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της πολιτικής ηγεσίας του Υ.Δ.Τ. 
και της ηγεσίας της ΕΛ.ΑΣ.

Στους νέους Αρχιφύλακες τα 
πτυχία επέδωσε ο Υφυπουργός 
Δημόσιας Τάξης κ. Σήφης Βαλυ- 
οάκης.
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Υπαστ/μος Α' Νικόλαος Πολύ μέρος 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ 
Ανθ/μος Κων. Καραγιάννης 

Π.Υ. Κάτια Σαββίδου 

ΣΥΝΤΑΞΗ -  ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 
Π.Υ. Αντώνιος Γαλανόπουλος 

Π.Υ. Φώτης Μακροζαχόπουλος 
Π.Υ. Αγγέλα Ρήγα 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
Φωτογρ. Συνεργείο ΥΔΤ 

ΔΙΕΧΕΙΡΙΣΗ -  ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ 
Αρχ/κας Ελευθέριος Μουτσώκος 

Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη 
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Β. Οικονόμου 
Δημαράκη 20 -  Ρουφ 

Τηλ.: 64.30.903, 34.59.878 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
Διεύθυνση: 86.55.505 -  Επιμέλεια'ύλης -  Σύν
ταξη: 86.54.654, 86.74.230, 86.71.360 -  Διαχεί
ριση -  Διεκπεραίωση: 86.77.074 και 86.22.411 

(εσωτ. 200)
TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Αριστοτέλου 175 

112 51 Αθήνα

«Οι διατυπούμενες γνώμες 
στα επώνυμα άρθρα, απη- 
χούν τ ις  απόψεις του συγ
γραφέα και όχι της Υπηρε
σίας».
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Η προσωπική α σ φ ά λε ια  

Ε ν δ ε ίξ ε ις

Σ τα θ μ ο ί ε ξυ π η ρ έτη σ η ς  τα ξ ιδ ιω τώ ν. 

Ε λ εύ θ ερ ο ς  χ ρ ό ν ο ς  κα ι π ο ιό τη τα  ζωής.

Των θ λ ιβ ο μ ένω ν  η χαρά.

Ισχυρός κλο ν ισ μ ό ς  τη ς  έγ γ α μ η ς  συμβ ίω σης. 

Τα μ ε γ α λ ύ τε ρ α  θ ύ μ α τα  τω ν δ ια ζυγ ίω ν.

Τα π α ιδ ιά  που ε ίνα ι... μόνα  το υ ς .

Ο δ η γ ίες  γ ια  α κ ίνδ υ νη  κολύμβ ησ η .

Οι Ευρω παίο ι μπρος σ το  1992...

Το α π ατηλό  π α ιχ ν ίδ ι τη ς  ελπ ίδα ς. 

Ν ο μ ο λο γ ίες .

Α ν α λ α μ β ά ν ο ν τα ς  τη ν  Π ρ ο εδ ρ ία  τη ς  Ε.Ο.Κ. 

Ο ρκω μοσ ία  νέω ν υπ αστυνόμω ν Β' 

Ε π ισημάνσεις .

Α θ λη τ ισ μ ό ς .

Γ εγ ο ν ό τα  κα ι Σ υμβάντα .

Π ο ρ τρ α ίτα  συναδέλφ ω ν.

Ν έα  απ’ όλη τη ν  Ελλάδα.

Ο ε φ ιά λ τη ς  τη ς  Χ ιροσ ίμα .

Υ π ηρεσ ια κά  Νέα.

Θ ύμα το υ  κα θ ή κο ντο ς .

Έ ν α ς  γ ια  π ολλού ς  (Αστυν. Δ ιή γημ α )

Γ ια  τ ις  ευ χ ά ρ ισ τε ς  ώ ρες 

Α λ λη λο γρ α φ ία
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Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αρθρο 6 του Συντάγματος της Ελλάδας 1975/86

1. Κανένας δε συλλαμβόνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αιτιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επιδοθεί τη στιγμή 
που γίνεται ή σύλληψη ή η προφυλάκιση. Εξαιρούνται τα αυτόφωρα εγκλήματα.

2. Οποιος συλλαμβόνεται για αυτόφωρο έγκλημα ή με ένταλμα, προσάγεται στον αρμόδιο ανακριτή το αργότερο μέσα σε 
είκοσι τέσσερις ώρες από τη σύλληψη, αν όμως η σύλληψη έγινε έξω από την έδρα του ανακριτή, η προσαγωγή γίνεται μέσα στον 
απολύτως αναγκαίο χρόνο για τη μεταγωγή του. Ο ανακριτής οφείλει, μέσα σε τρεις ημέρες από την προσαγωγή, είτε να 
απολύσει τον συλληφβεντα είτε να εκδώσει ένταλμα φυλάκισης. Η προθεσμία αυτή παρατείνεται για δύο ημέρες, αν το ζητήσει
ουτος που έχει προσαχθεί, ή σε περίπτωση ανώτερης βίας που βεβαιώνεται αμέσως με απόφαση του αρμοδίου δικαστικού 
συμβουλίου.

3. Οταν περάσει απρακτη καθεμία από τις δύο αυτές προθεσμίες, κάθε δεσμοφύλακας ή άλλος, είτε πολιτικός υπάλληλος 
είτε στρατιωτικός, στον οποίο έχει ανατεθεί η κράτηση εκείνου που έχει συλληφθεί. οφείλει να τον απολύσει αμέσως. Οι 
παραβατες τιμωρούνται για παράνομη κατακράτηση και υποχρεούνται να επανορθώσουν κάθε ζημία που έγινε στον παθόντα και 
να τον ικανοποιήσουν για ηθική βλάβη με χρηματικό ποσό, όπως νόμος ορίζει.

4. Νομος ορίζει το ανώτατο όριο διάρκειας της προφυλάκισης, που δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος στα κακουργήματα 
και τους έξι μήνες στα πλημμελήματα. Σε εντελώς εξαιρετικές περιπτώσεις τα ανώτατα αυτά όρια μπορούν να παραταθούν για 
έξι και τρεις μήνες αντίστοιχα, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Η «προσωπική ασφάλεια» είναι μία ειδικότερη μορφή της εν γένει 
προσωπικής ελευθερίας, όπως διαγράφεται στο άρθρο 5 παρ. 3 του 
Συντάγματος, σε ό.τι αφορά τους τρόπους με τους οποίους ενδέχεται νο 
περιορίζεται το άτομο στις περιπτώσεις, κοτά τις οποίες «ουδείς κατα
διώκεται, συλλαμβάνεται, φυλακίζεται». Το άρθρο 5 παρ. 3 προστατεύει 
την προσωπική ασφάλεια με την έννοια ότι δεν επιτρέπει στο κρατικά 
όργανο να την θίγουν παρά μόνον «όταν κοι όπως ο νόμος ορίζει».

Για να κατοχυρώσει, όμως, περισσότερο την προσωπική ασφάλεια, 
το Σύνταγμα δεν επαφίετοι στο νόμο: με τις ειδικές διαδικαστικές -  
δικονομικές διατάξεις του άρθρου 6 ιδρύει θεσμικές εγγυήσεις για νο 
την προστατεύσει απέναντι και στον κοινό νομοθέτη και στη διοίκηση και 
στο δικαστή, οπό αυθαίρετες διώξεις, προσβολές κοι στερήσεις της 
προσωπικής (φυσικής -  σωματικής) ελευθερίας, κοι πιο συγκεκριμένο, 
οπό αυθαίρετες συλλήψεις, κρατήσεις ή φυλακίσεις (εκ μέρους κρατι
κών οργάνων).

Αυτό το εννοιολογικό περιεχόμενο της «προσωπικής ασφάλειας» 
υλοποιείται στις διάφορες επί μέρους ε γ γ υ ή σ ε ι ς  που θεσπίζονται 
από το Σύνταγμα με τις διατάξεις του άρθρου 6, οι οποίες καθορίζουν 
τους όρους, τις διατυπώσεις, τη δασική διαδικασία, τις προθεσμίες, 
ακόμη και τις κυρώσεις για ενδεχόμενη παράβασή τους, σε ό,τι αφορά 
ι δ ί ω ς  την κάταρξη της ποινικής δίωξης, ώστε η στέρηση της ελευθε
ρίας, έστω και προσωρινή, να μην είναι αυθαίρετη και έτσι η προσωπική 
ασφάλεια να είναι κατοχυρωμένη.

Στέρηση όμως της προσωπικής ελευθερίας, και ειδικότερα σύλληψη 
ή κράτηση, ενδέχεται να επέλθει, εκτός από την ποινική δίωξη, και για 
άλλους λόγους, που ανάγονται π.χ. στη δημόσια τάξη ή ασφάλεια ή υγεία 
κ.τ.τ. Εφόσον το Σύνταγμα δεν διακρίνει, ο ι ε γ γ υ ή σ ε ι ς  τ η ς  
π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  α σ φ ά λ ε ι α ς ,  που θεσπίζονται στο άρθρο 6, 
ισχύουν δασικά γ ια  κ ά θ ε  σ τ έ ρ η σ η  τ η ς  π ρ ο σ ω π ι κ ή ς  
ε λ ε υ θ ε ρ ί α ς .  Έτσι, ναι μεν δεν αντίκειται στο Σύνταγμα η καθιέ
ρωση υποχρέωσης του πολίτη να προσέλθει στο αστυνομικό τμήμα «δι1 
υπόθεσίν του» εν γένει (κατά το άρθρο 157 παρ. 3 του ν. 2458/1953 περί 
Οργανισμού της Αστυνομίας Πόλεων) ή που αφορά την αστυνομία ή την 
ασφάλεια ή τη δημόσια υγεία (κατά το άρθρο 115 παρ. 1 εδ. 2 του ν.δ. 
3365/1955 περί Κωδικός Σώματος της Χωροφυλακής), καλούμενος ε γ -  
γ ρ ά φ ω ς ,  τουλάχιστον υπό αστυνόμου 6' τάξεως ή προϊσταμένου

τμήματος ή σταθμού κλπ. (κατά το παραπάνω άρθρο του Οργανισμού 
Αστυν. Πόλεων) ή κ α ι  π ρ ο φ ο ρ ι κ ώ ς  «παρ’ αξιωματικού ή ανθυπα- 
σπιστού ή υπαξιωματικού της χωροφυλακής» (κατά το παραπάνω άρθρο 
του Κώδικος Χωροφυλακής), σε περίπτωση δε μη συμμόρφωσης τιμωρεί
ται με κράτηση ή πρόστιμο. Πέρα όμως από αυτή την ποινική κύρωση κατά 
του μη προσερχομένου, η « β ί α ι α  π ρ ο σ α γ ω γ ή »  του δυνάμει 
« ε ν τ ά λ μ α τ  ο ς εκδιδομένου υπάτου καλούντος», όπως προβλέπει ο 
Κώδικας Χωροφυλακής (στο ίδιο άρθρο 115) -  όχι όμως και ο Οργανισμός 
Αστυνομίας Πόλεων -  αντίκειται προς το Σύνταγμα. Διότι η βίαιη προσ
αγωγή προϋποθέτει οπωσδήποτε σ ύ λ λ η ψ η , για την οποία όμως το 
Σύνταγμα (άρθρο 6 παρ. 1) απαιτεί αδιακρίτως δ ι κ α σ τ ι κ ό  ένταλμα, 

.εκτός αν πρόκειται για αυτόφωρο έγκλημα. Αντίθετη επίσης προς το 
Σύνταγμα είναι η τυχόν «κράτηση» του «προσκληθέντος». πέρα από τον 
απολύτως αναγκαίο για την εξέτασή του ή την παροχή εξηγήσεων χρόνο, 
και πάντως πέρα από 24 ώρες.

Υ π ο κ ε ί μ ε ν ο  -  ή φορέας -  του ατομικού δικαιώματος της 
προσωπικής ελευθερίας ως ασφάλειας είναι κάθε άνθρωπος που βρίσκε
ται στην Ελλάδα, ε ίτε Έλληνας πολίτης είτε αλλοδαπός: « ο υ δ ε ί ς »  
ορίζει το Σύνταγμα' « π α ν  π ρ ό σ ω π ο ν »  προσθέτει η Ευρωπαϊκή 
Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου (άρθρα 5 -  6). που ισχύει ως 
εσωτερικό ελληνικό δίκαιο βάσει του κυρωτικού ν.δ. 53/1974.

Η σύλληψη και η προφυλάκιση (προσωρινή κράτηση) κατά το 
Σύνταγμα.

I. Το άρθρο 6 του Συντάγματος του 1975, μεριμνώντας για την 
προστασία της προσωπικής ελευθερίας στις περιπτώσεις ιδίως της ποινι
κής δίωξης, ορίζει: «Ουδείς συλλαμβόνεται άνευ ητιολογημένου δικα
στικού εντάλματος, το οποίον πρέπει να επιδοθή κατά την στιγμήν της 
συλλήψεως ή της προφυλακίσεως. Εξαιρούνται τα επ’ αυτοφώρω εγκλή
ματα» (παρ. 1),

Οι όροι που θέτει το Σύνταγμα για τη σύλληψη ή την προσωρινή 
κράτηση (όπως αποκαλείται ήδη η προφυλάκιση στο άρθρο 282 ΚΠΔ που 
αντικαταστάθηκε με τον ν. 1128/1981) είναι οι εξής:

α. Να υπάρχει ένταλμα δικαστικό, που να έχει δηλαδή εκδοθεί, πριν 
από τη σύλληψη, από κρατικό όργανο, το οποίο κατά το Σύνταγμα και την 
κείμενη νομοθεσία αναγνωρίζεται ως δικαστική αρχή και περιβάλλεται με
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όλες τις εγγυήσεις της λειτουργικής και προσωπικής ανεξαρτησίας (άρ
θρα 87-9 1  Συντάγματος). Αρμόδιος δικαστής είναι βασικά ο ανακριτής, 
ενεργώντας ύστερα από προηγούμενη γνώμη του εισαγγελέα, και σε 
ορισμένες περιπτώσεις το δικαστικό συμβούλιο (άρθρα 246 επ., ιδίως 
άρθρο 276 Κ.Π.Δ.). Αλλά και το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειο- 
δικών ή Εφετων επέχει θέση εντάλματος. Επίσης και άλλοι δικαστικοί 
λειτουργοί μπορούν, κατά την ισχύουσα νομοθεσία, να διατάξουν τη 
σύλληψη, όπως ο πρόεδρος εφετών (άρθρο 445 παρ. 1 Κ.Π.Δ.), ο 
διευθυνων την επ' ακροατηρίου συζήτηση (337 παρ. 2, 338 παρ. 1 
Κ.Π.Δ.), το δικαστήριο (120 παρ 2 — 3 Κ.Π Δ.) και επίσης ο εισαγγελέας 
(275 παρ. 3 Κ.Π.Δ.), ο οποίος, κατά το Σύνταγμα του 1975, είναι πλέον 
«τακτικός δικαστής» (άρθρα 87 επ.).

8. Το ένταλμα είτε συλλήψεως (άρθρο 276 Κ.Π.Δ.) είτε προσωρινής 
κρατήσεως (άρθρο 283 Κ.Π.Δ.) πρέπει να είναι αιτιολογημένο, πρέπει 
δηλαδή να περιέχει το όνομα, το επώνυμο, την κατοικία και την ακριβή 
περιγραφή του μέλλοντος να συλληφθεί, επίσης δε σημείωση του εγκλή
ματος, για το οποίο αυτός κατηγορείται, καθώς και μνεία των άρθρων του 
Π.Κ. ή του ειδικού νόμου, που καθιστά τη συγκεκριμένη πράξη αδίκημα, 
και να φέρει επίσης την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή του ανακριτή 
και του γραμματέα.

γ. Το ένταλμα πρέπει να επιδίδεται κατά τη στιγμή της σύλληψης ή 
εάν το αστυνομικό όργανο δεν το έχει μαζί του. οτο πλησιέστερο αστυνο
μικό τμήμα, όπου οδηγείται αμέσως ο συλλαμβανόμενος και όπου συν- 
τάσσεται επίσης το σχετικό αποδεικτικό επιδόσεως, κατά το άρθρο 161 
παρ. 2 Κ.Π.Δ. (6λ. Γνωμ. Ειααγγ. Α.Γ1. 11/1977, Ποιν. Χρ. ΚΖ' 501).

Η έκδοση του εντάλματος συλλήψεως προϋποθέτει πάντως, αναγ
καία, ότι συντρέχει περίπτωση προσωρινής κράτησης ότι δηλαδή υπάρ
χουν «αηοχρώσες ενδείξεις ενοχής» (άρθρα 276 παρ. 2, 282 Κ.Π.Δ.). 
Ενταλμα απαιτείται για κάθε στέρηση της προσωπικής ελευθερίας λόγω 

ποινικής δίωξης. Ε ξ α ί ρ ε σ η  στον κανόνα αποτελεί το αυτόφωρο 
αδίκημα.

II. Το Σύνταγμα μιλάει για «αυτόφωρο έγκλημα», δεν καθορίζει όμως 
το ίδιο, όπως ίσως θα έπρεπε, την έννοια αυτή, εμπιστευόμενο στον 
κοινό νομοθέτη, που ενδέχεται όμως να διευρύνει τα όριά της, πράγμα 
που μπορεί να αποβεί σε βάρος της προσωπικής ασφάλειας. Με τον όρο 
«έγκλημα» εννοείται εδώ το αυτόφωρο ποινικό αδίκημα, δηλ. μια πράξη 
άδικη και καταλογιστή στον πράξαντα, η οποία τιμωρείται από το νόμο, 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 14 και 18 του Π. Κ. , άσχετα αν είναι 
σε βαθμό κακουργήματος ή πλημμελήματος, πάντως όμως όχι και πταί
σματος, για τα οποία επιτρέπεται σύλληψη μόνο για βεβαίωση της ταυτό
τητας των αυτουργών ή άμεση εισαγωγή τους σε δίκη, εφόσον βέβαια 
αυτή είναι εφικτή (άρθρο 409 Κ.Π.Δ., επίσης άρθρο 275 Κ.Π.Δ.).

Κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 242) για να υπάρχει 
αυτόφωρο έγκλημα πρέπει τούτο είτε να είναι «εν τω πραττεσθαι» είτε να 
τελέσθηκε πρόσφατα, θεωρείται δε ότι υπάρχει πρόσφατη τέλεση 
«ιδίως» όταν αμέσως ύστερ' απ’ αυτή ο δράστης καταδιώκεται από τη 
«δημόσια δύναμη» ή από τονπαθόντα ή «δια δημοσίας κραυγής», καθώς 
και όταν «κατελήφθη οπουδήποτε φέρων αντικείμενα ή ίχνη, ε ξ ων 
συνάγεται ότι αυτός διέπραξε το έγκλημα εν εγγυτάτω χρόνω». Αλλά 
υπάρχει και ένα ακραίο χρονικό όριο: «ουδέποτε θεωρείται συντρέχουσα 
περίπτωσίς τις των ανωτέρω, αν παρήλθεν ολόκληρος η επομένη ημέρα 
από της τελέσεως της πράξεως» (άρθρο 242 παρ. 2 Κ.Π.Δ.).

Η δικονομική προστασία των συλλαμβανομένων

I. Το Σύνταγμα θ ε σ π ί ζ ε ι  τ ο  ί δ ι ο  τις προϋποθέσεις που απαι
τούνται για να είναι επιτρεπτή η προσβολή της προσωπικής ασφάλειας, οι 
οποίες αποτελούν δικονομικές εγγυήσεις υπέρ των συλλαμβανομένων. 
Υπάρχουν όμως και στον Κ.Π.Δ. διατάξεις που εξειδικεύουν τη βούληση 
του συντακτικού νομοθέτη, προβλέποντας την παράσταση συνηγόρου, το 
δικαίωμα του συλληφθέντος νά λάβει γνώση των εγγράφων της κατηγο
ρίας, το δικαίωμα να ζητήσει προθεσμία να απολογηθεί κλπ. (άρθρα 96 
επ., 100 επ., 284 παρ. 3 Κ.Π.Δ.). Από όλες αυτές τις διατάξεις του

«Κανένας δε συλλαμθάνεται ούτε φυλακίζεται χωρίς αι
τιολογημένο δικαστικό ένταλμα, που πρέπει να επιδοθεί τη 
στιγμή που γίνεται η σύλληψη ή η προφυλάκιοη. Εξαιρούνται 
τα αυτόφωρα εγκλήματα».

(Άρθρο 6 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδας 1975/86).

Συντάγματος και του Κ.Π.Δ. συνάγεται « τ ε κ μ ή ρ ι ο  α θ ω ό τ η 
τ α ς »  ή « μ η  ε ν ο χ ή ς » του συλληφθέντος μέχρις ότου καταδικα- 
σθεί. Το τεκμήριο αυτό καθιερώνεται μέσω της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που έχει κυρωθεί με το ν.δ, 53/1974, 
στο άρθρο 6 παρ. 2 της οποίας ορίζεται ότι: «Παν πρόσωπον κατηγορού
μενον επί αδικήματι τεκμαίρεται ότι είναι αθώον μέχρι της νομίμου 
αποδείξεως της ενοχής του». Ρητά καθιερώνουν επίσης το «τεκμήριο 
αθωότητας» η Οικουμενική Διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (άρ
θρο 11 παρ. 1) και το Διεθνές Σύμφωνο του 1966 περί των ατομικών και 
πολιτικών δικαιωμάτων (άρθρο 14 παρ. 2).

Μέσα στο πνεύμα του ισχύοντος «τεκμηρίου αθωότητας» η κείμενη 
νομοθεσία προβλέπει τον τρόπο σύλληψης και ορίζει ότι οι συλλαμβάνον- 
τες πρέπει να συμπεριφέρονται με κάθε δυνατή προσήνεια στον συλλη- 
φθέντα και δεν πρέπει να μεταχειρίζονται βία χωρίς ανάγκη (άρθρ. 278 
Κ.Π.Δ.). Βία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο για τη διενέρ
γεια διαδικαστικών πράξεων που δεν αντιβαίνουν στο Σύνταγμα και προ- 
βλέπονται από το νόμο, π.χ. για την προσαγωγή του συλλαμβανομένου 
στον ανακριτή, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων κλπ. Απαγορεύεται 
όμως οποιαδήποτε ποινικής υφής σωφρονιστική μεταχείριση του συλλη-
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φθέντος, ιδίως όταν συνεπάγεται σωματικές κακώσεις ή είναι προσβλη
τική της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (π.χ. κούρεμα με την «ψιλή μηχανή»), 
διότι αντίκειται ήδη σε ρητές διατάξεις του νέου Συντάγματος (άρθρο 2 
παρ. 1 και ιδίως άρθρο 7 παρ. 2). Ακόμη περισσότερο: απαγορεύονται 
πράξεις βίας και η χρησιμοποίηση οιουδήποτε εκβιαστικού μέσου -  εδώ 
ανήκει και το θέμα του «ορρού αλήθειας» -  για να εκμαιευθεί οποιαδή
ποτε κατάθεση, μαρτυρία ή ομολογία, προφορική ή έγγραφη. Επίσης 
επιβάλλεται οι υπόδικοι να κρατούνται χωριστά από τους καταδίκους, 
καθώς και οι ανήλικοι από τους ενήλικες (βλ. και άρθρο 10 του Διεθνούς 
Συμφώνου του Ο.Η.Ε. του 1966 για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα).

II. Ο περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας, που γίνεται με τη 
σύλληψη, δεν νοείται παρά μόνο σαν μ έ σ ο  προς το σκοπό να συμπλη
ρωθούν τα αποδεικτικά στοιχεία για ένα έγκλημα που διαπράχθηκε και για 
να καταστεί, στη συνέχεια, δυνατή η επιβολή της ποινής, αν αποδειχθεί η 
ενοχή του συλληφθέντος. Σκοπός δηλαδή της σύλληψης δεν είναι κα
θαυτόν ο περιορισμός της προσωπικής ελευθερίας του συλλαμβανομέ- 
νου. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το Σύνταγμα επιβάλλει τον τερματισμό, 
όσο το δυνατό γρηγορότερα, της εκκρεμότητας αναφορικά με τον περι
ορισμό της προσωπικής ελευθερίας του συλληφθέντος. Το άρθρο 6 του 
Συντάγματος περιέχει προς τούτο συγκεκριμένες διαδικαστικές εγγυή
σεις και ειδικότερα θεσπίζει αφενός μεν π ρ ο θ ε σ μ ί ε ς ,  αφετέρου 
δε κ υ ρ ώ σ ε ι ς .

