δέσιμο αποτελού
σαν ανύπαρκτα χαρακτηριστικά.

Ο κοινωνικός χαρακτήρας του 
έθιμου αλλοιώθηκε αναπόφευκτα. Η 
κοινωνική μέθεξη των συμπολιτών 
σε πόλεις και χωριά, με τρόπο από
λυτα κόσμιο, χωρίς υπερβολές που 
θα έθιγαν, θα προκαλούσαν αισθή
ματα δυσάρεστα ή φόβο διασαλεύ- 
θηκε. Δειλά - δειλά εμφανίστηκαν οι 
κακόγουστες φάρσες στο προσκή
νιο , σαν αποτέλεσμα αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς κάποιων άγνωστων κι 
ανώνυμων μέσα στο πλήθος. Ας μην 

Σ υ ν έ χ ε ι α  σ τ η  σ ε λ ί δ α  3 0 9  
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Γιάννης Σταματιάδης:

Πλάι στην πένα του 

το φως τ ’ ουρανού και της θάλασσας.

Οι π ίν α κ ές το υ  πλημμυρίζουν με 
νοσταλγία όσους λαχταρούν τη 
φύση, τη θάλασσα, τον ήλιο. Τ ’ 
άσπρα νησιώτικα σπίτια, τα νερά που 
χρυσίζουν στις ηλ ιαχτίδες, το πρά
σινο, τα λουλούδια, αρμονικά συν
ταιριασμένα. Ο ρομαντισμός κυ
ρ ιαρχεί στη ζωγραφική του δουλειά. 
Ό μως δεν ε ίνα ι μόνο το ζωγραφικό 
ταλέντο  αυτό που δ ια θέτε ι ο 34χρο- 
νος ανθυπαστυνόμος Γιάννης Στα
ματιάδης γεννημένος στην Κω, και 
ενταγμένος στη δύναμη του Α.Τ. Τά
ξης Αέρου. ·

Με τον ίδ ιο  ζήλο που προστατεύει 
τη γαλήνη των συμπολιτών του τ ις  
ώρες της δουλειάς, αφ ιερώ νει τον 
ελεύθερο χρόνο του και στην ξυλο
γλυπτική και στο γράψιμο. Πολλά 
άρθρα, ποιήματα, διηγήματα, τα ξ ι
δ ιω τικές εντυπώσεις που έχουν δη- 
μοσ ιευθεί σε τοπ ικές εφημερ ίδες. 
Μέσα στις σελ ίδες τους φανερώ νε
τα ι μια άλλη πτυχή των ανησυχιών 
του συγγραφέα, βαθειά ρεαλιστική, 
έντονα ανθρώπινη, με δυναμική 
θρησκευτική παρόρμηση και συν
έπεια. Χ ειρ ίζετα ι επ ιδέξια τη λογο
τεχνική δημοτική γλώσσα χρωματί
ζοντας αρμονικά το κάθε τι, δ ίνον
τας την πραγματική διάσταση σε 
πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις. 
Δεν δ ιστάζει να σ τη λ ιτεύε ι «κακώς 
κείμενα» με θάρρος, ελπίζοντας σ' 
ένα καλύτερο αύριο.

Έ χει ήδη πάρει μέρος σε δύο εκ 
θέσεις: μία, με ελα ιογραφ ίες και 
ακουαρέλες, στην Κω και μία, ομα
δική, στην Κάλυμνο.

Μ ερικο ί τ ίτλο ι από συγγραφικά 
του έργα: Κύπρος και Κοινωνία 
(ποίημα), Εξελιγμένα Χριστούγεννα, 
Η προοδευτική κοινωνία, Οδοιπόρος 
στο Ά γ ιο  Ό ρος, Το αλητόσκυλο, τα 
ξένα δάκρυα, Κακολογία κ.λ.π.

Μαζί με δείγματα της εικαστικής 
του δημιουργίας δημοσιεύουμε και 
ένα απόσπασμα από το συγγραφικό 
-  ποιητικό του έργο:

Κύπρος και Κοινωνία

Τ' αφιερώνω στην ΚΟΙΝΩΝΙΑ, στην 
Κοινωνία των Χριστιανών..., των Αι
ρετικών..., των Άθεων, σ ’ αυτούς  
που πουλάνε πυραύλους... σ ’ αυ
τούς που πουλάνε τα χάρτινα περι
στέρια της Ειρήνης... στους Δήμιους  
της λευτεριάς... στους αγωνιστές 
της λευτεριάς... γ ιατί απλώς ΟΛΟΙ 
ΑΥΤΟΙ, όπως και ΕΓΩ, είναι η...ΚΟΙ
ΝΩΝΙΑ...
Παράξενα σιωπηλός, με  τα πανύ
ψηλα
δέντρα, ο δρόμος,
ανήμπορος ο καύμός στις καρδιάς
μου
τη μαύρη ερημιά,
δεν κελα ϊδούν τα πουλιά και παντού 
πλανιέται ο φόβος, γ ιατί ο θάνατος  
έστησε χορό μαζ ί μ ε  την μοναξιά. 
Λαβωμένα σπίτια με το φ ιλ ί του θα

νάτου στο μέτωπο, και κάποιος ξ έ 
νος αδιάφορος τον πόνο τους φωτο
γραφίζει μάτια παιδικά κυττάζουν  
περίεργα αυτόν τον άνθρωπο, που 
ηλίθια χαμογελά και το μέτωπό του 
αγγίζει... Πλαδαροί κύριοι πλούσια 
ντυμένοι, δίπλα ισχνές μορφές θλι
βερή η εικόνα... ψεύτικα τα λόγια και 
υποσχέσεις, πομπώδεις είναι οι λό
γοι... αποφάσεις Κρατών ανίσχυρες  
και συ κοινωνία απαθέστατη τον θά
νατό της προσμένεις.
Στην πιο πολιτισμένη χώρα κάποιος 
σκοτώνει ένα σκυλί.
ΘΑΝΑΤΟΣ στο φονιά, με ΜΙΣΟΣ φω
νάζουν όλοι οι Χριστιανοί, 
ενώ κάποιος ζητιάνος στη γωνιά 
άδικα ζητά λίγη στοργή, μ ’ ένα 
παράπονο στα μέηια φωνάζει, 
«ελεήστε Χριστιανοί». Και ενώ η Κοι
νωνία ΣΠΑΡΑΖΕΙ για το μικρό σκυ
λάκι, κουρελιασμένη η ΕΛΠΙΔΑ τις 
πληγές της ΚΥΠΡΟΥ χα ϊδεύε ι και η 
ΞΕΧΑΣΜΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑ γλυκόλογα  
στ' αυτί της λέγει... και αυτή ΑΚΟΥ
ΡΑΣΤΗ με το θάνατο ακόμα πα
λεύει...
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Συζυγοκτονίες

•  Με μια μαχαιριά στην καρδιά του 
68χρονάυ συζύγου της η 31χρονη Πανα
γιώτα Τσιριμώκου , από το  Αφράτι Χαλκί
δας, έθαλε τέρμα στους συνεχείς κα
βγάδες και ξυλοδαρμούς που προκα- 
λούσε το  θύμα λόγω της παθολογικής 
ζήλιας που έτρεφ ε για την κατά 37 χρό
νια νεότερη γυναίκα του.

Το φονικό έγ ινε στο σπίτι του  ζευγα
ριού, μπροστά στα μάτια της θχρονης 
κόρης τους-.

Το θύμα, Γιώργος Τσιριμώκος, συν
ταξιούχος του ΙΚΑ, γύρισε στο σπίτι πιω
μένος, όπως συνήθιζε, και άρχισε να κα
βγαδίζει με τη  γυναίκα του, γ ια τί, όπως 
έλεγε, η σύζυγός του τον απατούσε.

Κάποια στιγμή άρχισε να την χτυπάει 
και εκε ίνη  τον έσπρωξε, ρίχνοντάς τον 
στο κρεβάτι. Στη συνέχεια  άρπαξε το  
τραπεζομάχαιρο και του το κάρφωσε στο 
στήθος. Ο ββχρονος έμεινε στον τόπο, 
αφού το μαχαίρι του τρύπησε την καρ
διά.

•  Πενηντάχρονος έμπορος κατέσφα
ξε τη γυνα ίκα του, γ ια τ ί του  έθ ιξε τον 
ανδρισμό.

Το άγριο έγκλημα έγ ινε  στην οδό Σο- 
φοκλέους 21-23, στην Καλλιθέα.

Η Αφροδίτη Βενετσάνου, 44χρονών, 
μητέρα δύο ανηλίκων αγοριών, μετα
φέρθηκε στον «Ευαγγελισμό» όπου υ
πέκυψε στα τραύματά της.

Ο συζυγοκτόνος Αναστάσιος Βενε- 
τσάνος, ιδ ιοκτήτης καταστήματος ειδών

I
λαϊκής τέχνης στην οδό Φιλελλήνων, 
αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει καταπί
νοντας ένα κουτί με χάπια.

Όπως έγ ινε γνωστό το  ζευγάρι καβγά
διζε συχνό.

Εκείνο το πρωί λογομάχησαν στην 
κουζίνα του διαμερίσματος τους, που 

'βρ ίσκετα ι στον 3ο όροφο.
Εκτός εαυτού ο Βενετσάνος, επειδή 

όπως κατέθεσε αργότερα στην αστυνο
μία, η γυναίκα του τον αποκάλεσε ανίκα
νο, άρπαξε δύο μικρά μαχαίρια από την 
κουζίνα και άρχισε να τη  χτυπάει μα μα
νία, στο στήθος, στο πρόσωπο και σε άλ
λα σημεία του σώματός της.

Πλημμυρισμένη στο αίμα η Βενετσά
νου σωριάστηκε στο δάπεδο του μπά
νιου.

Βλέποντάς την ακίνητη ο βθχρονος 
έμπορος πήγε σε διπλανό διαμέρισμα. 
Χτύπησε την πόρτα και είπε στην ιδιο- 
κτήτρια:

-Σ κότω σ α  τη γυναίκα μου.
Αυτή ειδοποίησε την Άμεση Δράση 

και αστυνομικοί οδήγησαν το δράστη 
στο Αστυνομικό Τμήμα.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Εκεί ο συζυγοκτόνος είπε ότ ι τη  σκό
τωσε επειδή τον αποκάλεσε ανίκανο.

•  Σκοπός της ζωής της ήταν να σκο
τώσει τον άνδρα της. Χρόνια ολόκληρα 
αναζητούσε τρόπο για να τον βγάλει από 
τη μέση και να χαρεί ελεύθερη τη  ζωή 
της. Παράλληλα, πάσχιζε να μην αφήσει 
ίχνη και να το  παρουσιάσει ως ατύχημα.

Η Ευαγγελία Ζηλάκου, 43 χρονών, 
φύτεψε μια σφαίρα στο κεφάλι του άν
δρα της Θόδωρου Σαρ. Ζηλάκου, 51 χρο
νών, ναυτικού και μάγειρα και σερβιτό- 
ρουσε ρε στο ράν-μπαρ του Καλαμακίου.

Πέταξε το πτώμα του στην τοποθεσία 
Μπουγιουκάνι του Καπανδριτίου, προσ
πάθησε να δημιουργήσει άλλοθι και αρ
γότερα τον αναζητούσε στη δουλειά  του 
γ ιατί, όπως ισχυριζόταν, τον ε ίχε  χάσει.

Το πτώμα βρέθηκε στην εν λόγω πε
ριοχή και αρχικά θεωρήθηκε ότι πρόκει
τα ι για  τροχαίο δυστύχημα. Είχε θεωρη
θεί τό τε  ό τ ι παρασύρθηκε από αμτοκίνη- 
το  και ο υπαίτιος οδηγός το  μετέφερε 
στο σημείο που βρέθηκε.

Αλλά από τη νεκροτομή του πτώμα
τος, που έγ ινε στο νεκροτομείο  της 
Αθήνας, διαπιστώθηκε ό τ ι επρόκειτο 
για κλασική περίπτωση δολοφονίας.

Από την ώρα εκείνη  τέθηκαν σε συ
ναγερμό ο ι αστυνομικοί της Υπηρεσίας 
Δίωξης Κοινού Εγκλήματος της Ασφά
λειας Α ττικής με επικεφαλής τον αστυ
νομικό δ ιευθυντή κ. Σπύρο Ράικο και το 
δ ιο ικητή του Τμήματος Δίωξης Ανθρω
ποκτονιών και Ληστειών, κ. Γιάννη Ζάχο.

Εξετάστηκε πρώτη η σύζυγος του 
θύματος, η οποία όμως είχε φροντίσει να 
δημιουργήσει άλλοθι, που όπως αποδεί
χθηκε δεν ήταν ακλόνητο. Είχε πει στην 
13χρονη κόρη της και μια φίλη τους ότι, 
αν τους ρωτούσαν από την Αστυνομία 
πού-βρισκόταν, να απαντούσαν ό τ ι ήταν 
μαζί τους.

Διαπιστώθηκε κατά την πρόοδο των 
ερευνών ό τ ι δεν ήταν άμοιρη ευθυ
νών για τη δολοφονία τού συζύγου της. 
Ό λα  έδειχναν ό τ ι ε ίχε οπωσδήποτε ανά
μειξη. Έ τσ ι, συνελήφθη και οδηγήθηκε 
στην Ασφάλεια Α ττικής, όπου και υπο
βλήθηκε σε ανάκριση. Ενώπρώτα ισχυρι
ζόταν ότι δεν ήξερε που πήγε ο όνδρας 
της, κατά την ανάκριση υποστήριξε ότι:

-Σ υναντήθηκα ν στη διασταύρωση 
των οδών Ποσειδώνος και Αλίμου στο 
Καλαμάκι, λ ίγο πιο πάνω από τη δουλειά  
του συζύγου της, για  να πάνε στο εξοχ ι

κό τους σπίτι, στη Χαλκίδα.
-  Οδηγούσε η ίδ ια το  αυτοκίνητο και 

τράβηξαν για  τη Χαλκίδα μέσω του πα
λαιού δρόμου, επειδή -  πάντα κατά τον 
ισχυρισμό τη ς -ή θ ε λ α ν  να περάσουν από 
ένα φ ίλο τους στα Καπανδρίτι.

Και ενώ έβγαιναν στο χωματόδρομο 
της περιοχής Μπουγιουκάνι, της είπε ο 
Θόδωρος:

«Κόψε λίγο ταχύτητα. Έ χουμε στρο
φές. Θέλω να βάλω λίγη μουσική». Υπά
κουσε και πάτησε φρένο. Πριν ακινητο- 
ποιηθεί το αυτοκίνητο , ε ίδ ε τον  άντρα 
της να βγάζει το περίστροφο από την 
τσέπη του και ετο ιμαζόταν να την πυρο
βολήσει.

Πριν προλάβει να σταματήσει εν τε 
λώς το  αυτοκίνητο, άφησε το  τιμόνι, του 
έπιασε το όπλο και το  χ έρ ι του και του 
γύρισε την κάνη του περιστρόφου προς 
το  κεφάλι του.

Ό τα ν  ρωτήθηκε από την Ασφάλεια 
ποιος πάτησε τη7σκανδάλη, εκείνη  απά
ντησε:

«Κρατούσαμε μαζί το περίστροφο 
και δεν κατάλαβα πώς εκπυρσοκρότησε. 
Πάντως δεν τον πυροβόλησα εγώ. Πρό
κειται για ατύχημα», και ξέσπασε σε 
λυγμούς.

Αμέσως μετά ο άτυχος Ζηλόκος έπε
σε α ιμόφυρτος στο κάθισμα του συνοδη- 
γού. Η γυνα ίκα είπε κατόπιν στους αστυ
νομικούς:

«Όταν είδα τον άντρα μου αναίσθη
το, τα ’χασα και μπορώ να σας πω ότι 
πανικοβλήθηκα. Συνέχισα λίγο το δρο
μολόγιο, αλλά πιο κάτω σταμάτησα, α
φού μπήκα στο χωματόδρομο και σε 
απόσταση περίπου 700 μέτρων.

» Άνοιξα την πόρτα του συνοδηγού -  
έπιασα τον άνδρα μου από τους ώμους 
και τον τράβηξα προς τα έξω».

Τον έσυρε κατόπιν σε μικρή απόστα
ση, αλλά κατά το  σύρσιμο του βγήκε το 
σακάκι, το  οποίο έρ ιξε πάνω στο κεφάλι 
του, που ήταν γεμάτο αίματα και το  σκέ
πασε. Αργότερα επέστρεψε στην Αθήνα 
και δεν θέλησε να πει σε κανέναν τ ι είχε 
συμβεί, αλλά αντίθετα  έψαξε για άλλο
θι.

Ψυχοπαθής οπλοφόρος 
αναστάτωσε την 

Εισαγγελία Πειραιά

Άνω  - κάτω τα ’ κάνε στην Υπηρεσία 
Εισαγγελίας του  Πειραιά, ψυχοπαθής 
οπλοφόρος, απειλώντας να σκοτώσει
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όποιον ε ισαγγελέα  έβρισκε μπροστά 
του . Έ νας τροχονόμος, όμως, κατόρ
θωσε να τον συλλάβει, πριν πραγματο
ποιήσει την απειλή του.

Ο 34χρονος Γιώργος Αποστόλου, 
φα ινόταν αποφασισμένος για  όλα. Τρεις 
μέρες πριν, ε ίχε αγοράσει μια καραμπί- 
να. Στόχος του ήταν οι ε ισ αγγελείς , αλ
λά η α ιτ ία  παραμένει ακόμα άγνωστη. 
Έ τσ ι, πρωί - πρωί, πήγε στα δικαστήρια , 
όπου σ τεγάζετα ι η Ε ισαγγελία. Έξω από 
την Ε ισαγγελία ρώτησε τον τροχονόμο 
Λουκά Ρουσίδη, πού βρ ίσκοντα ι τα  
γραφεία  των εισαγγελέω ν. 0  τροχονό
μος κάτι υποψιάστηκε και θέλησε να 
τον «εξυπηρετήσει» π ροτείνοντάς του  
να τον συνοδεύσ ει ο ίδιος.

Τότε ο Αποστόλου έβγαλε τη  μα- 
κρύκανη καραμπίνα του  που ήταν τυ 
λ ιγμένη με άσπρο πανί κα ι την  έβαλε 
στο λαιμό του  Ρουσίδη.

Η ετο ιμ ό τη τα  και η ιδ ια ίτερ η  ψυ
χραιμία του τροχονόμου 'έπαιξαν την 
ώρα εκε ίνη  σωτήριο ρόλο. Ο Ρουσίδης 
τον αφόπλισε και τον  οδήγησε, άοπλο 
πια, στον ε ισ αγγελέα  υπηρεσίας γ ια  τα  
περαιτέρω.

«Αντέδρασα πριν προλάβει να βάλει 
το χέρ ι του στην σκανδάλη», λ έ ε ι ο 
Λουκάς Ρουσίδης. «Με το  αριστερό μου 
χέρ ι του  έπιασα το  μούσι κα ι με το  δεξ ί 
μου την καραμπίνα. Μέσα ε ίχε μια 
σφαίρα, ενώ άλλες τέσ σερ ις βρέθηκαν 
στην τσέπη του...» .

Αργότερα, στον υποδιοικητή Ασφα
λείας Πειραιά ο Αποστόλου, είπε ότ ι 
δεν είχε σκοπό να σκοτώσει κανέναν 
ε ισαγγελέα , «παρά μόνο να καταγγείλω  
την απαγωγή του  πατέρα μου». Στους 
δημοσιογράφους είπε ό τ ι

ε ίνα ι φ ο ιτη τής  τη ς  Ιατρικής (ήταν), ε ί
να ι πυροσβέστης και άλλα παρόμοια.

Στη σωματική έρευνα  που του έγ ινε ,

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

στο Β' Τμήμα Ασφαλείας, βρέθηκε πά
νω του ένα  β ιβλιάριο καταθέσεων με το 
ποσό των 2.900.000 δραχμών.

Σε βάρος του Αποστόλου σχηματί- 
σθηκε δ ικογραφ ία, ενώ ο ίδ ιος οδηγή
θηκε στο Α ιγ ινήτε ιο  γ ια  να εξετασθεί 
από γ ια τρούς, πριν κ λε ισ τε ί στο ψυχια
τρ είο .

Παιδοκτόνος από απελπι
σία

Έ να από τα  πιο φρ ικ ιαστικά  εγκλή
ματα των τελευτα ίω ν χρόνων έγ ινε  στη 
Θεσσαλονίκη.

Πνιγμένος από τα  χρέη ο 40χρονος 
πρώην χρυσοχόος Γιάννης Εμμανουήλ 
εκτέλεσ ε τα  τρ ία  αγοράκια του  ηλικίας 
5 έως 11 χρονών.

Η ο ικογενειακή τραγωδία παίχτηκε 
σε μια αγροικ ία  έξω από τη  Χαλάστρα, 
30 χ ιλ ιόμετρα  από τη  Θεσσαλονίκη ό
που ο Εμμανουήλ με κυνηγετική  καρα
μπίνα σκότωσε τα  τρ ία  αθώα αγγελού
δια, τον Α ρ ιστοτέλη 5 χρονών. το  Γιώρ
γο 9 χρονών και τον Θανάση 11 χρονών. 
Λ ίγες ώρες αργότερα ο παιδοκτόνος 
αυτοκτόνησε μέσα στο αυτοκ ίνητό  του  
ενώ καταδιωκόταν από περιπολικά της 
Αστυνομίας.