α. Προθεσμίες: Ο συλληφθείς, είτε επ’ αυτοφώρω είτε βάσει εντάλ
ματος κλπ., πρέπει να προσαχθεί τα βραδύτερο μέσα σε 24 ώρες από τη 
σύλληψή του στον αρμόδιο ανακριτή ή, αν η σύλληψη έγινε εκτός της 
έδρας του ανακριτή, η προσαγωγή σ' αυτόν πρέπει να γίνει «εντός του 
α π ο λ ύ τ ω ς  αναγκαίου προς μεταγωγήν χρόνου». Πς «ανακριτής» δεν 
θεωρείται οποιοσδήποτε ανακριτικός υπάλληλος (ιδιότητα ανακριτικού 
υπαλλήλου έχουν και τα αστυνομικά όργανα), αλλά εκείνος που έχει 
δικαστική ιδιότητα και είναι περιβεβλημένος με εγγυήσεις ανεξαρτησίας 
κλπ. Συγκεκριμένα, ο συλλαμβανόμενος προσάγεται στον αρμόδιο εισαγ
γελέα (άρθρο 279 Κ.Π.Δ.). Μέσα δε σε τ ρ ε ι ς  η μ έ ρ ε ς  πρέπει είτε 
να διαταχθεί η απόλυσή του είτε  να εκδοθεί ένταλμα φυλάκισής του. Η 
προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί επί δύο ημέρες με αίτηση του 
προσαχθέντος ή σε περίπτωση ανώτερης βίας που να βεβαιώνεται με 
απόφαση του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου.

Το Σύνταγμα προβλέπει ότι στην περίπτωση που θα περάσει άπρακτη 
είτε η 24ωρη είτε η 3ήμερη είτε η 5ήμερη προθεσμία «πας δεσμοφύλαξή 
άλλος επιτετραμμένος την κράτησιν του συλληφθέντος, ε ίτε πολιτικός 
υπάλληλος-είτε στρατιωτικός, οφείλει να απολύση αυτόν παραχρήμα».

Αυτό σημαίνει ότι ιδρύεται α π ε υ θ ε ί α ς  α π ό  τ ο  Σ ύ ν τ α γ μ α  
υποχρέωση για κάθε κρατικό όργανο -  και κατά πρώτο λόγο για το 
σύλλαβόν και για τους εισαγγελέα και ανακριτή -  ε ίτε έχει την ιδιότητα 
στρατιωτικού υπαλλήλου είτε έχει την ιδιότητα πολιτικού υπαλλήλου ή 
δικαστικού λειτουργού, να απελευθερώσει αμέσως τον συλληφθέντα. Με 
άλλες λέξεις, δεν υποχρεώνεται να υπακούσει ή μάλλον ο φ ε ί λ ε ι ν α 
μ η ν  υ π α κ ο ύ σ ε ι  σε διαταγή ανωτέρου του που εντέλλεται την 
κράτηση του συλληφθέντος πέρα από τις προθεσμίες αυτές· αν δε τυχόν 
υπακούσει, δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη. Η συνταγματική αυτή 
υποχρέωση δεν αναιρείται από αντίθετη διάταξη νόμου ή διαταγή οποιου- 
δήποτε ιεραρχικά προϊσταμένου. Διότι τέτοια διάταξη ή διαταγή θα ήταν 
α ν τ ι σ υ ν τ α γ μ α τ ι κ ή  και συνεπώς ανίσχυρη. Πιο συγκεκριμένα: Το 
άρθρο 6 παρ. 3 του Συντάγματος α π ο δ υ ν α μ ώ ν ε ι  στην προκειμένη 
περίπτωση κάθε αντίθετη διάταξη της ισχύουσας νομοθεσίας και ειδικό
τερα τη διάταξη του άρθρ. 21 Π.Κ. περί προσταγής, που ορίζει ότι δεν 
είναι άδικη μία πράξη, την οποία διαπράττει κάποιος προς εκτέλεση 
διαταγής που δόθηκε κατά τους νόμιμους τύπους από την αρμόδια αρχή, 
εάν ο νόμος δεν επιτρέπει στον προστασσόμενο να εξετάσει το νόμιμο 
της προσταγής. Εδώ όμως το ίδιο τ ο  Σ ύ ν τ α γ μ α ,  όχι απλώς επιτρέ
πει, αλλά ε π ι β ά λ λ ε ι  στον προστασσόμενο να εξετάσει το νόμιμο της 
προσταγής. Επομένως, η θέληση του κοινού νομοθέτη (άρθρο 21 Π.Κ.),

που καθιερώνει γενικά την υπερίσχυση του καθήκοντος υπακοής και αίρει 
τον άδικο χαρακτήρα της πράξης, δ ε ν  μ π ο ρ ε ί  ν α  κ α τ ι σ χ ύ σ ε ι  
της αντίθετης ειδικής και ρητής συνταγματικής επιταγής.

8. Κυρώσεις. Το Σύνταγμα, στη μέριμνά του να προστατεύσει την 
προσωπική ασφάλεια, θεσπίζει:

ί) Π ο ι ν ι κ ή  ε υ θ ύ ν η .  Ειδικό αδίκημα «κατακρατήσεως παρά το 
Σύνταγμα» προβλέπεται από το άρθρο 326 Π.Κ. Ενώ για το αδίκημα 
κατακρατήσεως εν γένει (άρθρο 325 Π.Κ.) απαιτείται δόλια προαίρεση 
(«όστις εκ προθέσεως...»), αυτή δεν φαίνεται να είναι στοιχείο του 
αδικήματος της «κατακρατήσεως παρά το Σύνταγμα» για το οποίο αρκεί η 
απλή γνώση για την παράνομη κατακράτηση. Εάν όμως γίνει δεκτό ότι 
δόλος απαιτείται και για τα δύο αυτά πλημμελήματα (βλ. άρθρα 26 και 27 
Π.Κ.), η διαφορά μεταξύ τους εντοπίζεται στο υποκείμενο τέλεσης του 
εγκλήματος.

ϋ) Α σ τ ι κ ή  ε υ θ ύ ν η .  Οι παραβάτες «υποχρεούνται εις ανόρθω- 
σιν πάσης ζημίας προσγενομένης εις τον παθόντα και εις ικανοποίησιν 
αυτού λόγω ηθικής βλάβης δια χρηματικού ποσού, ως νόμος ορίζει». 
Σχετικά ισχύουν τα άρθρα 2 9 7 -2 9 9  σε συνδυασμό με τα άρθρα 914 και 
943 Α.Κ. Στην προκειμένη πάντως περίπτωση ιδρύεται από το Σύνταγμα 
αμάχητο τεκμήριο περί ηθικής βλάβης και ο δικαστής υποχρεούται να 
επιδικάσει σχετική αποζημίωση.

ίϋ) Π ε ι θ α ρ χ ι κ ή  ε υ θ ύ ν η .  Το Σύνταγμα δεν την προβλέπει 
μεν ρητά, αλλά η μη τήρηση των διατάξεων του άρθρου 6 αποτελεί, 
οπωσδήποτε, τουλάχιστον π α ρ ά β α σ η  κ α θ ή κ ο ν τ ο ς  για τον δη
μόσιο υπάλληλο.

111. Το Σύνταγμα του 1975 καθορίζει, αυτό το ίδιο τα α ν ώ τ α τ α  
ό ρ ι α  π ρ ο φ υ λ ά κ ι σ η ς  (προσωρινής κράτησης). Το άρθρο 6 παρ. 4 
παραπέμπει μεν στο νόμο, αλλά ορίζει αυτό το ίδιο ένα σταθερό ανώτατο 
όριο προφυλάκισης (προσωρινής κράτησης): για τα κακουργήματα δεν 
μπορεί να υπερβεί το ένα έτος, για δε τα πλημμελήματα τους 6 μήνες. Σε 
όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να παραταθούν αυτά τα όρια το 
πολύ κατά 6 και 3 μήνες αντίστοιχα, με απόφαση του αρμόδιου δικαστικού 
συμβουλίου.

Γενικό, με το όρθρο 6 του Συντάγματος ο συντακτικός νομοθέτης 
φροντίζει νο θεσπίζει, σε όλες τις φάσεις της στέρησης της προσωπι
κής ελευθερίας, διαδοχικούς και αλλεπάλληλους φραγμούς απέναντι 
σε ενδεχόμενες αυθαιρεσίες, όχι μόνο των οργάνων της διοίκησης, 
αλλά και οργάνων της δικαστικής εξουσίας. Το άρθρο 6 Συντάγματος 
υπόκειται, ωστόσο, σε α ν α σ τ ο λ ή  βάσει του άρθρου 48. Πάντως η 
αναστολή των διατάξεων του δεν αφορά παρά μόνο σε εκείνες τις 
συλλήψεις ή προσωρινές κρατήσεις που έχουν σχέση με την άμυνα και 
την ασφάλεια της χώρας ή την τήρηση της δημόσιας τάξης (άρθρα 3 εδ. 
γλ 4 και 5 του ν. 566/1977 «περί κατ'αστάσεως πολιορκίας»).

Από το βιβλίο του καθηγητού της Νομικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αριστόβου
λου Μάνεση «Συνταγματικά Δικαιώματα -  Α'
ατομικές ελευθερίες».
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ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ:
Έννοια και διακρίσεις

Του Σ τέρ γ ιο υ  Α λεξ ιά δ η  

Καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η έννοια των ενδείξεων ως αποδει
κτικού μέσου

Στο άρθρο 178 Κ.Π.Δ. αναφέρον- 
ται ενδεικτικά  τα «κυριώτερα απο
δεικτικά μέσα» και ανάμεσα σ' αυτά 
(πρώτα-πρώτα αλλά χωρίς πρόθεση 
αξιολόγησής τους) οι ενδείξεις. 
Παρά το γεγονός, όμως, ότι ο ποινι
κός δικονομικός νομοθέτης αφ ιε
ρώνει αρκετά άρθρα του κώδικα 
ποινικής δικονομίας στα επιμέρους 
αποδεικτικά μέσα, για τις ενδείξε ις  
δεν κάνει λόγο ούτε σε ένα από 
αυτά. Έτσι η έννοια και οι δ ιακρί
σεις των ενδείξεων και ακόμα η δι- 
κονομική αξιολόγησή τους αφέθη- 
καν στην επιστήμη και τη νομολογία.

Κατόπιν τούτου, ως ενδείξε ις  
θεωρούνται γεγονότα ή καταστά
σεις. που εξα ιτίας των ειδικών συν
θηκών κάτω από τις οποίες συνέβη- 
σαν ή διαμορφώθηκαν αποκτούν ε ι
δική σημασία για την ανάκριση του 
εγκλήματος (βεβαίωση της τέλεσής 
του -  εξακρίβωση της ταυτότητας 
του δράστη του).

Η εκτίμηση των ενδείξεων διαμέσου 
συλλογισμού

Ειδικά για τα δακτυλικά αποτυπώ
ματα. οι ενδείξε ις  (κατά το άρθρ. 178 
Κ.Π.Δ.) είναι αποδεικτικό μέσο που 
τε ίν ε ι σε έ μ μ ε σ η  α π ό δ ε ι ξ η .  
Οι ενδείξειο  δηλαδή είναι αποδει
κτικό μέσο για την ουσιαστική αξιο
λόγηση του οποίου ο δικαστής είναι 
υποχρεωμένος να προβεί σε ένα δι- 
κανικό συλλογισμό και σύμφωνα με 
το συμπέρασμα αυτού να σχηματί
σει πεποίθηση για το άλφα ή βήτα 
κρίσιμο θέμα: μείζων πρόταση του 
συλλογισμού αυτού είνα ι ό τι κατά 
κανόνα (κατά την κοινή πείρα ή τους 
φυσικούς νόμους) συμβαίνει και 
ελάσσων πρόταση το (βεβαιωμένο) 
γεγονός της ένδειξης. Η υπαγωγή 
του συγκεκριμένου βεβαιωμένου 
γεγονότος στον κανόνα (όπως θα 
δεχθεί το περιεχόμενο τούτου ο δ ι
καστής) θα δώσει το συμπέρασμα1, 
που θα είναι αποφασιστικής σημα
σίας για το σχηματισμό δικανικής 
πεποίθησης πάνω στο συγκεκριμένο 
κρίσιμο ζήτημα.

Εντελώς διαφορετική από την 
παραπάνω έννοια είναι εκείνη με 
την οποία ο όρος «ενδείξεις» χρησι

μοποιείται στα άρθρα 245 παρ. 2. 
310. 311 και 313 Κ.Π.Δ. Στα ενλόγω 
άρθρα ως «ένδειξη» θεωρείται 
απλώς ο ελάχιστος βαθμός απόδει
ξης (συναγόμενος από οποιοδήποτε 
διαθέσιμο αποδεικτικό μέσο. λ.χ. 
μάρτυρες, απολογία κ.λ.π.)2, που 
π ι θ α ν ο λ ο γ ε ί  πέρα κάποιου ελά
χιστου ορίου την ενοχή του κατηγο
ρουμένου- ως «επαρκείς» ή «απο- 
χρώσαι» χαρακτηρίζονται, εξάλλου,

οι ενδείξε ις  (που και πάλι συνάγον
ται από οποιοδήποτε αποδεικτικό 
μέσο), όταν παρέχουν σ ο β α ρ ο ύ  
β α θ μ ο ύ  π ι θ α ν ό τ η τ α  ενοχής 
του κατηγορουμένου3.

Οι ενδείξεις ως πραγματικό αποδει
κτικό μέσο

Οι ενδείξε ις  συστηματικά κατα
τάσσονται στα πραγματικά αποδει-
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κτικά μέσα4, γ ια τί αποκαλύπτονται 
από επισκόπηση πραγματικής κατά
στασης5.

Για τις  πραγματικές αυτές ενδ ε ί
ξεις, που ως αντικε ίμ ενα  ανίχνευσης 
ενδιαφέρουν ιδ ια ίτερα  την ανακρι- 
τική, γ ίνετα ι εκτενέσ τερα  λόγος πιο 
κάτω. Προηγουμένως, όμως, πρέπει 
να λεχθεί, ότι, παράλληλα προς 
εκείνες, υπάρχει και μία άλλη κατη
γορία «ενδείξεων», οι προσωπικές 
ενδείξε ις . Αυτές συνίστανται σε γ ε 
γονότα ή παραλείψεις που αποκα
λύπτονται στον ανακριτή -  δικαστή 
διαμέσου άλλων προσωπικών απο
δεικτικώ ν μέσων, όπως είνα ι η μαρ
τυρ ία  ή από την απολογία του κατη
γορουμένου. Η αξιολόγηση λοιπόν 
των προσωπικών ενδείξεω ν είνα ι 
στενά δεμένη με την αξιολόγηση 
των τελευτα ίω ν αυτών απ οδεικτι
κών μέσων (διεπόμενη από τις  δικο- 
νομικές δ ιατάξεις  που τα ρυθμί
ζουν).

Γ ια έναν πιο σαφή διαχωρισμό των 
προσωπικών από τις  πραγματικές 
ενδε ίξε ις  θα ήταν χρήσιμο να γίνουν 
οι παρακάτω γεν ικές  παρατηρήσεις 
και διακρίσεις.

Οι προσωπικές ενδε ίξε ις

Οι προσωπικές ενδε ίξε ις  συνί- 
στανται σε γεγονότα, πράξεις ή 
συναισθήματα, που αναφέροντα ι σε 
τρ ία  κυρίως θέματα: την ύπαρξη κι
νήτρου για την τέλεση του εγκλήμα
τος. τη συσχέτιση του κατηγορου
μένου προς αυτήν και το «άλλοθι» 
του.

Η ύπαρξη κινήτρου, που πιθανο
λογεί την τέλεση του εγκλήματος, 
συνάγετα ι από την προϋπάρχουσα 
μεταξύ δράστη και θύματος έχθρα ή 
φθόνο, φόβο, συμφέρον κλπ. ή από 
φ ιλονικ ία  ή απειλές που προηγήθη- 
καν.

Η συσχέτιση του κατηγορουμένου 
προς την τέλεση του εγκλήματος 
μπορεί να στηριχθεί σε γεγονότα, 
όπως: ότι κατά το χρόνο που αυτός 
βρισκόταν κοντά στον τόπο του εγ
κλήματος ακούστηκε ορισμένος 
θόρυβος ή επίκληση βοήθειας ή ρί
χτηκε πυροβολισμός κλπ. ή ακόμη 
ότι ο κατηγορούμενος έγ ινε  αντιλη 
πτός να απομακρύνεται βιαστικά 
από τον τόπο του εγκλήματος κ.ο.κ.

Η ανυπαρξία «άλλοθι» (alibi)6 (η 
αδυναμία δηλ. να αποδειχθεί ότι 

'βρ ισκόταν κάπου αλλού κατά τον 
κρίσιμο χρόνο) σ το ιχ ε ιοθετε ί πολύ 
ασθενή ένδειξη, που πρέπει να εκτι- 
μάται με πολύ προσοχή, λαμβανο- 
μένου υπόψη ότι το βάρος της από
δειξής της δεν φ έρ ε ι ο κατηγορού
μενος (ενώ. εξάλλου, η ύπαρξη «άλ
λοθι» δεν απ οτελεί «ένδειξη» αλλά 
α π ό δ ε ι ξ η  της αθωότητάς του 
ε ίτε  εμμάρτυρη ε ίτε  έγγραφη).

Οι πραγματικές ενδε ίξε ις

Οι πραγματικές ενδε ίξε ις  με την 
έννοια  που προαναφέρθηκε μπορεί 
να βρίσκονται ε ίτε  πάνω στο θύμα 
ε ίτε  στο δράστη ε ίτε  στον τόπο όπου 
τελέσ τηκε το έγκλημα ε ίτε  σε 
οποιονδήποτε άλλον τόπο. Οι ενδε ί
ξε ις  αυτές δ ιακρ ίνοντα ι σε τρ ε ις  κα
τηγορ ίες: τα ίχνη, τα διαγνωστικά 
σημεία και τα πειστήρια για καθεμιά 
από αυτές θα μπορούσε να λεχθούν 
τα εξής7.

' Ι χ ν η  ονομάζονται τα οποιοσδή
ποτε φύσης σημάδια ή οι ύλες, που 
προκλήθηκαν ή καταλείφθηκαν 
αντίστοιχα, ε ίτε  από το δράστη ε ίτε  
από το θύμα, πριν από την τέλεση 
του εγλκήματος ή κατά τη διάρκειά 
της ή και μετά από αυτήν8. Τέτοια 
σημάδια ε ίνα ι τα δακτυλικά αποτυ
πώματα. σημάδια από δαγκωνιές, 
κτυπήματα ή άλλα ιατροδικαστικά 
ευρήματα στο σώμα του δράστη ή

του θύματος, αποτυπώματα ποδιών 
ή τροχών αυτοκινήτω ν στο έδαφος 
κ.ά. Υλες, εξάλλου, που χρησι
μεύουν ως ίχνη, είνα ι ε ίτε  ζωικές 
(λ.χ. τρ ίχες, κηλίδες αίματος ή άλ
λων εκκριμάτων του σώματος, κομ
μάτια δέρματος κλπ.) ε ίτε  φυσικές 
(π.χ. ξέσματα βαφής, ίνες  ξύλου, 
υφασμάτων κ.ά.. στάχτες, κόκκοι 
χώματος, υπολείμματα φαγητού, 
ποτού κλπ.). Τα ενλόγω ίχνη είναι 
πρωταρχικής σημασίας για την ανά
κριση. γ ια τί στις περισσότερες περι
πτώσεις τε ίνουν  στην αποκάλυψη 
της ταυτότητας του δράστη του εγ
κλήματος και οπωσδήποτε βοηθούν 
στην κατανόηση του τρόπου ενέρ- 
γειάς του.

Δ ι α γ ν ω σ τ ι κ ά  σ η μ ε ί α  ονο
μάζονται οι οποιεσδήποτε μεταβο
λές ή επ ενέργειες πάνω στη φυσική 
κατάσταση ή θέση των πραγμάτων 
στο χώρο. που. χωρίς να συνιστούν 
ίχνη με την παραπάνω έννοια, απο
κτούν σημασία για την ανάκριση του 
εγκλήματος. Τέτο ια  σημεία μπορεί 
να είνα ι λ.χ. η παραβίαση μιας πόρ
τας με δ ιαρρηκτικά εργαλεία ή το 
άνοιγμά της με αντικλείδ ι, το ανοι
κτό παράθυρο ενός φωταγωγού, 
που κανονικά θα έπρεπε να είναι 
κλειστό, ή μια τρύπα στον το ίχο από 
όπου συνάγετα ι ό τι έγ ινε η πρόσ
βαση στον τόπο του εγκλήματος, η 
μετάθεση των επίπλων κ.ά.ό. Τα ση
μεία αυτά δεν βοηθούν, ίσως, όπως 
τα  ίχνη, άμεσα στη διαπίστωση της
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ταυτότητας του δράοτη, δείχνουν 
όμως τη σωστή κατεύθυνση που 
πρέπει να ακολουθήσει η ανάκριση 
και ταυτόχρονα βοηθούν στον 
έλεγχο της αλήθειας των καταθέ
σεων των μαρτύρων, της απολογίας 
του κατηγορουμένου κλπ. Η σημα
σία τους, συνεπώς, δεν είναι μικρό
τερη από εκείνη των προηγουμέ
νων.

Π ε ι σ τ ή ρ ι α  αποκαλούνται όλα 
•τα αντικείμενα τα οποία: ε ίτε  αποτέ- 
λεσαν το όπλο του εγκλήματος (λ.χ. 
πυροβόλο όπλο, μαχαίρι, λιθάρι 
κλπ.) ε ίτε  χρησιμοποιήθηκαν ως όρ
γανα ή εργαλεία για τη διευκόλυνση 
της τέλεσής του (λ.χ. αντικλείδια, 
πλαστές σφραγίδες, ξύλινες κατα
σκευές, όπως κιβώτια, σκάλες9 κ.ά.) 
ε ίτε  φέρουν πάνω τους άλλα ίχνη 
(λ.χ. ποτήρι με δακτυλικό αποτυπώ
ματα, ρούχο με κηλίδες αίματος) 
ε ίτε αποτελούν προϊόντα ή αυτό 
τούτο το σώμα του εγκλήματος 
(corpus delicti) (λ.χ. κλοπιμαία ή λα
θραία αντικείμενα, ναρκωτικές ου
σίες, πλαστά έγγραφα, παραχαρα- 
γμένα χαρτονομίσματα κλπ.).

Παρά τη φύση ορισμένων γρα
πτών πειστηρίων ως «εγγράφων», 
δεν θα πρέπει να γ ίνετα ι σύγχυση με 
τα «έγγραφα» ως αποδεικτικό μέσο. 
Η σημασία της διαφοράς τους φαί
νεται στη διάφορη δικονομική μετα
χείρισή τους: τα «έγγραφα» (δηλ.

γραπτά) πειστήρια δεν χρειάζετα ι να 
αναγνωσθούν, όπως τα έγγραφα της 
δικογραφίας (αφού λ.χ. του πλαστού 
«εγγράφου» δεν ενδιαφ έρει το 
περιεχόμενο αλλά το γεγονός της 
πλαστότητάς του), αρκεί να επιδει- 
χθούν στους παράγοντες της δίκης 
και να αναγνωσθεί η έκθεση κατά
σχεσής τους ή έρευνας μετά την 
οποία αποκαλύφθηκαν κλπ. (άρθρ. 
364 παρ. 1 εδ. β' Κ.Π.Δ.). Κατά συν
έπεια, η παράλειψη ανάγνωσής τους 
δεν γεννά απόλυτη ακυρότητα10.

Η υπεροχή της απόδειξης δια των 
ενδείξεων απέναντι στα προσωπικά 

αποδεικτικά μέσα

Η τελική εκτίμηση του πραγματι
κού αποδεικτικού μέσου των ενδε ί
ξεων πλεονεκτεί σε σύγκριση με τα 
προσωπικά αποδεικτικά μέσα και 
ιδ ια ίτερα σε σύγκριση με τη μαρτυ
ρία. Τούτο συμβαίνει, γ ια τί πέρα από 
την ουσιαστική αξιολόγηση του 
περιεχομένου καθενός από τα απο
δεικτικά  αυτά μέσα, η επιστημονική 
αλήθεια ως προς την ύπαρξη και το 
περιεχόμενο των πραγματικών εν
δείξεων μπορεί να ελεγχθεί αναμφι
σβήτητα, ενώ η (υποκειμενική ή 
αντικειμενική) αξιοπιστία των μαρ
τύρων είνα ι σε πολύ μεγάλο ποσο
στό αμφισθητήσιμη. Για το λόγο συ- 
τό η προσφυγή στην ε π ι σ τ η μ ο 

ν ι κ ή -  όπως αποκλήθηκε -  από
δειξη11 κατακτά ολοένα και περισ
σότερο έδαφος τόσο στην ποινική 
όσο και στην πολιτική δίκη, πράγμα 
που -  παράλληλα -  δ ιευρύνει τα εν
διαφέροντα και τα αντικείμενα 
έρευνας της ανακριτικής12.

1. Βλ. I. Ζ η σ ι ά δ ο υ .  Ποινική δικονο
μία, Τόμ. Β', έκδ. 3η, Θεσσαλονίκη -  
Αθήναι 1977, σ. 150.

2. Βλ. σωστή τοποθέτηση της Πλημ. Αθ. 
6049/1969, Ποιν. Χρ. ΙΖ' (1967), σ. 
561.

3. Βλ. Πλημ. Αθ. 6049/67, ό.π., επίσης I. 
Δ α σ κ α λ ο π ο ύ λ ο υ ,  Περί της 
δικανικής πεποιθήσεως, Ποιν. Χρ. 
ΙΣ Γ  (1966), σ. 322.

4. Βλ. Ζ η σ ι ά δ ο υ ,  Ποινική δικονο
μία, Τόμ. Β', σ. 11.

5. Βλ. Χ α ϊ δ ε μ έ ν ο υ ,  Η άφωνος 
μαρτυρία, σ. 22 επ.

6. Ο όρος alibi, που σχηματίζεται από 
τις λατιν ικές λέξε ις  ali και ubi, έχει 
υ ιοθετηθεί σ' όλες σχεδόν τις  δυ τι
κοευρωπαϊκές γλώσσες και χρησι
μοποιείται πια με την έννοια ουσια
στικού' θλ. εκτεταμένη  ανάπτυξη 
από Η . J . S c h w a g e r l ,  Das Alibi, 
Hambyrg 1964,

7. Βλ. επίσης Χ α ϊ δ ε μ έ ν ο υ ,  Η 
άφωνος μαρτυρία, σ. 22 επ.

8. Δ ιάφορους ορισμούς βλ. στο Κ. 
Π ί τ τ ο υ ,  Ιχνολογία, εν Αθήναις 
1985, σ. 14 επ.

9. Βλ. σχετικά Γ. Τ σ ο υ μ ή . Πρακτική 
εφαρμογή της ξυλοδιαγνωστικής 
στην εξιχνίαση εγκλημάτων, Δασικά 
Χρονικά 1974, σ. 77 επ., Α. Σ τ ε φ ά 
ν ο υ ,  Ξυλοδιαγνωστική και έγ
κλημα, Δασικά Χρονικά 1976, σ. 11 
επ.

10. Βλ. πάγια νομολογία Α.Π. 327/1978. 
ΠοινΧρ ΚΗ' (1978), σ. 527, Α.Π. 
297/1979, ΠοινΧρ ΚΘ’ (1979), σ. 481, 
Α.Π. 702/1980, ΠοινΧρ Λ' (1980), σ. 
833, Α.Π. 1406/1983, ΠοινΧρ ΛΔ' 
(1984), σ. 378.

11. Ως τέτο ια  θεω ρείτα ι προπαντός η 
πραγματογνωμοσύνη: θλ. σχετικά Κ. 
Κ ε ρ α μ έ ω ς , Τ ο  ελληνικόν δ ίκαιον 
της αποδείξεως υπό την επίδρασιν 
της συγχρόνου τεχνολογίας (ανάτυ- 
πον εκ του περιοδικού «Δίκη» 3, 
τεύχ. 1 -2 /1972), Αθήναι 1972, σ. 5.

12. Βλ. επίσης L. C h e r r y , Εγκληματο
λογία και Επιστήμη, μτφρ. Ν. Πρα- 
τσίνη, Ελλ. Δικ. 1981, σ. 514 επ.

Από το βιβλίο του «Ανακριτική» (Θεσσαλο
νίκη 1986)
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ΣΤΑΘΜΟΙ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ

Γ ία  τ η ν  α ν α β ά θ μ ισ η  τω ν  π α ρ εχ ό μ εν ω ν  ε ξ υ π η ρ ε τ ή 
σ εω ν σ το υ ς  χ ρ ή σ τε ς  το υ  Ε λ λ η ν ικ ο ύ  ε θ ν ικ ο ύ  ο δ ικ ο ύ  
δ ικ τύ ο υ , έ χ ε ι α ρ χ ίσ ε ι η α ν ά π τυ ξη  ε ξο π λ ισ μ έν ω ν  χώ 
ρων. που δ ια κ ρ ίν ο ν τ α ι σε δ ύ ο  κ α τη γ ο ρ ίε ς :

Α. Χ ώ ρο ι σ τά θ μ ε υ σ η ς  κ α ι α ν α ψ υ χ ή ς .

Β. Σ τα θ μ ο ί ε ξ υ π η ρ έ τη σ η ς  α υ το κ ιν ή τω ν .

Α. ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Οι χώροι αυτο ί κατασκευάζοντα ι κάθε 1 0 - 2 0  χλμ. 
και δ ιακρίνονται σε:

-Χ ώ ρ ο υ ς  για σύντομες στάσεις με έκταση γηπέδου 
έως 5.000 m2. Οι χώροι για σύντομες στάσεις έχουν 
κοινό χώρο στάθμευσης για όλα τα οχήματα και είνα ι 
εξοπλισμένοι με ορισμένες τύπους εγκαταστάσεων 
(πάγκους, τραπέζια, στέγαστρα, βρύσες, χώρους 
υγιεινής, χάρτες -  πλαίσια με τουρ ισ τικές  πληροφο
ρίες και προαιρετικά, αναψυκτήριο — καντίνα) έτσι 
ώστε να μην απαιτούν συνεχή παρά μόνο περιοδική 
εξω τερική εποπτεία.

-Χ ώ ρ ο υ ς  για μεγαλύτερης δ ιάρκειας στάθμευσης με 
έκταση γηπέδου έως περίπου 10.000 m2.

Ο χώροι αυτο ί έχουν χωριστές ζώνες στάθμευσης 
για τα επιβατικά αυτοκ ίνητα  και τα βαρειά οχήματα και 
λεω φορεία ' είνα ι εξοπλισμένοι με τους τύπους εγκα
ταστάσεων της σύντομης στάσης με επιπλέον ευ ρ ύ τε 
ρες εξυπηρετήσεις αναψυκτηρίου -  SNACK BAR. δ ί
κτυο τηλεφώνου κ.λπ.

Οι σταθμοί αυτο ί παρουσιάζουν την ανάγκη εγκα 
τάστασης κάποιου μόνιμου προσωπικού για συνεχή 
εποπτεία και συντήρηση.

Β. ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ  
(Σ.Ε.Α.)

Είναι οι σταθμοί, που συνδυάζουν ανάπαυση των 
χρηστών και παροχή υπηρεσιών στον ίδιο χώρο.

Με κριτήρια τη σύνθεση της κυκλοφορίας και τους 
κυκλοφοριακούς φόρτους, την ιδ ια ιτερότητα  της κάθε 
περιοχής, τόσο από άποψη ανάπτυξης όσο και από 
άποψη τοπογραφίας εδάφους, την απόσταση από άλ
λες παρόμοιες υπηρεσίες, κ.λπ. επ ιλέγετα ι μία από τις  
ακόλουθες τέσσερις κατηγορίες ή τύπους (Γ. Β. Α και 
Ε) ΣΕΑ.

Τύπος Γ: Είναι ο μ ικρότερος τύπος των σταθμών εξυ 
πηρέτησης αυτοκινήτων. Έ χ ει έκταση περίπου 12.000
— 25.000 m2 και περιλαμβάνει τ ις  ακόλουθες εξυπηρε
τήσεις:

— Α ν α ψ υ κ τή ρ ιο , π ρ ό χ ε ιρ ο  φ α γ η τό

-Υ π η ρ εσ ίες  πληροφόρησης (EOT, Αστυνομία, Οδική 
Βοήθεια)

-  Μικρή αγορά

-  Τηλέφωνο

-  Χώρους Υγιεινής

-Υ π α ίθρ ιους  χώρους ανάπαυσης και παιδική χαρά

-  Πρατήριο καυσίμων και πώλησης ειδών αυτοκινήτου

-  Τις απαραίτητες θέσεις στάθμευσης χωριστά για τ ις  
δ ιάφορες κατηγορίες αυτοκινήτω ν (Ι.Χ.. Φορτηγά, 
λεωφορεία).

Τύπος Β: Έ χει έκταση περίπου 20.000 -35 .000  πι2 και 
περιλαμβάνει τ ις  ακόλουθες εξυπηρετήσεις:
-  Εστιατόριο

-Α να ψ υκτήρ ιο  -  Πρόχειρο φαγητό

-Υ π η ρ εσ ίες  πληροφόρησης (EOT. Αστυνομία. Οδική 
Βοήθεια)

-  Μικρή αγορά

-  Τηλέφωνο 
-Χ ώ ρ ο υ ς  υγιεινής

-Υ π α ίθρ ιους  χώρους ανάπαυσης και παιδική χαρά

-  Πρατήριο καυσίμων καιπώλησης ειδών αυτοκινήτου.
-  Συνεργείο -  λιπαντήριο -  πλυντήριο

-  Τις απαραίτητες θέσεις στάθμευσης χω ρισ ιά για τις 
δ ιάφορες κατηγορίες οχημάτων (Ι.Χ.. φορτηγά, λεω
φορεία).

Τύος Α: Π ρόκειτα ι για ΣΕΑ τύπου Β που δ ια θέτε ι επι
πλέον Μοτέλ. Έ χει έκταση 30.000 -  50.000 m2.

Τύπος Ε η εισόδου πόλης: Περιλαμβάνει ό ,τι και ο 
τύπος Β. με έμφαση στις υπηρεσίες πληροφόρησης και 
χώρους στάθμευσης. Η έκτασή του ποικίλει.

Οι αποστάσεις μεταξύ σταθμών ΣΕΑ. ανεξάρτητα 
από τύπο είνα ι της τάξης των 25 -  30 χλμ. Συνήθως 
εναλλάσσονται οι τύποι Β και Γ και ανάμεσά τους δη- 
μ ιουργούνται οι χώροι στάθμευσης και αναψυχής, 
ώστε να υπάρχει η δυνατότητα  εξυπηρέτησης ανά 10 -  
15 χιλμ.

Οι τύπο Α και Ε δημιουργούνται εκε ί όπου οι ε ιδ ικές  
συνθήκες το απαιτούν.

ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος βρί
σκετα ι σε πλήρη εξέλιξη  και η σημερινή κατάσταση 
διαμορφώνεται όπως ακολουθεί:

Α. Χώροι στάθμευσης και αναψυχής

Έ χουν κατασκευασθεί:

-Δ ύ ο  χώροι στο τμήμα της Ν.Ε.Ο Αθηνών Πατρών. 

Βρίσκονται στο στάδιο κατασκευής:

-  Δύο χώροι στο τμήμα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών -  Πατρών.
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Παράδειγμα μικρού σταθμού ανάπαυσης - αναψυχής

Παράδειγμα μεγάλου σταθμού ανάπαυσης - αναψυχής.

Παράδειγμα μεγάλου σταθμού ανάπαυσης - αναψυχής 

Σημείωση.
α: χώρος ατάθμευσης IX
β: χώρος στάθμευσης βαρέων οχημάτων και λεωφορείων 
γ: εγκαταστάσεις αναψυχής 
δ: καφενείο
ε: εγκαταστάσεις υγιεινής

-  Δύο χώροι στο τμήμα της Ν.Ε.Ο. Αθήνας -  Θεσσαλο
νίκης.

Πρόκειται να δημοπρατηθούν ακόμα:

-Δ ύ ο  ή τρεις  χώροι στο τμήμα Αθήνας -  Θεσσαλονί
κης.

Εκτός από τους παραπάνω οργανωμένους χώρους 
υπάρχουν διαμορφωμένοι και λειτουργούν μικρότεροι 
χώροι στάθμευσης σε μέση απόσταση 3 - 5  χλμ. κατά 
μήκος των βασικών εθνικών οδικών αξόνων (χωρίς εγ
καταστάσεις).

Β. Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α.)

Βρίσκονται σε λειτουργία:

-  Δύο ΣΕΑ τύπου Β, αμφίπλευρα, στο τμήμα της ΝΕΟ 
Αθήνας -  Πάτρας.
-Δ ύ ο  ΣΕΑ τύπου Γ, αμφίπλευρα, στο τμήμα της Νεο 
Αθήνας -  Πάτρας.
-  Ένα ΣΕΑ τύπου Γ, μονόπλευρο, στο τμήμα της ΝΕΟ 
Αθήνας -  Πάτρας.

Βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής:
-Έ ν α  ΣΕΑ τύπου Γ. μονόπλευρο, στο τμήμα της ΝΕΟ 
Αθήνας -  Θεσσαλονίκης.
-Δ ύ ο  ΣΕΑ τύπου Β, αμφίπλευρα, στο τμήμα της ΝΕΟ 
Αθήνας Θεσσαλονίκης.
-Δ ύ ο  ΣΕΑ, τύπου Β και τύπου Α, αμφίπλευρα, στο 
τμήμα της ΝΕΟ Χαλάστρα -  Εύζωνοι.

Πρόκειται να δημοπρατηθούν άμεσα.

-  Δύο ΣΕΑ, τύπου Β, αμφίπλευρα, στο τμήμα της ΝΕΟ 
Αθήνας -  Πάτρας.
-Δ ύ ο  ΣΕΑ, τύπου Γ, αμφίπλευρα στο τμήμα της ΝΕΟ 
Αθήνας -  Πάτρας.

Προγραμματίζονται:
- Έ ν α  ΣΕΑ, τύπου Γ, μονόπλευρο, στο τμήμα της ΝΕΟ 
Αθήνας -  Λαμίας.

-Δ ύ ο  ΣΕΑ τύπου Β. αμφίπλευρα, στο τμήμα της ΝΕΟ 
Αθήνας -  Λαμίας.

-Δ ύ ο  ΣΕΑ τύπου Γ. αμφίπλευρα, στο τμήμα της ΝΕΟ 
Αθήνας -  Λαμίας.
-  Δύο ΣΕΑ, τύπου Β. αμφίπλευρα, στο τμήμα της ΝΕΟ 
Κόρινθος -  Τρίπολη.

-  Δύο ΣΕΑ, τύπου Γ, αμφίπλευρα, στο τμήμα της ΝΕΟ 
Κόρινθος -  Τρίπολη.
-  Δύο ΣΕΑ. τύπου, Β, αμφίπλευρα, στο τμήμα της ΝΕΟ 
Κλειδί -  Βέρροια.
-Δ ύ ο  ΣΕΑ τύπου Ε, αμφίπλευρα, στα Ελληνοθουλγα- 
ρικά σύνορα (Ορμένιο).

Η συνολική αντιμετώπιση του θέματος των βοηθη
τικών χώρων στο σύνολο του κύριου εθνικού οδικού 
μας δικτύου είναι υπό μελέτη.

Εκτός από τις προαναφερόμενες εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησης και με στόχους τη διατήρηση του επι
πέδου λειτουργικότητας, την αναβάθμιση της οδικής 
ασφάλειας και την αντιμετώπιση των εκτάκτων περι
στατικών, από την πλευρά του Τ.Ε.Ο. έχει παράλληλα 
προταθεί πρόγραμμα μελέτης και κατασκευής, σε 
πρώτη φάση στην Ν.Ε.Ο. Πάτρας -  Αθήνας -  Θεσ/νί- 
κης, δώδεκα Κέντρων Διοίκησης Αυτοκινητοδρόμου. 
(ΚΔΑ).

Κάθε Κέντρο προβλέπεται να καλύψει περιοχή ευ
θύνης 65 περίπου χλμ. και να περιλαμβάνει σε 24ωρη 
βάση τις  ακόλουθες δραστηριότητες: 

α) Τεχνική εποπτεία και συντήρηση, 
β) Τροχονομική αστυνόμευση, 

γ) Πρώτες βοήθειες και μεταφορά τραυματιών και 
δ) Οδική βοήθεια.

Για την ανάπτυξη των Κ.Δ.Α. στην παρούσα φάση 
προθλέπονται κυρίως οι χώροι των Σταθμών Διοδίων 
(Σ.Δ.) επειδή βρίσκονται σε νευραλγικές θέσεις κατά 
μήκος του άξονα, δ ιαθέτουν στοιχειώδη κτιριακή υπο
δομή και επαρκείς ή επεκτάσιμες γηπεδικές εκτάσεις, 
ευκολίες και εφεδρικό προσωπικό, ώστε να είναι δυ
νατή σε ορισμένες περιπτώσεις η άμεση κρι χωρίς ση
μαντικές αρχικές επενδύσεις έναρξη λειτουργίας των 
Κέντρων.

Ή δη λειτουργεί ένα πρώτο Κέντρο με τη συνεργα
σία όλων των συναρμόδιων φορεών στο χώρο του Σ.Δ. 
Σχηματαρίου ενώ μελετάτα ι από κοινού η άμεση έν
αρξη λειτουργίας δύο επιπλέον Κέντρων στον ίδιο 
άξονα στην Τραγάνα και τον Δρυμώνα.

ΣΗΜ.: Αναδημοσίευση από το περιοδικό 
«Ελληνικοί Δρόμοι».
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Ελεύθερος 
χρόνος και
ποιότητα

ζωής
Τ ου  Β α σ ίλη  Φ ίλ ια  

Καθηγητή της  ΠΑΣΠΕ

Κάνουμε νομίζω ένα σοβαρό  λάθος προσέγγισης  
όταν εξετάζουμε τον ελεύθερο  χρόνο — απ’ οποιαδή- 
ποτε άποψη -  ανεξάρτητα από τη θεμελ ιακή  σχέση, 
που είναι η σχέση του ανθρώπου με  την εργασία του. 
Σε τελευτα ία  ανάλυση αντιμετωπίζουμε τον ελεύθερο  
χρόνο σαν αντίβαρο σε κατά βάση αρνητικές και αλ
λοτριωτικές συνθήκες εργασίας όπου η αναζήτηση  
μηχανισμών αντίρροπων και δ ιαφυγής διαδραματί
ζουν αναγκαστικά τον πρωτεύοντα και καθοριστικό  
ρόλο. Δεν  υπάρχει καμιά αμφιβολία κατά τη γνώμη 
μου, ότι η τοποθέτηση αυτή -  συνειδητή ή υποσυνεί
δητη αδιάφορο -  ε ίναι όχι μόνο λαθεμένη, αλλά βα
θύτατα παγιδευτική. Ο άνθρωπος είναι μια πολυδιά
στατη, αλλά οπωσδήποτε ενιαία οντότητα και ακριβώς 
γι' αυτό δεν διαμερισματοποιείται και η λειτουργία  
των οποιονδήποτε υποκατάστατων δεν  μπορεί να εξι
σορροπήσει τ ις  καταστροφικές -  σωματικές, πνευμα
τικές, ψυχικές -  συνέπειες, που προκαλούνται στον 
κυρίως τομέα πράξης και αυτοπραγμάτωσης, δηλαδή 
στην εργασία. Η απουσία νοήματος και καταξίωσης 
στην εργασία δεν μπορεί παρά -  ακόμα και στην πε
ρίπτωση μ ιας  από πολιτιστική άποψη «σωστής» διάρ
θρωσης του ελεύθερου  χρόνου -  να αποθηκεύει αρ
νητικά τον χρόνο αυτό. Και τον υποθηκεύει αρνητικά, 
γ ιατί ο αλλοτρ ιωμένος στην εργασία του άνθρωπος 
και στις καλύτερες  ακόμα περιπτώσεις επ ιχε ιρε ί μια 
αντιστάθμιση, δεν  επιλέγει χρήσεις  χρόνου ανάλογα  
μ ε  τις πραγματικές του ανάγκες τελείωσης και ολο
κλήρωσης της προσωπικότητάς του. Αυτό καθαυτό το 
γεγονός ότι ο άνθρωπος επιφυλάσσει για τον ελεύ 
θερο χρόνο του ό,τι θεωρεί ότι πραγματικά τον εκ 
φράζει ή πιστεύει ότι συνιστά θετική δραστηριότητα  
αποτελε ί μια αρνητική επιβάρυνση. Βεβαίως η εργα
σία ποτέ δεν ήταν απαλλαγμένη από την πίεση της  
ανάγκης επιβίωσης, επομένως από ένα χαρακτήρα  
καταναγκασμού χρησιμοθηρικής επιδίωξης και σκο
πιμότητας, όμως και ποτέ δεν ε ίχε  επ ιχε ιρηθεί η λ ε ι 
τουργική της αποκοπή από το ε ιδ ικό βάρος, που έχει  
σαν το κα τ ’ εξοχήν πεδίο καταξίωσης της ανθρώπινης 
ύπαρξης, όπως επ ιχειρείται στην εποχή μας.

Η εποχή μας, που μπορεί να την οριοθετήσουμε

σαν την εποχή του «ύστερου καπιταλισμού», χαρα
κτηρίζεται από το προβάδισμα των καταναλωτικών σε 
σχέση με τις παραγωγικές διαδικασίες και ακριβώς γ ι ’ 
αυτό επισημαίνεται με μια απολυτοποίηση του κατα
ναλωτισμού, που ήταν όχι απλά άγνωστη, αλλά και ι
δεολογικά εχθρική στην εποχή του ανερχόμενου κα
πιταλισμού. Είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι 
στην εποχή μας αυτή έχει επέλθει μια ψυχολογική  
διχοτόμηση ανάμεσα στο χώρο παραγωγή - εργασία 
και στον χώρο κατανάλωση - ελεύθερος  χρόνος. Μια 
ψυχολογική διχοτόμηση, που ενώ αφαιρεί από το χώ
ρο της εργασίας το αίτημα της θετ ικής καταξιωτικής  
λειτουργίας του ελεύθερου ανθρώπου, αφήνει τον μη  
δεσμευμένο  από την εργασία χρόνο έκθετο  στη χυ- 
δαιοποιητική επενέργεια ενός ασυγκραάτητου κατα
ναλωτισμού. Ο πολωτικός αυτός μηχανισμός δεν α 
φήνει τελ ικά καμιά περιοχή γνήσιας ανάπτυξης και 
έκφρασης της ανθρώπινης δημιουργικότητας. Η ερ 
γασία στην τεχνοκρατική εποχή μας όχι μόνο απαιτεί 
μια απόλυτη εξειδ ίκευση, που μερικοποιεί την αν
θρώπινη δραστηριότητα, αλλά και αντιμετωπίζεται 
καθαρά χρησιμοθηρικά, δηλαδή σαν απλό μέσο εξα
σφάλισης ε ισοδήματος. Ο ελεύθερος χρόνος από το 
άλλο μέρος έχει κυριαρχηθεί από τη λεγάμενη «βιο
μηχανία του ελεύθερου χρόνου», που μεταβάλλει τον 
άνθρωπο σε απλό παθητικό και άκριτο δέκτη «απο- 
λαύσεω ν».

Η εξαίρεση στη διαδικασία αυτή είναι οι άνθρωποι 
εκείνοι που «αξιοποιούν» τον ελεύθερο χρόνο τους  
μ ε  ποιοτικές επιλογές ανώτερης τάξης. Πρόκειται 
όμως αληθινά για εξα ίρεση; Ναι στον βαθμό, που οι 
άνθρωποι της κατηγορίας αυτής δεν γίνονται λεία των 
εκχυδαϊστικών μηχανισμών της βιομηχανίας του ε 
λεύθερου χρόνου, όχι όμως ως προς τη βασική διαδι
κασία. Η αντιμετώπιση της κουλτούρας σαν ένα είδος  
«χόμπυ» υψηλής στάθμης γεννάει τον κοσμοπολίτη 
«κουλτουριάρη», τους αυτοηδονιζόμενους υπερόπτες 
ενός περιορισμένου κοινού και των κλειστών κύκλων, 
όχι πνευματικά, πολιτικά και πολιτιστικά υπεύθυνο  
άτομο, που βρίσκεται σε μια σχέση συνειδητής πρό
κλησης και απάντησης με  τις πολιτιστικές ρ ίζες και

536



την πολιτιστική πραγματικότητα του λαού, που ανήκει. 
Ουσιαστική πολιτιστική προσφορά επιβάλλει μια ολο
κληρωτική ένταξη που ακριβώς προϋποθέτει την άρ
ση της ψυχολογικής διχοτόμησης, τουλάχιστο στο 
προσωπικό επίπεδο, ανάμεσα στην εργασία, που ει- 
σπράττεται απαξιωτικά και τον ελεύθερο χρόνο, που 
λειτουργεί σαν πεδίο ψυχοπνευματικής εκτόνωσης.