Το θέαμα που αντίκρυσαν ο ι αστυ
νομ ικο ί όταν άνοιξαν την πόρτα της α
γρο ικ ίας, ήταν συγκλονιστικό. Τα τρ ία  
πτώματα των μικρών παιδιών ήταν πε
σμένα στο πάτωμα με διαλυμένα κυριο
λεκτικά  τα  κεφάλια  τους, ενώ ολόκλη
ρος ο χώρος ήταν γεμάτος από αίματα

Τα δύο από τα αγόρια δέχτηκαν τα  
βλήματα της καραμπίνας, ενώ κοιμό- 
νταν. Ο 11χρονος Θανασάκης όπως 
συμπεραίνει ο ιατροδ ικαστής κατάφερε 
μάλλον να ξεφ ύ γε ι προσωρινά και να 
βγε ι έξω από το  κτίσμα.

Τίποτε όμως δεν σταματούσε τον α
νελέη το  παιδοκτόνο. Τον κυνήγησε και 
αφού τον  έπιασε λίγα μέτρα πιο πέρα 
τον έσυρε πάλι μέσα και τον  σκότωσε.

Σύμφωνα με τα  στο ιχεία  τη ς  Αστυ
νομίας όλα ξεκίνησαν από έναν καβγά 
που είχε ο δολοφόνος και αυτόχειρας 
με τη γυνα ίκα  του Τοσούλα 34 χρονών.

Όπως κατέθεσε στην Αστυνομία η 
ίδια, ο άντρας της χειροδ ίκησε σε βά
ρος της και αφού πήρε τα τρ ία  παιδιά 
τους, άφησε μόνο την 12χρονη Κλεονί
κη, κα ι έφυγε από το  σπίτι. Φ εύγοντας

Ενώ ο ι αστυνομικοί κατευθύνονταν 
προς το IX για να συλλάβουν τον οδηγό 
του, άκουσαν έναν πυροβολισμό. Ο Εμ
μανουήλ ε ίχ ε  α υτοκτονήσει με την κυ
νηγετική  του καραμπίνα.

Μέσα στο αυτοκ ίνητο  βρέθηκαν δύο 
τσεκούρ ια , δύο μαχαίρια και δύο κλα
δευτήρ ια , που είχε πάρει από την α
γρο ικ ία  με τα όποια ίσως ήθελε να συ
νεχ ίσ ει το  αποτρόπαιο φονικό του έργο 
αν δεν τον σταματούσαν.

Οι αστυνομ ικο ί αρχικά υπέθεσαν ότι 
ο Εμμανουήλ είχε κλέψ ει το αυτοκίνητο  
και για  τον λόγο αυτό επ ιχείρησε να 
ξεφύγει. Προσπάθησαν να επ ικοινωνή
σουν με το σπίτι του αλλά η σύζυγός 
του  Τοσούλα ανύποπτη είχε βγει να 
ψωνίσει στη λαϊκή και δεν την έβρισκαν.

είπε: «θα σας σκοτώσω όλου ς κα ι θα 
αυτοκτονήσω».

Γύρω στις 8 το  βράδυ τηλεφώ νησε 
στην 12χρονη κόρη το υ '

«Κλείδωσε την πόρτα κορ ίτσ ι μου 
και κοιμήσου» ήταν τα  τελευ τα ία  του 
λόγια.

Μ ετά το  τηλεφώ νημα τα  ίχνη του 
40χρονου και των παιδιών του χάνοντα ι 
μέχρι τ ις  6.15' το  πρωί, όταν ο Εμμα
νουήλ πήγε σε βενζινάδ ικο στο τέρμα 
τη ς  28ης Οκτωβρίου κοντά στο ΦΙΞ, για 
να βάλει βενζίνη στο αυτοκ ίνητό  του.

Ξαφνικά με την απειλή καραμπίνας 
ακινητοποίησε τον υπάλληλο κα ι τον 
οδήγησε στο γραφ είο  του  πρατηρίου.

Την ώρα εκείνη  έφ τασε ένα  Ταξί και 
ένα IX αυτοκίνητο  γ ια  την προμήθειά 
τους με καύσιμα. Ο υπάλληλος ζήτησε 
να του επ ιτρέψ ει να βγει έξω υποσχό
μενος ό τ ι δεν θα ζητήσ ει βοήθεια.

Ο Εμμανουήλ μόλις έφ υγε ο υπάλ
ληλος επ ιβιβάσθηκε στο αυτοκίνητό  
του και ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα. 
Τα περιπολικά της Αστυνομίας που ε ι
δοποιήθηκαν λίγη ώρα αργότερα τον 
εντόπισαν και άρχισαν να τον καταδιώ
κουν προς την  περιοχή Επταλόφου.

Στο ύψος της οδού Σκρα 18 το  αυ
τοκ ίνητό  του συγκρούστηκε διαδοχικά 
με άλλα τρ ία  αυτοκίνητα  και ακινητο- 
ποιήθηκε.
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Ό τα ν  αργότερα την εντόπισαν τους 
ανέφερε τον καβγά που είχε και ό τ ι ο 
άντρας *ης είχε φ ύγε ι με τα τρ ία  παιδιά 
τους, ενώ άφησε την 12χρονη κόρη για 
να την περιθάλψει. Ειδοποιήθηκαν οι 
συγγενείς του  δράστη αλλά τα  παιδιά 
δεν ήταν πουθενά. Στις 12 το  μεσημέρι 
περιπολικό πήγε στο αγρόκτημα, έξω 
από τη Χαλάστρα, και ο πατέρας του 
δράστη Γεώργιος, 71 χρονών, οδήγησε 
τους αστυνομικούς στην αγροικία. Το 
θέαμα που αντίκρυσαν ράγισε την καρ
διά του παππού που σωριάστηκε στο 
έδαφος μην μπορώντας να π ιστέψει το 
φρικτό φονικό.

Ο δολοφόνος, σύμφωνα με τα  πρώ
τα  στοιχεία της προανάκρισης, δεν νο- 
σηλεύθηκε ποτέ σε νευρολογική κλιν ι
κή, ήταν όμως νευρικός και έδερνε συ
χνά τα παιδιά του και τη γυναίκα του.

«'Ηταν ευερέθ ιστος άνθρωπος, γε-

Ι μάτος άγχος για τη δουλειά  του. Η σ τε
νοχώρια πρέπει να του δημιούργησε 
σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Δεν 
μπορούσε να ζήσει την ο ικογένειά  του. 
Τον π ίεζαν ο ι το κογλύ φ ο ι. Δ εν  μπο
ρούσε να τα  βγάλει πέρα. Έ φτασε σε 
αδιέξοδο και σαλτάρησε» θα πουν ο ι 
άνθοωποι που τον γνώριζαν.

Μακελειό στα κλαρίνα

Σφαγή γ ια  ένα αστείο τα  ξημερώμα
τα, στο φ ινάλε του γλεντιού , σε κέντρο 
διασκέδασης, στην Ομόνοια.

Τέσσερα άτομα όρμησαν με καρέ
κλες και σ τιλέτα  σε παρέα που διασκέ
δαζε στο κέντρο και ξάπλωσαν νεκρό 
τον 37χρονο τορναδόρο Ηλία Γεωργίου 
Ευσταθόπουλο. Τραυμάτισαν επίσης το 
φίλο του θύματος Δημήτριο Ιωάν. Κο- 
κοτό, 40 χρονών, και εξαφανίστηκαν 
μαζί με τους άλλους πελάτες που έτρε- 
ξαν πανικόβλητοι στην έξοδο.

Την άλλη μέρα, οι δράστες πιάστη
καν και ομολόγησαν την πράξη τους.

Ο μοναδικός λόγος που βρήκαν να 
πουν για  να δικαιολογήσουν τη σφαγή, 
ήταν ό τ ι η παρέα του θύματος αστει
ευόταν και αυτο ί νόμισαν ό τ ι έκαναν 
υπαινιγμούς σε βάρος τους.

Οι τέσσερις συλληφθέντες είναι:

•  Αλέξανδρος Στ. Τσώλας 25 χρο
νών.

•  Ιωάννης Κων. Μπιρμπίλης 28 χρο
νών.

•  Κάρολος Βασ. Σολδάτος 29 χρο
νών.

•  Γεωργία Αποστ. Τσάμου, 20 χρο
νών.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Πολυώροφη κλοπή

Διάρρηξη - ασανσέρ με δράστες ε- 
παγγελματίες του είδους έγ ινε σε 6ώ- 
ροφο κτίρ ιο στο Νέο Κόσμο (Λ. Συγγρού 
και Λαγούμιτζή).

Παραβίασαν με οξυγόνο τα  χρημα
τοκιβώ τια των ετα ιρειώ ν που στεγάζο
ντα ι στο 3ο, 4ο και 5ο όροφο και έκλε
ψαν συνολικά 11.200.000 δραχμές σε 
μετρητά, κοσμήματα αξίας 40 εκατομ
μυρίων και συναλλαγματικές ονομαστι
κής αξίας 900.000 δραχμών.

Από τα γραφεία  του ΚΗΥΚΥ (Κέντρο 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Κοινωνικών 
Υπηρεσιών)' που βρίσκονται στους δύο 
πρώτους ορόφους δεν πήραν τίποτα.

Οι διαρρήκτες που δ ιέθεταν ακρο
βατικές ικανότητες έδρασαν βάσει κα- 
λομελετημένου σχεδίου.

Σκαρφάλωσαν στην ταράτσα διπλα
νού συνεργείου αυτοκινήτω ν και χρη
σιμοποιώντας ένα μεγάλο μαδέρι πέρα
σαν στον 1ο όροφο του κτιρ ίου, από 
ανασφάλιστο παράθυρο.

Αλώνισαν με την ησυχία τους τα 
γραφεία  του ΚΗΥΚΥ αλλά δεν βρήκαν 
τίποτα για να κλέψουν.

Στη συνέχεια ανέβηκαν στον τρ ίτο  
όροφο.

Εκεί στεγάζοντα ι η ετα ιρεία  διεθνών 
μεταφορών «Μπαξεβανίδης» και η α
ντιπροσωπεία γραφομηχανών «Ολιβέ- 
τι».

Στο χρηματοκιβώτιο της ετα ιρείας 
μεταφορών δεν υπήρξαν χρήματα.

Την πρώτη μπάζα έκαναν από το 
χρηματοκιβώτιο της αντιπροσωπείας 
που είχε μέσα 200.000 δραχμές και συ
ναλλαγματικές ονομαστικής αξίας 
900.000 δραχμών.

Στον επόμενο όροφο η τύχη τους 
χαμογέλασε.

Ά νο ιξαν  το  χρηματοκιβώτιο της ε
τα ιρείας καλλυντικών «Sheila Μ» και 
πήραν από μέσα 10 εκατομμύρια σε με
τρητά  και κοσμήματα αξίας 40 εκατομ
μυρίων. Τη δήλωση έκανε στην Ασφά
λεια  ο σύζυγος της ιδ ιοκτήτρ ιας, Χρή- 
στος Χάίκάλης γ ια τί η ίδ ια απουσιάζει 
στο εξωτερικό.

Μαχαίρωμα για ένα ποτό

Έ να κέρασμα ήταν η αφορμή του ε 
γκλήματος που έγ ινε στο ΙΥΙενίδι με θύμα 
το  σεσημασμένο κακοποιό Χρήστο Σ.

Τσανικίδη 26 χρόνων.
Δράστης του εγκλήματος ε ίνα ι ο 

20χρονος Δημήτρης Γ. Δ ιέλλας που συ- 
νελήφθη και ομολόγησε την πράξη του.

Ο Δ ιέλλας ε ίνα ι ιδ ιοκτήτης καφετέ- 
ριας στην πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 
του Μ ενιδ ίου, έξω από την οποία βρέθη
κε νεκρός ο νεαρός κακοποιός.

Το θύμα όπως είπε ο Δ ιέλλας έφτασε 
στην καφετέρ ιά  του γύρω στις 11 το 
βράδυ. Ή ταν ζαλισμένος και περιφερό- 
ταν μέσα στην αίθουσα παρενοχλώντας 
τον κόσμο.

«Ο Τσανμκίδης κάποια στιγμή ήρθε 
να μου ζητήσει τα... ρέστα από ένα ποτό 
που δεν είχε πληρώσει. Λογοφέραμε. 
Τσαντισμένος μου άφησε ένα σκισμένο 
500άρικο και έτρεξε  να φύγει. Τον πρό
λαβα στην είσοδο. Εκεί κουβέντα στην 
κουβέντα ήρθαμε στα χέρια. Δεν κατά
λαβα πώς τον μαχαίρωσα...», είπε στους 
Αστυνομικούς ο δράστης.

Ο Τ σ α ν ικ ίδης δέχτηκε από τον Διέλ- 
λα μια μαχαιριά στο αριστερό ημιθωρά- 
κιο κα ι έπεσε στο πλακόστρωτο αιμό- 
φυρτος.

Θαμώνες της καφετέρ ιας του πρόσ 
φεραν τ ις  πρώτες βοήθειες και επειδή 
δεν συνερχόταν ο δράστης με τον αδελ
φό του τον  μετέφεραν στο νοσοκο
μείο» Αγία Ό λγα», όπου διαπιστώθηκε ο 
θάνατός του.
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Νεαρός διαρρήκτης 
τραυμάτισε αστυνομικό 

μέσα στο τμήμα

Η έρευνα που έκανε σε διαρρήκτη ο 
αξιωματικός υπηρεσίας του ΣΤ' Αστυ
νομικού Τμήματος, του στοίχισε ακριβά 
αφού ο κακοποιός του επιτέθηκε μέσα 
στο Τμήμα με αποτέλεσμα να του σπά
σει το δεξί του χέρι και να υποστεί διά
φορες άλλες κακώσεις.

Δράστης είναι ο 18χρονος Κωνστα
ντίνος Καλογήρου. βοηθός φανοποιού, 
κάτοικος Πειραιά.

Όπως έγινε γνωστό, ο νεαρός Κα
λογήρου μαζί με το φίλο του Μιχαήλ 
Λούβαρη 20 ετών, κάτοικο Γυθείου 55 
(Πειραιά) άεργο, είχαν διαπράξει κλοπή 
σε βάρος κρεοπωλείου που βρίσκεται 
στην οδό Δογάνης. Μέσα από το κατά
στημα που ανήκει στο Γεώργιο Φλώρη 
45 χρόνων, αφαίρεσαν μαχαίρια και 
διάφορα αντικείμενα ευτελούς αξίας 
καθώς και ένα καναρίνι.

Όμως η κλοπή έγινε αντιληπτή από 
τον 20χρονο περαστικό Δημήτρη Φλα- 
μπούρη. υπάλληλο του Πολεμικού Ναυ
τικού ο οποίος στην αρχή αντιλήφθηκε 
μόνο τον Καλογήρου τον οποίο και συ
νέλαβε αφού προηγουμένος τον αφό
πλισε με λάκτισμα. Όμως στη συνέχεια 
εμφανίστηκε ο Λούβαρης. ο οποίος α
πείλησε το Φλαμπούρη με μαχαίρι με 
αποτέλεσμα οι δύο δράστες να διαφύ
γουν της σύλληψης.

Όμως η τύχη δεν ευνόησε για πολ
λές ώρες τον Καλογήρου, ο οποίος συ- 
νελήφθη από πλήρωμα της Άμεσης 
Δράσης στη παραλιακή λεωφόρο του 
Φαλήρου έχοντας πάνω του όλα τα 
κλοπιμαία. Κατά την προσαγωγή του 
όμως στο Τμήμα και ενώ ο αρχιφύλακας 
Ευάγγελος Κοράκος του έκανε έρευνα 
προκειμένου να τον κλείσει στο κρατη- 
τήριο, ο νεαρός Καλογήρου του επιτέ
θηκε αιφνιδιαστικά και τον τραυμάτισε 
σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Ο αρχιφύλακας, μεταφέρθηκε στο 
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο του Πει
ραιά, όπου οι γιατροί του τοποθέτησαν 
το δεξί του χέρι σε νάρθηκα.

Στο μεταξύ συνελήφθη και ο δεύτε
ρος συνεργός του Καλογήρου και οι 
δύο νεαροί στάλθηκαν στον εισαγγε
λέα.

Οπλισμένος σαν «αστα
κός»

έμπορος ηρωίνης
Οπλισμένος -σαν αστακός» και

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

«φορτωμένος» με ηρωίνη και κοκαΐνη 
ήταν οέμπορος ναρκωτικών Απόστολος 
Πετρούσης. 38 χρονών. που συνελήφθη 
στη Θεσσαλονίκη από αστυνομικούς 
του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών.

Τη στιγμή που ο Πετρούσης έμπαινε 
στο διαμέρισμά του. στην οδό Σαρα- 
νταπόρου. τον περίμεναν οι άντρες της 
Ασφάλειας, που έχοντας πληροφορίες 
ότι πρόκεπαι να «πλασάρει» στην αγο
ρά της Θεσσαλονίκης μεγάλη ποσότητα 
ηρωίνης, παρακολουθούσαν το σπίτι 
του και σε σωματική έρευνα που του 
έκαναν βρήκαν τετρακόσια είκοσι εφτά 
γραμμάρια ηρωίνης, πέντε γραμμάρια 
κοκαΐνης, μια ζυγαριά ακρίβειας και δύο 
πιστόλια (ένα τύπου «Μπράουνιγκ» και 
το άλλο τύπου «Βάλτερ»).· Τα δυο πι
στόλια ήταν γεμάτα, όπως επίσης και ο 
γεμιστήρες τους.

Ο Πετρούσης αρνήθηκε να αποκα- 
λύψει τον προμηθευτή του και ισχυρί
στηκε ότι αγόρασε τα ναρκωτικά και τα 
πιστόλια από άγνωστό του. όπως είπε. 
Τούρκο υπήκοο. Σε έρευνα που ακο
λούθησε στο διαμέρισμά του. βρέθηκαν 
άλλα πέντε γραμμάρια ηρωίνης.

Ο Πετρούσης χαρακτηρίζεται από 
τις αστυνομικές αρχές ως «μεγάλο ψά
ρι» στον τομέα της διακίνησης ναρκω
τικών. θεωρείται «άνθρωπος» του πε
ριβόητου μεγαλέμπορου ναρκωτικών 
Σαίτ Σαμπάν. ο οποίος αυτή την εποχή 
κρατείται στις φυλακές Κομοτηνής για 
εμπορία ηρωίνης. Από τις δικογραφίες 
που έχουν σχηματιστεί σε βάρος του, 
προκύπτει ότι το καλοκαίρι του 1980 
πήγε στην Κωνσταντινούπολη και εκεί 
αγόρασε από τον Σαίτ Σαμπάν έξι κιλά 
χασίς, τα οποία έφερε κρυφά στην Ελ
λάδα από περάσματα του ποταμού Έ
βρου. Επίσης, το Δεκέμβριο του ίδιου 
χρόνου, παρέλαβε από τον ίδιο μεγα- 
λέμπορα. στην περιοχή των Φερρών. 
άλλα πέντε κιλά χασίς. τα οποία διακί
νησε σε τοξικομανείς της Θεσσαλονί
κης.

Στη φάκα ο πολυπρόσω
πος

φαντομάς

Ο άνθρωπος με τα έξι πρόσωπα πιά
στηκε από την Ασφάλεια Αττικής.

Πρόκειται για τον 34χρονο Αστέρη 
Κων. Μοσιό, από τη Λάρισσα. που εμ
φανιζόταν ως ιατροδικαστής, μαθημα

τικός. πτυχιούχος ΚΑΤΕΕ. γιατρός, δι
καστής και ανακριτής.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα 
σύλληψης από το 10ο ανακριτή για 
πλαστογραφία και απάτη κατ' εξακο
λούθηση. Εκκρεμούσαν. επίσης, κστα- 
δικαστικές αποφάσεις των Πλημμελειο
δικείων Ξάνθης, Λάρισας και Αργοστο
λιού για παρόμοια αδικήματα.

Όπως ανακοίνωσε η Ασφάλεια Αττι
κής. ο Μοσιός είχε εργαστεί ως νοση
λευτής με πλαστό πτυχίο των ΚΑΤΕΕ 
στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθή
νας.

Έπιασε δουλειά στις 4 Απριλίου 
1987. αλλά το Νοέμβριο του ίδιου χρό
νου τον πήραν είδηση και αναγκάστη
κε να φύγίι.

Είχε γίνει τότε καταγγελία και την 
υπόθεση είχε αναλάβει ο 10ος τακτικός 
ανακριτής.

Με την ίδια ειδικότητα και πλαστά 
πτυχία των ΚΑΤΕΕ Λάρισας είχε πιάσει 
δουλειά σε νοσοκομεία της Κοζάνης και 
της Κομοτηνής.

Σε τσάντα που είχε μαζί του τη στιγ
μή της σύλληψής του. βρέθηκαν: φω
τοαντίγραφο πτυχίου Μαθηματικών, 
ταυτότητα ιατροδικαστή με τα στοιχεία 
Στέλιος Βοριάς και πλαστά πτυχία των 
ΚΑΤΕΕ Λάρισας. Επίσης, βρέθηκαν 
κάρτες με τα στοιχεία Στέλιος Βοριάς, 
που τον παρουσίαζαν άλλες ως γιατρό, 
άλλες ως δικαστή και άλλες ως ανακρι
τή.