Με τις εισαγωγικές αυτές παρατηρήσεις, μπορεί 
πλέον να απαντηθεί το ερώτημα, σχετικά με τον τρό
πο αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου από τον σύγ
χρονο Έλληνα κατά τρόπο όχι υπεραπλουστευτικό, 
όπως συνήθως συμβαίνει. Ασφαλώς υπάρχουν στην 
Ελλάδα οι ιδιομορφίες της υποανάπτυξης, αλλά κατά 
βάση λειτουργούν και εδώ τα στοιχεία, που προανα- 
φέρθηκαν και που -  τουλάχιστον στη δυτική περιοχή 
-  εμφανίζουν μια παγκοσμιότητα. Ιδιομορφικό ελλη
νικό στοιχείο είναι χωρίς αμφιβολία ένας πολύ υψη
λότερος βαθμός ανασφάλειας σε σύγκριση με άλλες 
προηγμένες χώρες του κόσμου. Ο υψηλότερος αυτός  
βαθμός ανασφάλειας σε συνδυασμό με  μια απότομη 
έξαρση του καταναλωτισμού, που εμφανίζεται σ' όλες 
τις χώρες, οι οποίες έχουν βγει πρόσφατα από το 
στάδιο της υπανάπτυξης και της στέρησης οδηγεί το 
μέσο αστικοποιημένο έλληνα σε αναζήτηση μιας  
πρόσθετης απασχόλησης, που ουσιαστικά ελαχιστο
ποιεί τον ελεύθερο χρόνο για πολύ μεγάλο αριθμό  
ανθρώπων. Ένα δεύτερο ελληνικό ιδιομορφικό χα
ρακτηριστικό είναι ότι το απότομο πέρασμα από πα
ραδοσιακά κοινωνικά μορφώματα στη σύγχρονη κοι
νωνία της «αφθονίας» έχει προκαλέσει μια τρομακτι
κή αξιολογική σύγχυση με αποτέλεσμα ό,τι είναι «μο
ντέρνο», οσοδήποτε βάναυσο και χυδαίο, να θεωρεί
ται και ποιοτικά ανώτερο. Σ ’ αυτό ακριβώς οφείλεται 
το γεγονός ότι το βάρος της «ετεροκατεύθυνσης» -  
βασικά η επιρροή της διαφήμισης -  είναι τόσο συν- 
θλιπτικό στη χώρα μας, το οποίο τελικά σημαίνει ότι ο 
μέσος σύγχρονος Έλληνας διαμορφώνει τα πρότυπα 
ζωής του -  και φυσικά του ελεύθερου χρόνου του -  
σύμφωνα με τα συμφέροντα των προαγωγών του επι
δεικτικού καταναλωτισμού. Ένα τρίτο ιδιομορφικό  
ελληνικό χαρακτηριστικό είναι η απουσία γνήσιας α

στικής κουλτούρας, γνήσιας παράδοσης πόλης, που 
μειώνει ακόμα περισσότερο τις αντιστάσεις στην ε ι
σβολή της κατευθυνόμενης ακρισίας, η οποία στηρί
ζεται στην παθητικοποίηση του μέσου ατόμου. Τέλος 
πρέπει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, περισσότερο  
ίσως από χώρες ανάλογης στάθμης υπάρχει παραδο
σιακά μεγάλο χάσμα ανάμεσα στην ιντελ ιγκέντσια και 
τις πλατιές μάζες, πράγμα, που οδηγεί στην ουδετε
ροποίηση και την a-λειτονργικότητα των απαραίτητων 
μορφωτικών ενδιαμέσων, που είναι αναγκαίοι για την 
καλλιέργεια και την προώθηση μιας άλλης, ουσιαστι
κά και όχι καταναλωτικά, ανώτερης ποιότητας ζωής. 
Αν σ’ αυτά προστεθούν οι απανθρωποποιητικές συν
θήκες κατοικίας, κυκλοφορίας και περιβάλλοντος, 
που έχουν δημιουργηθεί κυρίως στις μεγάλες ελλη
νικές πόλεις είναι φανερό ότι ο καθημερινός ελεύ θ ε 
ρος χρόνος, ο οποίος και είναι εκείνος που βασικά 
ζυγίζει, είναι πολύ αρνητικότερα βαρυμένος σε σύ
γκριση ακόμα και με άλλες χώρες του κόσμου αντί
στοιχα ή αναλόγου επιπέδου ανάπτυξης.

Ο ελεύθερος χρόνος σήμερα είναι μεγαλύτερος  
από ό,τι στο παρελθόν, το ερώτημα όμως για τον τρό
πο διαμόρφωσής του σε συσχετισμό πάντοτε με την 
εργασία παραμένει ο πυρήνας του ζητήματος. Ο πυ
ρήνας αυτός συνάπτεται απόλυτα με τη συνολική 
μορφολογία και υε τον τρόπο λειτουργίας του κοινω- 
νικρύ συστήματος και μεταβάλλεται στο βαθμό που το 
ίδιο το σύστημα μετασχηματίζεται βαθμιαία ή ριζικά 
αλλάζει. Στοιχείο όμως καίριο κάθε αλλαγής είναι πά
ντοτε η άνοδος του επιπέδου ουνειδητοποίησης μιας 
κατάστασης, στην οποία συνειδητοποίηση καλούμεθα  
όλοι να συμβάλλουμε με τον λόγο και την πράξη.

(Από το βιβλίο του «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ», εκδόσεις «Σύγχρονη Επο-

χΉ·
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Αφιέρωμα στη γιορτή της Παναγίας

ΤΩ Ν  Θ Λ ΙΒ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  Η Χ Α Ρ Α
Λάμπρου Κ. Σκόντζου 

Καθηγητή Θεολογίας
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Η 15η Αυγούστου είναι μια από τις ξεχωριστές γιορ
τές της Ορθοδοξίας, γ ια τί την ημέρα αυτή γιορτάζει τη 
Σεπτή Κοίμηση της Θεοτόκου. Ιδιαίτερα ο Ορθόδοξος 
Ελληνισμός, ύστερα από μια δεκαπενθήμερη πνευμα
τική προετοιμασία, κατακλύζει τους Ναούς για να τ ι
μήσει και να υμνήσει την Παναγία και να εναποθέσει 
στη Χάρη Της τα προβλήματά του. Ένα μεγάλο πλήθος 
πιστών συρρέει τη μέρα αυτή στη Μεγαλόχαρη της 
Τήνου, όπου βρίσκεται η θαυματουργός εικόνα της, 
στην Κατοπολιανή της Πάρου, με το περίφημο παλαιο
χριστιανικό Ναό, στην Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο, 
πνευματικό κέντρο των μαρτυρικών Ποντίων της Ελ
λάδας, καθώς και σε εκατοντάδες άλλους Ναούς σ’ 
ολόκληρη τη Χώρα, που είναι αφιερωμένοι στο όνομά 
της, για να επικαλεστεί τη βοήθειά της.

Η Μητέρα του Κυρίου, η Θεοτόκος, κατέχει μια 
πραγματικά ξεχωριστή θέση στη θρησκευτική πίστη 
και συνείδηση των Χριστιανών. Η Παναγία ως μητέρα 
του Θεανθρώπου κατέστη στους αιώνες η σπουδαιό
τερη ανθρώπινη ύπαρξη, γ ιατί υπήρξε η γέφυρα, η 
οποία ένωσε τον άνθρωπο με το Θεό, αφού μέσω αυτής 
έγινε άνθρωπος ο Υιός και Λόγος του Θεού, για τη 
σωτηρία των ανθρώπων.

Η ζωή της Θεομήτορος σύμφωνα με τη διδασκαλία 
της Εκκλησίας μας υπήρξε φαινόμενο αγιότητας και 
καθαρότητας. Η γέννησή της έγινε θαυματουργικά, 
όπως μας πληροφορεί το λεγόμενο Πρωτοευαγγέλιο 
του Ιακώβου, γ ιατί οι Ευσεβείς γονείς της Ιωακείμ και 
Αννα ήταν υπέργηροι. Τα παιδικά και εφηβικά της 

χρόνια τα πέρασε με αθωότητα, καθαρότητα και αγιό
τητα στο Ναό της Ιερουσαλήμ, στον οποίο είχε αφ ιε
ρωθεί από τους γονείς της. Η Παράδοση τη θέλει να 
τρέφ ετα ι με τροφή ουράνια από άγγελο στα 'Αγια των 
Αγίων, το ιερώτερο σημείο του Ναού. Λίγο πριν τον 
Ευαγγελισμό, τη σάρκωση δηλαδή του Υιού του Θεού 
απ' αυτή, οι ιερείς του Ναού την εμνήστευσαν με τον 
ευσεβή Ιωσήφ. Έτσι, όπως θα τονίσει ο αείμνηστος 
χριστιανός απολογητής Α. Πιέρος, «καθίσταται η Πα
ναγία μήτηρ, το πάνσεπτον σκήνωμα του Θεού, και δια 
της επελεύσεως επ' αυτής του Αγίου Πνεύματος λαμ
βάνει εν αυτή σχήμα ανθρώπου και γ ίνετα ι τέλε ιος 
άνθρωπος, ο εν μορφή Θεού ανάρχως υπάρχων Λόγος. 
Καθαγιαζομένη δε αύτη υπό του Αγίου Πνεύματος... 
απαλλάσσεται τελείω ς και του προπατορικού αμαρτή
ματος» (Η Ορθοδοξία κ.λπ. σελ. 212).

Οι Προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης θα προαναγ
γ ε ίλ ο υ ν  με δέος την παρουσία της στην ιστορία ως τη 
μοναδική εκείνη Παρθένο γυναίκα, η οποία έμελλε να 
γεννήσει το Λυτρωτή του κόσμου, το Μεσσία, (Γένεσις 
Η 14, Ησαΐας Ζ' 14, Ιεζεκιήλ ΜΔ' 1 -  2, ψαλμ. ΜΔ' 17 
κ.ά.). Οι ιεροί συγγραφείς της Καινής Διαθήκης, και 
ιδια ίτερα ο Λουκάς, θα τονίσουν την μοναδική και ανε
πανάληπτη προσφορά της στο έργο της σωτηρίας κι 
ακόμα θα εξάρουν την τιμή και το σεβασμό που της 
οφ είλει το ανθρώπινο γένος. Η ίδια η Θεοτόκος στην 
περίφημη ωδή της θα προαναγγέλλει πώς «ιδού γάρ 
από του νυν μακαριούσι με πάσαι αι γενεαί» (Λουκ. Α'

48). Η προφητεία αυτή επαληθεύτηκε στην ιστορία, 
γ ια τί είνα ι το μοναδικό πρόσωπο, μετά το Θεό, που 
τιμήθηκε τόσο πολύ.

Οι πρώτοι χριστιανοί, απ’ ό,τι φα ίνετα ι από τα συγ
γράμματα των Πατέρων, αλλά και την αρχαία χριστια
νική τέχνη των κατακομβών, τιμούσαν τη Μητέρα του 
Κυρίου και τη θεωρούσαν ως το εκλεκτότερο  μέλος 
της Εκκλησίας. Επιστέγασμα αυτής της τιμής ήταν η 
καταδίκη των αιρετικών Ευνομιανών και Νεστορίου, 
υβριστών της Θεομήτορος, από την Π Οικουμενική 
Σύνοδο (431), η οποία αναθεματίζει όποιον, «ουχ ομο
λογεί Θεόν είνα ι κατά αλήθειαν τον Εμμανουήλ και δια 
τούτο Θεοτόκον και αγίαν Παρθένον» (Φιλοστοργίου 
Εκκλ. Ιστορία Στ' 2).

Οι βυζαντινοί από τον ΣΤ' αιώνα έθεσαν το κράτος 
και ιδ ια ίτερα τη Βασιλεύουσα κάτω από τη σεπτή 
προστασία της «Υπερμάχου Στρατηγού», της Πανα
γίας. Έ τσ ι κάθε φορά που το κράτος αντιμετώπιζε 
«δεινά», δηλ. πολέμους, επικαλούνταν την υψηλή και 
βέβαια βοήθεια της Θεοτόκου. Τότε γράφηκε και ο 
γνωστός Ακάθιστος Ύμνος ως ευγνωμοσύνη των βυ
ζαντινών για τη σωτηρία τους. Ή δη οι κατά καιρούς 
χρονικογράφοι αναφέρονται σε γεγονότα κατά τα 
οποία η Βασιλεύουσα σώθηκε πολλές φορές από βέ
βαιο κίνδυνο χάρη στην αρωγή της Θεομήτορος, (Μεγ. 
Ελλ. Εγκυκλ. Φοίνιξ, τόμος Η, σελ. 35). Ακόμα κατά την 
Άλωση (1453) η λαϊκή μούσα θέλει τη Θεοτόκο να 
κλαίει και να θρηνεί την πτώση της Ρωμιοσύνης, «σώ- 
πασε κυρά Δέσποινα και μη πολύ δακρύζεις πάλι με 
χρόνια με καιρούς πάλι δικά μας θάναι». Αναμφίβολα η 
πίστη των υποδούλων στη λύτρωση μέσω της αρωγής 
της Θεοτόκου, οδήγησε το γένος στην ελευθερ ία  και 
τη σύγχρονη εθνική αποκατάσταση. Ο Μακρυγιάννης 
έλεγε συχνά «Η χάρη του Θεού και της Παναγίας με 
φωτίζει» Απομνημονεύματα, εκδ. Πέλλα, τομ. Α', σελ. 
124).

Όμως και στους νεώτερους αγώνες του έθνους οι 
αγωνιστές πίστευαν ότι η Παναγία τους βοηθούσε στο 
δίκαιο αγώνα τους. «Η Υπεραγία Θεοτόκος εν τη συν- 
ειδήσει όλων των αγωνιζομένων επ ιστεύετο ως Υπέρ- 
μαχος Στρατηγός. Στρατιώται έβλεπον οράματα. Εις 
τας κορυφάς των φοβερών ορέων που εκάλυπτεν η 
χιών, η Θεοτόκος εθεάτο παρηγορούσα και ενι- 
σχύουσα τους μαχητάς. Η εκ της πίστεως αυτής 
προερχομένη δύναμις ήτο αφάνταστος...». Πολύ σω
στά, η Ελληνική Πολιτεία τελευτα ία  έθεσε ως προσ
τάτη των Ενόπλων μας Δυνάμεων την Παναγία και κα
θόρισε να εορτάζουν στις 15 Αυγούστου μαζί με την 
εορτή της Σεπτής της Κοίμησης.

Ο ρόλος, λοιπόν, της Θεοτόκου στην προσωπική, 
κοινωνική και εθνική μας ζωή είνα ι πολύ μεγάλος. Η 
γλυκιά και γεμάτη συμπόνια και καλοσύνη μορφή της 
καλεί κάθε πονεμένο, από τον κλύδωνα της ζωής, άν
θρωπο για να του απαλύνει τον πόνο, να του μετριάσει 
την υπαρξιακή αγωνία και να του δώσει την ελπίδα της 
λυτρώσεως. Γι' αυτό και υμνούν την έξοδό της από τον 
κόσμο αυτό με τον παρήγορο ύμνο «εν τη κο ιμήσειτον 
κόσμον ον κατέλιπες Θεοτόκε...».
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ΙΣΧΥΡΟΣ ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

ΣΑΝ ΛΟΓΟΣ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ
Στο νέο δίκαιο, καθιερώνονται τρεις λόγοι κατά αντιδικία 

διαζυγίου:
I. Ισχυρός Κλονισμός (1439 παρ. I και 2 ΑΚ)
II. Τετραετής Διάσταση (1439 παρ. 3 ΑΚ)
III. Αφάνεια (1440 ΑΚ).
Σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρ. 1439 παρ. I ΑΚ «Καθένας 

από τους συζύγους μπορεί να ζητήσει το διαζύγιο, όταν οι 
μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά, από λόγο 
που αφορά το πρόσωπο του εναγομένου ή και των δύο συζύ
γων, ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να 
είναι αφόρητη για τον ενάγοντα».

Ο κλονισμός αυτός τεκμαίρεται ότι υπάρχει, σε περίπτωση 
διγαμίας ή μοιχείας του εναγομένου, εγκατάλειψης του εν- 
άγοντα ή επιβουλής της ζωής του από τον εναγόμενο, «εφό
σον ο εναγόμενος δεν αποδεικνύει το αντίθετο» (1439 παρ.
2).

«Εφόσον οι σύζυγοι βρίσκονται σε διάσταση συνεχώς από 
τέσσερα τουλάχιστον χρόνια, ο κλονισμός τεκμαίρεται αμά
χητα και το διαζύγιο μπορεί να ζητηθεί, έστω και αν ο λόγος 
του κλονισμού αφορά αποκλειστικά το πρόσωπο του εν- 
άγοντα. Η συμπλήρωση του χρόνου διάστασης δεν εμποδίζε
ται από μικρές διακοπές που έγιναν ως προσπάθεια αποκατά
στασης των σχέσεων ανάμεσα στους συζύγους» (1439 παρ. 3).

Σαν στο ιχεία  της έννο ιας του ισχυρού κλονισμού θα μπο
ρούσαν να θεωρηθούν τα παρακάτω:

1. Συμπεριφορά κλονιστική για το γάμο (οφειλόμενη στον 
ένα ή στον άλλον σύζυγο).

2. Κλονισμός της έγγαμης σχέσης ισχυρός.

3. Α ιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ κλονιστικής συμπεριφοράς 
και κλονισμού.

1. Συμπεριφορά κλονιστική.

Η πολυμορφία των διαπροσωπικών σχέσεων, έχει σα συν
έπεια και την πολυμορφία των κλονιστικών του γάμου κατα
στάσεων. Συνήθως, κλονιστικό του γάμου, δεν ε ίνα ι ένα με
μονωμένο γεγονός, αλλά ένα «μωσαϊκό» γεγονότω ν, των 
οποίων φυσικά η απαρίθμηση ε ίνα ι αδύνατη στο νόμο, για το 
λόγο ότι, ένα γεγονός που ε ίνα ι σχηματικά κλονιστικό, μπορεί

να μην ε ίνα ι κλονιστικό, για  κάθε μια συγκεκρ ιμένη περί
πτωση.

Αν θέλαμε να δώσουμε την έννοια της κλονιστικής συμ
περιφοράς, θα μπορούσαμε να πούμε ότι: κλονιστική συμπε
ριφορά, ε ίνα ι γεγονός (ή σύνολο γεγονότων), που π λήττε ι την 
«συγκλήρωσιν του βίου παντός, θείου τε  και ανθρωπίνου δι
καίου κοινωνίαν», σε τέ το ιο  βαθμό, ώστε να νεκρώ νει τη γα- 
μική διάθεση «AFFECTIO MARITALIS», να δημ ιουργεί μετα
βολή στον κόσμο των συναισθημάτων των συζύγων, και μετα 
στροφή της διάθεσής τους για εξακολούθηση της συμβίωσης 
και του γάμου -  BREAKDOWN OF MARRIAGE, κατά την αγ
γλική ορολογία -  . Ενδεικτικά, αναφέροντα ι μερ ικά τέτο ια  
γεγονότα , από αποφάσεις δικαστηρίων: βαρειές σωματικές 
βλάβες, μεγάλη ανομοιότητα  χαρακτήρων, αδικαιολόγητη 
άρνηση προς συνουσία, ύποπτες συναναστροφές. Βρισιές του 
ανδρός κατά της συζύγου του και εξαναγκασμός της να τον
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ακολουθεί στα διάφορα καταστήματα, τα οποία για το εμπό
ριό του υποχρεωνόταν να επισκέπτεται, από φόβο μήπως 
συνάψει αυτή ερωτικές σχέσεις, -ως και ο δια τον αυτόν 
λόγον εγκλεισμός αυτής οίκοι δύναται να επ ιφέρει κλονισμόν 
του γάμου»· (ΑΠ. 665/57, ΝοΒ 6, 353).

2. Σύνδεση με το πρόσωπο των συζύγων

Όπως γ ίνετα ι φανερό από τη διάταξη του νόμου, ο ισχυ
ρός κλονισμός για ν' αποτελεί λόγο διαζυγίου, δεν είνα ι ανά
γκη να οφ είλετα ι σε παράπτωμα και μάλιστα υπαίτιο του εν
αγόμενου συζύγου. Στο σημείο αυτό, βρίσκεται και η από
κλιση του νέου, από το παλαιό δίκαιο. Έτσι, ε ίνα ι δυνατόν να 
δοθεί διαζύγιο, με βάση τον ισχυρό κλονισμό και για υπαίτια 
παραπτώματα, που βαραίνουν και τον ενάγοντα και τον εν
αγόμενο, αλλά ακόμα και χωρίς να αναφέρετα ι παράπτωμα, 
π.χ. απλή διαπίστωση «ασυμφωνίας χαρακτήρων». Επίσης 
διαζύγιο μπορεί να δοθεί σε περίπτωση που ο ένας σύζυγος, 
έπαθε κάποια βαριά αποκρουστική ή μεταδοτική ή επικίνδυνη 
αρρώστεια και ο γάμος κλονίστηκε εξα ιτίας αυτής της ασθέ
νειας (λέπρα, φρενοθλάβεια, σεξουαλική ανικανότητα, εκτός 
απ' αυτές και άλλες ανάλογες παθήσεις δίνουν δικαίωμα για 
διαζύγιο, με το νέο νόμο). Τέλος, μπορεί να θεμελιω θεί ο 
κλονισμός σε συναισθηματικές μεταβολές του ενός συζύγου 
π.χ. ερω τεύτηκε κάποιο άλλο πρόσωπο. Αν όμως το κλονι- 
στικό γεγονός, αφορά μόνο το πρόσωπο του ενάγοντα δεν 
δημιουργείτα ι λόγος διαζυγίου.

3. Κλονισμός της έγγαμης σχέσης ισχυρός

Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 1439 παρ. 1 ΑΚ, 
για θεμελίωση του από αυτό προβλεπόμενου λόγου διαζυ
γίου, απαιτείται συνδρομή πράξεων ή παραλείψεων του εν- 
αγομένου ή και των δύο συζύγων, «αντικειμένων εις τας εκ 
του γάμου, ως σχέσεως ηθικής και νομικής υποχρεώσεις του, 
α ίτινες εξ αντικειμένου κρινόμεναι είνα ι ικαναί να επιφέρωσι 
κλονισμόν της εγγάμου σχέσεως. Απαιτείται επίσης όπως εν 
τη συγκεκριμένη περιπτώσει αι πράξεις ή αι παραλείψεις αύ- 
τα ι να επέφερον τόσον ισχυρόν κλονισμόν εις την σχέσιν του 
γάμου, ώστε βασίμως η εξακολούθησις ταύτης ν ’ αποθαίνη», 
αφόρητη για τον ενάγοντα (Α.Π. 1145/1976, Κ. Αναστασόπου- 
λος, Αρχ. Ν., κη, 230).

α) Ο ισχυρός κλονισμός, ως αποτέλεσμα ορισμένων γεγο
νότων εξαρτάται. και αυτό θα πρέπει να εξετάζετα ι από το 
δικαστήριο της ουσίας, σε κάθε περίπτωση, όχι μόνο από το 
είδος των γεγονότων ή καταστάσεων που μπορεί να το προ- 
καλέσουν, αλλά και από τ ις  κοινωνικές και μορφω τικές συν
θήκες, όπου ζει το κάθε ζευγάρι, ακόμα και από τα ψυχικά 
γνωρίσματα του κάθε συζύγου, όπως είνα ι η ένταση της αφο
σίωσής του στη συμβίωση και το γάμο.

θ) Το κλονιστικό γεγονός, κατά ΑΚ 1439 παρ. 1 πρέπει να 
είνα ι αντικειμεν ικά  παραδεκτό ως τέτο ιο . Στην αντίθετη 
περίπτωση κλονισμός δεν υφίσταται.