Στην ίδια τσάντα υπήρχαν ένα στη
θοσκόπιο και ένα ιατρικό σφυρί.

Πάνω του βρέθηκε και ληξιαρχική 
πράξη γάμου, που τον εμφανίζει πα
ντρεμένο με τη Σοφία Π. Μελά, πρώην 
υπενωμοτάρχη της Χωροφυλακής.

Από έρευνα, ωστόσο, της αστυνο
μίας προέκυψε ότι είναι ανύπαντρος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Ασφάλειας Αττικής, η υπόθεση ερευνά- 
ται σε βάθος, για να διαπιστωθεί αν ο 
Μοσιός ενέχεται και σε άλλες περιπτώ
σεις πλαστογραφίας και απάτης.
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Ληστεία με χειροβομβίδες 
στον ίππόδρομο

Με πριονισμένο δίκανο στα χέρια 
και δυο χειροβομβίδες στην τσέπη, έ
νας άνεργος νεαρός εισέβαλε στο κε
ντρικό ταμείο του Ιπποδρόμου, με σκο
πό να κάνει ληστεία.

Δεν πρόλαβε, όμως, ούτε να πιάσει 
στα χέρια του το σάκο με τις δεσμίδες 
των 100.000 δραχμών που του γέμιζαν 
με την απειλή του όπλου οι υπάλληλοι 
του ταμείου.

Τέσσερις αστυνομικοί τον ακινητο- 
ποίησαν, πριν προλάβει να κάνει την 
παραμικρή κίνηση.

Έτρεμε σαν ψάρι ο 23χρονος Πολύ
χρονης Γερ. Τοπαλίδης, όταν με χειρο
πέδες οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμή
μα στις Τζιτζκριές.

«Δεν είχα ούτε να πληρώσω το νοίκι 
μου. Ήμουν σε άθλια οικονομική κατά
σταση» , είπε.

Ο πρωταγωνιστής στη θρασύτα- 
τη απόπειρα ληστείας γεννήθηκε στη 
Δράμα και έμενε στις Τζιτζιφιές, στην 
οδό Ισμήνης 29.

Παλιότερα -  πριν από 5 μήνες -  ερ
γαζόταν σταβλίτης στον Ιππόδρομο, 
αλλά για λόγους που δεν είχαν γίνει 
χτες γνωστοί, έμεινε άνεργος.

Βρισκόταν σε άθλια οικονομική κα
τάσταση -  όπως ο ίδιος είπε στους α
στυνομικούς -  όταν αποφάσισε να κάνει 
τη ληστεία.

Όταν τον ρώτησαν πού βρήκε τις 
χειροβομβίδες και το δίκανο, απάντησε 
άτι τα βρήκε στα σκουπίδια. Έτσι, ο 
Πολύχρονης Τοπαλίδης έβαλε τις δύο 
χειροβομβίδες τύπου μιλς στις τσέπες 
και το δίκανο με την πριονισμένη κάνη 
στο μπουφάν και πήγε από νωρίς στον 
Ιππόδρομο.

Μετά το τέλος των ιπποδρομιών 
σκαρφάλωσε τα κάγκελα και έφτασε 
τρέχοντος στο κεντρικό ταμείο. Πριν 
μπει μέσα, είχε φορέσει μια μάσκα και 
νάιλον γάντια. Οι υπάλληλοι δέκα περί
που άτομα, άντρες και γυναίκες, κατα
μετρούσαν εκείνη την ώρα τα χρήματα, 
όταν είδαν το νεαρό να μπαίνει αλα
φιασμένος με το όπλο στα χέρια.

Στην πλάτη του είχαν έναν εκδρομι
κό σάκο Τον πέτάίε προς το μέρος των 
υπαλλήλων και με την απειλή του ό
πλου τους είπε: «Γρήγορα τα λεφτά».

Οι υπάλληλοι άρχισαν έντρομοι να 
γεμίζουν το σάκο, ενώ ο νεαρός κοίταζε 
έκθαμβος τις δεσμίδες με τα χιλιάρι
κα...

Εκείνη τη στιγμή οι αστυνομικοί που 
βρίσκονταν στον Ιππόδρομο όρμησαν 
στο ταμείο και συνέλαθαν τον 23χρονο,
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πριν προλάβει ν’ αντιδράσει.
Όπως ανακοινώθηκε από την Ασφά

λεια Αττικής, οι χειροβομβίδες που 
βρέθηκαν πάνω στον 23χρονο ήταν 
σκουριασμένες, αλλά επικίνδυνες.

Στο δίκανο υπήρχαν δύο κυνηγετικά 
φυσίγγια, ενώ στο κεντρικό ταμείο του 
Ιπποδρόμου, τη στιγμή που έγινε η α
πόπειρα υπήρχαν 40 εκατομμύτια 
δραχμές.

Μονομαχία... 
στου Ρέντη

Σκηνές... γουέστερν με πιστολίδι και 
άγρια συμπλοκή αστυφύλακα με σεση
μασμένο διαρρήκτη διαδραματίστηκαν 
στους δρόμους του Ρέντη.

Νεαρός διαρρήκτης επιτέθηκε με 
οικοδομική ψαλίδα και τραυμάτισε τον 
αστυφύλακα στον αριστερό βραχίονα κι 
εκείνος αμυνόμενος τον πυροβόλησε.

Η συμπλοκή ξεκίνησε στις 10.50 το 
βράδυ, μετά από άγρια καταδίωξη τριών 
διαρρηκτών περιπτέρου από περιπολικό 
της Άμεσης Δράσης.

Ο αστυφύλακας, Νίκος Γ. Καλαθά- 
κης, 36 χρονών, εκτελούσε υπηρεσία 
στην περιοχή Ταύρου - Ρέντη, μαζί με 
τον συνάδελφό του Γεώργιο X. Παππά, 
32 χρονών.

Οδηγός διερχομένου λεωφορείου 
ειδοποίησε τους αστυνομικούς για 
διάρρηξη περιπτέρου από τρία άτομα 
στην οδό Πειραιώς 62.

Το περιπολικό έσπευσε αμέσως επι- 
τόπου, αλλά οι διαρρήκτες, μόλις το εί
δαν, επιβιβάστηκαν σε μοτοσικλέτα και 
κατευθύνθηκαν προς τη Λαχαναγορά.

Ακολούθησε καταδίωξη σε δρόμους

καο(ωραφΐ^κα^^λΚα η Ι1ΜWJIIUUIU
των δραστών ανατράπηκε στην οδό Α- 
νατσάτων και οι δύο απ' αυτούς διέφυ
γαν τρέχοντος πεζοί.

Ο τρίτος, τον οποίο καταδίωξε πεζός 
ο αστυφύλακας Καλαθάκης, του επιτέ
θηκε, τον τραυμάτισε στο χέρι και στην 
πλάτη με μια «ψαλίδα» οικοδομής και 
τον έριξε .στο έδαφος. Πέφτοντας ο α
στυφύλακας πυροβόλησε δυο φορές το 
νεαρό και τον τραυμάτισε στο δεξιό 
μηρό και στην κοιλιά.

Παρ' όλο που ήταν τραυματισμένος 
ο νεαρός, προσπάθησε να διαφύγει και 
μπήκε μέσα σε ακατοίκητο σπίτι. Στο 
μεταξύ, έφτασαν και άλλα περιπολικά 
και συνελήφθη.

Πρόκειται για το σεσημασμένο κα
κοποιό Γιώργο Καμαλάρη, 28 χρονών, 
που έχει καταδικαστεί τέσσερις φορές 
ερήμην στο παρελθόν, για διαρρήξεις 
και μια φορά για ναρκωτικά που έδωσε 
στην αδελφή του με τη μέθοδο «του 
φιλιού», ενώ εκείνη ήταν κρατούμενη 
στις φυλακές Κορυδαλλού.

Κλέφτες αυτοκινήτων 
πιάστηκαν στο Φάληρο

Δυο κλέφτες αυτοκινήτων πιάστη
καν ξημερώματα στο Π. Φάληρο, τη 
στιγμή που πήγαιναν να πετάξουν στη 
θάλασσα το πίσω μέρος κομμένου IX.

Στην παρέα τους υπήρχε και τρίτο 
άτομο, που κατάφερε να το σκάσει ό
ταν οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να 
συλλάβουν έναν από τους τρεις που 
έπεσε στη θάλασσα.

Συλληφθέντες είναι ο 20χρονος 
Χρήστος Χρ. Καραγκούνης και ο Νικό
λαος Γεωργ. Μίχος 19 χρόνων.

Οι δύο νεαροί μαζί με το σύνεργό 
τους, που αναζητείται, εντοπίστηκαν 
στις 3.30' τα ξημερώματα, από πλήρωμα 
περιπολικού, να κινούνται ύποπτα στην 
περιοχή του Τροκαντερό.

Επέβαιναν στο ΒΟΑ 1397 ιδιωτικό 
αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του Γεωργίου 
Χρ, Τσολομύτη και στο ΥΗ 9893 IX φορ
τηγό, το οποίο είχε κλαπεί στις 22 Φε
βρουάριου από τη Ν. Σμύρνη.

Στο φορτηγό ιδιοκτησίας του Νικο
λάου Σπυρ. Φούτρη, υπήρχε κομμένο 
IX άγνωστου ιδιοκτήτη, το οποίο σκό
πευαν να πετάξουν στη θάλασσα.

Οι αστυνομικοί πήγαν να τους συλ
λάβουν και ο Καραγκούνης βούτηξε 
στη θάλασσα.

Τελικά δεν κατάφερε να αποφύγει 
τη σύλληψη, έδωσε όμως την ευκαιρία 
στον τρίτο της παρέας να το σκάσει, 
την ώρα που οι αστυνομικοί προσπα
θούσαν να τον βγάλουν από το νερό.
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Πατέρας και γιός 
στην ίδια σπείρα

Πατέρας και γιός ήταν μέλη σπείρας 
διαρρηκτών, που λυμαίνονταν σπίτια 
και καταστήματα στην Αθήνα, στον 
Πειραιά και στην Κορινθία Από τα στοι
χεία της προανάκρισης προέκυψε ότι η 
πολυμελής σπείρα διέρρηξε πάνω από 
σαράντα σπίτια και καταστήματα και 
αποκόμισε χρήματα και διάφορα είδη, η 
αξία των οποίων ξεπερνά τα τριάντα 
εκατομμύρια δραχμές.

Τη σπείρα αποτελούσαν, όπως ανα
κοίνωσε η Ασφάλεια:

• Ο Στέλιος Γεωργ. Παράσχος, 45 
χρονών, άεργος.
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• Ο γιος του Παναγιώτης Παράσχος, 
22 χρονών και οι:

• ΑΡΥύρης Δημητρίου Ασημακόπου- 
λος, 28 χρονών, μαρμαροτεχνίτης.

• Γιώργος Ηλ. Δικονιμάκης, 36 χρο
νών, επιπλοποιός.

• Γιάννης Βασ. Ψαρρός, 21 χρονών, 
ιδιωτικός υπάλληλος.

Πατέρας και γιός κρατήθηκαν από 
την Ασφάλεια και στάλθηκαν στην Ει
σαγγελία, επειδή σε βάρος τους εκκρε- 
μούσαν αποφάσεις για κλοπές και διαρ
ρήξεις. Οι άλλοι τρεις μετά τη λήψη της 
απολογίας τους αφέθηκαν ελεύθεροι, 
λόγω έλλειψης αυτοφώρου.

Η πληροφορία για τη δραστηριότητα 
που είχαν αναπτύξει τα μέλη της σπεί
ρας, δόθηκε στο διευθυντή της Ασφά
λειας Αττικής υποστράτηγο κ. Μαρίνη 
Λαμπρόπουλο, ο οποίος σε συνεργασία 
με τον υποδιευθυντή του κ. Γιώργο Βα
σιλόπουλο και τον προϊστάμενο της 
Υπηρεσίας Δίωξης Κοινού Εγκλήματος 
κ. Σπάρο Ράικο μεθόδευσαν τον τρόπο 
εξάρθρωσής της.

Από την προανάκριση που έκαναν 
στη συνέχεια  ο αστυνομ ικός υποδιευ
θυντής κ. Δημήτρης Αποστολόπουλος 
και ο ι άλλο ι αστυνομ ικο ί προέ
κυψε ό τ ι τα  μέλη τη ς  σπείρας δρούσαν.

m  ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
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από κοινού ή χωριστά σε ομάδες.
Διέρρηξαν 25 καταστήματα στην 

Αθήνα, στο Χολαργό, στον Ταύρο, στο 
Αιγάλεω, στο Μενίδι, στη Νίκαια και σε 
άλλες περιοχές της Αττικής, καθώς και 
15 εξοχικά σπίτια στο =υλόκαστρο και 
σε άλλα μέρη της Κορινθίας.

Από τις διαρρήξεις αποκόμισαν πά
νω από εξήντα βίντεο, πάνω από τριά
ντα έγχρωμες τηλεοράσεις, στερεοφω
νικά συγκροτήματα, έπιπλα και διάφορα 
άλλα είδη αξίας δεκάδων εκατομμυρίων 
δραχμών.

Τα περισσότερα είδη, όπως ανακοί
νωσε η Ασφάλεια, τα πωλούσαν σε χα
μηλές τιμές στον Βασίλειο Κολοκυθά, 
που διατηρεί κατάστημα ηλεκτρικών ιε- 
δών στην οδό Βυζαντίου 46 στα Κάτω 
Πατήσια.

Τον πρόδωσε η λίμα

Μια λίμα για τα νύχια ήταν το φονικό 
όργανο που χρησιμοποίησε ο 40χρονος 
Κερκυραίος επιχειρηματίας Θεόδωρος 
Βλάχος, ο οποίος τραυμάτισε θανάσιμα 
στην καρδιά τον Νίκο Βασόγλου, 31 
χρονών, από τη Θεσσαλονίκη.

Οπως αποκάλυψε ο ίδιος ο δράστης 
όταν παραδόθηκε στους αστυνομικούς, 
δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει τον ερα
στή της πρώην φίλης του Ελένης Λου- 
λίδου, με την οποία είχε αποκτήσει ένα 
εξώγαμο κοριτσάκι, το 1981.

Η Λουλίδου είπε στους αστυνομι
κούς ό τ ι από τό τε  που γέννησε, ο δρά
στης επέστρεψε στην ο ικογένε ιά  του 
και δεν ενδ ιαφ ερόταν για το  παιδί τους, 
το  οποίο όμως είχε αναγνωρίσει.

Αντίθετα, ο Βλάχος λέει ότι πάντα 
έδειχνε ενδιαφέρον, κατέβαλε ανελλι
πώς τη διατροφή και αποκάλυψε ότι το 
καλοκαίρι φιλοξένησε για διακοπές 
στην Κέρκυρα τη Λουλίδου με το φίλο 
της Βασόγλου, τη 14χρονη κόρη της 
από τον πρώτο γάμο και το εξώγαμο 
παιδί τους.

Για το φονικό λέει ότι φταίει η κακή 
ώρα και ισχυρίζεται ότι πρώτος ο Βασό- 
νλου του επιτέθηκε με γροθιές και τον 
άρπαξε κάποια στιγμή από το κασκόλ 
που φορούσε, για να τον πνίξει.

«Όταν πήγα στο σπίτι, η Λουλίδου 
αρνήθηκε να μου δώσει την κόρη μου, 
με τη δικαιολογία ότι θα έφευγαν για τη 
Βέροια. Της είπα ότι αυτό που κάνει 
δεν είναι σωστό, γιατί έκανα τόσα χι
λιόμετρα και ήθελα οπωσδήποτε να δω

το παιδί. Μου είπε να πάω στο διάβολο.
Εφευγα, όταν βγήκε στην πόρτα ο Βα

σόγλου. «Έλα να μιλήσουμε μέσα», μου 
λέει. Κι ενώ εγώ πήγαινα προς το μέρος 
του, μου επιτέθηκε. Όταν τον χτύπησα 
με τη λίμα, δεν διανοήθηκα ότι μπορεί 
να τον σκότωσα. Εξαφανίστηκα για ν' 
αποφύγω το αυτόφωρο, πιστεύοντας 
όμως ότι τον είχα μόνο τραυματίσει».

Έκλεψε αυτοκίνητο 
και ζήταγε «εύρετρα»

Το ποσό των 300.000 δρχ. ζήτησε 
κλέφτης προκειμένου να επιστρέφει 
στον ιδιοκτήτη, το αμάξι που είχε κλέ
ψει!

Πρόκειται για τον άεργο Κωνσταντί
νο Ανδριόπουλο, 38 χρονών, από την 
Πάτρα και προσωρινό κάτοικο Πτολε- 
μαϊδας.

Πριν μερικές μέρες ο Ανδριόπουλος 
διέρρηξε και στη συνέχεια έκλεψε το IX 
αυτοκίνητο του Ιωάννη Μακρίδη 39 
χρονών, υπαλλήλου της ΔΕΗ, που ήταν 
παρκαρισμένο μπροστά στο σπίτι του.

Αργότερα, τηλεφώνησε στον ιδιο
κτήτη του αυτοκινήτου και του ζήτησε 
τριακόσιες χιλιάδες δραχμές προκειμέ
νου να το επιστρέφει.

Ο Μ ακρίδης προσποιήθηκε ό τ ι δέχε
τα ι και έκλεισαν ραντεβού, προκειμέ
νου να γ ίν ε ι η ανταλλαγή. Παράλληλα 
ειδοποίησε και τ ις  αστυνομ ικές αρχές.

Ετσι στον τόπο της συνάντησης ο 
Ανδριόπουλος αντί για τις 300.000 δρχ. 
πήρε ένα δέμα γεμάτο εφημερίδες και 
διάφορα χαρτιά καθώς και ένα ζευγά
ρι... χειροπέδες που του πέρασαν εύκο
λα οι αστυνομικοί οι οποίοι είχαν στήσει 
καρτέρι.

Ριφιφί σε 
χρυσοχοείο

• Κοσμήματα αξίας 3 εκ. δρχ. έκλε
ψαν από το κοσμηματοπωλείο του I. 
Παππούλη, στην οδό Ηρώων Πολυτε
χνείου στον Πειραιά, άγνωστοι που 
μπήκαν με τη μέθοδο του «Ριφιφί». Οι 
διαρρήκτες άνοιξαν στον τοίχο που ε
νώνει την διπλανή, ακατοίκητη, μονο
κατοικία με το κοσμηματοπωλείο τρύπα 
0,60 εκ. χ  1,20 μ. και πήραν όσα κοσμή
ματα υπήρχαν στις εσωτερικές βιτρί- 
νες, χωρίς να πειράξουν το χρηματοκι
βώτιο.
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Με δεξίωση που παρέθεσε σε 

ml γνωστό ξενοδοχείο της πόλης, η 
s I Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων 

του νομού Έβρου, τίμησε τους α
στυνομικούς του Τμήματος Τάξης 
της Αστυνομικής Δ ιεύθυνσης και 
του Α.Τ.Τ. Φ£'ρών, για τις προσπά
θειες που κατέβαλαν και εξακο
λουθούν να καταβάλουν στον το 
μέα της πρόληψης και της κατα
στολής της βίας στους αθλητικούς 

ιι χώρους. Η εκδήλωση αυτή αποτε- 
Β λεί συνέχεια παρόμοιων που διορ- 

γάνωσε η Ε.Π.Σ. στην Ορεστιάδα 
και το Δ ιδυμότειχο, προς τιμήν των 
τοπικών αστυνομικών υπηρεσιών 
τάξης.

Παραβρέθηκαν ο πρόεδρος και 
μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ., ο αστυ
νομικός δ /ντής, ο αστυνομικός υ- 

jj ποδ/ντής, οι τμηματάρχες Τρο- 
κ χαίας - Τάξης - Ασφάλειας, ο δ ιο ι

κητής του Α.Τ.Τ. Φερών, πολλοί α- 
ο- στυνομικοί με τ ις  ο ικογένειές τους, 

εκπρόσωποι του Τύπου και αθλητι
κών σωματείων της περιοχής.

Σε σύντομη ομιλία του ο πρόε
δρος της Ε.Π.Σ. κ. Τσιαφάκης ευ
χαρίστησε τους αστυνομικούς για 
την παρουσία τους και αναφέρθηκε 
στις προσπάθειες που καταβάλ
λουν για την αποφυγή της βίας στα 
γήπεδα, την εξύψωση του ποδο
σφαίρου και την τήρηση της τάξης, 
κάθε Σαββατοκύριακο, κάτω από 
συχνά αντίξοες καιρ ικές συνθήκες, 
χειμώνα - καλοκαίρι. Τόνισε ακόμα 
πως η Ε.Π.Σ., βρίσκεται μαζί με ό
λους τους φ ιλάθλους στο πλευρό 
τους, για να τους δώσει κουράγιο

NtA All 11ΛΗ 

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΤΤΝ

να συνεχίσουν το  δύσκολο έργο 
τους. Κλείνοντας, απένειμε τ ιμ η τ ι
κά διπλώματα και πλακέτες στον 
αστυνομικό δ /ντή  κ. Κουτσομπάνη, 
στον τμηματάρχη Τάξης αστυνόμο 
α' κ. Μηνασίδη και στον διο ικητή 
του Α.Τ.Τ. Φερών αστυνόμο β' κ. 
Πατσίδη, για την προσφορά των 
υπηρεσιών τους στο ποδόσφαιρο 
και στον αθλητισμό γενικώτερα. 
Παράλληλα απονεμήθηκαν μετάλ
λια και διπλώματα και στους:
•  αστυνόμο β' Γεώργιο Αλλοίμονο, 
σε αναγνώριση παλιότερης προσ
φοράς του στον αθλητισμό και
•  αστυφύλακα Χρήστο Ανδρούτσο 
για την προσφορά του στο ποδό
σφαιρο με την ιδ ιότητα του δ ια ιτη
τή.

Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο 
αστυνομικός δ /ντής Έβρου και 
αφού ευχαρίστησε την Ε.Π.Σ. για 
την ευγενική της πρωτοβουλία 
διαβεβαίωσε πως η Αστυνομία θα 
καταβάλλει και στο μέλλον κάθε 
δυνατή προσπάθεια, σε συνεργα
σία και με άλλους φορείς, για την 
πρόληψη και καταστολή της βίας 
στους αθλητικούς χώρους.

Η εκδήλωση επισφραγίστηκε με 
χορό, τραγούδι και αμείωτο κέφι.

Λαβράκια τσίμπησαν οι αστυνο
μικοί του Τμήματος Τάξης Κυπαρ- 
ρισίας μέσα στα όρια του αυτοφώ
ρου από την διάπραξη της παράνο
μης πράξης. Συγκεκριμένα, συνέ
λαβαν τον Σπύρο Ζησιμάτο, κάτο ι
κο Καλαμάτας, να έχει στην κατοχή 
του ποσότητα χασίς. Θεωρείται ύ
ποπτος για ανάμιξη σε κυκλώματα 
ναρκωτικών. Επίσης, ύστερα από 
περιπετειώδη καταδίωξη έπιασαν 
τον Γρηγόρη Ανδριόπουλο στην 
Κάτω Φιγαλεία. Ο συλληφθείς λίγη 
ώρα πριν, μέρα-μεσημέρι είχε κλέ
ψει από κατάστημα ηλεκτρονικών 
ένα μαγνητόφωνο αυτοκινήτου. 
Έ γινε όμως έγκαιρα αντιληπτός 
από τον ιδ ιοκτήτη που ειδοποίησε 
την Αστυνομία.

Επιτυχίες σημείωσαν και στο 
Τμήμα Ασφαλείας Καλαμάτας συλ- 
λαμβάνοντας νεαρούς συμπολίτες 
τους, τους αδελφούς Γιαννουκέα, 
που είχαν δ ιαρρήξει λυόμενο σπίτι 
στον καταυλισμό Καλαμαρά και 
το... ξαλάφρωσαν από την έγχρωμη 
τηλεόρα σ η ,το  β ίντεο, το  π ικάπ ,το 
στερεοφωνικό, τα ηχεία, τη φωτο
γραφική μηχανή, το μίξερ, πέντε 
χρυσά γυναικεία δαχτυλίδια, το 
επιτραπέζιο ρολόι, το ηλεκτρ ικό 
σίδερο, τέσσερις βιντεοκασσέτες, 
ένα μπουκάλι ουίσκυ, 20.000 δραχ
μές και διάφορα κέρματα ξένων 
νομισμάτων αξίας περίπου 1.000.000 
δραχμών. Μέρος των κλοπιμαίων 
βρέθηκε και αποδόθηκε στον ιδιο
κτήτη. Ο Ευστράτιος Γιαννουκέας 
μόνος του, είχε επίσης διαρρήξει 
αυτοκίνητο IX. και ε ίχε αφαιρέσει

Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από την 
εκδήλωση με τον πρόεδρο της Ε.Π.Σ. 
στο μικρόφωνο, περιστοιχισμένο από 
τους τιμώμενους αστυνομικούς, εκπρο
σώπους του Τύπου και μέλη του Δ.Σ. 
της Ε.Π.Σ.
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W|V uoeia οοηγησης και κυκλοφο
ρίας, και διάφορα αντικε ίμ ενα  ια
τρ ικής φύσεως που ανήκαν στον 
κάτοχο του IX., γ ιατρό, κάτο κο 
Καλαμάτας. Λίγο αργότερα, εξαπα- 
τώντας τον καταστηματάρχη μαγα
ζιού ηλεκτρ ικώ ν ειδών... αγόρασε 
με γραμμάτια 6'ιντεο και έγχρωμη 
τηλεόραση. Τα τελευ τα ία  βρέθηκαν 
και επιστράφηκαν στον καταστημα
τάρχη.

ΤΡΙΠΟΛΗ

Συνελήφθη από αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας της Α.Δ. 
Αρκαδίας, ο δράστης της κλοπής 
σε βάρος του μαρμαρά Ελευθέριου 
Καραχάλιου. Πρόκειται για τον 
24χρονο Απόστολο Νικολόπουλο 
που ανακρινόμενος ομολόγησε ότι 
ε ίχε μπει στο γραφείο  του θύματος 
και έκλεψ ε το τσαντάκι του που 
περ ιείχε 130.000 δραχμές, συναλ
λαγματικές ύψους 600.000 δραχ
μών και διάφορα άλλα έγγραφα. 
Από τα κλοπιμαία βρέθηκαν όλα 
πλην των χρημάτων και αποδόθη
καν στον παθόντα.

Ζάρια έπαιζαν σε καφ ενείο  της 
Τρίπολης. Είχαν φ ροντίσ ει να δια
θέτουν και τσ ιλ ιαδόρο, τον Αθανά
σιο Μπακέα, που μόλις ε ίδ ε  τους 
αστυνομικούς του Τμήματος Α
σφάλειας τους ειδοποίησε και εξα
φανίστηκαν. Συνελήφθη όμως ο 
ίδ ιος και κατηγορείτα ι γ ια  παράβα
ση του νόμου «περί παιγνίων».

ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Τριμελής σπείρα νεαρών Τσιγ
γάνων ε ίχε διαπράξει δ ιάφορες 
κλοπές στην περιοχή Σάμης. Ύ 
στερα από συντονισμένες προσπά
θ ειες  η τοπική αστυνομία τους συ
νέλαβε και κατάσχεσε μέρος των 
κλοπιμαίων που εξακολουθούσε να 
βρίσκετα ι στα χέρ ια  τους. Πρόκει
τα ι γ ια  τον 27χρονο Στυλιανό Κάκο, 
την γυναίκα του Ελπίδα και την Λε
μονιά Ντάνου, που είχαν κλέψ ει 
από το σπίτι του Παναγή Βασιλό
πουλου στα Μ ακρυώτικα 350.000 
δραχμές, 120 δολλάρια ΗΠΑ και 
χρυσαφικά αξίας 350.000 δραχμών. 
Επίσης από το σπίτι του Γεράσιμου 
Φιλιππάτου στο Πυργί αφαίρεσαν

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ

,t

ΕΛΛΑΔΑ
129.000 δραχμές και χρυσαφικά 
αξίας 100.000 δραχμών.

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

Η Αστυνομική Δ ιεύθυνση Λέ
σβου θεωρώντας το θέμα της κυ- 
κλοφοριακής αγωγής από τα σημα
ντικότερα αποφάσισε να το αντιμ ε
τωπίσει σε βάση συνολική και 
σφαιρική. Για το λόγο αυτό ο αστυ
νομικός δ ιευθυντής κ. Γρηγόρης 
Μπούρας είχε πρόσφατα συνεργα
σία με αρμόδιους φορείς της στο ι
χειώδους εκπαίδευσης και αποφα- 
σίσθηκε αξιω ματικοί της Α.Δ., να 
διδάξουν στους μαθητές των μεγα
λύτερω ν τάξεων των Δημοτικών 
Σχολείων της πόλης και της υπαί
θρου «κυκλοφοριακή αγωγή».

Τα μαθήματα θα γ ίνοντα ι με τη 
βοήθεια εποπτικών μέσων, όπως 
π ινακίδες οδικής σήμανσης, φω τει
νές δ ιαφ άνειες κ.λ.π.

Παρόμοια μαθήματα θα γίνουν 
αργότερα και σε σχολεία της μέσης 
εκπαίδευσης.

Με την αξιέπαινη αυτή πρωτο
βουλία της η. Α.Δ. Λέσβου κάνει 
ένα ακόμα σταθερό βήμα στον το 
μέα της ασφαλούς κυκλοφορίας 
πεζών και οχημάτων στο νησί.

ΧΑΛΚΙΔΑ

Παρά το νεαρό της ηλικ ίας του 
ε ίχε αναπτύξει πλουσιότατη δράση 
στον τομέα των κλοπών και διαρ
ρήξεων, αποκτώντας πολλά εκα
τομμύρια με τον τρόπο αυτό και 
αναδεικνυόμενος σε φόβο και τρ ό 
μο των κατοίκων της περιοχής 
Χαλκίδας.

Ο Θεόδωρος Σεβαστόπουλος,
28 χρόνων, αποτελούσε για το σύ
νολο σχεδόν της κοινής γνώμης 
της Εύβοιας, τον μεγαλύτερο

διαρρήκτη στα χρονικά του νησιού. 
Το σπίτι του γεμάτο κλοπιμαία έ 
μοιαζε σαν αποθήκη πολυκατα- 
στήματος όταν «αποκαλύφθηκε» 
μπροστά στα κατάπληκτα μάτια των 
αστυνομικών που τον συνέλαβαν.

Ας ακολουθήσουμε όμως την 
κανονική πορεία των πραγμάτων: 
Συνελήφθη πρόσφατα στην γ ενέ 
τε ιρά  του Χαλκίδα από την τοπική 
αστυνομία ο Θεόδωρος Σεβαστό
πουλος, άνεργος, ύστερα από κα
ταδίωξη αστυνομικών. Στο μητρώο 
του χρεώ νετα ι σωρεία κλοπών και 
διαρρήξεων. Τελευτα ία  εφόρμησή 
του -  πριν τη σύλληψη -  ήταν αυτή 
στο εμπορικό κατάστημα του Κ. 
Βάχλα στην πλατεία Αγ. Ιωάννου 
απ όπου ε ίχε αφ αιρέσει είδη ρου
χισμού, κομπιούτερ, ρολόι κλπ. συ
νολικής αξίας περίπου 50.000 
δραχμών. Τα κλοπιμαία μετέφ ερε 
μέσα σε δύο μεγάλες μαύρες πλα
στικές σακκούλες και όταν άρχισε 
η καταδίωξη τις  εγκατέλειψ ε και 
τράπηκε σε φυγή, για να συλλη- 
φθεί τελικά.

Στη συνέχεια έγ ινε έρευνα στο 
σπίτι του και βρέθηκαν: δύο α
σπρόμαυρες τηλεοράσεις, δυο η
λεκτρ ικές  σκούπες, μέσα στα κου
τιά  τους, πέντε άδεια κουτιά από 
σκούπες, αρκετά ζεύγη παπου- 
τσιών με τις τ ιμ ές  τους επάνω, 
τέσσερις ε ικόνες ανυπολόγιστης 
αξίας, φορητά ραδιοκασετόφωνα, 
είδη υγ ιε ινής είδη ένδυσης κλπ. 
συνολικής αξίας περίπου 400.000 
δραχμών. Τα περισσότερα προϊό
ντα κλοπών ε ίχ ε  προλάβει να τα 
πουλήσει σε κλεπταποδόχους αγο
ραστές που βρέθηκαν, ε ίνα ι όλοι 
σχεδόν κάτο ικο ι Χαλκίδας και επί
σης ανακαλύφθηκαν και τα κλοπι
μαία που κατασχέθηκαν και σε βά
ρος των αποδεκτών απαγγέλθηκαν 
κατηγορίες.

Όπως επιβεβαιώθηκε από την 
έρευνα και την ανάκριση ο Σεβα
στόπουλος ε ίνα ι επίσης ο δράστης 
των κλοπών:
-  στην αποθήκη ηλεκτρικώ ν ειδών 

του Ιωάννη Μπούρικα με είδη 
αξίας 1.000.000 δραχμών.

-σ τ ο  κατάστημα παπουτσιών της 
Μαρίας Ηλιάδου με είδη αξίας 
120.000 δραχμών.

Η προανάκριση ίσως φ έρ ε ι στο
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ψως ευρύτατο δίκτυο συνενόχων 
και κλεπταποδόχων και κυρίως 
την προέλευση των εικόνων που 
κατείχε -  ανάμεσα στα τόσα άλλα 
αντικείμενα αξίας -  ο διαρρήκτης. 
Μεγάλη, λοιπόν, η επιτυχία των 
αστυνομικών της Εύβοιας.

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΣΕΡΡΕΣ

Συμμορία διαρρηκτών εξαρ 
θρώθηκε και στις Σέρρες ύστερα 
από συντονισμένες ενέργε ιες  της 
Α.Δ. και ιδ ια ίτερα του Τμήματος 
Ασφάλειας. Η συμμορία ήταν πολύ 
επικίνδυνη και- ε ίχε «χτυπήσει» 
τους τελευτα ίους έξη μήνες στις 
Σέρρες, τη Χαλκιδική, τη Θεσσαλο
νίκη και την Αττική. Αποτελείτο 
από δύο άνδρες και δύο γυναίκες 
και η σύλληψή τους έγ ινε κάτω από 
συνθήκες που θα τις  ζήλευαν και οι 
καλύτεροι σκηνοθέτες αστυνομι
κών ταινιών.

Στο κρησφύγετό τους στη Θεσ
σαλονίκη βρέθηκε το  μεγαλύτερο 
μέρος των κλοπιμαίων κυρίως βί
ντεο, τηλεοράσεις και πίνακες ζω
γραφικής που η αξία τους ξεπερνά 
τα 5.000.000 δραχμές.

Μέλη της σπείρας ήσαν οι: I. 
Παυλίδης 32 ετών, Α ικατερίνη Κα- 
ραδημίδου 24 ετών, Α. Σεκερτζής 
27 ετών και Α ικατερίνη Αντωνίου 19 
ετών. Θύματά τους έχουν κατά 
καιρούς πέσει πολλά άτομα. Στις 
αρχές του χρόνου οι δ ιαρρήκτες 
έκλεψαν από τον Πειραιά κλειστό 
φορτηγό που τους δ ιευκόλυνε α
φάνταστα στο έργο τους. Λίγο αρ
γότερα όμως η τύχη τους «γύρισε 
την πλάτη», όταν εντοπίσθηκαν 
στην περιοχή Σερρών από περιπο
λικό που άρχισε να τους καταδιώ
κει. Μετά από προσπάθειες, των 
μεν κλεπτών να διαφύγουν των δε 
αστυνομικών να τους συλλάβουν, 
κυκλώθηκαν τελ ικά  από τ ις  αστυ
νομικές δυνάμεις και παγιδευμένοι 
πιάστηκαν μέσα στην πόλη των 
Σερρών.

ΕΔΕΣΣΑ

Ο μικρός Αργύρης τουρτούριζε 
από το κρύο, μέσα στη λεπτή φορ- 
μίτσα του. Ή ταν μόλις 2,5 χρονών

ΕΛΛΑΔΑ
και η πρωινή του παρουσία, μόνου, 
στους δρόμους της 'Εδεσσας, ά
πλυτου, απεριποίητου ξάφνιασε 
στην αρχή τους περαστικούς κι αρ
γότερα τους αστυνομικούς και 
τους εκπροσώπους του Δήμου. Τον 
πλησίασαν αλλά γρήγορα διαπί
στωσαν πως δεν ήταν σε θέση να 
δώσει καμμιά πληροφορία ούτε για 
τους γονείς, ούτε γ ια  τη διεύθυνση 
του σπιτιού του. Μέχρι αργά το α
πόγευμα παρά τις συνεχείς ανακοι
νώσεις από τα μεγάφωνα του Δή
μου, κανείς δεν τον αναζήτησε. Ο 
ίδιος απολάμβανε τ ις  περιποιήσεις 
των αστυνομικών που τον έπλυναν, 
τον τάϊσαν και τον φ ιλοξένησαν 
στο αστυνομικό κατάστημα. Δεν 
άργησε να γ ίν ε ι η μασκώτ του α
στυνομικού τμήματος.

Τελικά προς το βράδυ η 22χρο- 
νη μαμά του τον θυμήθηκε και ήρ
θε να τον πάρει, χωρίς καθόλου 
τύψεις. Και δεν πτοήθηκε ούτε από 
τις  αυστηρές συστάσεις των αστυ
νομικών που την προειδοποίησαν 
πως αν δεν φροντίζει το παιδί της 
θα την οδηγήσουν στον εισαγγελέα 
Όπως έγ ινε γνωστό η μητέρα του 
μικρού, ε ίνα ι χήρα και έχε ι άλλο 
ένα, μεγαλύτερο παιδί.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Έμπορος σκληρών ναρκωτικών 
συνελήφθη από το Τμήμα Ασφά
λειας Ηρακλείου πρόσφατα. Ό λα 
άρχισαν όταν στο σπίτι του ναυτι
κού Εμμανουήλ Βελεντάκη 32 χρό
νων βρέθηκαν 2 φακελλάκια με 
ηρωίνη. Ο ναυτικός ανακρινόμενος 
ομολόγησε ότι κατείχε και εμπο
ρευόταν μεγάλη ποσότητα χασισέ- 
λαιου το οποίο είχε κρύψει στο χω
ριό του (Αγ. Ιωάννης). Αρχικά εκε ί 
οδήγησε τους αστυνομικούς αλλά 
επειδή φοβόταν όπως ισχυρίσθηκε,

αρνήθηκε να υποδείξει το σημείο 
που ήταν κρυμμένο. Τελικά οδήγη
σε τους αστυνομικούς σε άλλη θέ
ση στο «Χάνι του Κόκκινη» όπου 
και βρέθηκαν, κρυμμένα με προσο
χή σε ρίζα πεύκου 3 πλαστικά φά- 
κελλα που περιείχαν 1 κιλό και 750 
γραμμάρια χασισέλαιο.

ΒΟΛΟΣ

Συνελήφθησαν σε ερημική το 
ποθεσία, κοντά στο ξενοδοχείο 
«Ξενία» του Βόλου, έξη βολιώτες 
έχοντας στην κατοχή τους ενάμισυ 
κιλό ηρωίνη. Πρόκειται για τους Απ. 
Βαβύλη 27 χρονών φοιτητή , Ιωάν. 
Γερόπουλο συνομίληκο του πρώ
του, φοιτητή επίσης, Γαρύφ. Γανω- 
τόπουλο 36 χρόνων φωτογράφο, 
Δημ. Περιστερά 39 χρόνων άνεργο, 
Γεωργ. Μπάμπαλη 22 χρόνων μα
θητή και Δημοσθ. Γκουλιώνη 26 
χρόνων άνεργο.

Την ηρωίνη που είχαν αγοράσει 
οι τρ ε ις  πρώτοι στην Ιταλία, επρό- 
κειτο να τη ρίξουν στην αγορά Α
θήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και 
Βόλου, όπως ομολόγησαν κατά την 
ανάκριση. Σύμφωνα με υπολογι
σμούς της αστυνομίας η αξία της 
ανέρχετα ι σε 30.000.000 δραχμές.

ΒΕΡΟΙΑ

Ο κ. Κ. Γκαντώνας -  συνεργάτης 
τοπικής ημερήσιας εφημερίδας ε ι
δοποιήθηκε ξαφνικά να μεταβεί 
αμέσως στη Θεσσαλονίκη γ ια τί η 
μητέρα του ήταν σε πολύ άσχημη 
κατάσταση. Λόγω της απεργίας των 
βυτιοφόρων και της έλλειψ ης καυ
σίμων όμως, δεν μπορούσε να κι
νηθεί. Από το αυτοκίνητό του έλ- 
λειπε η βενζίνη. Απευθύνθηκε στο 
αστυνομικό τμήμα Βέροιας και α
μέσως έφθασε ένα περιπολικό με 
πλήρωμα τον αρχιφύλακα Τσιπλα- 
κίδη και τον αστυφύλακα Φοδούλη 
(οδηγό) που προθυμοποιήθηκαν να 
ψάξουν να βρουν γρήγορα βενζίνη. 
Δεν βρήκαν πουθενά παρά τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν. Τότε 
ο αρχιφύλακας έβγαλε βενζίνη από 
το ιδιωτικό του αυτοκίνητο και την 
δ ιοχέτευσε στο αυτοκίνητο του 
συμπολίτη του, που σε λίγο έφυγε 
για τη Θεσσαλονίκη.

307



☆  ☆  ☆

Κάθε ποδοσφαιρικός αγώνας 
απαιτεί αυξημένα μέτρα από την 
πλευρά της αστυνομίας για την  τή 
ρηση της  τάξης και την  αποφυγή 
επεισοδίων. Έ τσ ι και η Αστυνομική 
Δ ιεύθυνση Ημαθίας έχοντας στην 
ευθύνη της τα  μέτρα για τη δ ιεξα 
γωγή του αγώνα Βέροιας - ΠΑΟΚ 
κατάφερε ν' αποφύγει δυσάρεστα 
γεγονότα. Συγκεκρ ιμένα δεν επέ
τρεψ ε στους οργανωμένους οπα
δούς του ΠΑΟΚ να μπουν στην πό
λη της Βέροιας, αλλά τους οδήγη
σε από την Εθνική οδό κατευθείαν 
στο γήπεδο όπου δ ιεξαγόταν ο α
γώνας. Την επ ιτυχία των μέτρων 
που εφάρμοσε η Αστυνομία επιση
μαίνει όλος ο τοπ ικός τύπος.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ό λα ξεκ ίνησαν όταν, στις 25 Ια
νουάριου, πήγε στο Α.Τ. Τάξης Σο
φάδων για να δηλώσει την εξαφά
νιση του συζύγου της η κ. Ευδοξία 
Καραφέρη. Ο 49χρονος φαρμακέ
μπορος Κώστας Καραφέρης, κάτο ι
κος Σοφάδων και πατέρας τεσσά
ρων κοριτσιών ε ίχ ε  φ ύγε ι από το 
φαρμακείο  του την προηγούμενη 
το  απόγευμα, δ ιαβεβαιώ νοντας τη 
γυναίκα του  πως θα γυρ ίσει σε δυο 
ώρες και παίρνοντας μαζί του σακ- 
βουαγιάζ με πολλά χρήματα. Πέρα
σαν όμως σχεδόν 24 ώρες και δεν 
επέστρεψ ε, με αποτέλεσμα τη δή
λωση εξαφάνισης από την πλευρά 
της ο ικογένειάς του.