γ) Για την επέλευση του κλονισμού δεν είνα ι απαραίτητο 
ο σύζυγος που τον υφ ίσταται να έχει ικανότητα προς δικαιο- 
πραξία. Αν όμως ένεκα πνευματικής νόσου, ο σύζυγος δεν 
είνα ι σε θέση να συνειδητοποιήσει τον κλονισμό, κλονισμός 
δεν υφίσταται.

4. Αιτιώδης σύνδεσμος μεταξύ κλονιστικού γεγονότος και 
κλονισμού.

Αυτό σημαίνει, ότι από τη συνήθη πορεία των πραγμάτων 
συνάγεται ότι το κλονιστικό γεγονός, οδηγεί στον κλονισμό. 
Έ τσ ι είνα ι δυνατόν ένα και το αυτό γεγονός στη σχέση του A 
γάμου, να προκαλεί ισχυρό κλονισμό, και να μην προκαλεί

στον Β' γάμο. Από δω προκύπτει και «η σχετικότητα  του λό
γου» του άρθρ. 1439 παρ. 1 ΑΚ. Κατά την κρατούσα άποψη, 
στην περίπτωση του ισχυρού κλονισμού, η παλαιά αρεοπαγι- 
τική νομολογία, που δεχόταν να ελέγχει, αν κάποιο παρά
πτωμα ήταν «καθ’ εαυτό και αντικειμενικώς» πρόσφορο για 
να προκαλέσει τον ισχυρό κλονισμό, ενώ δεν έλεγχε αν ο 
κλονισμός προκλήθηκε στην συγκεκριμένη περίπτωση, πρέ
πει να εγκαταληφθεί, αφού ο λόγος διαζυγίου δεν είνα ι πια τα 
παραπτώματα, αλλά μόνον ο κλονισμός του γάμου. Εκείνο 
που μόνο θα μπορεί να ελέγξε ι ο Ά ρ ε ιο ς  Πάγος ε ίνα ι αν η 
(νομική) έννοια του ισχυρού κλονισμού, εφαρμόστηκε σωστά 
στη συγκεκριμένη περίπτωση και αν η εξακολούθηση της 
συμβίωσης ήταν βάσιμα αφόρητη.

ΜΑΧΗΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΙΣΧΥΡΟΥ ΚΛΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 
ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ

Ο κλονισμός του γάμου, ουσιαστικά δεν ε ίνα ι παρά μία 
μεταβολή στην ψυχική στάση του ενός από τους συζύγους 
απέναντι στο γάμο, όταν ο γάμος αρχίζει να γ ίνετα ι γιαυτόν 
θετικά ανεπιθύμητος. Όπως κάθε ψυχικό γεγονός έτσ ι και ο 
κλονισμός του γάμου, είνα ι συχνά δύσκολο να αποδειχθεί. 
Στο προηγούμενο δίκαιο, η απόδειξη του κλονισμού κατά 
κανόνα, ήταν ταυτόσημη με την απόδειξη του παραπτώματος 
που τον προκάλεσε. Τώρα λόγος διαζυγίου, δεν είνα ι πια τα 
παραπτώματα, αλλά ο κλονισμός, έχει μεγάλη σημασία, κατά 
πόσο -  και σε ποιές περιπτώσεις -  ο νομοθέτης θέλησε να 
δ ιευκολύνει την απόδειξη του κλονισμού καθιερώνοντας τ ε 
κμήρια. Σύμφωνα με την αρχή του αντικειμεν ικού  κλονισμού, 
τέτο ια  τεκμήρια  θα μπορούσαν να είνα ι μόνο εξωτερικά γ ε 
γονότα που μαρτυρούν τον κλονισμό (π.χ. διάσταση), αλλά 
μπορούν και εύκολα να αποδειχθούν. Έ γιναν όμως πολλές 
προτάσεις οι οποίες είχαν σαν περιεχόμενο ότι αν υπάρχουν 
βαριά παραπτώματα, αυτά δεν θα πρέπει να παρουσιαστούν 
για καλύτερη απόδειξη του κλονισμού;

Ο νομοθέτης «πειθόμενος» στις παραπάνω προτάσεις, 
μετέφ ερε από το παλαιό δίκαιο στο νέο νόμο, μεταμφιεσμένα 
αλλά και έτο ιμα να «βρυκολακιάσουν», τα παραπτώματα που 
αποτελούσαν τους απόλυτους λόγους διαζυγίου: μοιχεία, δ ι
γαμία, επιβουλή της ζωής, (κακόβουλη) εγκατάλειψη, άρθρ. 
1439 παρ. 2 ΑΚ. Λέμε, έτο ιμα  να βρυκολακιάσουν, γ ια τί αν η 
νομολογία των δικαστηρίων μείνει προσκολλημένη σε παλαιά 
ερμηνευτικά  σχήματα, μπορεί να επ ιφέρει μετατόπιση του 
κέντρου βάρους, από τον κλονισμό στα παραπτώματα.

Εκτός αυτού, τα παραπτώματα, στην πράξη θα αποτελούν 
κι αυτά περιστατικά ισοδύναμα προς τους λόγους διαζυγίου. 
Έ νας ασφαλής, λοιπόν, τρόπος για να αποδείξει κανείς τον 
κλονισμό, είνα ι ν ’ αποδείξει το παράπτωμα. Έ τσι, σημειώνε
τα ι μια δεύτερη απομάκρυνση από την αντικειμεν ική  έννοια 
του κλονισμού. Κι αυτή η αντικειμεν ική έννοια είνα ι: «απαι
τε ίτα ι και αρκεί να διαπιστώνεται ο κλονισμός του γάμου, 
χωρίς να χρειάζετα ι αναφορά σε παραπτώματα: ούτε υπάρ
χουν συγκεκριμένα παραπτώματα που θεμελιώνουν το δια
ζύγιο ανεξάρτητα από τον κλονισμό, ούτε ο κλονισμός πρέπει 
να οφ είλετα ι σε κάποιο παράπτωμα». Αυτή ακριβώς ήταν η 
αρχική έννοια, που καθιέρωνε ως μοναδικό λόγο διαζυγίου 
τον α ντικειμεν ικό  κλονισμό (μαζί με το συναινετικό διαζύγιο). 
Ο νομοθέτης όμως επηρεαζόμενος από διάφορες καταστά
σεις, εισήγαγε περιορισμούς και διακρίσεις, τεκμήρια  και 
συνέπειες, που αναγκαστικά αλλοιώνουν το χαρακτήρα της 
πρώτης ρύθμισης.

1. Μοιχεία

α) Πριν από την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, η μοι-
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χεία  θεωρούνταν έγκλημα και ως τέτο ια , επ ιβάλλονταν γιαυ- 
τήν ανάλογες ποινές (Π.Κ. 357). Η διάταξη αυτή τώρα έχει 
καταργηθεί. Ο ύτε όμως στη διάταξη αυτή, όπως άλλωστε 
ούτε και στον ΑΚ. υπάρχει ορισμός της μο ιχείας από το νόμο. 
Οι ερμ ηνευτές και εφαρμοστές της ποινικής δ ιάταξης είχαν 
διαμορφώσει τον ορισμό, ό τ ι '.μοιχεία  ε ίνα ι κάθε φυσιολογική 
σεξουαλική επαφή ανάμεσα σε πρόσωπα δ ιαφορετικού  φύ
λου, όταν το  ένα από τα δύο αυτά πρόσωπα είνα ι παντρε
μένο». Ο στενός αυτός ορισμός της μο ιχείας ικανοποιούσε 
πλήρως το  ποινικό δίκαιο, για  το λόγο ότι σ' αυτό κάθε ποινή 
επ ιβάλλετα ι κάτω από ε ιδ ικά  και αυστηρά προκαθορισμένα 
γεγονότα.

β) Δ ιαφ ορετικός ε ίνα ι ο σκοπός της μο ιχείας στο Αστικό 
Δίκαιο, όπου χρησ ιμοποιείτα ι απλώς ως τεκμήρ ιο  για τη λύση 
του γάμου. Ετσι για το Αστικό Δίκαιο, ε ίνα ι αδ ιάφορες οι 
δ ιακρίσεις που αφορούν το Ποινικό Δίκαιο. Όπως π.χ. αν η 
σεξουαλική πράξη δεν ήταν «φυσιολογική», αλλά «παρά φύ- 
σιν». αν έγ ινε ανάμεσα σε πρόσωπα του ίδ ιου ή δ ιαφορετικού 
φύλου. Καθώς επίσης και η διάκριση ανάμεσα στο «τετελε- 
σμένον» και την απόπειρα της πράξης. Σχετικά αναφ έρετα ι 
ότ ι για  το «τετελεσμένον» της πράξης απαιτούνταν «IMMIS- 
SIO PENIS», όχι όμως και «EMISSIO ή IMMISSIO SEMINIS».

γ) Θα ήταν άτοπο και ε ίνα ι άσχετη με το χαρακτήρα του 
Αστικού Δ ικαίου η μεταφορά όλων των παραπάνω στις δ ια τά 
ξε ις  του. Για το Αστικό Δίκαιο, στο ιχείο  της μο ιχείας είνα ι 
κάθε πραγματοποιούμενη επαφή με άλλο πρόσωπο, όταν 
φ έρνε ι σεξουαλική ικανοποίηση ή γ ίνετα ι μ' αυτό το σκοπό, 
άσχετα αν το άλλο πρόσωπο είνα ι του ίδ ιου ή δ ιαφορετικού 
φύλου, άσχετα αν η επαφή ε ίνα ι «φυσιολογική» ή όχι και 
άσχετα ως ποιό σημείο έφτασε η σεξουαλική ικανοποίηση — 
όλα αυτά σε τελευτα ία  ανάλυση, είνα ι αδιάφορα για την έν 
νοια της μοιχείας, όταν εξετά ζετα ι από τη σκοπιά της συζυγι
κής πίστης, σαν έρεισμα του τεκμηρίου του αντικε ιμ εν ικού  
κλονισμού.

δ) Κατά Τούση Οικογ. Δ ίκα ιο  παρ. 102, η σεξουαλική επαφή 
με κάποιο τρ ίτο  πρόσωπο, δεν ε ίνα ι ανάγκη να ε ίνα ι επανα
λαμβανόμενη. Ακόμη κι αν έγ ινε  για μία μόνο φορά, αποτελεί 
λόγο διαζυγίου, λε ιτο υ ρ γε ί ως τεκμήρ ιο ισχυρού κλονισμού, 
εφόσον εκε ίνο  που κλονίζετα ι ε ίνα ι η συζυγική πίστη.

ε) Από τα παραπάνω, συνάγετα ι ότι η τεχνητή  γον ιμο
ποίηση δεν απ οτελεί μοιχεία. Κι αυτή όμως, μπορεί να κλονί
σει το γόμο και να οδηγήσει σε διαζύγιο, εάν γ ίν ετα ι χωρίς τη 
θέληση του άλλου συζύγου. Σε μια τέτο ια  όμως περίπτωση ο 
κλονισμός θα αποδειχθεί κατά τις  γεν ικές  δ ιατάξεις, αφού 
δεν θα υπάρχει τεκμήρ ιο.

στ) Χαρακτηριστική ε ίνα ι μία απόφαση Ε φετείου  σύμ
φωνα με την οποία «εκ της εγκυμοσύνης της συζύγου καθ ’ ον 
χρόνον ο σύζυγος ήτο απών, προκυπτούσης εκ των καταθέ
σεων των μαρτύρων, σ υνάγετα ι ασφαλώς τεκμήρ ιον περί της 
μο ιχείας ταύτης, δοθέντος ότι εν δίκαις διαζυγίου, επιτρα- 
πείσης μαρτυρικής αποδείξεως, συγχωρούνται κα τ’ άρθρον 
276 Πολ. Δικ. και διαστικά τεκμήρ ια  ότινα ο δικαστής δ ικα ιού
τα ι οθενδήποτε να αντλήση» (ΕΑ 1436/55 ΝοΒ 4,32).

2. Διγαμία

α) Η διγαμία προθλέπεται και τιμω ρείτα ι ως έγκλημα από 
τον Ποινικό Κώδικα. «Διγαμία τελε ί, όστις πριν ή αμετακλή- 
τως διαλυθή ή ακυρωθή ο εν ω τελ ε ί γάμος, συ νέλθε ι ε ις  νέον 
το ιούτον» (Π.Κ. 356). Η έννοια  της διγαμίας του Ποιν. Κώδικα 
μπορεί να μετα φ ερ θε ί στο Αστικό Δίκαιο, χωρίς τυχόν τροπο
ποιήσεις.

β) Η μνεία της διγαμίας παράλληλα προς τη μοιχεία, δεν 
αποτελεί περιττή διατύπωση παρά το γεγονός ότι η διγαμία

σ υνοδεύετα ι κατά κανόνα από σεξουαλική επαφή του δίγα
μου με το δεύτερο  σύζυγό του. Κι αυτό γ ια τί η σεξουαλική 
επαφή που γ ίν ετα ι μετά την τέλεση του δεύτερου -  έστω και 
άκυρου -  γάμου, δεν αποτελεί μοιχεία, αφού και ο άκυρος 
γάμος φ έρνε ι όλα τα αποτελέσματα του έγκυρου, μέχρις 
ότου αναγνω ριστεί δ ικαστικά η ακυρότητά του (ΑΚ 1376). 
Επομένως, έχει σαν συνέπεια το να νομιμοποιεί τη σεξουα
λική επαφή ανάμεσα στους συζύγους. Εξάλλου, μπορεί στην 
περίπτωση τη συγκεκριμένη, να μην επήλθε (ακόμη) σεξουα
λική επαφή ή να είνα ι αυτή δισαπόδεικτη, ενώ η διγαμία απο- 
δε ικνύετα ι εύκολα, ακόμα και με δημόσια έγγραφα. Σχετικό 
με τη διγαμία και τη μο ιχεία πρέπει ακόμα να προστεθεί ότι, 
κατά το δίκα ιο που ίσχυε πριν από την τελευ τα ία  νομοθετική 
μεταβολή, οι δύο αυτές πράξεις δεν αποτελούσαν λόγο δια
ζυγίου αν είχαν γ ίν ε ι με τη συναίνεση του άλλου συζύγου.

3. Επιβουλή της ζωής

α). «Επιβουλή της ζωής», είνα ι κάθε πράξη ή παράλειψη 
του ενός συζύγου που φανερώνει την πρόθεσή του να σκο
τώσει τον άλλον. Η πρόθεση αυτή (ή δόλος), πρέπει να εκδη
λώ νεται έμπρακτα. Δεν ε ίνα ι ανάγκη η εξω τερίκευση της 
πρόθεσης αυτής να φθάνει, μέχρι το βαθμό της «απόπειρας», 
κατά την έννοια  του ποινικού δικαίου. Αρκεί η λεγάμενη στο 
ποινικό δίκαιο, «προπαρασκευαστική ενέργεια» (π.χ. αγορά 
όπλου) ή άλλες απρόσφορες ενέργειες, όπως π.χ. χορήγηση 
ανεπαρκούς δόσεως δηλητηρίου ή πυροβολισμός με όπλο 
χωρίς σφαίρες, χωρίς να το γνωρίζει ο πυροβολήσας.

6). «Συνιστά επιβουλήν της ζωής και η εν γνώσει μετάδο- 
σις σοβαρός νόσου και η παρεμπόδισις της θεραπείας από 
τούτης».

γ) Απλή εκδήλωση με λόγια  ή απειλές πρόθεσης θανάτω
σης. δεν θεω ρείτα ι «επιβουλή της ζωής», και συνεπώς δεν 
μπορεί να λε ιτουργήσει ως τεκμήρ ιο ισχυρού κλονισμού, 
γ ια τί δεν ε ίνα ι βέβαιο, το ότ ι αυτός που απειλεί θα πραγματο
ποιήσει τ ις  απειλές του. «Δημοσία απειλαί του ενός των συζύ
γων προς τον έτερον ότι θα τον εξοντώση. δεν αποτελούν 
καθ εαυτα ί επιβουλήν της ζωής» (Πρ. Ιωαν. 43/47 ΕΕΝ ιδ' 
548). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότ ι αποκλείετα ι να υπάρχει 
πραγματικά, κλονισμός του γάμου.

δ) Η επιβουλή της ζωής, μπορεί να είνα ι και αμοιβαία, αν οι 
δύο σύζυγοι έχουν έμπρακτα εκδηλώσει την πρόθεσή τους, 
να σκοτώσει ο ένας τον άλλο. Εξάλλου, η επιβουλή της ζωής, 
δεν παύει να δημ ιουργεί τεκμήρ ιο  κλονισμού, επειδή εκείνος 
που θέλησε να σκοτώσει τον άλλο, ε ίχε την πρόθεση να σκο
τω θεί και ο ίδιος. Αν όμως, ο άλλος σύζυγος συναίνεσε στην 
κοινή αυτοκτονία , με δράστη τον ένα από τους συζύγους, 
εκε ίνος που θέλησε να σκοτώσει τον άλλο, θα μπορούσε να 
αντιτάξει, ότ ι με αυτή του την ενέργεια , δεν κλονίστηκε ο 
γάμος.

ε) Κατά τον Γ. Μπαλή «η επιβουλή της ζωής είνα ι κατά 
μείζονα της μο ιχείας λόγον α ιτία  διαζεύξεως, δ ιότι η μοιχεία 
προσβάλλει τον γάμον και τον δεσμόν της συζυγικής πίστεως, 
ενώ η επιβουλή της ζωής προσβάλλει επί πλέον και τον προς 
αλλήλους μεταξύ των ανθρώπων υπάρχοντα εν τη κοινωνία 
φυσικόν και ηθικόν δεσμόν και την εξ' αυτού κοινωνικήν αλ
ληλεγγύην».

4. Εγκατάλειψη

α). Εγκατάλειψη ε ίνα ι η παραβίαση της υποχρεώσεως για 
συμβίωση που επ ιβάλλετα ι στους συζύγους, από το άρθρ. 
1386 ΑΚ. Το πού θα γ ίν ε ι αυτή η συμβίωση, δηλ. σε ποιό τόπο 
και σε ποιό σπίτι, το αποφασίζουν οι δύο σύζυγοι από κοινού, 
σύμφωνα με το άρθρο 1387 ΑΚ. Αν διαφωνήσουν για το πού θα
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γ ίνε ι η συμβίωση και ο καθένας εγκατασταθεί σε άλλο τόπο ή 
σπίτι, δεν υπάρχει εγκατάλειψη, για το λόγο ότι, ο κάθε σύζυ
γος, θα δεχόταν την εξακολούθηση της συμβίωσης στον τόπο 
ή το σπίτι που ο ίδ ιος επέλεξε, αν ο άλλος σύζυγος συμφω
νούσε. Η ενέργεια  όμως των δύο συζύγων να εγκατασταθούν 
χωριστά, μπορεί να προκσλέσει ή να υποδηλώνει ισχυρό κλο
νισμό του γάμου, για τον οποίο υπεύθυνοι είναι και οι δύο. Αν 
και οι δύο σύζυγοι ή ο ένας, ήθελαν τη συνέχιση της έγγαμης 
σχέσης, θα προχωρούσαν με αμοιβαία υποχώρηση και κατα
νόηση. Για την περίπτωση της «εγκατάλειψης», όπως ανα
φέρθηκε, μόλις προηγουμένως, μπορεί να ζητηθεί διαζύγιο 
για ισχυρό κλονισμό, αλλά θα δοθεί με βάση τις  γεν ικές  δια
τάξεις, αφού δεν υπάρχει τεκμήριο που να βοηθά την από
δειξη. Αν υπάρχει κοινή κατοικία, και ο ένας από τους δύο 
συζύγους, φύγει ισχυριζόμενος ότι διαφωνεί για τον τόπο ή 
το σπίτι κατοικίας, θα πρέπει να ελεγχθεί ο ισχυρισμός του ' αν 
είνα ι αληθινός δεν υπάρχει εγκατάλειψη, δ ιαφορετικά υπάρ
χει.

Γενικά, μπορεί να υπάρχει εγκατάλειψη, μόνον όταν η 
χωριστή εγκατάσταση των δύο συζύγων, οφ είλετα ι σε πρό
θεση διάσπασης της συμβίωσης (ANIMUS DIRIMENDI MATRI- 
MONIUM). και όχι απλώς σε διαφωνία σχετικά με την κατοικία. 
Αλλά και πάλι η χωριστή εγκατάσταση, εξα ιτίας της διαφωνίας 
σχετικά με την κατοικία, μπορεί να εξελ ιχθεί σε εγκατάλειψη, 
αν ο ένας από τους συζύγους ή και οι δύο πάψουν να θέλουν 
την εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης.

Για να υπάρχει εγκατάλειψη, δεν αρκεί η χωριστή εγκατά
σταση με πρόθεση διάσπασης της συμβίωσης- πρέπει να μην 
υπάρχει και μια εύλογη αιτία, που να δ ικα ιολογεί τη χωριστή 
αυτή εγκατάσταση. .Το παλαιό άρθρ. 1441 ΑΚ, μιλούσε για 
«κακόβουλη» εγκατάλειψη, το νέο δίκαιο έχει παραλείψει το 
επ ίθετο αυτό, αλλά η έννοια παραμένει η ίδια. Εύλογη αιτία, 
που δ ικα ιολογεί τη χωριστή εγκατάσταση, είνα ι ο κλονισμός 
του γάμου, που μπορεί να προήλθε από κάποιο παράπτωμα 
του άλλου συζύγου ή από άλλη αιτία. Παράπτωμα του άλλου 
συζύγου, μπορεί να χαρακτηρ ιστεί η αδικαιολόγητη εμμονή 
του σε εγκατάσταση δ ιαφορετική από εκείνη που θέλει ο 
άλλος σύζυγος. Οπότε αυτός ο άλλος σύζυγος, μπορεί να 
φύγει από το σπίτι του, χωρίς να διαπράττει εγκατάλειψη 
ακόμη και στην περίπτωση που θα θελήσει διακοπή της έγγα- 
μης σχέσης. Βέβαια οφ είλε ι εάν θέλει διαζύγιο, να ασκήσει 
την αγωγή διαζυγίου, μέσα σε εύλογο χρόνο από τό τε  που 
έφυγε από το σπίτι του, ή δημιουργήθηκε ο λόγος διαζυγίου. 
Δ ιαφορετικά με την παρέλευση αυτού του εύλογου χρόνου, 
θα θεωρηθεί ότι έπαψε πια να υπάρχει κλονισμός, άρα και ο 
λόγος διαζυγίου, κατά συνέπεια και ο ίδ ιος θα διαπράττει 
εγκατάλειψη. Εγκατάλειψη μπορεί να υπάρχει και όταν οι δύο 
σύζυγοι ζουν κάτω από την ίδια στέγη, δεν έχουν όμως κοινή 
ζωή, (π.χ. όταν ζουν σαν ξένοι σε δ ιαφορετικά δωμάτια του 
ίδιου σπιτιού).

γ) Εγκατάλειψη μπορεί να υπάρχει και στην περίπτωση 
όπου ο σύζυγος που εγκαταλείπεται, έχε ι δώσει την συναί
νεσή του γιαυτό. Και υπάρχει εγκατάλειψη, στην περίπτωση 
αυτή, γ ια τί η υποχρέωση για συμβίωση βγαίνει από κανόνα 
δημόσιας τάξης που δεν μπορεί να παραμεριστεί από τη θέ
ληση των ενδιαφερομένων. Στην περίπτωση της αμοιβαίας 
εγκατάλειψης, έχουμε δύο εγκαταλείψ εις. Η μία εγκατάλειψη 
δεν δημιουργεί εύλογη αιτία για την άλλη, άρα και οι δύο 
σύζυγοι μπορούν να επικαλεστούν ως τεκμήριο την εγκατά
λειψη.

δ) Σήμερα δεν υπάρχει καμμία διάταξη που να επιβάλλει 
ότι, για να υπάρχει εγκατάλειψη του ενός συζύγου από τον 
άλλο, θα πρέπει ο πρώτος να εμμένει στην συμβίωση. Εν 
αντιθέσει με το παλαιό δίκαιο όπου υπάρχει μία απόφαση του

Αρείου Πάγου στην οποία αναφ έρετα ι ότι «δέον ο έτερος 
ούτος να εμμένη εις την εκ του γάμου υποχρέωσιν προς 
συνοίκησιν και συμβίωσιν...» (Α.Π. 104/56, ΝοΒ 4,559). Υπάρ
χε ι όμως και η CONTRA στην παραπάνω απόφαση, άποψη του 
Πρ. Πειρ. 1221/57 ΝοΒ 5, 897, κατά την οποία: «ο νομοθέτης 
δεν ηθέλησεν ως στοιχείον της κακοβούλου εγκαταλείψεως 
και το ότ ι η απομάκρυνσις του εναγομένου εγένετο  εναντίον 
της θελήσεως του ενάγοντος και ακόμη περισσότερον ότι ο 
ενάγων είνα ι ανάγκη να εμμένη εν τη εκ του γάμου υποχρεώ
σει προς συνοίκησιν και συμβίωσιν. Συνεπώς ουδόλως απο
κλε ίετα ι περίπτωσις λύσεως του γάμου κοινή υπαιτιότητι δια 
κακόβουλον εκατέρω θεν υπό των συζύγων εγκατάλειψ ιν».
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Τα μεγαλύτερα θύματα των διαζυγίων 
είναι τα παιδιά

Πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο στην Αθήνα το πρώτο Δ ιεθνές Ελληνοαυστραλιανό 
Νομικό και Ιατρικό Συνέδριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής της Παιδιατρι
κής κ.κ. Παπαδάτος ένας στους 5 - 6  γόμους στην Ελλάδα διαλύονται.

Μ εγαλύτερη συχνότητα διαζυ
γίων έχε ι η Σουηδία — 1 διαζύγιο σε 
1,5 γάμο. Ακολουθεί η Αμερική και η 
Δανία -  1 διαζύγιο στους 2 γάμους -  
και μετά έρχετα ι η Ρωσία, η Γερμα- 
νία και η Ουγγαρία με 1 διαζύγιο σε 
κάθε 3 γάμους. Τα μεγαλύτερα θύ
ματα των διαζυγίων είναι τα παιδιά.

Σίγουρα αν ζούσαμε σ' έναν κόσμο 
που θα τον κυβερνούσαν τα παιδιά, 
είπε ο καθηγητής, το διαζύγιο θα 
απαγορευόταν με νόμο, ανεξάρτητα 
από τους λόγους ή τ ις  επ ιθυμίες των 
γονιών.

Γι' αυτό όταν παίρνετα ι η από
φαση για το διαζύγιο, υπογράμμισε ο 
κ. Κ. Παπαδάτος, τα παιδιά πρέπει να 
ενημερώ νονται και να προετο ιμά
ζονται. Η προετοιμασία αυτή για τα 
μ ικρότερα των 6 χρόνων πρέπει να 
γ ίνετα ι 1 -  2 βδομάδες πριν από τον 
χωρισμό. Για τα παιδιά από 6 - 9  χρό
νων 1 - 2  μήνες πριν το χωρισμό, ενώ 
γιο τα μεγαλύτερα παιδιά χρειάζετα ι 
προετοιμασία πολλών μηνών.

Από αποφάσεις δικαστηρίων προ
κύπτει ό τι σαν συχνότερο ι λόγοι 
διαζυγίων αναφέροντα ι η σκληρό
τητα, η εγκατάλειψ η και παραμέ
ληση, η μοιχεία, η κατάχρηση ο ινο
πνεύματος και οι ψυχικές αρρώ
στιες.

Τα παιδιά τώρα, σύμφωνα με τον 
καθηγητή, ανάλογα με την ηλικία  
τους αντιδρούν δ ιαφορετικά. Λ ιγό
τερο  πάντως από 25 στα 100 παιδιά 
ανακουφ ίζονται όταν βγα ίνει το δ ια
ζύγιο, ακόμα και αν ο .γάμος ε ίνα ι 
γεμάτος με β ία ιες συγκρούσεις, 
ακόμα και αν υπήρξε φυσική βία, που 
στράφηκε ενάντια  στη μητέρα ή και 
εναντίον τους.

Ε ιδ ικότερα στα παιδιά ηλικ ίας 3 -6  
χρόνων παρατηρείται:

•  Άρνηση του γεγονότος και φαν
τασιώσεις γ ια  επιστροφή του γονιού 
που αποχώρησε.

•  Επιστροφή σε παλιές συνήθειες, 
όπως π.χ. θηλασμός δακτύλου, νυ
κτερ ινή ενούρηση και επ ιθετικό 
τητα  σε άλλα παιδιά.

•  Ψόβος για να μην αφεθούν και 
αυτά μόνα τους και απροστάτευτα. 
Και

•  Αρκετά παιδιά θεωρούν τον 
εαυτό τους υπεύθυνο για το διαζύ
γιο.

Πιο σοβαρά είνα ι τα πράγματα 
όταν τα παιδιά είνα ι 7 Τ 9 χρόνων. Η 
ηλικ ία  αυτή θεω ρείτα ι κρίσιμη, γ ια τί 
αντιλαμβάνονται τη σημασία του 
χωρισμού. Στα παιδιά αυτής της ηλ ι
κίας παρατηρείται:

» Κατάθλιψη αλλά και θυμός εναν
τίον  του γονιού που θεωρούν υπεύ
θυνο για το διαζύγιο.

•  Φόβοι για να μη στερηθούν από 
παιχνίδια, ρούχα και φαγητό. Και

•  Επίμονη επιθυμία για επανασυγ- 
κόλληση του γάμου.

Τα παιδιά από 9 - 1 7  χρόνων α ντι
δρούν δ ιαφορετικά  και αισθάνονται 
έντονο θυμό εναντίον εναντίον 
συνήθως του ενός από τους δύο γο 
νείς. Συμμετέχουν σε «συμμαχίες»

με τον ένα από τους δύο γονείς, ενώ 
«χρησιμοποιούνται» συχνά από τη 
μάνα ή τον πατέρα σαν συνεργάτες 
αντιπαράθεσης ή εκδίκησης.

Φυσικά το σφάλμα αυτό των γο
νιών, επεσήμανε ο κ. Κ. Παπαδάτος, 
είνα ι τραγικό. Ακόμα τα παιδιά αυ
τής της ηλικίας αισθάνονται την 
ανάγκη να μιλήσουν σε κάποιον έξω 
από το ο ικογενειακό περιβάλλον. Οι 
έφηβοι θεωρούν ότι οι γονείς επι
βαρύνουν τη ζωή τους που είνα ι ήδη 
βαριά. Έ χουν ανησυχίες που πλη
σιάζουν τα όρια του πανικού για το 
δικό τους μελλοντικό  γάμο και τη 
σεξουαλικότητά τους. Θεωρούν ότι 
παραδόθηκαν σε μια στιγμή που ε ί
χαν μεγάλη ανάγκη την ο ικογε
νειακή υποστήριξη. Ανησυχούν τ έ 
λος για την οικονομική τους θέση.

Μ ετά το διαζύγιο, κατέληξε ο κα
θηγητής, είνα ι απαραίτητο να πορ
θούν ορισμένα μέτρα, που θα βοη
θήσουν το παιδί να δεχ τε ί τη νέα 
κατάσταση. Χρειάζεται, τόνισε, 
ανοιχτή επικοινωνία με τα παιδιά 
ανάλογα με την ηλικία και την ωρι
μότητά τους.

Η επικοινωνία αυτή πρέπει να ναι 
απλή, τίμ ια  και να γ ίνετα ι και με τους 
δύο γονείς  παρόντες. Είναι πολύ 
σημαντικό για το παιδί να καταλάβει 
ότι οι γονείς  του θα ζήσουν σε χωρι
στά σπίτια. Ό τ ι το παιδί δεν είναι 
υπεύθυνο γι' αυτό το χωρισμό και 
δεν μπορεί να κάνει τίποτε για να 
τον σταματήσει και ότι θα εξακο
λουθούν και οι δυο γονείς  να το 
φροντίζουν και να το αγαπούν. Πρέ
πει ακόμα οι γονείς  να διαβεθαιώ- 
σουν και να πείσουν το παιδί ότι δεν 
θα αλλάξει τίποτε στη ζωή του, πως 
θα μείνει στο ίδ ιο  σπίτί, στην Ιδια 
γε ιτον ιά  και θα πηγαίνει στο ίδιο 
σχολείο. Αυτή η σταθερότητα του 
δ ίνε ι ένα αίσθημα ασφάλειας και 
αυτό είναι απαραίτητο.
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Ο ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΑΥΤΙΣΜΟΣ, ΜΙΑ «ΑΓΝΩΣΤΗ» ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Τα παιδιά που 
μόνα το υ ς .

Σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας, αλλά και έξω 
από αυτή και σε πολλές εφημερίδες και περι
οδικά, είδαμε άλοι τέλευταία μια αφίσα, που μι

λάει για τα αυτιστικά παιδιά και για την ανάγκη κρατι
κής μέριμνας γι’ αυτά. Αλλά οι περισσότεροι δεν γνω
ρίζουμε για ποιο πράγμα πρόκειται. Γιατί δεν υπάρχει 
καμμιά άλλη παιδική ασθένεια, που νάχει καλυφθεί 
από ένα πυκνό πέπλο τόσων μύθων και προκαταλή
ψεων, όσο ο παιδικός αυτισμός. Οι ονομασίες που κατά 
καιρούς χρησιμοποιήθηκαν για τις διάφορες διαταρα
χές που συμπεριλήφθηκαν κάτω από τον όρο παιδικός 
αυτισμός, είναι πολλές. Όπως παιδική ψύχωση, σύν
δρομο του KANNER. αφασία με διαταραχές συμπερι
φοράς, παιδική σχιζοφρένεια κλπ. Προσπάθειες δια
χωρισμού των παραπάνω διαταραχών με βάση συγκε
κριμένα κριτήρια, δεν έχουν ακόμη καρποφορήσει και 
δεν υπάρχει απόλυτη ομοφωνία μεταξύ των ειδικών 
στο θέμα αυτό.

\

6ΙΜΑΙ €ΝΑ
A V T IS T IK O

Π Α Ι Δ Ι
*ΑΜ If reM€NA ΥΠΑΡΧΟΥΝ TO M A

Οι συνεχείς έρευνες και η πρόοδος της ψυχοπαθο
λογίας τα τελευτα ία  χρόνια, είναι πολύ πιθανόν να 
οδηγήσουν σύντομα στη δυνατότητα διαχωρισμού των 
διαφόρων διαταραχών με σιγουριά.

Τα αίτια του αυτισμού

Ακόμη και σε περιπτώσεις που μπορεί να αποδει- 
χθεί οργανική βλάβη, δεν είναι δυνατόν να πει κάποιος 
με σιγουριά ότι αυτή είναι η α ιτία  του αυτισμού. Δεν 
υπάρχει καμμ'ια γνωστή ασθένεια ή τραύμα που ακο
λουθείτα ι πάντα από αυτισμό και κανείς δεν γνωρίζει 
γ ιατί μια ορισμένη κατάσταση οδηγεί σε μερικές περι
πτώσεις παιδιών στον αυτισμό, ενώ σε άλλες, όχι. 
Μέσα λοιπόν σ' ένα τέτο ιο  κλίμα αβεβαιότητας δεν 
είναι δυνατόν παρά ν ’ ανθίσουν πολλές θεωρίες. Οι

δύο σημαντικότερες σχολές είνα ι αυτή που υποστηρί
ζει ότι τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν στο περιβάλλον 
του παιδιού και η άλλη που θεωρεί ότι το πρωταρχικό 
αίτιο είνα ι κάποια οργανική βλάβη. Ανάμεσα σ’ αυτές 
τις δύο θεωρήσεις, που είνα ι όπως αναφέραμε παρα
πάνω και οι σημαντικότερες, υπάρχει κι ένα άλλο με
γάλο φάσμα ενδιάμεσων θεωριών.

Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη διαχωριστική 
γραμμή ανάμεσα στις δύο βασικές σχολές. Λίγοι είναι 
αυτοί στην πρώτη ομάδα που αρνούνται ότι τ ' αυτι- 
στικά παιδιά δεν έχουν κάποια οργανική προδιάθεση ή 
βλάβη που συμβάλλει ή οδηγεί στον αυτισμό, όπως 
λίγοι είνα ι κι αυτοί στη δεύτερη ομάδα που θεωρούν, 
ότι το περιβάλλον δεν έχει καμμία απολύτως επί
δραση.

Σε μια μελέτη του Έλληνα ψυχολόγου κ. Σάββα 
Σαλπιστή, που σταδιοδρομεί επί χρόνια στη Σουηδία, 
όπου και σπούδασε, διαβάζουμε μεταξύ άλλων:

«Μερικές τελευ τα ίες  έρευνες, όσον αφορά οργα
νικούς παράγοντες, φα ίνετα ι να δίνουν ικανοποιητικά 
αποτελέσματα και συγκλίνουν στην άποψη, ότι η πιθα
νότερη αιτία  στις περισσότερες περιπτώσεις αυτισμού 
είναι κάποιο τραύμα στη διάρκεια της εγκυμοσύνης 
μαζί με κληρονομική προδιάθεση για π.χ. πνευματική 
καθυστέρηση. Σε μία έρευνα στο Γκέτεμποργκ της 
Σουηδίας βρέθηκε, ότι ένα μεγάλος αριθμός μητέρων 
με αυτιστικά παιδιά είχαν παρουσιάσει στη διάρκεια 
της εγκυμοσύνης τους υψηλή πίεση, λεύκωμα στα 
ούρα, μεγάλα πρηξίματα στο κορμί, διαβήτη και σ' ορι
σμένες περιπτώσεις υπερβολική χρήση.αλκοόλ, σοβα
ρές μολύνσεις, συχνές αιμορραγίες καθώς και μακρό-
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χρονη λήψη φαρμάκων στη δ ιάρκεια της εγκυμοσύνης.
Εχει βρεθεί επίσης μία σχέση ανάμεσα στη ν ηλικ ία  της 

μητέρας και στην π ιθανότητα να γεννηθεί αυτιστικό 
παιδί. Αν η μητέρα είνα ι κάτω των 30 ο κίνδυνος είνα ι 
1/10.000. αν όμως είνα ι πάνω από 35 χρόνων τό τε  ο 
κίνδυνος είνα ι 9/10.000».

Ό π οιες όμως κι αν ε ίνα ι οι α ιτ ίες  του αυτισμού, ένα 
είνα ι βέβαιο: ό τι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετω πίζε
τα ι ένα αυτιστικό  παιδί έχε ι αποφασιστική σημασία για 
την εξέλιξή  του. Τα λάθη είνα ι αναπόφευκτα, ιδ ια ίτερα 
πριν συνειδητοποιήσουν οι γονείς  ό τι έχουν να κάνουν 
με ένα παιδί με ιδ ια ίτερες ανάγκες.

Το να έχουν οι γονείς  των παιδιών μεγάλες προσ
δοκίες και να συγκρίνουν την εξέλ ιξη  του παιδιού τους 
με αυ :ή άλλων φυσιολογικών παιδιών δεν μπορεί παρά 
να οδηγήσει σε όλο και μεγαλύτερη δική τους σύγχυση 
κι απόγνωση καθώς ακόμα και στο να βυθ ιστεί το παιδί 
τους ακόμα βαθύτερα στο δικό του κόσμο.

Χαρακτηριστικά

Τ αυτιστικό  παιδιά δεν θέλουν συνήθως να έχουν 
σωματική επαφή, δεν αναζητούν επαφή με τα μάτια και 
φα ίνετα ι σαν να θέλουν να τ' αφήσουν μόνα τους στη 
δ ιάρκεια του πρώτου χρόνου της ηλικ ίας τους. Τα παι
διά αυτά δεν απλώνουν π.χ. τα χέρ ια στους γονείς  τους 
όταν πρόκειτα ι να τα σηκώσουν απ' το κρεβάτι. Η δια- 
ταραχή στην επαφή τους με άλλους γ ίνετα ι περισσό
τερο εμφανής τα επόμενα χρόνια στη συναναστροφή 
τους με συνομήλικα παιδιά, με άλλα λόγια, δεν μπο
ρούν να παίζουν με άλλα παιδιά.

Τ αυτιστικό  παιδιά έχουν σοβαρές διαταραχές 
στην ομιλία και στη γλωσσική τους εξέλιξη. Αν αρχί
σουν να μιλάνε, όπως γ ίνετα ι με το 50 -  60% η ομιλία 
τους απ οτελείτα ι περισσότερο από επαναλήψεις αυ
τών που λένε οι ενήλικο ι. Έ να ποσοστό όμως μαθαίνει 
να μιλά παρόλ’ αυτά κατανοητά.

Τ ’ αυτιστικό  παιδιά απαιτούν να παραμένει το περι
βάλλον τους αμετάβλητο μέρα με τη μέρα και μπορεί ν ’ 
αντιδράσουν έντονα στην παραμικρή αλλαγή.

Πολλά έχουν σ τερεοτυπ ίες δηλ. επαναλαμβανόμε
νες ρυθμικές κινήσεις κάποιου μέρους του σώματός 
τους π.χ. να κουνούν τα χέρ ια  ή το κεφάλι τους. Μ ερι
κές φορές είνα ι υπερκινητικά, δεν θέλουν να μάθουν 
κάτι καινούργιο και παρουσιάζουν δυσκολίες στο φαί 
και τον ύπνο τους. Αντιστρέφουν συχνά τη μέρα με τη 
νύχτα και μερ ικές φορές δεν κο ιμούνται παρά μόνο 
ελάχιστες ώρες. Ορισμένα απ’ αυτά παρουσιάζουν 
μειωμένη ευαισθησία στον πόνο, τη ζέστη και το κρύο. ·

Το ένα τρ ίτο  των αυτιστικών παιδιών πάσχει από 
επιληψία. Η έρευνα του Γκέτεμποργκ έδειξε, ό τι 33% 
των αυτιστικών παιδιών που εξετάστηκαν παρουσίαζαν 
συμπτώματα που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πρέπει 
να υπάρχουν εγκεφ αλ ικές  βλάβες.

Πώς πρέπει να βοηθηθούν

Οσον αφορά τη θεραπεία του αυτισμού, πολλές 
έρευνες σ’ όλο τον κόσμο δείχνουν ότι μια αυστηρά 
δομημένη παιδαγωγική εξάσκηση ε ίνα ι ο καλύτερος

τρόπος. Αυτό σημαίνει επιγραμματικά, πως η κάθε 
μέρα προγραμματίζεται μ' ένα καλό συγκεκριμένο 
τρόπο και το παιδί εξασκείτα ι βήμα — βήμα σε δ ιάφορες 
δραστηριότητες.

Το πιο ρεαλιστικά ε ίνα ι να κατανοήσουμε ότι για 
πάρα πολλά αυτιστικά παιδιά το πιο σημαντικό είνα ι να 
μάθουν να τρώνε και να πηγαίνουν στην τουαλέτα  δηλ. 
ν ανταπεξέρχοντα ι μόνα τους στις βασικές τους 
ανάγκες μ' ένα μίνιμουμ βοήθειας από άλλους.

Είναι αφάνταστα βαρύ το να ε ίνα ι κάποιος γονιός 
αυτιστικού παιδιού. Οι γονείς  αυτο ί χρειάζοντα ι με
γάλη βοήθεια και συμπαράσταση ψυχική, κοινωνική και 
ο ικονομική. Η ειδ ίκευση ψυχιάτρων, ψυχολόγων, κοι
νωνικών λειτουργώ ν και δασκάλων στον αυτισμό και η 
δημιουργία κέντρων γ ι αυτιστικά παιδιά είνα ι ανάγκες 
επ ιτακτικές. Αν όμως όλ ’ αυτά φα ίνοντα ι στόχοι πολύ 
απόμακροι, ας αρχίσει τουλάχιστον μια προσπάθεια 
ενημέρωσης που σκοπός της θάναι όχι μόνον η ευρύ
τερη απομυθοποίηση του αυτισμού και η γνώση των 
αιτιών και των προοπτικών θεραπείας του, αλλά και μια 
ένδειξη  ηθικής συμπαράστασης στους γονείς  των παι
διών αυτών που σήμερα ζουν μέσα σ' ένα κλίμα πλή
ρους εγκατάλειψ ης με το πρόβλημά τους, χωρίς να 
γνωρίζουν τ ι θα κάνουν και που θ ’ αποτανθούν.

Δυστυχώς, στη χώρα μας, υπάρχουν πάνω από 
εκατό χ ιλ ιάδες παιδιά με ε ιδ ικές ανάγκες και ποικίλα 
προβλήματα μειονεξίας. Και πρέπει όλοι να κ ινητο 
ποιηθούμε για να κάνουμε τη ζωή τους καλύτερη. Η 
οικονομική ενίσχυση της πολιτείας βοηθάει ασφαλώς. 
Αλλά εκείνο  που θα βοηθήσει περισσότερο, είνα ι η 
αγάπη, η στοργή και το ενδ ιαφ έρον όλων μας, ώστε να 
εξασφαλισθούν σ ’ αυτά τα παιδιά που «είναι μόνα τους 
και ζουν στο δικό τους κόσμο», καλύτερες προϋποθέ
σεις και μεγαλύτερες ελπ ίδες βελτίωσης της κατά
στασης και της ζωής τους.

Από το  περιοδικό
«Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» (Ιούνιος 1988)
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΚΙΝΔΥΝΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Του Ανθυπαστυνόμου Ηλιο Σ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ

0 άνθρωπος δενζει μέσα στο νερό. Η κατασκευή του, η στάση του, το 
Βάρος του και η διάταξη, γενικά των μελών του, έχουν αναπτυχθεί για να 
ζει στην ξηρά. Ομως, παρ’ όλο που ζει στην ξηρά, έχει επινοήσει 
πολλούς τρόπους και τελικά κατόρθωσε και κέρδισε το υγρό στοιχείο. 
Όπως όμως η πολιτεία στην οποία ζει ο άνθρωπος έχει νόμους που 
περιορίζουν τις ενέργειές του και του καθορίζουν τα σαφή όρια της 
δράσης του, έτσι και η θάλασσα έχει κανόνες και περιορισμούς, καθώς 
και μυστικά τα οποία όταν δεν γνωρίζει ο άνθρωπος, δεν είναι λίγες οι 
φορές που πληρώνει αυτή του την αμάθεια με τη ζωή του.

Πότε, πού και πώς μπορεί να κολυμπάει κάθε άνθρωπος:

α) Οι περισσότεροι προτιμούν θερμοκρασία περίπου 24 βαθμών Κελ- 
σίου. Όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη (15 βαθμοί), ο κολυμβητής 
κουράζεται περισσότερο γιατί η καρδιά του αναγκάζεται να δουλεύει 
εντονώτερα. Γι'αυτό, γενικά, είναι καλό να μην μπαίνουμε μέσα στο νερό 
καθόλου ή τουλάχιστον μόνο για ελάχιστο χρόνο, όταν η θερμοκρασία του 
είναι χαμηλή.

8) ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
•  Απαγορεύεται το κολύμπι μετά το φαγητό.
•  Να μη κολυμπάμε ποτέ μόνοι.
•  Οι καλύτερες ώρες για κολύμπι είναι 11.00 -1 3 .0 0 ' και 17.00 -

19.00 (χωρίς αυτό νο είναι απόλυτο).
•  Να μη κολυμπάμε πολύ το μεσημέρι για οποφυγή ηλίασης, βλάβης 

των ματιών κ.λ.π.

Υ) Η π ρ ω ι ν ή  Β ο υ τ ι ά ,  είναι η Βουτιά στη θάλασσα ή το ποτάμι 
αμέσως μετά από το ξύπνημα, ιδίως μόλις Βγει ο ήλιος.

1. Πολλοί τρίβονται με μια πετσέτα πριν μπούν στο νερό.
2. Πολλοί κάνουν εντριβές με τα χέρια τους, ιδίως στις κλειδώσεις.
3. Αλλοι δεν θέλουν από το ζεστό κρεβάτι να πέσουν στο κρύο νερό. 

Το θέμα της πρωινής Βουτιάς είναι θέμα εκλογής και διάθεσης. Αν σε 
κάποιον αρέσει, εξοικειώνεται γρήγορα και τελικά του κάνει καλό, αν 
όμως δεν του αρέσει τότε καλύτερα να αποφεύγει τις πρωινές Βουτιές, 
γιατί επηρεάζουν πολλές φορές επικίνδυνα την λειτουργία της καρδιάς. 
Σαν γενική αρχή πρέπει να έχουμε να μην πιέζουμε τους άλλους να 
κάνουν πρωινή βουτιά.