Η Αστυνομία χωρίς να χάσει 
καιρό αρχίζει τ ις  έρευ νες  συγκε
ντρώνοντας στο ιχεία για το ο ικο
γενειακό  περιβάλλον, τ ις  συνανα
στροφές, τ ις  ασχολίες, τους φ ί
λους και γενικά για τη ζωή του 
φαρμακέμπορα. Μ ετά τη  συλλογή 
αρκετών πληροφοριών το  Τμήμα 
Ασφάλειας Καρδίτσας καταλήγει 
στο συμπέρασμα πως πρόκειτα ι για 
ληστεία  σε βάρος του Καραφέρη, 
αφού επιβεβαιώθηκε η πληροφορία 
που έδωσε η γυναίκα του  ότι το  
μοιραίο απόγευμα ε ίχε μαζί του με
γάλο ποσό χρημάτων.

Από το  σημείο αυτό και μετά 
καλούνται και εξετάζοντα ι από α
στυνομικούς πολλά άτομα, τόσο

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ

,1

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΝ

του ο ικογενειακού και φ ιλ ικού  του 
περιβάλλοντος όσο και άτομα που 
ασχολούνται με αγοραπωλησίες λ ι
ρών, αρχαιοκάπηλοι, ακόμα και ά
τομα με βεβαρημένο παρελθόν. 
Ανάμεσα στους εξεταζόμενους ή
ταν και οι Κων/νος Ακριβός 25 χρό
νων από τα  Γεφύρια Καρδίτσας και 
Ευάγγελος Γρηγοράκος 20 χρόνων 
από το χωριό Καλλίθηρο. Οι αντι
φάσεις στις οποίες έπεσαν οι δυο 
νέο ι κατά την  ανάκριση προκαλούν 
το  ενδ ιαφ έρον των αστυνομικών 
που συνδυάζοντας και νέες  ενδ ε ί
ξ ε ις  το υς  επανεξετάζουν. Κάτω 
από το βάρος των νέων στοιχείων 
που προκύπτουν οι Ακριβός και 
Γρηγοράκος «λυγίζουν» και ομολο
γούν το έγκλημά τους.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν ε ί
χαν συναποφασίσει οι δυο τους την 
δολοφονία  του Καραφέρη. Με το 
πρόσχημα ότι του βρήκαν πωλητή 
χρυσών λιρών στο χωριό Ελληνό- 
πυργο, ήλθαν σε συμφωνία με τον 
φαρμακέμπορα να αγοράσει αυτός 
2.000- χρυσές λ ίρ ες  Αγγλίας αντί 
του χρηματικού ποσού των
16.000.000 δραχμών. Αγόρασαν οι 
ίδ ιο ι δ ίκανο κυνηγετικό  όπλο, του 
έκοψαν την κάννη, μελέτησαν με 
προσοχή τη διαδρομή που θα ακο
λουθούσαν και κατέληξαν ακόμα 
και στο ακρ ιβές σημείο που θα δο
λοφονούσαν τον  Καραφέρη. Συνα
ντήθηκαν μαζί του στα Τρίκαλα ό
που άφησε εκε ίνος  το αυτοκίνητό  
του και συνέχισαν με το  αυτοκίνη
το του Ακριβού την πορεία προς 
τον Ελληνόπυργο. Στη διασταύρω
ση Ελληνόπυργου το  αυτοκίνητο  
έπαθε λάστιχο  και σταμάτησαν να 
το φτιάξουν. Τη στιγμή που ο Κα
ραφέρης ήταν απασχολημένος 
στην επισκευή, ο Γρηγοράκος πήρε 
το όπλο και τον πυροβόλησε τρ ε ις  
φορές. Μαζί με το  συνεργάτη του

πέταξαν το όπλο, μετέφ εραν το 
πτώμα σε κοντινό χαντάκι και γύρ ι
σαν στην Καρδίτσα. Προηγούμενα 
μοιράστηκαν τα  χρήματα του  θύ
ματος και τα έκρυψαν. Στην υπό
θεση από δω και πέρα μπαίνουν 
και άλλα πρόσωπα, όπως ο φ ίλος 
του Γρηγοράκου, ταξ ιτζής Σωτήρης 
Πάλλας και η Ξανθούλα Δούκα.

Στο ταξί του Πάλλα τοποθέτησε 
ο Γρηγοράκος το  μερίδιό του 
(8.000.000 δραχμές) και μαζί με τον 
πρώτο, αφού επιβίβσαν στο ταξ ί και 
την Δούκα πήγαν στον τόπο του 
εγκλήματος για να βρουν το  όπλο. 
Τότε ο Γρηγοράκος εκμυστηρεύ
τηκε στο φ ίλο του την  πράξη του 
και του έδωσε για φύλαξη όλο το 
ποσό δ ίνοντας ένα μικρό ποσό και 
στην Δούκα. Στη συνέχεια ο δρά
στης πήγε στα Τρίκαλα με ταξ ί, έ 
σβησε από το  αυτοκ ίνητο  του θύ
ματος τυχόν αποτυπώματα και ξα- 
ναγύρισε στην Καρδίτσα. Μαζί με 
τον  Ακριβό και με το αυτοκίνητο 
του πρώτου πήγαν ξανά στον τόπο 
του εγκλήματος πήραν το  πτώμα 
και το πέταξαν σε φ ρεάτιο  στη θέ
ση «Επισκοπή» Μουζακίου. Έπλυ
ναν το  αυτοκ ίνητο  και πέταξαν -  
όταν γύρισαν στην Καρδίτσα -  όσα 
αντικε ίμενα  είχαν, κατά τη γνώμη 
τους, αίματα.

Ο Πάλλας όμως μίλησε σε γνω
στό κακοποιό τον Δημήτριο Τσικρί- 
κη για τα  χρήματα που πήρε από 
τον Γρηγοράκο και αυτός προθυ
μοποιήθηκε να τον  βοηθήσει να 
του αποσπάσουν περισσότερα. Στις 
25-1-88 οι τρ ε ις  (Γρηγοράκος - 
Πάλλας - Τσικρίκης) συναντήθηκαν 
και μοίρασαν τα 8.000.000. Ο Γρη
γοράκος έκρυψ ε το  μερίδιό του 
(4.000.000) θάβοντάς το  στην αυλή 
του σπιτιού του. Μ ετά τη σύλληψή 
του βρέθηκαν 3.900.000 δραχμές. 
Ο Πάλλας πήρε 2.500.000 δρχ. ξό
δεψ ε πολλά και έθαψε 1.975.000 
δρχ. στο γκαράζ του  σπιτιού του 
(βρέθηκαν επίσης).

Ο Τσικρίκης, από το  1.500.000 
που πήρε έθαψε σε οικόπεδο κοντά 
στο σπίτι του 500.000 δρχ. (βρέθη
καν και κατασχέθηκαν) ενώ τα υ
πόλοιπα τα  ξόδεψ ε. Τέλος ο Ακρι
βός που ε ίχε δ ιατηρήσει ακέραιο 
το μερίδιό του  (8.000.000) έκρυψε 
τα 7.200.000 σε αποθήκη συγγενή
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του στον Ά γ ιο  Βησσάριο ενώ με τα 
υπόλοιπα χρήματα ξόφλησε οφει
λ έ τες  του. Μόλις μια βδομάδα μετά 
το έγκλημα έγ ινε η αναπαράσταση 
με κάθε λεπτομέρεια από τους 
αδίστακτους δολοφόνους αφού 
πριν βρέθηκε το πτώμα του Καρα- 
φέρη στο φρεάτιο.

Το αυτοκίνητο του θύματος.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ

Οι αστυνομικοί του Α.Σ. Σταυ
ρού Ημαθίας παρακολουθούσαν 
εδώ και αρκετούς μήνες τους δύο 
«συντοπίτες τους», προσπαθώντας 
να συγκεντρώσουν όσο γινόταν 
περισσότερα στοιχεία για τη δράση 
τους. Ό τα ν  εκτίμησαν πως ήταν η 
κατάλληλη στιγμή, με ξαφνική έ
φοδό τους σε αγροτική περιοχή 
του Σταυρού συνέλαβαν τους 
Ιωάννη Ιορδανόπουλο 50 χρόνων 
φορτοεκφορτωτή από το Μακρο- 
χώρι και τον 46χρονο γεωργό Νικό
λαο Πασχαλίδη απ' το Σταυρό, για 
κατοχή και χρήση χασίς.

Ο αρχιφύλακας και οι τέσσερις 
αστυφύλακες που συμμετείχαν 
στην επιχείρηση έφεραν στο φως 
μετά από έρευνα: 55 γραμμάρια 
κατεργασμένο χασίς, 2 τσ ιγαριλίκια 
των 6 γραμμαρίων, 335 γραμμάρια 
άψητο σπόρο χασίς προορισμένο 
για σπορά και 2 μαχαίρια με λεπίδα, 
μήκους 22 και 15 εκατοστών το κα
θένα -  που κατείχαν οι δράστες.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Μεγάλη επιτυχία για την Αστυ
νομία του Ρεθύμνου που κατόρθω
σε να ενιχνιάσει πρόσφατα μεγάλη

ζωοκλοπή στο Μυλοπόταμο. Συ
γκεκριμένα στις αρχές Φεβρουά
ριου είχαν κλαπεί από αγνώστους 
στο Χαμαλεύρι 55 προβατοειδή 
(πρόβατα και αρνιά) που ανήκαν 
στον δ ίχρονο Παύλο Κοκολάκη. Ο 
ιδ ιοκτήτης με τηλεφωνική καταγ
γελία στην Ασφάλεια Ρεθύμνου 
γνωστοποίησε την βεβαιότητά του 
πως του έλειπαν τα πρόβατα και τα 
έψαχνε.

Η Αστυνομική Δ/νση αφού αξιο
λόγησε συγκεκριμένες πληροφο
ρίες σχεδίασε ολόκληρη επιχείρη
ση με ικανή δύναμη ανδρών και έ 
κανε αιφνιδιαστικό έλεγχο στην 
περιοχή «Στενόλακος» της κοινό
τητας Αγιός. Μέσα στο κοπάδι του 
44χρονου κτηνοτρόφου Δημήτρη 
Κόκκινου βρέθηκαν 24 από τα 
κλεμμένα προβατοειδή του Κοκο
λάκη. Ο Κόκκινος συνελήφθη και 
ανακρινόμενος ισχυρίστηκε ότι τα 
πρόβατα είχε κλέψει ο 35χρονος 
κουνιάδος του Νικόλαος Κονταρά- 
τος, εναντίον του οποίου στράφη
κε επίσης η προανάκριση.

Η τρ ιμελής σπείρα από την Α
θήνα έφθασε στο Ρέθυμνο δ ιαθέ
τοντας κα ι«κλεμμένο  αυτοκίνητο» 
για να διαρρήξει το σπίτι των κλη
ρονόμων του Ευάγγελου Δρανδά- 
κη. Ευτυχώς που σε χρόνο - ρεκόρ 
οι αστυνομικοί του Τμήματος Α- 
σφάλειαςτην εντόπισαν και κατα
δίωξαν τα μέλη της με αποτέλεσμα 
να συλλάβουν τον Χρήστο Δημη- 
τρίου 31 χρόνων, ενώ οι 38χρονοι 
Μιχάλης Μ ελίδης και Φίλιππος 
Ντρίλης καταζητούνται. Στο «αυτο
κίνητό τους» βρέθηκαν διαρρηκτι- 
κά εργαλεία και μικρή ποσότητα 
ηρωίνης.

ΤΡΙΠΟΛΗ

Από αστυνομικούς του Τμήμα
τος Ασφάλειας της Α.Δ. Αρκαδίας 
συνελήφθησαν δύο ανήλικα αδέλ
φια από την Τρίπολη κατηγορούμε
να για κλοπή.

Συγκεκριμένα οι δράστες που 
ομολόγησαν την πράξη τους παρα
βίασαν την πόρτα κρεοπωλείου και 
αφαίρεσαν από συρτάρι 34.000 
δραχμές. Τα χρήματα βρέθηκαν και 
επιστράφηκαν στον κάτοχο.

Σ υ ν έ χ ε ι α  α π ’ τ η  σ ε λ .  2 9 7

είμαστε όμως απαισιόδοξοι. Σε πα
γκόσμια κλίμακα η Πρωταπριλιά και 
το νόημά της δεν ξεστράτισε προς 
αυτή την κατεύθυνση. Κάθε τέτο ια  
μέρα από επίσημα και μη, χείλη, α- 
κοάγονται απίθανα ψέμματα που τις 
περισσότερες φορές δεν ξεχωρί
ζουν από την αλήθεια, σχεδιάζονται 
πειράγματα πρωτότυπα και σίγουρα 
σκο ρπίζου ν ευθυ μία, γέλ ιο , χαρά και 
ευχάριστή διάθεση.

Σκίτσο του Γεωργίου Σουρή, του ανεξά
ντλητου σε εμπνεύσεις σατυρικού μας 
ποιητή. Μία ωραιότατη πρωταπριλιάτικη 
φάρσα που σκάρωσε είχε σαν «θύμα» τον 
γνωστό Πειραιώτη δανδή Σπύρο Παγανέ- 
λη. Ο Παγανέλης, γραφική φιγούρα «λό
γιου» , όργωνε τα δειλινά την οδό Σταδίου 
με φρέσκο λουλούδι πάντα στην «κομ- 
βιοδόχη». Όταν έλαβε το ψεύτικο ση
μείωμα από ωραιότατη δεσποινίδα να 
συναντηθούν στις 5 το απόγευμα στο 
Ζάππειο «στολίστηκε» με σπουδή και 
κρατώντας ένα μπουκέτο κόκκινα τρια
ντάφυλλα περίμενε στο καθορισμένο 
σημείο την εκλεκτή του. Η ώρα περνούσε 
χωρίς εκείνη να φθάνει και τότε ο Παγα
νέλης αντιλήφθηκε πως όλη η πελατεία 
του απέναντι καφενείου μαζί με τον Σου
ρή και την παρέα του γελούσε μέχρι δα
κρύων για το πάθημά του. Μανιασμένα 
πέταξε το μπουκέτο κι... ορκίστηκε να 
«ξεριζώσει τα γένεια» του πρωταίτιου 
που ευτυχώς είχε φροντίσει να το σκάσει 
εγκαίρως.
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Προήχθησαν στο βαθμό του  α
στυνομικού δ ιευθυντή  οι ακόλου
θοι αστυνομ ικο ί υποδ/ντές:

1) ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΙΔΗΣ Ευθ. του 
Κων/νου

2) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασ. του 
Δημ.

3) ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ Στέφανος του 
Κων/νου

4) ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ Στέφανος του 
Χρ.

5) ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ Δημήτριος του  Α
ν α στ.

6) ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ Σαράντος του 
Παν.

7) ΦΟΥΡΛΑΣ Παύλος του Βασ.
8) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δημήτριος του 

Ιωάν.
9) ΧΑΝΤΖΗΣ Ανδρέας του Γεωρ.

10) ΞΥΜΙΑΛΗΣ Παναγ. του Αθαν.
11) ΘΑΝΟΣ Χρήστος του  Ιωάν.
12) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΑΟΣ Γεώργιος του 

Νικ.
13) ΘΕΟΧΑΡΗΣ Βασ ίλειος του Δημ.
14) ΝΑΝΟΣ Βασίλειος του Νικ.
15) ΓΟΥΛΑΣ Δημήτριος του 

Κων/νου
16) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος του 

Νικολ., και
17) ΠΑΡΘΕΝΗΣ Αθανάσιος του 

Γ εωρ.

Προήχθησαν επίσης στο βαθμό 
του αστυνόμου Β' οι ακόλουθοι 
υπαστυνόμοι Α ' (ΝΔ. 645/10):
-  ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος του 

Βασ.
-  ΔΡΙΜΤΖΙΑΣ Ν ικόλαος του  Γεωρ.
-  ΝΑΚΟΣ Ν ικόλαος του  Αριστ.
-  ΡΕΝΤΖΗΣ Δημήτριος του Χαρι

λάου και,
-  ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος του 

Ιωάννη.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο Αστυφύλακας ΔΕΡΜΠΩΚΗΣ 
Σπυρίδων, που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Ιτέας Φωκίδας, επ ιθυμεί την αμο ι
βαία μετάθεσή του με συνάδελφό 
του της Δ /νσης Αστυνομίας Δυτι
κής Α ττικής, τη ς  Δ /νσης Τροχαίας 
Α ττικής ή τη ς  Δ /νσης Άμεσης 
Δράσης Αττικής.

Ό ποιος ενδ ια φ έρ ετα ι ας του 
γράψει.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
εξέφρασε τη ν  ευαρέσκειά  του 
στους ακόλουθους αστυνομικούς 
υπαλλήλους, γ ια τ ί στις 6-10-87 ε
πέτυχαν να συλλάβουν στον Πει
ραιά επ ικίνδυνο κακοποιό, ο οποίος 
δ ιακινούσε μεγάλη ποσότητα ηρωί
νης: Αστυν. Δ /ντή  ΠΑΤΑΡΓΙΑ Χρή- 
στο, Αστυν. Υποδ/ντή ΠΑΠΑΕΥ- 
ΘΥΜΙΟΥ Γεώργιο, Αστυνόμους Β' 
ΣΙΜΟΓΛΟΥ Θεόδωρο, ΚΟΚΚΙΝΗ 
Γεώργιο, και ΑΓΓΕΛΑΚΟ Γεώργιο, 
Υπαστυνόμους Α' ΦΛΩΡΟ Αναστά
σιο, ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ Ιωάννη, και Π IT - 
ΣΟΓΙΑΝΝΗ Κων/νο, Ανθ/μους ΠΑ- 
ΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ Αχιλλέα, ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟ Νικόλαο, και ΜΠΟΥΡΑ 
Κων/νο, Αστυφύλακες ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
Νικόλαο, ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ Νικόλαο, ΤΡΙ- 
ΓΚΑ Ελένη, ΚΑΡΑΝΤΑΛΗ Γεώργιο, 
ΓΚΟΥΜΑ Σταύρο, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥ- 
ΛΟ Ιωάννη, ΠΡΕΒΕΖΑ Αναστάσιο, 
ΜΑΝΩΛΗ θωμά, ΜΠΑΚΟΔΗΜΟ Δη- 
μήτριο, ΙΑΤΡΟΥ Φώτιο και ΜΗΤΡΟΥ 
Θεόδωρο.

☆  ☆  ☆

Ο Υπουργός Δημ. Τάξης απέ- 
νειμε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στους ακό
λουθους αστυνομ ικούς υπαλλή
λους, γ ια τ ί στις 5-10-87 στον Ανα
τολ ικό  Αερολιμένα Αθηνών επέτυ
χαν να συλλάβουν τρ ία  μέλη δ ιε 
θνούς σπείρας εμπόρων ναρκωτι
κών: Αστυν. Δ /ντή  ΠΑΤΑΡΓΙΑ Χρή- 
στο, Αστυν. Υποδ/ντή ΠΑΠΑΕΥ- 
ΘΥΜΙΟΥ Γεώργιο, Αστυνόμους Β' 
ΣΙΜΟΓΛΟΥ Θεόδωρο και ΚΟΚΚΙΝΗ 
Γεώργιο, Ανθ/μο ΣΑΜΙΤΑ Ιωάννη, 
Αρχ/κες ΠΑΤΡΙΚΙΟ Δημήτριο και 
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, Αστυφύ
λακες ΜΕΡΚΟΥΡΗ Αναστάσιο και 
ΓΙΟΒΑ Ηλία.

☆  ☆  ☆

Ο Υπουργός Δημ. Τάξης απέ- 
νειμε ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ στον τα- 
ξίαρχο ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Ιωάν

νη, Επιθεωρητή Αστυνομίας Κρή
της, και Αστυν. Δ /ντή  ΕΡΩΤΟΚΡΙ- 
ΤΑΚΗ Κων/νο, Αστυν. Δ /ντή  Ρεθύ- 
μνης, γ ια τ ί με την εποπτεία και κα
θοδήγησή τους επετεύχθη η σύλ
ληψη επικινδύνου φυγόδικου και 
φυγόποινου κακοποιού, της 
23-10-87 στην Αρχοντική Ρεθύ- 
μνης, μετά από αστυνομική επ ιχεί
ρηση.