δ) Γενικά είναι παραδεκτό πως μ π ά ν ι ο  μ ε τ ά  τ ο  φ α γ η τ ό  
α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  και πως πρέπει να περιμένουμε μιάμιση ώρα μετά το 
φαγητό. Μπάνιο αμέσως μετά το φαγητό απαγορεύεται κατηγορηματικά, 
γιατί η πορεία της πέψης και η ζωηρή άσκηση (υπεραιμία) επιτείνουν την 
απαίτηση του οργανισμού μας σε αίμα, κουράζεται υπερβολικά η καρδιά, 
η διαφορά θερμοκρασίας υγρού στοιχείου και σώματος γίνεται μεγαλύ
τερη και συνήθως το αποτέλεσμα είναι «στομαχική κράμπα» με επακό
λουθο το «σιωπηλό Βύθισμα». Τέτοιες περιπτώσεις, δυστυχώς, έχουν 
συμοώ χιλιάδες, αν και μπορεί να υποστηριχθεί πως δεν γνωρίζουμε 
επακριβώς την πορεία της «στομαχικής κράμπας».

Μετά το φαγητό, επίσης πρέπει ν' αποφεύγουμε τα διάφορα θαλάσσια 
«σπορ», τα παιγνίδια στην αμμουδιά, κ.λ.π. γιατί παρατηρούνται δυσπε
ψίες και καρδιακές προσβολές. Ας μη ξεχνούμε ποτέ πως το κολύμπι 
είναι μια έντονη άσκηση για ένα ειδικευμένο και ενενήντα φορές πιο

547



κουραστική για ένα αρχάριο. Είπαμε πως πρέπει να περιμένουμε μετά το 
φαγητό, πριν μπούμε στο νερό, μιάμιση περίπου ώρα. Αυτό, γιατί τότε 
έχουν τελειώσει οι βασικές λειτουργίες της πέψης, οι στερεοί όγκοι της 
τροφής που έχουμε στο στομάχι έχουν ήδη γίνει υγρά και έτσι ελαττώνε
ται η πίεση που εξασκούν στα σπλάχνα, οι στερεοί όγκοι τροφής, που 
αυξάνουν τον όγκο του στομαχιού. Όταν ο όγκος του στομαχιού αυξάνε
ται τότε πιέζονται τα σπλάχνα καθώς και το διάφραγμα και συνεπώς 
παρατηρείται κάποια δυσφορία στον οργανισμό. Ακόμη, όταν η τροφή 
είναι σε στερεή μορφή στό στομάχι, με την ταυτόχρονη παραγωγή των 
αερίων αυξάνει ακόμη περισσότερο ο όγκος της τροφής με συνέπεια 
αύξηση της έντασης λειτουργίας της καρδιάς και επαύξηση της έντασης 
της δυσφορίας. Ενώ, με την υγρή μορφή των τροφών και τη διαφυγή των 
αερίων, το στομάχι επανέρχεται στο φυσιολογικό του όγκο.

ε) Μ π ο ρ ο ύ μ ε  α κ ί ν δ υ ν α  ν α  κ ο λ υ μ π ο ύ μ ε  σε πισίνες, 
σε «πλαζ» και σε ανοικτές παραλίες και αμμουδιές. Οι λίμνες και τα 
ποτάμια, όταν τα νερά τους δεν είναι πλήρως ελεγχόμενα, πρέπει να 
αποφεύγονται. 0 αρχάριος πρέπει πάντα να κολυμπάει στα ρηχά νερά και 
ν' αποφεύγει τα νερά που βαθαίνουν απότομα. Επίσης πρέπει ν' αποφεύ
γονται τα βοηθητικά «πλαστικά σωσσίβια» γιατί μια βλάβη τους, ένα 
τρύπημα ή ένα ξαφνικό ξεφούσκωμα. θα φέρουν σε πολύ δύσκολη θέση 
εκείνον που δεν ξέρει να κολυμπάει, πολύ δε περισσότερο, όταν βρίσκε
ται σε νερό βαθύτερο από το ανάστημά του. Ακόμη, ποτέ δεν θα πρέπει 
κανείς να υπερεκτιμά τις ικανότητάς του και να επιχειρεί κάτι που δεν 
είναι σίγουρος·ότι θα το επιτύχει οτη θάλασσα.

στ) Π ό σ ο ν  χ ρ ό ν ο ν  π ρ έ π ε ι  να κ ο λ υ μ π ο ύ μ ε ; Γ ε ν ι κ ώ ς  
μια ώρα είναι αρκετή. Πολλοί κολυμπούν περισσότερο αλλά πρέπει να 
είναι επαρκώς προετοιμασμένοι. Δεν θα πρέπει να παρασυρόμαστε από 
την ωραιότητα και καθαρότητα των νερών. Ο κάθε κολυμβητής, μικρός ή 
μεγάλος θα πρέπει να μάθει να καταλαβαίνει τα πρώτα «σημάδια» κούρα
σης στον εαυτό του, οπότε πρέπει να βγαίνει αμέσως έξω από το νερό. 
Σκεφθήτε πως αν ρίξουμε μια ματιά σε μια «πλαζ» θα δούμε ότι οι 
περισσότεροι άνθρωποι βρίσκονται έξω από το νερό και οι λιγώτεροι 
μέσα. Γενικά τα παιδιά παρασύρονται. υπερεκτιμούν τις δυνατότητάς 
τους και κάνουν λάθη, καμιά φορά μοιραία. Συμπτώματα όπως το τρεμού
λιασμα στο σώμα, μελάνιασμα στα χείλη και πόνος έστω και μικρός στα 
νύχια των δακτύλων δείχνουν πως ο κολυμβητής πρέπει να βγει έξω από 
το νερό.

ζ) Π ώ ς  ε τ ο ι μ α ζ ό μ α σ τ ε  ν α  μ π ο ύ μ ε  σ τ ο  ν ε ρ ό .  Νερό 
χαμηλής θερμοκρασίας έχει διαφορετικά αποτελέσματα στα διάφορα 
άτομα. Στον συνηθισμένο -  κανονικό άνθρωπο η είσοδος στο νερό φέρνει 
προσωρινή αδιαθεσία και δυσφορία. Σε ανθρώπους νευρικής κράσης και 
που έχουν κλίση στην αναιμία και στους ντελικάτους στην υγεία, το «σοκ» 
της βουτιάς παραμένει περισσότερο. Στις περιπτώσεις αυτές το μπάνιο 
πρέπει να απαγορεύεται, ακόμη και τάτε που το συναίσθημα αυτό της 
δυσφορίας σταματά μετά από αρκετό καιρό. Η δυσφορία αυτή πολλές 
φορές καταλήγει σε μούδιασμα. που μπορεί να προσβάλει τα χέρια ή τα 
πόδια σε τέτοιο βαθμό που να είναι προσωρινά παράλυτα. Ακόμη, ωρισμέ- 
νοι που φαίνονται οργανικά υγιείς μπορούν να φθάσουν στην κατάσταση 
αυτή της αδυναμίας. Επίσης τα άτομα αυτά δεν πρέπει να κολυμπούν σε 
νερό χαμηλής γενικά θερμοκρασίας, γιατί θέτουν σε κίνδυνο τον εαυτό 
τους. Σε νερό λογικής θερμοκρασίας (περίπου 24 β. Κελσίου) υπάρχει 
λίγος κίνδυνος για έναν που είναι ντελικάτος, αν βέβαια ακολουθεί την 
τακτική να μπαίνει σιγά -  σιγά στο νερό, δηλαδή να μπει μέχρι τα γόνατα, 
να τρίψει τα μπράτσα και το στήθος του, την μέση του με νερό. Ποτέ δεν 
πρέπει να κολυμπούμε συνέχεια για πολλή ώρα. Υστερα από μισή ώρα' 
μπάνιο πρέπει να βγαίνουμε στην αμμουδιά για δέκα λεπτά για να αποκα- 
θίσταται ο κανονικός ρυθμός της καρδιάς. Επίσης όταν ένας είναι κουρα
σμένος ή ιδρωμένος ή πολύ ζεστός θα πρέπέι να ξεκουράζεται και να 
ξεϊδρώνει προτού μπει στο νερό (αποφυγή κράμπας, ψύξης, κ.λ.π.).

η) Π α ν ι κ ό ς .  Η αιτία των περισσοτέρων δυστυχημάτων είναι ο 
φόβος που αισθάνονται αυτοί που κολυμπούν (φόβος πραγματικός ή 
φανταστικός). Βασικά αυτός ο φόβος είναι μήπως «βουλιάξουν» και 
επηρεάζει περισσότερο τους αρχαρίους χωρίς να αφήνει ανεπηρέαστο 
και τον προχωρημένο κολυμβητή. Αυτή τη τάση πανικού θα πρέπει να

καταπολεμήσουμε με κάθε τρόπο γιατί το μόνο αποτέλεσμά της είναι να 
μεγαλώνει τους υπάρχοντες κινδύνους. Ο αρχάριος που για μια στιγμή 
διαπιστώνει πως δεν μπορεί να πατήσει, χωρίς να ξαφνιαστεί πρέπει να 
ψάξει να βρει πρώτα να πατήσει, κρατώντας το κεφάλι έξω απ’ το νερό κΓ 
όχι να-σηκώνει ψηλά τα χέρια και να φωνάζει... βοήθεια.,. Το πρώτο όπλο 
κάθε αρχαρίου μα και προχωρημένου κολυμβητή είναι η ψυχραιμία. Να 
εκτιμά την πραγματική σημασία της παρουσιαζομένης δυσκολίας και 
κατόπιν να παίρνει μέτρα. Συνηθισμένη αιτία πανικού είναι το κύμα. 
Ακόμη κΓ ένας επιδέξιος κολυμβητής που έμαθε μπάνιο σε ήσυχα νερά 
(πισίνα ή προφυλαγμένο όρμο) γίνεται δειλός όταν βλέπει τα κύματα σε 
ανοικτή θάλασσα να πηγαίνουν μέσα -  έξω και τρομοκρατημένος απ’ την 
αυταπάτη ότι απομακρύνεται από την παραλία ή μάχεται μέχρις εξαντλή- 
σεως ή τον παραλύει ο φόβος. Εν τούτοις μια απλή σκέψη μπορεί να τον 
ηρεμήσει: το κύμα ταξιδεύει μα το νερό μένει στη θέση του.

θ) Ε ξ ά ν τ λ η σ η  Όταν λέμε εξάντληση εννοούμε το χάσιμο εν
έργειας και την ανικανότητα να κάνουμε τις αναγκαίες κινήσεις για να 
παραμείνουμε στην επιφάνεια ή να προχωρήσουμε μέσα στο νερό. Αιτίες 
εξάντλησης είναι: πολλή ώρα στη θάλασσα, πολύ κρύο νερό,'προηγου- 
μένη κούραση. Πρακτική αντιμετώπισή τους είναι να μάθουμε να κάνουμε 
«σανίδα». Το κρύο νερό προκαλεί εξάντληση γιατί απορροφά την ενέρ
γειαν του κολυμβητή. Τα ισοδύναμα, μέσης κολυμβητικής ικανότητας 
ζευγάρια δεν πρέπει να πηγαίνουν βαθειά -  μακρυά, γιατί αν πάθει κάτι ο 
ένας δεν θα είναι ο άλλος σε θέση να τον βοηθήσει αποτελεσματικά, 
εκτός αν είναι Ναυαγοσώστης.

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΗΝ ΚΟΛΥΜΠΑΣ ΠΟΤΕ ΜΟΝΟΣ

ι) Ρ ε ύ μ α τ α .  Τα ρεύματα που γίνονται από το περιστροφικό κύλι
σμα των νερών είναι πάντοτε ανοικτή πηγή κινδύνου, στα ποτάμια καθώς 
και στις εκβολές τους στη θάλασσα. Τα ρεύματα συνήθως απομακρύνουν 
τον κολυμβητή από την ακτή χωρίς να το καταλαβαίνει. Στα ποτάμια, τα 
ρεύματα είναι ακόμη πιο επικίνδυνα, τα οποία συνήθως ακολουθούν το 
περίγραμμα της κοίτης του ποταμού. Επίσης ακολουθούν τη γραμμή από 
νησάκια ή ξέρες που υπάρχουν στα ποτάμια και γενικά στριφογυρίζουν ή 
γυρνούν πίσω από διάφορα εμπόδια. Υπάρχουν κανονικά δύο είδη ρευμά
των: 1) εκείνα που έρχονται από παλίρροιες και 2) εκείνα που γίνονται 
από την οπισθοδρόμηση των κυμάτων από την ακτή προς τα μέσα. Τα 
πρώτα κινητοποιούν μεγάλες μάζες νερού και σε μεγάλες αποστάσεις, τα 
δεύτερα, δεν είναι παρά κινήσεις νερού που έχει μαζευτεί σε μια παρα
λία από ένα προηγούμενο κύμα. Ακόμη κΓ όταν είναι μικρά αυτά τα 
ρεύματα είναι βαθειά στο γυρισμό.

Τα ρεύματα που σχηματίζονται από την συνάντηση δύο μεγάλων 
παραπόταμων ή στις εκβολές ποταμών προς την θάλασσα, δημιουργούν 
μια «σαλάτα» ρευμάτων και τα νερά στις περιοχές αυτές ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΠΑΝΙΟ. Εν τούτοις, πρέπει να έχουμε υπ’ 
όψη ότι όταν ένας κολυμβητής βρεθεί μέσα σε ένα ρεύμα, ΟΠΟΙΟΔΗ- 
ΠΟΤΕ, ποτέ δενπρέπει να προσπαθεί να πηγαίνει εναντίον του. Εάν το 
ρεύμα έχει κάποια υπολογίσιμη δύναμη, παραλύει και την πιο δυνατή 
κολυμβητική προσπάθεια, γιατί ακόμη κΓ ένας άριστος κολυμβητής κο
λυμπά λιγώτερο από τρία μιλιά την ώρα, ενώ συνηθισμένα ρεύματα έχουν 
ταχύτητα 4-6 μιλιά την ώρα. Για να βγούμε από το ρεύμα, πρέπει να 
κολυμπούμε διαγώνια προς αυτό (δεξιά ή αριστερά προς την ακτή) και 
προς την φορά του ρεύματος, όπως τα αυτοκίνητα που κάνουν κυκλικές 
στροφές για ν’ ανεβούν μια δύσκολη ανηφοριά. Ακόμη και στην περίπτωση 
που η εκβολή, του ποταμού ή του ρεύματος μας πηγαίνει προς την 
ανοικτή θάλασσα πρέπει να προσπαθήσουμε να κρατηθούμε στη θέση 
μας, χωρίς να εξαντληθούμε πολύ και να προσπαθήσουμε να φωνάξουμε 
βοήθεια. 0 κολυμβητής όταν είναι μέσα σε τέτοια ρεύματα θα τ ’ ακολου
θεί και μετά όσο μπορεί θα προσπαθήσει να τ ’ αποφύγει ακολουθώντας 
διαγώνια τροχιά.

ια) Τα α γ ρ ι ό χ ο ρ τ α  κ ι ’ οι  θ ά μ ν ο ι .  Τέτοια υπάρχουν στα 
ρηχά νερά, κοντά σε εκβολές ποταμιών, σε ποτάμια, λίμνες ή μικρολι- 
μνούλες ψηλά σε βουνά. Βασικά δεν αποτελούν σοβαρή απειλή για τον 
κολυμβητή. Όμως όταν έρχεται σ’ επαφή μ’ αυτά μπορεί να δημιουργη- 
θεί πανικός και να μη μπορεί εύκολα να φύγει. Γρήγορες και νευρικές
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κινήσεις «εγκλωβίζουν» περισσότερο τον κολυμβητή, ενώ αργό τράβη
γμα των χεριών ή ποδιών κι’ απαλές κινήσεις διευκολύνουν την απομά
κρυνση. Αν εκτός από τ' αγριόχορτα ή θάμνους υπάρχει και ρεύμα, 
πρέπει ν’ ακολουθήσουμε το ρεύμα κι όσα είπαμε παραπάνω για να 
ελευθερωθούμε.

ιβ) Κ ρ ά μ π α . Η κράμπα αποτελεί τον υπ' αριθ. 1 κίνδυνο για τον 
κολυμβητή, γιατί δημιουργεί πόνο και προκαλεί πανικό, με αποτέλεσμα τη 
βύθιση. Κράμπα παθαίνουν οι μυς, έτσι που στη μέση τους αισθανόμαστε 
ένα πόνο διαπεραστικό που ή αχρηστεύει το μέρος του σώματος που 
παθαίνει κράμπα ή αν δεν το αχρηστεύσει εντελώς, παρεμποδίζει κατά 
ένα μεγάλο ποσοστό την δράση του. Ο πόνος είναι μεγάλος ή μικρός, 
αναλόγως με τη θέση που βρίσκεται ο μυς. Κρύοι και κουρασμένοι μυς 
είναι περισσότερο ευπαθείς, και επειδή οι μυς ενός κολυμβητή συχνά 
βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση το φαινόμενο της κράμπας παρατη- 
ρείται συχνότατα. Πιο συχνά κράμπα παθαίνουν οι μυς σΓην γάμπα, την 
πατούσα και τα χέρια. Σπανιώτερα στους οπισθίους μηραίους μυς και 
στον βραχίονα. Σε όλες τις περιπτώσεις κράμπας το «λύσιμο» είναι το 
ίδιο. Ο κολυμβητής όταν πάθει κράμπα βυθίζει το κεφάλι του μέσα στο 
νερό, αφού προηγουμένως έχει γεμίσει τους πνεύμονες του με αέρα και 
πιάνει το μέρος που έπαθε κράμπα δυνατά με το ένα ή καλύτερα και με τα 
δύο χέρια. Συνήθως, συνεχής πίεση του μυός ελευθερώνει τη κράμπα. 
Αν όμως το μέρος που έπαθε κράμπα είναι κρύο, επιβάλλεται ζωηρό 
ζύμωμά του (μάλαξη) για να επανέλθει η κυκλοφορία στη φυσιολογική 
κατάσταση. Οταν-η κράμπα προσβάλει το στομάχι ή την κοιλιά η κατά
σταση είναι πολύ σοβαρή, γιατί αν ο κολυμβητής δεν λάβει έγκαιρα 
βοήθεια θα βυθιστεί. Η στομαχική κράμπα οφείλεται, κατά το μεγαλύτερο 
ποσοστό, σε μπάνιο μετά το φαγητό, αλλά ποιοι ακριβώς μυς προσβάλον- 
ται δεν είναι εξακριβωμένο. Εκείνο που είναι γνωστό είναι πως η ξαφνική 
προσβολή που συνοδεύεται από πολύ δυνατό πόνο, ακούσια αναγκάζει 
τον κολυμβητή να μαζεύει τα πόδια στο στήθος και να ρίχνει το κεφάλι 
προς τα κάτω κΓ έτσι να εμποδίζεται η αναπνοή (όπως όταν δέχεται 
κανείς ένα κτύπημα στα πλευρά ή το στομάχι) με φυσική συνέπεια να μη 
μπορεί το άτομο να κάνη ελεγχόμενες κινήσεις. Κάτω από αυτές τις 
συνθήκες πολύ λίγα πράγματα μπορεί να κάνη το θύμα και πρέπει οπωσ
δήποτε κάποιος να το βοηθήσει.

ιγ) Π ώ ς να ξ ε ν τ ύ ν ε τ α ι  κ α ν ε ί ς  μ έ σ α  στ ο  ν ε ρ ό .  
Όταν βρεθούμε σε βαθειά νερά και είμαστε υποχρεωμένοι να κολυμπή
σουμε για πολλή ώρα, ή όταν προσπαθούμε να βοηθήσουμε κολυμπώντας 
κάποιον που κινδυνεύει, τα θρεμμένα ρούχα εμποδίζουν τις κινήσεις μας 
και εξαντλούμαστε γρήγορα. Γι’ αυτό πρέπει να τα βγάλουμε το ταχύ
τερο. Για να διευκολυνόμαστε γεμίζουμε το στήθος μας αέρα κάνοντας 
μια βαθειά αναπνοή, βάζουμε το κεφάλι μέσα στο νερό και αρχίζουμε να 
βγάζουμε τα ρούχα, με την εξής σειρά: παπούτσια, παντελόνι -  σακκάκι 
εκτός αν έχει αέρα μέσα) πουκάμισο, σώβρακο, (πουκάμισο ή σώβρακο 
για σωσσίβιο). Για τις γυναίκες αντίστοιχα το ίδιο μονο που αν το φουστάνι 
είναι μονοκόματο, το περνούν από το κεφάλι.

ιδ) Ι κ α ν ό τ η τ α  να σ ώ ζ ο υ μ ε  ά λ λ ο υ ς .  Το ένστικτο που 
ωθεί κάθε άνθρώπο να βοηθήσει τους συνανθρώπους του όταν έχουν 
ανάγκη ή όταν χρειάζονται βοήθεια είναι έμφυτο σε κάθε άνθρωπο.

Η έμφυτη αυτή τάση μας οδηγεί σε πράξεις ηρωισμού, για τις οποίες 
τις περισσότερες φορές δεν είμαστε έτοιμοι, δηλαδή δεν είμαστε προε
τοιμασμένοι αρκετά ή καθόλου γι' αυτές. Μια ματιά στο στενό μας 
περιβάλλον θα μας πείσει: θύματα οι γονείς για τα παιδιά, θύμα ο 
αδελφός στην προσπάθειά του να βοηθήσει ή να σώσει τον αδελφό του 
κ.λπ. Ετσι πρέπει να βγάλουμε το συμπέρασμα πως αυτοί που θέλουν 
να σώζουν άλλους πρέπει να προετοιμαστούν προσεκτικά και έντονα και 
δεν πρέπει να χρησιμοποιούν μεθόδους θεαματικές αλλά απλές και 
αποτελεσματικές, (π.χ. αναποδογυρίζει μια βάρκα αν προσπαθήσουμε να 
βγάλουμε τους μη κολυμβητές έναν -  έναν έξω στη στεριά μπορεί να μην 
έχουμε καιρό να γλυτώσουμε παρά μονάχα έναν, αν όμως φροντίσουμε 
να βοηθήσουμε τους ναυαγούς να πιαστούν απ' την αναποδογυρισμένη 
βάρκα, ασφαλώς υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να μπορέσουμε να 
γλυτώσουμε περισσότερους από έναν).

Βύθιση και Στοιχειώδεις Μορφές Διάσωσης.

Ακόμη και οι καλύτεροι κολυμβητές συχνά παθαίνουν δυστυχήματα 
που συνήθως δεν μπορεί κανένας ν’ αποφύγει, γι' αυτό για το γενικό καλό 
ο καθένας πρέπει να γνωρίζει ορισμένες βασικές πρακτικές γνώσεις. Οι 
πιο πολλοί δεν μπορούν να υπολογίσουν τους κινδύνους της θάλασσας 
από αμάθεια. Δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος τέλειος κολυμβητής 
για ν’ αρχίσει να μαθαίνει Ναυαγοσωστική, γιατί υπάρχουν πολλοί τρόποι 
διάσωσης που απαιτούν κυρίως γνώσεις χρησιμοποίησης βάρκας και πώς 
θ' ανεβάσουμε το θύμα σ’ αυτήν κΓ ακόμη γιατί υπάρχουν ολόκληρες 
σειρές από τρόπους διάσωσης που δημιουργούν ελάχιστο ή καθόλου 
κίνδυνο γι' αυτόν που επιχειρεί τη διάσωση.