☆  ☆  ☆
Ο Υπουργός Δημ. Τάξης απέ- 

νειμε ΥΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 20.000 δρχ. 
σε κάθε ένα από τους ακόλουθους 
αστυνομικούς υπαλλήλους της 
Δ/νσης Αστυν. Επιχ/σεων Αττικής 
γ ια τ ί με κίνδυνο τη ς  ζωής των συ
νέλαβαν στις 23-10-87 στην Αρχο
ντική Ρεθύμνης επικίνδυνο φυγό- 
δ ικο  και φυγόποινο κακοποιό: Υπα
στυ νόμο Α ' ΛΕΦΑ Παναγιώτη, Αν
θ/μο ΜΠΟΥΚΑ Προκόπιο, Αρχ/κα 
Β' ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ Γεώργιο, Αστυ
φύλακες ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Εμμανουήλ 
και ΠΑΡΔΑΛΗ Κω/νο.

☆  ☆  ☆

Επίσης ΥΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 10.000 
δρχ. στον καθένα απενεμήθη 
στους παρακάτω αστυνομικούς υ
παλλήλους της Αστυν. Δ/νσης Ρε
θύμνης για την παροχή αποτελε
σματικής συνδρομής στην παραπά
νω αστυνομική επιχείρηση (Αρχο
ντική, 23-10-87): Αστυνόμο Β" ΚΑ- 
ΡΑΒΙΩΤΗ Γεώργιο, Υπαστυνόμο Α' 
ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ Γεώργιο, Ανθ/μ ι 
ΔΗΜΟ Απόστολο και Αρχιφύλακα 
ΜΑΛΙΑΡΟ Ιωάννη.

ΝΕΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΑΣ

Προσελήφθησαν με το βαθμό 
του Υπαστυνόμου Α' Ειδικών καθη
κόντων οι ακόλουθοι ιδ ιώ τες για
τρο ί για την κάλυψη κενών οργανι
κών θέσεων υγειονομικών αξιωμα
τικών της ΕΛ.ΑΣ.:
-  ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ο

φθαλμίατρος
-  ΔΟΥΛΓΕΡΟΓΛΟΥ Βασίλειος, γα- 

στεντερολόγος
-  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ Σωκράτης, πνευ

μονολόγος
-  ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σταυρούλα, παθο

λόγος και
-Β ΙΔΑΛΑΚΗ  Βαρβάρα, ρευματολό- 

γος.
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ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Συνέχεια από το προηγούμενο τεύχος

Μισθολογική εξομοίωση ανθ/μων

1. Κατά το άρθρο 2 του Ν. 988/79, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 3 του Ν. 1135/81 και το άρθρο 48 του Ν. 1481/84, οι 
Ανθ/μοι εξομοιούντα ι από απόψεως αποδοχών προς Αξιωμα
τικούς, από της συμπλήρωσης τριμήνου πραγματικής υπηρε
σίας στο βαθμό του Ανθ/μου, ως ακολούθως:

α. Προς Υπαστυνόμους Β.' Ό τα ν  συμπληρώσουν 13 έτη 
συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στους βαθμούς του 
Ανθ/μου, Υπαξ/κού κα ι Αστυφύλακα ή 4 έτη υπηρεσίας στον 
κατεχόμενο βαθμό.

β. Προς Υπαστυνόμους Α". Ό τα ν  συμπληρώσουν 16 έτη 
συνολικής πραγματικής υπηρεσίας στους βαθμούς Ανθ/μου, 
Υπαξ/κού και Αστυφύλακα ή 7 έτη υπηρεσίας στον κατεχό
μενο βαθμό.

γ. Προς Αστυνόμους Β'. Ό τα ν  συμπληρώσουν 20 έτη συν
ολικής πραγματικής υπηρεσίας άτ'ους βαθμούς Ανθ/μου, 
Υπαξ/κού και Αστυφύλακα ή 11 έτη στον κατεχόμενο βαθμό.

δ. Προς Αστυνόμους Α'. Ό τα ν  συμπληρώσουν 25 έτη συν
ολικής πραγματικής υπηρεσίας στους βαθμούς Ανθ/μου, 
Υπαξ/κού και Αστυφύλακα ή 16 έτη στον κατεχόμενο βαθμό.

2. Ως χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό, για την 
ανωτέρω μισθολογική εξομοίωση των Ανθ/μων, λογίζετα ι:

α. Ο χρόνος που πραγματικά διανύθηκε στον κατεχόμενο 
βαθμό.

β. Ο χρόνος αναδρομικής προαγωγής, όπου κατά τ ις  κε ί
μενες διατάξεις αναγνωρίζεται το ιούτος (173518/4669 από 
4-12-74 γνωμοδότηση Υπουργείου Οικονομικών).

γ. Ο Πέραν των 9 ετών παραμονής, συνολικά, στους βα
θμούς Ανθ/μου, Υπαξ/κού και Αστυφύλακα (άρθρο 3 Ν. 
1135/81).

3. Ως χρόνος συνολικής υπηρεσίας Ανθ/μου, για την ανω
τέρω μισθολογική εξομοίωση, λογίζετα ι που πραγματικά δια- 
νύθηκε στους βαθμούς Ανθ/μου, Υπαξ/κού και Αστυφύλακα.

4. Ο χρόνος παραμονής στον κατεχόμενο βαθμό ή ο χρό
νος συνολικής πραγματικής υπηρεσίας ως Ανθ/μου, 
Υπαξ/κού και Αστυφύλακα, υπόκειται στις ίδ ιες  μειώσεις, που 
υπόκειται και ο αντίστο ιχος χρόνος Αξ/κών (Κεφάλαιο Α' παρ. 
5γ).

5. Τ' ανωτέρω ισχύουν και για  τους:
α. Ανθ/μους που ανήκουν στις ε ιδ ικές υπηρεσίες του Σώ

ματος με εξαίρεση τους Ανθ/μους, που προέρχονται από 
Υπαξ/κούς, οι οποίοι έχουν προαχθεί ή θα προαχθούν στο 
εξής στον βαθμό του Ανθ/μου κατά τ ις  δ ιατάξεις του άρθρου 
3 του Ν. 772/78.

β. Ανθυπαστυνόμους, οι οποίοι έχουν προαχθεί ή προά- 
γοντα ι στο βαθμό τους επ' ανδραγαθία.

γ. Δόκιμους Αξ/κούς προερχόμενους από Ανθ/μους ή 
προαγόμενους σε Ανθ/μους κατά την διάρκεια της φοίτησής 
τους στην Σχολή (άρθρο 89 Ν.Δ. 3365/55).

δ. Ο χρόνος φοίτησης των Δοκίμων Αξ/κών από Ανθ/μους 
στη Σχολή Αξ/κών θεωρείτα ι σαν χρόνος, που διανύθηκε στο 
βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

ε. Ο χρόνος φοίτησης στην Σχολή Υπαξ/κών των Ανθ/μων, 
που διήλθαν από το βαθμό του Αστυφύλακα, θεωρείτα ι ότι 
διανύθηκε στο βαθμό του Αστυφύλακα.

Μισθολογίκές προαγωγές -  Προσαυξήσεις 
Αστυφυλάκων  -  Αρχιφυλάκων

1. Με βάση το ις  δ ιατάξεις των άρθρων 1 και 2 του Ν. 
1135/81. σε συνδυασμό υε το άρθρο 48 του Ν. 1481/84, οι Αστυ
φύλακες και Αρχιφύλακες προάγονται μισθολογικά ή λαμβά
νουν προσαυξήσεις, όταν συμπληρώσουν ορισμένα έτη πρα
γματικής υπηρεσίας, ως κατωτέρω:

α. Αστυφύλακες και Υπαξ/κο ίτου άρθρου 3 του Ν. 772/78.
(1) Μ ι σ θ ο λ ο γ ί κ έ ς  π ρ ο α γ ω γ έ ς .

(α) Ό τα ν  συμπληρώσουν 3 έτη υπηρεσίας προάγονται 
στον βαθμό του Επιλοχία (Υπαρχιφύλακα).

(β) Ό τα ν  συμπληρώσουν 10 έτη υπηρεσίας προάγονται 
στον βαθμό του Αρχιφύλακα.

(γ) Ό τα ν  συμπληρώσουν 16 έτη υπηρεσίας προάγονται 
στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

(δ)-Ό ταν συμπληρώσουν 24 έτη υπηρεσίας προάγονται 
στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β'.

(ε) Ό τα ν  συμπληρώσουν 26 έτη υπηρεσίας προάγονται 
στον βαθμό του Υπαστυνόμου Α'.

(στ) Ό τα ν  συμπληρώσουν 28 έτη υπηρεσίας προάγονται 
στον βαθμό του Αστυνόμου Β'.

(2) Μ ι σ θ ο λ ο γ ί κ έ ς  Π ρ ο σ α υ ξ ή σ ε ι ς .

Ό τα ν  συμπληρώσουν 22 έτη υπηρεσίας λαμβάνουν το 
μισό (1/2) του Υπαστυνόμου Β'.

β. Αρχιφύλακες προερχόμενοι από την παραγωγική Σχολή 
Υπαξ/κών, Αρχιφύλακες ειδικών Υπηρεσιών (με εξαίρεση 
τους προαχθέντες ή προαγομένους κατά τ ις  δ ιατάξεις του 
άρθρου 3 Ν. 772/78) και Αρχιφύλακες, που έχουν προαχθεί ή 
προάγονται επ’ ανδραγαθία.

(1) Μ ι σ θ ο λ ο γ ί κ έ ς  π ρ ο α γ ω γ έ ς .

(α) Ό τα ν  συμπληρώσουν 6 έτη υπηρεσίας στο βαθμό τους 
προάγονται στον βαθμό του Ανθυπαστυνόμου.

(β) Ό τα ν  συμπληρώσουν 16 έτη πραγματικής υπηρεσίας 
προάγονται στον βαθμό του Υπαστυνόμου Β'.

(γ) Ό τα ν  συμπληρώσουν 20 έτη πραγματικής υπηρεσίας 
προάγονται στον βαθμό του Υπαστυνόμου Α'.

(δ) Ό τα ν  συμπληρώσουν 28 έτη πραγματικής υπηρεσίας 
προάγονται στον βαθμό του Αστυνόμου Β'.

(2) Μ ι σ θ ο λ ο γ ί κ έ ς  π ρ ο σ α υ ξ ή σ ε ι ς .

Ό τα ν  συμπληρώσουν 12 έτη χορηγείτα ι το μισό (112) του 
Υπαστυνόμου Β'.

γ. Αστυφύλακες και Αρχιφύλακες εξερχόμενοι του Σώμα
τος, λόγω καταλήψεώς τους από το όριο ηλικίας ή για λόγους 
υγείας, ως παθόντες εν υπηρεσία και ένεκα  ταύτης ή λόγω 
θανάτου, που συνέβηκε κατά την υπηρεσία και ένεκα ταύτης, 
πριν από τη συμπλήρωση 26 ετών πραγματικής υπηρεσίας, 
προάγονται μισθολογικά στον βαθμό του Υπαστυνόμου Α', 
εφόσον έχουν συμπληρώσει 25ετή τουλάχιστον πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία και λαμβάνουν αποδοχές Υπαστυνόμου 
Β'.
(σχετικό το άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 1135/81 και άρθρο 48 του Ν. 
1481/84).
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Η μισθολογική προαγωγή τούτων γ ίν ετα ι την προηγού
μενη τη ς  εξόδου τους, γ ια τ ί τό τε  δημ ιουργείτα ι η γενεσ ιουρ 
γός της προαγωγής αιτία.

2. α. Οι μ ισθολογικές προαγωγές συνίσταντα ι στην χορή
γηση του βασικού μισθού και των επιδομάτων χρόνου υπηρε
σίας, ειδικών συνθηκών, εξομάλυνσης και στολής του βαθμού 
της μ ισθολογικής προαγωγής.

β. Οι Μ ισθολογικές προσαυξήσεις συνίστανται στην χο
ρήγηση του μισού τη ς  διαφοράς του βασικού μισθού Ανθυ- 
παστυνόμου με τα  αυτά έτη υπηρεσίας από του βασικού μι
σθού του Υπαστυνόμου Β' και του μισού της διαφοράς των 
επιδομάτων χρόνου υπηρεσίας, ειδικών συνθηκών, εξομά
λυνσης και στολής (Ανθυπαστυνόμου -  Υπαστυνόμου Β').

Οι μ ισθολογικές προσαυξήσεις ηαύουν να χορηγούντα ι 
από την χρονολογία  της μ ισθολογικής προαγωγής αυτών, 
που λαμβάνουν τ ις  προσαυξήσεις, στον βαθμό του Υπαστυ
νόμου Β'.

γ. Στους μ ισθολογικά προαγόμενους ή λαμβάνοντες μι- 
σθολογικές προσαυξήσεις χορηγούντα ι πέρα από τ ' ανωτέρω 
και τα επιδόματα ή οι αποζημιώσεις του βαθμού, που αυτο ί 
φέρουν, ή το ι υπερωριακής κ.λ.π. απασχόλησης, ε ιδ ικής απα
σχόλησης τυπογράφων κ.λ.π.

δ. Τ ις μ ισθολογικές προαγωγές και προσαυξήσεις της 
παραγράφου 1 δ ικα ιούντα ι με τ ις  ίδ ιες  προϋποθέσεις και οι 
μη εξ ιδιωτών προερχόμενοι Δόκιμο ι Αρχιφύλακες, καθώς και 
οι από Αρχιφύλακες προερχόμενοι Δόκιμο ι Αξ/κοί, ο δε χρό
νος φο ίτησής τους στις Σχολές θεω ρείτα ι σαν χρόνος που 
διανύθηκε στο βαθμό από τον οποίο προήλθαν, πλην των 
Δοκίμων Αρχιφυλάκων των προερχομένων εκ Δοκίμων Αστυ
φυλάκων που θεω ρείτα ι σαν χρόνος που δ ιανύθηκε στο βα
θμό του Αστυφύλακα.

3. Χρόνος πραγματικής υπηρεσίας γ ια  τ ις  μ ισθολογικές 
προαγωγές ή προσαυξήσεις των Αστυφυλάκων και Αρχιφυ- 
λάκων.

α. Για τον καθορισμό των κατά περίπτωση δικαιούμενων 
μισθολογικών προαγωγών και προσαυξήσεων, ως πραγματική 
υπηρεσία, λαμβάνετα ι υπόψη η υπηρεσία η διανυθείσα στην 
Ελληνική Αστυνομία και η προϋπηρεσία, που διανύθηκε στις 
Έ νοπ λες Δ υνάμεις ή στα Σώματα Ασφαλείας και το Λ ιμενικό, 
με εξα ίρεση του χρόνου:

(1) Της αργίας.
(2) Της προφυλακίσεως ή παρανόμου απουσίας, εφόσον 

επακολούθησε καταδίκη.
(3) Της έκτισης σ τερητικής της ελευθερ ίας  ποινής.
(4) Της άγνοιας.
(5) Της κανονικής άδειας πέραν της δ ικα ιούμενης.
(6) Της φο ίτησης στην αντίστο ιχο του δικα ιούχου παρα

γωγική Σχολή.
β. Σαν χρόνος μείωσης, λόγω φοίτησης στον αντίστο ιχο 

του βαθμού των δικαιούχων παραγωγική Σχολή, λογίζετα ι:
(1) Για τους Α στυφύλακες και Υπαξ/κούς του Ν. 772/78 ο 

χρόνος φο ίτησής τους στη Σχολή Αστυφυλάκων.
(2) Γ ια τους Α ρχιφύλακες παραγωγικής Σχολής Υπαξ/κών 

ο χρόνος φο ίτησής το υς  στη Σχολή Υπαξ/κών.
(3) Γ ια τους Α ρχιφύλακες ειδ ικών υπηρεσιών και Αρχιφύ

λακες προαγόμενους επ' ανδραγαθία ο χρόνος φοίτησής 
τους στη Σχολή Υπαξ/κών, εφ ' όσον εφο ίτησαν άλλως ουδείς 
χρόνος θα αφαιρείτα ι.

(4) Για τους Δόκιμους Α ξ/κούς τους προερχόμενους από 
Αρχιφύλακες, ο χρόνος φο ίτησής τους στη Σχολή Υπαξιωμα- 
τικών.

(5) Γ ια τους Δόκιμους Αρχιφύλακες, που προέρχονται από 
Α στυφύλακες ή από Δόκιμους Αστυφύλακες, ο χρόνος φοί
τησής τους στη Σχολή Αστυφυλάκων. Δ ιευκρ ιν ίζετα ι, στην 
προκειμένη περίπτωση, ότ ι ως χρόνος φοίτησης λαμβάνετα ι 
ο χρόνος πραγματικής φο ίτησής τους, όπως προκύπτει από 
τα ατομ ικά έγγραφα του καθενός και όχι ο χρόνος ο προερ
χόμενος από τον  ο ικείο  Κανονισμό.

γ. Γ ια τον υπολογισμό του χρόνου συνολικής πραγματικής 
υπηρεσίας, με συνάρτηση του οποίου χορηγούντα ι οι μισθο- 
λογ ικές προαγωγές και προσαυξήσεις, λαμβάνετα ι ως αφ ε
τηρία  η χρονολογία κατάταξης, η οποία αφα ιρείτα ι από την 
τρέχουσα ημερομηνία. Στο εξαγόμενο, που θα προκύψει, 
προστίθετα ι ο χρόνος προϋπηρεσίας και αφα ιρείτα ι ο χρόνος 
μείωσης.

δ. Γ ια την χορήγηση της μ ισθολογικής προαγωγής του 
Υπαστυνόμου Α' περιπτώσεις της παραγράφου 1 περ. γ ' του 
παρόντος κεφαλαίου απα ιτείτα ι 25ετής πραγματική συντά
ξιμη υπηρεσία, στην οποία δεν υπολογίζετα ι η προβλεπόμενη 
από το Ν. 142/74 πλασματική υπηρεσία (Σχετικό το  άρθρο 36 
του Π.Δ. 1041/79 «Περί Κώδικος Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων)».

4. Σχέσεις των λαμβανόντων μισθολογικές προαγωγές ή 
προσαυξήσεις Αστυφυλάκων -  Αρχιφυλάκων με τους ασφα
λ ισ τικούς φορείς.

α. Οι σχέσεις αυτών που λαμβάνουν μ ισθολογικές προα
γωγές και προσαυξήσεις με τους φορείς ασφάλισης (Τ.Α.Ο.Χ. 
-  Ε.Τ.Ε.Χ. -  Μ.Τ.Σ. -  Ε.Τ.Υ.Α.Π. —Τ.Α.Υ.Α.Π. -  Μ.Τ.Π.Υ. κ.λ.π.) 
δ ιέποντα ι από τ ις  ισχύουσες για κάθε ασφαλιστικό φορέα 
δ ιατάξεις.

β. Οι κρατήσεις υπέρ τρ ίτω ν ενεργού ντα ι κατά τα οριζό
μενα με τ ις  κε ίμ ενες  δ ια τάξεις  και δεν επ έρχετα ι καμμία 
μεταβολή από τον παρόντα νόμο (1643/81.

γ. Στις μ ισθολογικές προαγωγές που θα πραγματοποιούν
τα ι μετά την 1 -1 -1987 ως προς το προσωπικό που προέρχεται 
από την τέω ς Χωροφυλακή θα ενερ γε ίτα ι η εφάπαξ κράτηση 
της διαφοράς βασικού μισθού, λόγω προαγωγής, όπως γ ίν ε 
τα ι και με το  προσωπικό που προέρχετα ι από την τέω ς Αστυ
νομία Πόλεων. Γ ια όσους θα έχουν προαχθεί μ ισθολογικά προ 
της 1-1-1987 και δεν θα έχε ι γ ίν ε ι η κράτηση της διαφοράς, 
αυτή θα ενεργηθ εί με την βαθμολογική προαγωγή, εφόσον 
θα προηγηθεί της μισθολογικής.

Χορηγούμενα επιδόματα.

1. Με το άρθρο 2 του Ν. 1643/1986, παρέχονται τα εξής 
επιδόματα:

α. Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας.
β. Το επίδομα εξομάλυνσης διαφοράς μισθολογίου.
γ. Το επίδομα οικογενειακώ ν βαρών.
δ. Τα επιδόματα εορτών και αδείας.
ε. Το επίδομα ανθυγ ιε ινής και επ ικίνδυνης εργασίας.
στ. Το επίδομα στολής.
ζ. Το επίδομα ευδόκιμης παραμονής.
2. Οι προϋποθέσεις και ο τρόπος χορήγησης των ανωτέρω 

επιδομάτων έχε ι ως ακολούθως:
Επίδομα χρόνου υπηρεσίας.

1. Με το' άρθρο 2 του Ν. 1643/86 παρέχετα ι στους Αστυνο
μικούς επίδομα χρόνου Υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 9 του Ν. 1501 /1 984 (ΦΕΚ 194/84 τ.Α ') ανάλογα με τα έτη 
υπηρεσίας, ως ακολούθως:
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1 έτος υπηρεσίας ποσοστού 4%
3 » » 8%
5 » 12%
7 » 16%
9 » 20%

11 » 24%
13 » » 28%
15 » 32%
17 » 36%
19 » 40%
21 » 44%
23 » 48%
25 ·· 52%
27 » 56%
29 » 60%

2. Για τον καθορισμό του δικα ιούμενου επιδόματος χρό
νου υπηρεσίας λαμθάνονται υπόψη οι εξής υπηρεσίες:

(1) Η Υπηρεσία που έχε ι δ ιανυθεί με την ιδ ιότητα  του 
μονίμου ή εθελοντού Στρατιωτικού.

Η εν λόγω υπηρεσία υπολογίζεται από της εισόδου του 
στρατιωτικού στην οικεία  Σχολή ή από της κατάταξής του στο 
ο ικείο  Σώμα.

Στην έννοια της ανωτέρω υπηρεσίας περιλαμβάνεται και ο 
χρόνος, που δ ιανύετα ι σε οποιαδήποτε κατάσταση του Στρα
τιωτικού. εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται την διαγραφή του 
από την δύναμη του Σώματος και εφόσον αυτός θεωρείται 
από τ ις  δ ιατάξεις του Ο ικείου Οργανισμού ως χρόνος ενερ
γού υπηρεσίας.

Επομένως για την χορήγηση του χρονοεπιδόματος δεν 
υπολογίζεται ο χρόνος άγνοιας, λιποταξίας, παρανόμου 
απουσίας και αργίας δΓ απολύσεως. Α ντίθετα  ο χρόνος που 
έχει διανυθεί σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση συνυπολογί
ζετα ι για την χορήγηση του ανωτέρω επιδόματος.

(2) Η υπηρεσία που έχει προσφερθεί από τον Στρατιωτικό 
υπό την ιδ ιότητα  του ανακατεταγμένου στην συνέχεια της 
υποχρεωτικής στρατιω τικής του θητείας.

(3) Κάθε προϋπηρεσία σε θέση πολιτική ή στρατιωτική, ή 
σε θέση Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.. εφόσον αυτή αναγνωρίζεται σαν 
συντάξιμη κατά την εκάστοτε ισχύουσα συνταξιοδοτική Νο
μοθεσία.

(4) Στην έννοια της ανωτέρω προϋπηρεσίας περιλαμβά
νονται και:

α. Ο χρόνος υπηρεσίας των Αστυνομικών στην Εθνική 
Αντίσταση, ο οποίος έχει αναγνωρισθεί ως πραγματική εθε
λοντική στρατιωτική υπηρεσία, σύμφωνα με το  άρθρο 18 του 
Ν.Δ. 179/1969 και

β. Ο χρόνος στρατιω τικής θητείας (κληρωτού και εφ έ
δρου).

(5) Οι Υπηρεσίες που δεν είνα ι δυνατόν να υπαχθούν σε 
καμμία από της ανωτέρω περιπτώσεις δεν θα υπολογίζονται 
για την χορήγηση του χρονοεπιδόματος, εκτός εάν αυτές 
από ε ιδ ικές δ ιατάξεις θεωρούνται σαν χρόνος πραγματικής 
στρατιωτικής υπηρεσίας.

3. Για τον υπολογισμό του χρόνου συνολικής υπηρεσίας.

σε συνάρτηση του οποίου καθορίζετα ι κατά περίπτωση το 
δικα ιούμενο χρονοεπίδομα, λαμβάνεται ως αφετηρία  η χρο
νολογία κατάταξης, η οποία αφα ιρείτα ι από την τρέχουσα 
ημερομηνία. Στο εξαγόμενο που προκύπτει προστίθεται ο 
χρόνος προϋπηρεσίας (4-) και αφα ιρείτα ι ο χρόνος μείωσης

Το νέο εξαγόμενο εκφράζει τον συνολικό χρόνο υπηρε
σίας. που αποτελεί την βάση καθορισμού του δικαιούμενου 
ποσοστού χρονοεπιδόματος.

4. Κατά τον υπολογισμό του χρονοεπιδόματος πρέπει να 
έχετε  υπόψη σας και τα εξής:

α. Στον χρόνο υπηρεσίας συνυπολογίζεται και η χρονολο
γία κατάταξης.

β. Τα πλήρη έτη από της κατάταξης συμπληρούνται την 
προηγούμενη της αντιστοίχου ημερομηνίας εκάστου των 
επομένων ετών.

γ. Κατά την μετατροπή των ημερών σε μήνες, εξάμηνα και 
έτη. ο μήνας λογίζετα ι δ ιάρκειας 30 ημερών, το εξάμηνο δι
άρκειας 180 ημερών και το έτος 360 ημερών.

δ. Χρόνος υπηρεσίας εκφραζόμενος σε μισό μήνα νοείτα ι 
ο χρόνος 15 ημερών, ανεξάρτητα της διάρκειας του μήνα, 
εκφραζόμενος δε σε μισό έτος νοείτα ι ο χρόνος των έξ ι (6) 
μηνών, ανεξάρτητα της διάρκειας του έτους.

ε. Εάν το μισό του μήνα αρχίζει την πρώτη ημέρα ορισμέ
νου μήνα, λήγει την 15η ημέρα του ίδιου μήνα, ανεξάρτητα 
της διάρκειας του μήνα αυτού.

στ. Εάν η χρονολογία αφετηρίας συμπέσει με την πρώτη 
ημέρα ορισμένου μήνα, τα πλήρη έτη συμπληρούνται την 
τελευτα ία  ημέρα του προηγούμενου μήνα εκάστου των επο
μένων ετών.

ζ. Εάν το έτος κατάταξης είνα ι δίσεκτο και το έτος αναφο
ράς δεν είνα ι δ ίσεκτο τό τε  η αντίστοιχη ημέρα της 28ης και 
29ης Φεβρουάριου του έτους κατάταξης θεω ρείτα ι η τελ ευ 
ταία (28η) ημέρα του μήνα Φεβρουάριου του έτους αναφο
ράς.

η. Εάν η διάρκεια μιας κατάστασης εκφράζετα ι σε ακέραιο 
αριθμό μηνών, τό τε  σαν ημέρα λήξης αυτής λογίζετα ι η προη
γούμενη της αντίστο ιχης ημέρας του μήνα της έναρξή της.

θ. Εάν η διάρκεια μιας κατάστασης είνα ι 2 μηνών και η 
έναρξή της συμπίπτει με την τελευτα ία  ημέρα του μήνα Φε
βρουάριου (28η ή 29η). τό τε  αυτή λήγει την 27η ή την 28η 
Απριλίου, αντίστοιχα.

ι. Εάν η διάρκεια μιας κατάστασης είνα ι 15νθήμερο και 
αρχίζει την 26 Φεβρουάριου τό τε  αυτή θα λήξει την 10η Μαρ
τίου του ίδιου έτους.

5. Το χρονοεπίδομα καταβάλλεται μαζί με τον βασικό μι
σθό στην αρχή κάθε μήνα και καταλογίζετα ι στον ΚΑΕ 0421 
και ειδ ικό φορέα 43 -  200.

6. Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας διακόπτεται ή μειούτα ι 
στις περιπτώσεις που διακόπτεται ή μειώνεται και ο βασικός 
μισθός, υπόκειται δε σε φορολογία εισοδήματος.

7. Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, σαν πάγιο παρακολού
θημα του βασικού μισθού, υπολογίζεται:

α. Στις αποδοχές τριμήνου του άρθρου 57 του Α.Ν. 
1854/51. όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 
2500/1953.
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6. Στην ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση (άρθρο 9 Ν 
754/1978).

γ. Στα έξοδα κηδείας των αποθιούντων Αστυνομικών.
δ. Στα δώρα αδείας, εορτών Πάσχα και εορτών Χριστου

γέννων (άρθρο 13 παρ. 1 Ν. 1505/84) και στην Α.Τ.Α., που 
καταβάλλετα ι από 1-5-84, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 9091 /295 
από 25-1 -82 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, όπως τρ ο 
ποποιήθηκε με την un' αριθ. 8418/231 από 25-1-84 ομοία.

ε. Στις αποδοχές των Αστυνομικών γεν ικά  που τελούν  σε 
οποιαδήποτε κατάσταση.

στ. Στα βοηθήματα των άρθρων 16, 21,44 και 49 του Α.Ν. 
1854/51. όπως αυτά τροποποιήθηκαν από το Ν.Δ. 208/74, κα
θώς και στα βοηθήματα του άρθρου 39 παρ. 6 του Ν. 1481 /84 
κα ιτω ν άρθρων 59 του Ν.Δ. 1502/1950 και I! του Ν.Δ. 3768/57.

Επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου.

1. Με το  άρθρο 2 του Ν. 1643/86 παρέχετα ι επίδομα εξ
ομάλυνσης διαφορών μισθολογίου, ορ ιζόμενο κατά μήνα και 
βαθμό, ως εξής:

α. Για τους Δόκιμους, Αστυφύλακες, Αρχιφύλακες, Υπα- 
ξιω ματικούς και Ανθυπαστυνόμους και αντίσ το ιχους δρα
χμές 2.500.

β. Για τους Υπαστυνόμους ΕΓ μόνο και αντίσ το ιχους βρά
χους δραχμές 2.000.

2. Δ ιευκρ ιν ίζετα ι ότ ι οι Αστυνομ ικο ί οι οποίοι λαμβάνουν 
αποδοχές Υπαστυνόμου Α' και άνω, δηλαδή στους βαθμούς 
που δεν χορηγε ίτα ι το  επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μι
σθολογίου, δεν δ ικα ιούνταΓτο επίδομα τούτο.

Παράδειγμα: Έστω Ανθυπαστυνόμος ο οποίος λαμβάνει 
αποδοχές του βαθμού του. δ ικα ιούτα ι επίδομα εξομάλυνσης 
διαφορών μισθολογίου 2.500 δραχμών που χορηγε ίτα ι στο 
βαθμό αυτό. Εάν ο Ανθυπαστυνόμος αυτός προαχθεί ο ικονο
μικά στο βαθμό του Υπαστυνόμου Β' θα λάβει επίδομα εξομά
λυνσης διαφορών μ ισθολογίου 2.000 δραχμές που χορηγείτα ι 
στο βαθμό αυτό. Εάν ο ίδ ιος ο Ανθυπαστυνόμος προαχθεί 
ο ικονομΙκά στον βαθμό του Υπαστυνόμου Α ’ δ ιακόπτετα ι το 
χορηγούμενο επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου, 
γ ια τ ί δεν χ ορηγε ίτα ι στον βαθμό αυτό, του οποίου τ ις  αποδΌ- 
χές λαμβάνει.

3. Το επίδομα εξομάλυνσης διαφορών μισθολογίου κατα
βάλλεται, όπως και οι αποδοχές στην αρχή κάθε μήνα και 
κα ταλογίζετα ι στον Κ.Α.Ε. 0426 και Ειδικό Φορέα 43 -  200.

4. Το επίδομα τούτο  υπόκειτα ι στις κρατήσεις των επιδο
μάτων, ή το ι 1% για  τους ασφαλισμένους στο Μ.Τ.Π.Υ., 1% 
υπέρ υγειονομ ικής περίθαλψης και στην φορολογία  εισοδή
ματος.

Επίδομα οικογενειακών βαρών.

1. Με το  άρθρο 2 του Ν. 1643/1986, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 11 του Ν. 1505/84, χορηγε ίτα ι από 1-7-1986 επίδομα 
οικογενειακώ ν βαρών σε όλους τους Αστυνομ ικούς (αδιά
κριτα από φύλο) και αντίστο ιχους, σε ποσοστό επί του βασι
κού μισθού του 24ου μισθολογικού κλιμακίου των Δημοσίων 
υπαλλήλων, ως εξής:

α. Έ γγαμος χωρίς παιδιά 10%.

β. Για κάθε παιδί το  επίδομα προσαυξάνεται:
(1) Για τα ‘δύο πρώτα 5% για  το  καθένα.
(2) Για το  τρ ίτο  παιδί 7%.
(3) Για το τέτα ρ το  παιδί 10%.
(4) Για καθένα από πέντε παιδιά και πάνω 15%.

2. Το επίδομα αυτό χορηγε ίτα ι για  παιδιά προερχόμενα

από νόμιμο γάμο, φυσικά, θετά, νομιμοποιηθέντα και ανα
γνωρισμένα, εφόσον ε ίνα ι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο 
έτος τη ς  ηλ ικ ίας τους.

Η καταβολή του επ ιδόματος μετά το  18ο έτος της ηλικίας 
δ ικα ιολογείτα ι μόνον για παιδιά, που ε ίνα ι σωματικά ή πνευ
ματικά ανίκανα για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος.

3. Ειδικά για παιδιά, που φο ιτούν σε ανώ τερες ή ανώτατες 
σχολές, το επίδομα παρέχετα ι και κατά το χρόνο φοίτησής 
τους, όπως αυτός προβλέπεται από τον οργανισμό κάθε σχο
λής και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους 
της ηλικ ίας τους.

4. Σε περίπτωση συνέχισης της φο ίτησης στη μέση εκπαί
δευση το  επίδομα καταβάλλετα ι μέχρι τη συμπλήρωση του 
19ου έτους της ηλικ ίας τους.

5. Κατά τη διακοπή του επ ιδόματος αυτού, λόγω συμπλή
ρωσης των ανωτέρω κατά περίπτωση ορίων ηλικίας, ως ημέρα 
γέννησης των παιδιών θεω ρείτα ι πάντοτε η 31 Δεκεμβρίου 
του έτους γέννησής τους.

6. Στην περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ε ίνα ι υπάλληλοι 
του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. ή συνταξιούχο ι των υπηρε
σιών αυτών, ο καθένας θα παίρνει το  μισό από το  προβλεπό- 
μενο, κατά περίπτωση, επίδομα στην παράγραφο 1.

Για συζύγους υπαλλήλους συνδικα ιούχους του ο ικογε
νειακού επιδόματος, οι οποίοι μετά την εφαρμογή του Ν. 
1505/84 δεν έχουν υποβάλει δήλωση για το  επίδομα αυτό, η 
επιλογή γ ια  τη λήψη ολόκληρου του επ ιδόματος από τον έναν 
των συζύγων, στην περίπτωση που το έπαιρναν από μισό, 
καθώς και η επιλογή για τη λήψη από τον άλλο σύζυγο στην 
περίπτωση, που το  έπαιρνε ο ένας από τους δύο. μπορεί να 
γ ίν ε ι μόνο με αμετάκλητη κοινή δήλωση.

Στη δήλωση αυτή πρέπει να αναφ έρετα ι ο χρόνος από τον 
οποίο επιθυμούν τη νέα ρύθμιση, που δεν μπορεί σε καμμία 
περίπτωση να α νατρέξε ι πριν από την ημερομηνία  υποβολής 
της (Σχετικό υπ’ αριθ. 5276/22 από 16-1-86 έγγραφο Γ.Λ.Κ.).

7. Σε περίπτωση λύσης του γάμου, λόγω θανάτου ή διαζυ
γίου, ο επιζών σύζυγος ή αυτός που ασκεί νόμιμα ή με δ ικα
στική απόφαση τη γονική μέριμνα, παίρνει μόνο το ποσοστό 
του επ ιδόματος της παραγράφου 1, που αντισ το ιχε ί στα παι
διά, ανάλογα με τον αριθμό τους, εφόσον ε ίνα ι δ ικα ιούχος 
του επ ιδόματος αυτού.

8. Η διάταξη της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζε
τα ι και στην περίπτωση διάστασης. Στην περίπτωση αυτή, 
εφόσον ο ένας των συζύγων δεν ε ίνα ι συνδικαιούχος επιδό
ματος οικογενειακώ ν βαρών κατά την παράγραφο 6, ο δ ι
καιούχος παίρνει ολόκληρο το  επίδομα.

9. Γ ια την καταβολή του επ ιδόματος οικογενειακώ ν βαρών 
στους δ ικα ιούχους απαιτούντα ι τα εξής, κατά περίπτωση, δι- 
κα ιολογητικά:

α. Γ ια τα τέκνα  ηλ ικ ίας κάτω των 18 ετών:

(1) Υπεύθυνη δήλωση, συντασσόμενη σε απλό χαρτί, χαρ- 
τοσημασμένη (με 20 δραχμές χαρτόσημο) και θεωρημένη 
(ατελώς) για το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος.

Στην δήλωση αναγράφοντα ι τα εξής στοιχεία:
(α) Το όνομα και η χρονολογία  γεννήσεω ς κάθε τέκνου.
(θ) Ό τ ι τα τέκνα  προέρχονται από νόμιμο γάμο ή είνα ι 

φυσικά ή θετά  ή νομιμοποιημένα.

(γ) Οτι τα τέκνα  ε ίνα ι άγαμα, εφόσον τούτο  δεν συνάγετα ι 
από την  ηλ ικ ία  τους.

Σημειώ νετα ι ό τ ι τεκμήρ ιο  αγαμίας υπάρχει, όταν τα μεν 
θήλεα τέκνα  έχουν ηλικ ία  μ ικρότερη 'τω ν 14 ετών, τα δε άρ-
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ρενα μικρότερη των 18 ετών (άρθρο 135 Α.Κ.).

|
(δ) Ό τ ι δεν καταβάλλεται επίδομα οικογενειακών βαρών 
σε κανένα από τους γονείς  από άλλη πηγή. Εάν οι δικαιούχοι 
του επιδόματος οικογενειακών βαρών το δ ικα ιούνται και από 
άλλες πηγές, να δηήώνουν την πηγή από την οποία επιθυμούν 
να πάρουν το επίδομα αυτό.
(ε) Οτι ο δηλών δεν είνα ι διαζευγμένος ούτε ευρίακετα ι 

σε διάσταση ή ότι είνα ι διαζευγμένος, αλλά βαρύνεται με την 
συντήρηση των τέκνων του και συγκατοικεί με αυτά.

(2) Ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, εφόσον δεν έχει υπο
βληθεί τέτο ια  πράξη στην υπηρεσία του δηλούντος για 
οποιαδήποτε άλλη α ιτία  (φορολογία εισοδήματος κ.λ.π.).

θ. Για τέκνα  που φοιτούν σε Ανώτερες ή Ανώτατες Σχο
λές:

(1) Υπεύθυνη δήλωση, συντασσόμενη όπως παρα/ιάνω, 
στην οποία να δηλώνεται επιπλέον η Σχολή που φοιτά το 
τέκνο και ότι αυτή είνα ι Ανώτερη ή Ανώτατη ή ισότιμη με 

. αυτές.

(2) Βεβαίωση της αρμόδιας Σχολής περί εγγραφής του 
τέκνου σ' αυτήν και του προθλεπόμενου συνολικού χρόνου 
φοίτησης για αποπεράτωση των Σπουδών.

γ. Γ ια τέκνα  που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλ ι
κίας, όχι όμως και το 19 έτος και φοιτούν στη Μέση Εκπαί
δευση:

(1) Υπεύθυνη δήλωση, συντασσόμενη όπως παραπάνω, 
στην οποία να δηλώνεται επί πλέον το Λύκειο ή Μεταλυ- 
κειακό Κέντρο ή άλλη Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης.

(2) Βεβαίωση του Λυκείου ή Μ εταλυκειακού Κέντρου ή 
άλλης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης από την οποία να προκύ
πτει η εγγραφή και η φοίτησή του.

δ. Για τέκνα σωματικά ή πνευματικά ανάπηρα:
(1) Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, συντασσόμενη 

όπως ανωτέρω, στην οποία θα δηλώνεται επιπροσθέτως ότι 
το τέκνο είνα ι σωματικά ή πνευματικά ανίκανο προς άσκηση 
κάθε βιοποριστικού επαγγέλματος.

(2) Απόφαση της εδρεύουσας σε κάθε Νομό Υγειονομικής 
Επιτροπής από την οποία να προκύπτει ότ ι το τέκνο παρου
σιάζει αναπηρία 67% και άνω από διανοητική καθυστέρηση ή 
φυσική αναπηρία.

Για την έκδοση της απόφασης αυτής θα ακολουθείτα ι η 
διαδικασία, που καθορίζεται με την υπ' αριθ. Κ. 1576 από 
10-9-75 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Κοι
νωνικών Υπηρεσιών.

Η απόφαση αυτή θα ανανεώνεται στην αρχή κάθε έτους.
10. Τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παράγραφο δι- 

καιολογητικά θα υποβάλλονται στο 4ο Τμήμα της Δ/νσης 
Οικονομ'κών/Κ.Δ.Υ. (Διαχείριση Χρηματικού), Αριστοτέλους 
175, με μέριμνα των Υπηρεσιών στις οποίες υπηρετούν οι 
δικαιούχοι.

11. Σε όλες τις  περιπτώσεις μεταβολής των προϋποθέ
σεων χορήγησης του επιδόματος οικογενειακών βαρών, συν
επαγόμενης την διακοπή ή την μείωση αυτού θα υποβάλλεται 
από τους δικαιούχους, υπεύθυνη δήλωση, συντασσόμενη 
επίσης ως ανωτέρω, ατελώς.

Το 4ο Τμήμα Δ /νσης Οικονομικών/Κ.Δ.Υ. (Διαχείριση 
Χρηματικού) θα προβαίνει, αυτεπάγγελτα, στην διακοπή ή τη

μείωση του επιδόματος τούτου, στις περιπτώσεις εκείνες, 
που διαπιστούται από τον έλεγχο των υποθληθέντων δικαιο- 
λογητικών ή μηχανογραφικά, ότι εξέλιπαν ή μεταβλήθηκαν οι 
προϋποθέσεις χορήγησης αυτού.

12. Οι αρνητικές μεταβολές της ο ικογενειακής κατάστα
σης του Αστυνομικού προσωπικού, ήτο ι οι συνεπαγόμενες 
την διακοπή ή μείωση επιδόματος οικογενειακών βαρών ή 
μείωση των φορολογικών εκπτώσεων, θα γνωστοποιούνται 
αμέσως στο 4ο Τμήμα Δ /νσης Οικονομικών/Κ.Δ.Υ. (Δ ιαχεί
ριση Χρηματικού), όπως στην προηγούμενη παράγραφο ορί
ζεται.

13. Η Διεύθυνση Πληροφορικής/Κ.Δ.Υ. με βάση το μαγνη- 
τικό αρχείο, που τηρεί, θα ελέγχει κάθε μήνα το νόμιμο ή όχι 
της καταβολής του επιδόματος οικογενειακών βαρών και των 
ενεργουμένων φορολογικών μειώσεων και θα προβαίνει αυ
τεπάγγελτα στην διακοπή των αντίστοιχων παροχών, στις 
περιπτώσεις κατά τ ις  οποίες εξέλιπαν ή μεταθλήθηκαν οι 
προϋποθέσεις συνέχισης αυτών.

Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο 4ο Τμήμα 
Δ /νσης Οικονομικών/Κ.Δ.Υ. (Διαχείριση Χρηματικού) για την 
επαλήθευση αυτών με βάση τα τηρούμενα απ' αυτό δικαιολο- 
γητικά κάθε μισθοδοτούμενου.

14. Τα δικα ιολογητικά χορήγησης, αυξομείωσης και δια
κοπής του επιδόματος οικογενειακών βαρών θα παραμένουν 
στο Αρχείο του 4ου Τμήματος Δ /νσης Οικονομικών/Κ.Δ.Υ. 
(Διαχείριση Χρηματικού).

Στην Υπηρεσία παρέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου του 
Υ.Δ. Τάξης θα αποστέλλεται κάθε μήνα, ως μόνο δικαιολογη- 
τικό, κατάσταση των νέων μεταβολών, υπογεγραμμένη από 
την ταμιακή Επιτροπή και θεωρημένη ατελώς από τον προϊ
στάμενο της Δ ιαχείρισης Χρηματικού.

15. Το Επίδομα τούτο θα δ ικα ιολογείτα ι μετά των λοιπών 
μηνιαίων αποδοχών στην αρχή κάθε μήνα, θα καταχωρίζεται 
σε ξεχωριστή στήλη στη μισθαπόδειξη και θα καταλογίζεται 
στον Κ.Α.Ε. 0423 και Ειδικό Φορέα 43 -  200.

16. Το Επίδομα Ο ικογενειακών βαρών αποτελεί πάγιο 
παρακολούθημα του βασικού μισθού και ως εκ τούτου υπο
λογίζετα ι:

α. Στις αποδοχές τριμήνου (άρθρο 57 του Α.Ν. 1854/51, 
όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 2500/1953).

β. Στα έξοδα κηδείας των αποβιούντων Αστυνομικών.
γ. Στις αποδοχές των Αστυνομικών γενικά, που τελούν σε 

οποιαδήποτε κατάσταση (διαθεσιμότητα, αργία κ.λ.π.).
17. Αντίθετα το επίδομα οικογενειακών βαρών ΔΕΝ υπο

λογίζετα ι:

α. Στο παρεχόμενο, αντί σύνταξης, βοήθημα των άρθρων 
16, 21, 44 και 49 του Α.Ν. 1854/51, όπως αυτά τροποποιήθηκαν 
από τ ις  δ ιατάξεις του Ν.Δ. 208/1974 και

β. Στα παρεχόμενα βοηθήματα του άρθρου 39 του Ν. 
1481 /84, του άρθρου 19 του Α.Ν. 1502/50 και του άρθρου 11 
του Ν.Δ. 3768/57.

18. Το επίδομα Ο ικογενειακών βαρών, σαν πάγιο παρακο
λούθημα του βασικού μισθού, διακόπτεται ή μειούτα ι στις 
περιπτώσεις κατά τις  οποίες δ ιακόπτεται ή μειώνεται και ο 
βασικός μισθός. Τούτο υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος. 
Το ύψος αυτού καθορίζετα ι χωρίς διο ικητική πράξη.

Συνεχίζεται στο επόμενο τεύχος
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ*/
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Δεν μ ιλάει... καλά αυτός.
2. Κομψά, χαριτωμένα. -  Για ό

λους αυτά.
3. Τσέχος συγγραφέας. -  Μουσικό 

όργανο.
4. Αναφέροντα ι και με τα... τέρα 

τ α . -  Ακτογραφ ικός όρος.
5. Ό ρος του  τέν ις . -  Σύρος πολι

τικός. -  Αγγλική δ ιάζευξη.
6. Μας κόβονται... φραστικά. -  

Βαλκανική πρωτεύουσα.
7. Μ έλος του τρ ίο  Στούτζες. -  Α

μυντικά όπλα.
8. Γάλλος θεατρ ικός συγγραφέας. 

-  Γραμμή πλοίων (καθ.).
9. Μ οντέλο τη ς  Φολκς - Βάγκεν. -  

Ο υδέτερο δεικ τ ική ς  αντωνυ
μίας (πληθ.).

10. Θοδωρής... αλλοδαπός. -  Ά γγε 
λος του  ζωροαστρισμού. -  Γερ
μανός χειρουργός.

11. Ανοιξιάτικα. -  Στίβος ταυρομα
χιών.

12. Ε ίδος μπάρ (ξεν.) -  Πόλη της 
Τ ουρκίας.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Μπορεί να είνα ι... δηλώσεις.
2. Η μυθική Κυβέλη. -  Είναι η 

«Οδύσσεια». -  Υποθετικός σύν
δεσμος.

3. Βαθμός... αριστούχου. -  Πάμ
φτωχα.

4. Είναι γεμάτα δέντρα. -  Απόβα
ρο. -  Συνεχόμενα στο αλφάβη
το.

5. Υπάρχουν στο... κουτί. -  Ποτάμι 
του Βελγίου. -  Παρομοιάζει.

6. «Εφτάψυχα» ζώα. -  Δημή- 
τρης...: ηθοποιός μας.

7. Πόλη του νομού Κοζάνης.
8. Ήταν η μυθική Ησιόνη. -  Θεά 

της  σκανδιναβικής μυθολογίας.
9. Μια νότα. -  Παλαβά. -  Αρχαία 

ονομασία του Βόλγα.
10. Εφτανήσιος... κύριος. -  Τούρκι

κο γλύκισμα.
11. Λογικό ο άνθρωπος. -  Μάρκα 

σοκολάτας. -  Μ ικρό το πλάτος 
του  (ουδ.).

12. Κερκυραίος μουσουργός. -  Η 
πάπια επιστημονικά.

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 ■
3 ■ ■
4 ■ Β ι■
6 ■
7 ■ V8

9 ■
10 ■
11 ■
12 ■ •

ΛΥΣΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟΥ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ. -  ΣΑΣ
2. ΥΦΑΛΑ. -  A IT I ATΟ
3. ΝΕΤΑ. -  ΟΙΔΙΠΟΥΣ
4. ΕΛΙΚΑΣ. -  ΟΜΟ. -  ΛΑ
5. ΡΩΣ. -  ΛΙΜΠΑ
6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ
7. ΟΙ. -  ΑΚΙ. -  ΙΩΝΙΑ
8. ΟΛΥΤΣ. -  ΔΟΣΗ
9. ΛΩ. -  Η ΣΠΟΔΟΣ

10. ΤΟΜΑΡΙΑ. -  ΑΚΟΝΙ
11. ΑΛΑΣ. -  ΠΑΡΙΣΙ
12. ΠΟΣ. -  ΣΠΙΘΑΝ. -  ΚΑ
13. ΙΣΑΥΡΙΑ. -  ΣΑΚΗΣ

ΚΑΘΕΤΑ

1. ΣΥΝΕΡΓΟ. -  ΤΑΠΙ
2. ΩΦΕΛΩ. -  ΙΟΒΟΛΟΣ
3. ΜΑΤΙΣ. -  ΜΑΣΑ
4. ΑΛΑΚ. -  ΠΑΥΛΑΣ
5. ΤΑ. -  ΑΛΕΚΤΩΡ. -  ΣΡ
6. ΟΣΙΡΙΣ. -  ΠΙ
7. ΚΑΙ. -  ΜΙ. -  Η ΑΠΙΑ
8. ΕΙΔΟΠΟΙΟΣ. -  ΑΘ
9. ΣΤΙΜΑΡΩ. -  ΠΑΡΑΣ

10. ΙΠΟ. -  ΙΝΔΟΚΙΝΑ
11. Σ Α Ο .- ΗΣΙΟΔΟΣ
12. ΑΤΥΛ. -  ΜΑΣΟΝΙΚΗ
13. ΣΟΣΑΤΟ.- ΗΣΙ. -  ΑΣ



•  Η Ιερά Σύνοδος της εκκλησίας της Ελλάδος εκφρά
ζει στον Υπουργό Δημ. Τάξης κ. Αντώνη Δροσο- 
γιαννη, τις ευχαριστίες της για την προσφορά, συμ
παράσταση, συμμετοχή καί συνεργασία της υπ’ αυ
τόν υπηρεσίας κατά την επίσημη επίσκεψη της 
Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Δημη- 
τρίου εις την εκκλησίαν και χώρα μας.

•  Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ.κ. Καλλίνικος με επι
στολή του προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. κ.Νίκωνα 
Αρκουδέα τον ευχαριστεί για την συνεργασία προ 
την κοινήν ρύθμιση των λεπτομερειών της υποδοχής 
και άφιξις στον Πειραιά της Ιερός και θαυματουργι- 
κής εικόνας «Άξιον Εστί». Επίσης ευχαριστεί για την 
τήρηση της τάξης κατά την προσκύνηση της ίδιας 
εικόνας.

•  Ο Συμβολαιογράφος κ. Οδυσσέας Ξενογιάννης 
μέσω της τοπικής εφημερίδας της Καλαμάτας «ΣΗ
ΜΑΙΑ» της 23/12/87 ευχαριστεί τον Διοικητή και

Ιτους άξιους άνδρες της Γενικής Ασφάλειας Καλαμά
τας οι οποίοι μέσα σε λίγες ώρες κατόρθωσαν να 
εντοπίσουν και να συλλάβουν τους διαρρήκτες που 
με τρόπο αδίστακτο και βάναυσο διέρρηξαν την κα
τοικία του.

•  Το Διοικητικό Συμβούλιο του ερασιτέχνη ΟΦΗ θεω
ρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει θερμά την 
Αστυν. Διεύθυνση Ηρακλείου Κρήτης, τον Διοικητή  
Τροχαίας Ηρακλείου, τον Υπαστυνόμο A' Ε. Κλώνζα 
και τον Διοικητή του Τμήματος Τάξης Ηρακλείου 
Κρήτης για την βοήθεια, προσφορά και συμπαρά
σταση προς το Σωματείο κατά τη διεξαγωγή του 2ου 
Διεθνούς Μαραθωνίου δρόμου στη μνήμη του Π. 
Βαρδινογιάννη που έγινε στή πόλη στις 15 Νοεμ
βρίου.

•  Οι κ.κ. Σταμάτιος Μπουράκης και Νικόλαος Καλαϊ- 
τζάκης ευχαριστούν και συγχαίρουν για την υπηρε
σιακή δραστηριότητα του Υπαστυνόμου Α Γεωργίου 
Πούλαρη, συνισταμένη στον εντοπισμό και τη σύλ
ληψη δύο κλεφτών που είχαν αφαιρέαει διάφορα 
αντικείμενα από τους ίδιους και από άλλους συνεπι
βάτες την 12/12/87 συνταξιδεύοντας με το FB ΚΥ- 
ΔΩΝΑ από το Πειραιά στα Χανιά.

•  Ο υποστράτηγος ε.α. κ. Δημ. Αρβανίτης με επιστολή 
του στον Υπουργό Δημ. Τάξης κ. Αντώνη Δροσο- 
γιάννη τον ευχαριστεί για την αποτελεσματική 
επέμβαση της Αμεσης Δράσης και Πυροσβεστικής σε 
πυρκαγιά που ξέσπασε στην πολυκατοικία όπου δια
μένει στην οδό Κύπρου 12-14 στην Πλατεία Αμερι
κής την 29/12/87.

•  Ο ταμίας της Κοινότητας Πεντέλης κ. Ιωάννης Ζό- 
μιος ευχαριστεί τον υπαστυνόμο Α' Κων/νο Γεωρ
γίου και τον αστυφύλακα Δημήτριο Γκόλια του Αστ. 
Τμήματος Πεντέλης για την επ' αυτοφώρω σύλληψη 
δράστιδας κλοπής χρημάτων του ταμείου της Κοινό
τητας.

•  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ασκού Θεσ/νίκης ευ 
χαριστεί για την προσφορά αστυνομικής δύναμης

του Τμήματος Τάξης Σοχού κατά την τελετή των απο
καλυπτηρίων της προτομής του στρατιώτη Ζήση Κα- 
ραγώγου. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τον αστυνόμο θ ' 
Αθανάσιο Κατσάρα. ανθυπαστυνόμο Νικόλαο Μάτο- 
γλο και τους αστυφύλακες Πασχάλη Παπακωνσταν
τίνου, Χαράλαμπο Εγγλέζο, Αθανάσιο Αδάμου. Ανα
στάσιο Λιάγκα και Γεώργιο Παζαρλίδη.

•  Το Σωματείο Μικροπωλητών και Εμπόρων Παζαριών 
Ελλάδας με επιστολή του προς τον Υπουργό Δημ. 
Τάξης ευχαριστεί την υπηρεσία για την άψογη στάση 
που κράτησε κατά την πορεία στη Βουλή των μελών 
του Σωματείου.

•  Ο Κ. Γεώργιος Σελετόπουλος ευχαριστε ί για την 
άμεση κοινητοποίηση των μοτοσυκλετιστών της 
υπηρεσίας μας και τη μετάβασή τους στο κοσμημα
τοπωλείο του στην οδό Παπαρηγοπούλου 15 όπου 
είχε ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

•  Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 8ου Δημ. 
Σχολείου Γιαννιτσών συγχαίρει και ευχαριστεί τον 
Διοικητή Τροχαίας Γ ιαννιτσών υπαστυνόμο Κων/νο 
Βουτσίδη και τους αστυφύλακες - τροχονόμους  Πα
ναγιώτη Χατζηγεωργίου, Μιχάλη Δημητριάδη, 
Ιωάννη Βασιλειάδη, Κων/νο Αμοιρίδη, Νικόλαο 
Μουζεβίρη, Γεώργιο Χαρούδη και Σταύρο Καρα- 
γιάννη για την προσφορά τους στη διάβαση των μ ι
κρών μαθητών του Σχολείου από κυκλοφοριακό  
κόμβο του συνοικισμού τους.

•  Ο κ. Μιχάλης Σταυρινός με επιστολή του προς τον 
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. ευχαριστεί τον Διοικητή της 
Αστυν. Διεύθυνσης Σάμου Δημήτριο Σκλήκα, τον 
Διοικητή του τμήματος Ασφαλείας Σάμου Κομνηνό 
Δαγγελή, τους αρχιφύλακες Δημήτριο Κορέα και 
Ηλία Παλαιάκη καθώς και τους αστυφύλακες Αντώνη 
Κυπραίο και Γιώργο Παυλακάκη γ ιατί με περίσσιο 
ζήλο και υπηρεσιακή συνείδηση κατόφεραν να συλ
λάβουν τους δράστες κλοπής που έγινε στο χρυσο
χοείο του την 8/11/87.

•  Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων 
(Τ.Ο.Ε.Β.) Νιγρίτας Φλαμπούρου ευχαριστεί τον αν
θυπαστυνόμο του Μανδρακίου Δημήτριο Τσιαβα- 
ρίδη καθώς και τα όργανα της αστυνομίας Μανδρα
κίου για την ανακάλυψη των 250 σωλήνων αδρεύ- 
σεως που εκλάπησαν από το εργοτάξιο του Τ.Ο.Ε.Β. 
τον περασμένο Απρίλιο.

•  Ο Α.Ο. Κρήτης ευχαριστεί το Τμήμα Τάξης Ηρα
κλείου καθώς και την Τροχαία Ηρακλείου για τα μ έ 
τρα που πήραν κατά το 9ο Ράλλυ Κρήτης την 8/11/87.

•  Το Σωματείο εμποροραπτών -  ραπτών Νίκαιας -  Κο
ρυδαλλού με επιστολή του στον Υπουργό Δημ. Τάξης 
ευχαριστεί για την άμεση και ενεργό παρουσία του 
Αστυν. Διευθυντού Νίκαιας, του Διοικητή του Ε' 
αστυνομικού τμήματος, τους άνδρες του Ε' αστυν. 
τμήματος, του περιπολικού καθώς και την υπηρεσία 
Σήμανσης Πειραιώς, κατά τη διάρρηξη που έγινε στο 
εμποροραφείο Χρ. Καπετανάκη και Κων. Παράσχου, 
Π. Τσαλδάρη 105 Νίκαια, το πρωί της 5/11/87.
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•  Η Έφη Τρυφωνόπουλου, χήρα του τ. Ταξιάρχου 
της ΕΛ.ΑΣ. Φώτη Τρυφωνόπουλου, και ο γ ιός τους 
Δημήτρης, ευχαρ ιστούν θερμότατα όλους όσους 
συμμετείχαν με κάθε τρόπο στο βαρύτατο πένθος 
τους για την απώλεια του λατρευτού τους σύζυγου 
και πατέρα. Ιδ ια ίτερα , ευχαριστούν και τους: Υπουρ
γό Δημόσιας Τάξης κ Αντώνη Δροσογιάννη, Γενικό 
Γραμματέα κ. Παναγιώτη Μορφωπό, την ηγεσία του 
Σώματος της ΕΛ.ΑΣ., αλλά και τους άλλους συναδέλ
φους του εκλιπόντος και όσους άλλους από το αστυ
νομικό σώμα τους συμπαραστάθηκαν στη συμφορά 
που τους  βρήκε.

Από παραδρομή, στο τεύχος Ιανουάριου 1988 και 
στη σελίδα 22 δεν αναγράφτηκε το  όνομα του Καθη
γητή κ. Αντώνη Κουτσελίνη, που δ ιεύθυνε τη συζή
τηση στρογγυλής τράπεζας που οργάνωσε η Εταιρεία 
Ο ικογενειακού Προγραμματισμού, με θέμα «Σεξουα
λική κακοποίηση - Βιασμός». Παρελείφθη επίσης το 
όνομα του εισηγητή κ. Αλεξανδρίτη και αντ' αυτού 
ανεγράφη το όνομα του αστυνόμου Α' Μπατίλα Πα
ντελή , ο οποίος δεν συμμετείχε στη συζήτηση.

•  Ο κ. Ελ. Λουπασάκης ευχαρ ιστεί θερμά τον Δ ιευ 
θυντή Ά μεσ ης Δράσης Αθηνών κ. Βλαχάκη για την 
συμπαράσταση των ανδρών της Ά μ εσ η ς Δράσης και 
του ίδ ιου κατά το θάνατο του αδελφού του Αντώνη 
Λουπασάκη.

•  Ο Νομάρχης Φλώρινας κ. Παναγιώτης Βασιλείου ευ
χαριστεί και συγχαίρει την Αστυνομική Δ ιεύθυνση 
Φλώρινας για τα άψογα και υποδειγματικά μέτρα 
που πάρθηκαν με αφορμή το διήμερο εορταστικών 
εκδηλώσεων (7 και 8/11 /87) για την 75η επέτειο  απε
λευθέρωσης της πόλης, τ ις  οποίες τίμησε με τη πα
ρουσία του και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

•  Αστυφύλακα Χρίστο Μανιουρά Α.Γ.Μ. 237787, Α.Τ. 
Δοϊράνης. Σχετικά με το ερώτημά σας, σας πληρο
φορούμε ότι δεν είνα ι δυνατό να αναγνωρίσετε τον 
χρόνο απουσίας σας ως συντάξιμο χρόνο.

•  Η Ιερά Κοινότητα Αγίου Όρους ευχαριστε ί θερμά 
τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης Αντώνη Δροσογιάννη 
για την παραδειγματική και άοκνο φροντίδα των 
Αξιωματικών και οπλιτών της ΕΛ.ΑΣ.

Σας ενδ ια φ έρ ε ι το περιοδικό 
«ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» τό τε 
γρ α φ τε ίτε  συνδρομητής.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
(Συνδρομή για ένα χρόνο (12 τεύχη): 1.000 δρχ.)

ΕΠΩΝΥΜΟ ................................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ......................................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ............................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ..............................................................................................................

ΤΗΛ.................................................................................................................................

Ημερομηνία

Η πληρωμή της συνδρομής μπορεί να γ ίνε ι: 
Ταχυδρομώντας (με απλή ταχυδρομική επιταγή) 1.000 
δρχ. στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175 
ΑΘΗΝΑ 112 51

(υπογραφή)
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Εορτασμός της 25ης Μαρτίου
Η ιστορική επέτειος της εθνικής παλι'γενεσίας του 

1821 γ ιορτάστηκε με ιδ ια ίτερη λαμπρότητα και επιση
μ ότητα 'σ ε^Χ εςτις  αστυνομικές υ π η ρ έτες  της χώ ρα^
όπου έγιναν συγκεντρώσεις, ομιλίες και αλ

λώσΕ ^κεντρ ο  των γιορταστικών αυτών εκδηλώσεων 
ήταν η Αθήνα, όπου στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση
ίο υ  *Γ»ε ξεχώρισε n W o yn  εμφΡν,ση ™ v πεζοπΟρών