Β ύ θ ι σ η .  Το να βουλιάξει κάποιος μέσα στο νερό είναι πολύ 
εύκολο. Σ’ αυτούς που δεν ξέρουν να κολυμπούν ή ξέρουν πολύ λίγο τις 
περισσότερες φορές, η βύθιση είναι αποτέλεσμα μη υπολογισμού των 
κινδύνων, κυρίως, όμως, προσπάθειάς τους να πάνε πιο βαθειά απ' ότι 
αντέχουν. Λιγότερες φορές είναι αποτέλεσμα εξάντλησης, λιποθυμίας, 
καρδιακής προσβολής ή ανικανότητας να πατήσουν στο βυθό, αν τους 
έχει παρασύρει κάποιο ρεύμα. Στους καλούς κολυμβητές εκτός από 
αποτυχία ν' αντιμετωπίσουν ψύχραιμα στα βαθειά νερά μια εξάντληση, 
μια κράμπα κλπ. κυριώτερες αιτίες βύθισης είναι ένα κτύπημα, αδυναμία 
καρδιάς, σοβαρή κράμπα, σπάσιμο τυμπάνου και ερεθισμός του λαβυρίν
θου με χάσιμο των αισθήσεων από βουτιές σε μεγάλο βάθος. Ακόμη 
βουτιές σε ρηχά νερά από ψηλά και κτύπημα του κεφαλιού στο βυθό ή 
κτύπημα επάνω στην κοιλιά ή την πλάτη είναι αιτίες βύθισης. Η βύθιση 
μπορεί να είναι ε ν ε ρ γ η τ ι κ ή  ή π α θ η τ ι κ ή .  Εκείνος που παθαί
νει καρδιακή προσβολή, που λιποθυμά, που χάνει τις αισθήσεις του από 
ένα κτύπημα, που έχει πάθει κράμπα στο στομάχι ή που έχει παραλύσει 
από φόβο, γλυσιρά απλώς κάτω από το νερό χωρίς να ειδοποιήσει 
κανόναν. Αντιθέτως ένας εξαντλημένος ή φοβισμένος (πανικός) κολυμ
βητής, συνήθως συνεχίζει να παραμένει στην επιφάνεια για λίγα λεπτά 
και φωνάζει δυνατά ότι βυθίζεται. Σ' αυτήν την περίπτωση οι κινήσεις του 
είναι βίαιες ή λιγώτερο βίαιες ανάλογα με την δύναμη που έχει και λόγω 
αυτών των κινήσεων πηγαίνει πάνω -  κάτω, μέχρις ότου τελικά με το 
στομάχι γεμάτο νερό βυθιστεί (λόγω αύξησης του ειδικού βάρους του 
σώματος). Μη δίνετε πίστη στην αντίληψη που επικρατεί πώς ένας που 
βυθίζεται ανεβαίνει στην επιφάνεια δύο φορές, πριν βυθιστεί οριστικά 
την τρίτη φορά. Γιατί όταν έχει χάσει όλο τον αέρα στην πρώτη βύθιση, 
δεν μπορεί πια να κάνη καμιά κίνηση και δεν θα ξαναβγεί στη επιφάνεια. 
Αντιθέτως, αν κατορθώσει να έχει ακόμη μερικά αποθέματα αέρα στα 
πνευμόνια του και μπορεί να κουνά τα χέρια του, μπορεί να βγη στην 
επιφάνεια όχι μια και δύο μα και μισή δωδεκάδα φορές. Επίσης υπάρχουν 
κατ’ εξοχή παχειά άτομα τα οποία αν και το νερό τ ’ ανεβάζει εύκολα στην 
επιφάνεια όταν είναι μπρούμυτα, γέρνουν από κακοσχηματισμένη θέση 
της σπονδυλικής στήλης το κεφάλι τους μέσα στο νερό και πνίγονται, μ' 
όλο που το κορμί τους επιπλέει (να προσέχουν οι παχείς).

Η σ ε ι ρ ά  τ ω ν  σ υ μ π τ ω μ ά τ ω ν  κ α τ ά  τ η ν  β ύ θ ι σ η  ε ί 
ν α ι  η ε ξ ή ς :  μετά από λίγη ώρα αγωνίας έρχεται βαθμιαία η απώλεια 
της συνείδησης που διαλύει την αγωνία και έτσι οι άνθρωποι που παρ' 
ολίγο να πνιγούν, λένε κατόπιν ότι αισθάνονται αδιαθεσία, έκπληξη και 
αίσθημα λύπης γι’ αυτό που έπαθαν. Ο αέρας που βγαίνει από τους 
πνεύμονες, όταν κάποιος βυθίζεται, βγαίνει υπό μορφή φυσαλίδων ενώ 
στη θέση του μπαίνει το νερό. Ετσι ο άνθρωπος γίνεται ακόμη βαρύτερος 
και βυθίζεται γρηγορότερα. Κατά την βύθιση, αυξανόμενης της πίεσης, 
παρασύρεται και το τελευταίο απομεινάρι αέρα η δε επιγλωττίδα βρίσκε
ται σε κατάσταση σπασμού, και τελικά παραλύει όταν με την τελευταία 
εκπνοή βγαίνει και ο τελευταίος αέρας. Αυτά δηλαδή τα δύο: το τελευ
ταίο βγάλσιμο των φυσαλίδων και η παράλυση της επιγλωπίδας είναι 
ένδειξη πως το σώμα πήρε θέση στο βυθό. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν 
οι Ναυαγοσώστες κΓ ακόμη να θυμούνται πως όταν τα νερά κινούνται, 
ιαλλού βγαίνουν οι φυσαλίδες κΓ αλλού είναι το σώμα του θύματος. 
Πολλοί λένε πώς όταν το βάθος είναι μεγάλο, το σώμα του θύματος 
βρίσκεται στο μέσο της απόστασης από την επιφάνεια. Όμως δεν είναι 
σωστό, γιατί το σώμα θα πάει στο βυθό, εφ' όσον το ειδικό του βάρος είναι 
μεγαλύτερο του νερού. Στο βυθό το σώμα παίρνει μια οριζόντια θέση ή 
μπρούμητα ή στο πλάι. Μόλις το σώμα φθάσει στο βυθό, το σώμα μένει 
εκεί τουλάχιστον για ορισμένες ώρες, αλλά μια και το ειδικό του βάρος
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είναι λίγο μόνο μεγαλύτερο από το ειδικό βάρος του νερού, υφίσταται και 
παρακολουθεί όλες τις κινήσεις του νερού στο βυθό. Δηλαδή μεταφέρε- 
ται από τα ρεύματα περιστρεφόμενο κατά μήκος του βυθού και αν συναν
τήσει δυνατό ανοδικό ρεύμα, θ' ανεβεί και στην επιφάνεια όμως μόνο για 
λίγο. Μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα, αρχίζει η σήψη του σώματος 
και τα παραγόμενα αέρια μέσα στο σώμα, το κάνουν αρκετά ελαφρύ ώστε 
να κατανικήσει τη δύναμη της βαρύτητας και ν ’ ανεβεί στην επιφάνεια. 
Γνωρίζετε πως τα πιο πολλά δυστυχήματα βύθισης (πνιγμού) συμβαίνουν 
συνήθως κοντά στην παραλία.

Η α ξ ί α  τ ω ν  ν α υ α γ ο σ ω σ τ ι κ ώ ν  γ ν ώ σ ε ω ν  κ α ι  η ε κ 
π α ί δ ε υ σ η .

Πολλά ατυχήματα γίνονται γιατί αυτοί που είναι παρόντες δεν ενερ
γούν γρήγορα (κεραυνοβόλα) για να σωθεί κάποιος που κινδυνεύει. Για 
να γίνει όμως αυτό, πρέπει να γνωρίζουν καλά το ρόλο του Ναυαγοσώσιη 
και να μη τα «χάνουν» ή να αργούν να πάρουν αποφάσεις. Γενικά τις 
διασώσεις μπορούμε να τις χωρίσουμε σε τέσσαρα είδη: Π ρ ώ τ ο ν  
αυτές που γίνονται από την ακτή, δ ε ύ τ ε ρ ο ν  αυτές που γίνονται 
κολυμπώντας, τ ρ ί τ ο ν  αυτές που γίνονται περπατώντας στα ρηχά νερά 
και τ έ τ α ρ τ ο  α υ τ έ ς  π ο υ  γ ί ν ω ν τ α ι  μ ε  τ η ν  ε ι δ ι κ ά  ε ξ 
ο π λ ι σ μ έ ν η  β ά ρ κ α .

Σε περιπτώσεις δυστυχήματος σε μικρές λίμνες που έχουν κάθετα 
τοιχώματα (το ίδιο πισίνες ή θάλασσα) μπορούμε να φθάσουμε το θύμα με 
το ένα μας χέρι, κρατώντας όμως πολύ γερά το άλλο να μη μας παρασύ
ρει. Αν το χέρι δεν φθάνει, τότε κρατώντας με τα δύο χέρια σταθερά στην 
ξηρά, απλώνουμε προς το θύμα τα πόδια μας για να πιαστεί. Αν είναι 
παρόντα δύο άτομα, τότε ο ένας συγκρατεί τον άλλο που απλώνει τα χέρια 
του προς το θύμα. Αν κΓ έτσι δεν φθάνει το θύμα, τότε θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει βοηθητικά μέσα (σακάκι, μπαστούνι, καλάμι ψαρέματος, 
κουπί βάρκας, σχοινί κ.λ.π.). Ένα τέτοιο βοηθητικό εργαλείο πρέπει να 
το κατευθύνουμε προς το στήθος του θύματος, ακόμη και στην περί
πτωση που βρίσκεται λίγο κάτω απ’ την επιφάνεια του νερού. Στις περι
πτώσεις δυστυχήματος κοντά στην ακτή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
ένα σχοινί, αν το κάνουμε κουλούρα και πετάξουμε το ένα τρίτο προς το 
θύμα κρατώντας τα δύο τρίτα εμείς. Απόσταση που μπορούμε ευχερώς 
να πετάξουμε το σχοινί είναι περίπου 10-12 μέτρα. Όταν τραβάμε το 
σχοινί στο οποίο έχει πιαστεί το θύμα, πρέπει να προσέχουμε να το 
τραβάμε ούτε πολύ γρήγορα ούτε πολύ σιγά γιατί το θύμα θα βυθιστεί. Σε 
μια ομαλή παραλία μπορούμε να σύρουμε έτσι το θύμα μέχρι έξω αν όμως 
η ακτή είναι κοφτή κι’ απότομη, τότε του λέμε να τυλιχτεί 2-3 φορές με το 
σχοινί, να κρατήσει την αρχή και το τέλος του κΓ έτσι το ανεβάζουμε. 
Ενας μέσος κινδυνεύων άνθρωπος μπορεί να κρατήσει έτσι το σχοινί 1 -2  

μέτρα μετά την επιφάνεια του νερού, στις περιπτώσεις όμως που το θύμα 
δεν μπορεί να κρατήσει στερεά το σχοινί για να το ανεβάσουμε, τότε 
απαραιτήτως πρέπει κάποιος να κατεβεί να το βοηθήσει.

Σ ω σ σ ί β ι ο  -  δ α χ τ υ λ ί δ ι : Η  πρώτη συσκευή που επινοήθηκε 
για να βοηθούμε έναν, που κινδυνεύει είναι το σωσσίβιο. Το εφεύρε ο

Αγγλος Καρτ και έχει επιβληθεί ως σήμερα. Το σωσσίβιο είναι φτιαγμένο 
από φελλό και τυλιγμένο με πανί, έχοντας θηλιές στην εξωτερική του 
επιφάνεια, απ' όπου το πιάνουμε και μπορούμε να το πετάξουμε περίπου 
10 μέτρα απόσταση. Το σωσσίβιο είναι δεμένο με λεπτό σχοινί και όταν το 
ρίχνουμε, κρατούμε την μιαν άκρη. (όταν το ρίχνουμε το χέρι μας πρέπει 
να φθάνει στο ύψος των ματιών). Τέτοια σωσσίβια πρέπει να υπάρχουν 
παντού (πλοία, βάρκες, παραλίες κ.λ.π.).

Οταν ένας που ξέρει καλό κολύμπι και δεν ξέρει Ναυαγοσωστικά δει 
έναν που κινδυνεύει, μπορεί κολυμπώντας να φθάση ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ πίσω 
από τον κινδυνεύοντα και να τον πιάση από τα μαλλιά. Μετά τη λαβή, θα 
γύρει πλάγια και με το χέρι της λαβής τεντωμένο θα κολυμπήσει δυνατά 
προς την ακτή. Αν δει ότι δεν είναι ικανός γι’ αυτό τότε θα πρέπει ν’ 
αφήσει το θύμα και να κυττάξει να σώσει τον εαυτό του. Για μεγαλύτερες 
αποστάσεις ο Ναυαγοσώστης μπορεί να πάρει μαζί του ένα υποστήριγμα, 
ένα ξύλο ή ένα ραβδί που θα δώσει το ελεύθερο άκρο του στο θύμα και θα 
κολυμπήσει προς την ακτή σύροντάς το. Το ίδιο, σε ορισμένες συνθήκες, 
μπορεί να χρησιμοποιήση ένα σακκάκι, ένα πουκάμισο κ.λ.π. Μ ’ αυτόντον 
τρόπο αποφεύγει την άμεση επαφή με το θύμα και κολυμπάει πιο εβκολα. 
ΚΑΝΕΝΑΣ, ούτε ακόμη κΓ ένας τέλειος κολυμβητής δεν πρέπει να 
επιχειρήσει άλλον τρόπο διάσωσης εκτός απ' αυτόν, εκτός αν έχει ειδικά 
εκπαιδευθεί και γνωρίζει τέλεια την τεχνική κολυμβητικής διάσωσης. Ο 
λόγος αυτής της αυστηρότητος είναι φανερός. Η διάσωση ενός ανθρώ
που και η μεταφορά του, προϋποθέτει συνήθως ν' αντιμετωπίσουμε ένα 
άτομο που παλεύει μισότρελλο από αγωνία και ακριβώς επειδή βυθίζεται, 
αισθάνεται την ανάγκη ν' αρπάξει δυνατά (να γραπώσει) ο,τιδήποτε 
βρεθεί μπροστά του. Εκτός απ’ αυτό, ένας καλός κολυμβητής που δεν 
έχει την πείρα μεταφοράς ενός άλλου, δεν μπορεί να ξέρει αν η δύναμη 
προώθησης που χρησιμοποιεί ο ίδιος είναι αρκετή και για άλλον ένα.

Σε δυστυχήματα σε ρηχά νερά το θύμα εύκολα μπορεί να δεχθή 
βοήθεια από έναν που δεν ξέρει μπάνιο. Τέτοια δυστυχήματα πολύ συχνά 
έχουν σαν αιτία το χάσιμο της ισορροπίας ενός που στέκεται όρθιος και 
δεν μπορεί όταν σκοντάψει να ξαναβρεί την κάθετη θέση, όταν κτυπήσει 
ή τρομοκρατείται και ενώ το νερό είναι ρηχό αυτό δεν σκέπτεται να 
σηκωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές μπαίνουμε στο νερό και πιάνουμε με 
δύναμη τον κινδυνεύοντα από το χέρι, το μαγιό, το σακάκι, το σαγόνι ή τα 
μαλλιά. Ο Ναυαγοσώστης με το ένα χέρι τραβά το θύμα και με το άλλο 
ρίχνει όλο το βάρος του σώματός του προς την ακτή. Αν σε ρηχά νερά το 
θύμα παρασύρεται από ρεύμα πρέπει ο Ναυαγοσώστης να εκτιμήσει την 
ταχύτητα και δύναμη του ρεύματος κΓ επομένως αν μπορεί χωρίς κίνδυνο 
να σταθεί αντίθετα στο ρεύμα. Στις περιπτώσεις αυτές ένα ξύλο ή ένα 
μπαστούνι είναι πολύτιμο, όπως επίσης κΓ όλες οι προεκτάσεις που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την παραλία.
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Οι Ευρωπαίοι 
μπρος στο 1992...

Στόχοι, φόβοι και ελπίδες...

Ο τίτλος βέβαια υπερβάλλει κάπως, αφού Ευρω
παίοι δεν ε ίνα ι μόνον οι κάτο ικοι των δώδεκα χωρών 
της Ε.Ο.Κ. Ό μως δεν είνα ι υπερβολή να πούμε πως 
αυτές αποτελούν τον κορμό της Ευρώπης.

Πώς σκέπτονται λοιπόν για το μέλλον οι Ευρωπαί
οι των 12; Και αυτό σε τ ι μας αφορά;

Καθώς προχωρούμε προς το  οριακό ίσως 1992, ο 
Ευρωπαίος συνειδητοποιεί πως οι γεωγραφικοί, πολι
τικο ί, ο ικονομικοί, κ.λπ. περιορισμοί συνεχώς αμβλύ
νονται και αρχίζουν να δ ιακρίνονται -  έστω α μ υ δ ρ ά - 
τα σύνορα μιας ενιαίας Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που 
είνα ι αναγκασμένη πια να αντιταχθεί στους σύγχρο
νους οικονομικούς γ ίγαντες, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία

κ.ά. γ ια  να μη γ ίνε ι αυτή, η παλιά μητρόπολη, «περι
φέρεια».

Η Ευρώπη όμως δεν θα καταστεί αποτελεσματική 
αν οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν έργο τους την οικοδό
μησή της. Η Ευρώπη είνα ι δική τους πλέον υπόθεση... 
Για να επ ιτευχθεί αυτό είνα ι ανάγκη να ξέρουμε πώς 
και τ ι σκεπτόμαστε, πώς βλέπουμε το μέλλον, τ ι ελ
πίζουμε αλλά και τ ι φοβόμαστε.

Αποβλέποντας στο στόχο αυτό η ΕΟΚ διεξήγαγε 
σειρά δημοσκοπήσεων (Ευρωβαρόμετρο) στα κράτη- 
μελη της από το 1973 έως το 1986, τα συμπεράσματα 
των οποίων είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότη
τας σε φυλλάδιο που κυκλοφόρησε η Υπηρεσία Επι
σήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Από τ ις  δημοσκοπήσεις αυτές προκύπτουν ενδια-
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φέροντα  και ελπιδοφόρα στοιχεία. Οι είκοσ ι πέντε 
δημοσκοπήσεις που εξετάζοντα ι σ ’ αυτό το  φυλλάδιο 
δείχνουν ό τ ι ο πληθυσμός της Κο ινότητας απαρτίζε
τα ι κατά 14% από αντιτ ιθ έμενους, κατά 25% από α
δ ιάφορους και κατά 61% από οπαδούς της ευρωπαϊ
κής ενοποίησης.

Πάνω από επτά στους δέκα Ευρωπαίους θεωρούν 
ότι ο ι δεσμοί που ενώνουν τα  κράτη μέλη της  Κοινό
τη τας θα ε ίνα ι τουλάχιστον το  ίδιο ισχυροί στα προ
σεχή δέκα χρόνια. Και αυτό αποτελεί διακήρυξη πί
στης στο μέλλον της Ευρώπης.

Το πρώτο μεγάλο θέμα για το οποίο ο ι Ευρωπαίοι 
ε ίνα ι έτο ιμο ι να δ ιακ ινδυνεύσουν και να υποστούν 
θυσίες ε ίνα ι η ειρήνη και ακολουθούν η προστασία 
των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η ελευθερ ία  του α τό 
μου, η καταπολέμηση της φτώχειας και η προστασία 
της φύσης.

Ο κοινός αγώνας εναντίον της ανεργίας, υπερι
σχύει των αποκλειστικό εθνικών ενεργειώ ν. Περισσό
τερο από το  ήμισυ του ευρωπαϊκού κοινού ε ίνα ι υπέρ 
της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού νομίσματος.

Αξίζει να δούμε πιο αναλυτικά τα  στο ιχεία , που 
αφορούν τους στόχους, τ ις  ελπ ίδες και τους  φόβους 
των ευρωπαίων μπρος στο μέλλον...

Οι μεγάλοι στόχοι:

Οι στόχοι που συγκέντρωσαν τ ις  προτιμήσεις (το ις
%) ε ίνα ι κατά σειρά ο ι ακόλουθοι:
-  Διαφύλαξη της ε ιρήνης 67
-  Ανθρώπινα δικαιώματα 44
-  Η καταπολέμηση της φτώ χειας 40
-  Η ελευθερ ία  του ατόμου 40
-  Η προστασία τη ς  φύσης 35
-  Η άμυνα (της χώρας κατοικίας) 23
-  Η ισότητα των φύλων 16
-  Η θρησκευτική  πίστη 16
-  Η ενοποίηση της Ευρώπης 11
-  Τίποτα απ’ όλα αυτά 7
-  Η επανάσταση 3

Απ’ την κατάταξη, που προηγήθηκε, γ ίνετα ι φανε
ρή η υψηλή πολιτική ευαισθησία και ο προβληματι
σμός του μέσου ευρωπαίου πολίτη. Πρωταρχικός 
στόχος γ ια  την τόσο βασανισμένη από δυο παγκό
σμιους πολέμους ήπειρο ε ίνα ι η ειρήνη. Ακολουθούν 
με υψηλό επίσης ποσοστό η προστασία των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων, η καταπολέμηση της φτώ χειας η 
ελευθερ ία  του ατόμου και η προστασία του περιβάλ
λοντος.

Ε λ π ί δ ε ς . . .

Οι Ευρωπαίοι π ιστεύουν ότι τ ις  μεγαλύτερες υπο
σχέσεις γ ια  ένα καλύτερο μέλλον δ ίνουν οι ακόλου
θοι το μ ε ίς  της πολιτικής, ο ικονομικής και κοινωνικής 
ζωής (το ις %):
-  Επιστημονική και τεχν ική  ανάπτυξη -39

-  Η εξέλ ιξη  του β ιοτικού επιπέδου 31
-  Η ποιότητα ζωής 30
-  Η κατανόηση μεταξύ των βιομηχανικών χωρών

και των χωρών του υπόλοιπου κόσμου 27
-  Η εξέλ ιξη  των σχέσεων Ανατολής και Δύσης 25
-  Η εξέλ ιξη  των ηθών 21
-  Η ενοποίηση της Ευρώπης 17
-  Οι σχέσεις περιφερειώ ν -  πρωτεύουσας 17
-  Τίποτα απ’ όλα αυτά 9

Βλέπουμε λοιπόν ό τ ι οι προτιμήσεις τους  συγκε
ντρώ νοντα ι κατά κύριο λόγο στην επ ιστημονική και 
τεχν ική  ανάπτυξη -  χώρο όπου η Ευρώπη έχε ι να α
νταγω νιστεί υπεργίγαντες - ,  στην κατανόηση και συ
νεννόηση μεταξύ των πολιτών και στην εξέλ ιξη  του 
β ιοτικού επιπέδου. Σαφώς εδώ το «οικονομικό» στο ι
χείο έχ ε ι το  προβάδισμα ένα ντι του «πολιτικού».

κ α ι φ ό β ο ι . . .

Οι κάτο ικο ι των χωρών της  ΕΟΚ τοπ οθετούντα ι 
πάνω σε ένδεκα  θέματα που φα ίνετα ι πως τους φοβί
ζουν περισσότερο. Ε ιδ ικότερα οι φόβοι τους εστιάζο
ντα ι (το ις  %) γ ια  τα  εξής προβλήματα:
-Α νάπ τυξη  της εγκληματικότητας και της τρομο-
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-Α ύξησ η  της ανεργίας από την αυτοματοποίηση 
της εργασίας 66

-Υποβάθμιση της φύσης από ρυπάνσεις 57
-  Οι όλο και πιο τεχν ικές συνθήκες ζωής (διατρο

φή, κυκλοφορία, κατοικία) 41
-  Αύξηση κοινωνικών εντάσεων που έχουν αποτέ

λεσμα αναταραχές μεγάλης δ ιάρκειας 38
-  Η σοβαρή επειδείνωση των διεθνών σχέσεων 35
-  Κίνδυνοι από τη χρησιμοποίηση ορισμένων ια

τρικών ή φαρμακευτικών ανακαλύψεων 29
-Δ ιακοπ ή  εφοδιασμού με πετρέλαιο και φυσικό 

αέριο 23
-  Εισβολή φθηνών προϊόντων από την Άπω Ανα

τολή 20
-  Μείωση της επιρροής της κάθε χώρας-μέλους

στην Ευρώπη 14
-Μ είω σ η  της επιρροής της Δυτ. Ευρώπης στον 

Κόσμο 10

Τα προβλήματα λοιπόν που ανησυχούν περισσό
τερο το μέσο ευρωπαίο πολίτη ε ίνα ι η εγκληματικό
τητα, η αύξηση της ανεργίας και η υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος.

Οι περισσότεροι φόβοι εστιάζονται στην εγκλημα
τικότητα και την τρομοκρατία, προβλήματα που απο
σταθεροποιούν την ομαλή κοινωνική ζωή. Έ τσ ι οι 
χώρες των Ε.Κ. ε ίνα ι υποχρεωμένες, προκειμένου να 
εξασφαλίσουν τ ις  απαραίτητες προϋποθέσεις για κά

θε παραπέρα πρόοδο (όπως το αίσθημα ασφάλειας 
του πολίτη, κ.λπ.), να προσανατολίσουν τη δράση 
τους στους τομείς αυτούς. Το πρόβλημα αυτό κάθε 
άλλο παρά εύκολο είνα ι γ ια τ ί οι παράμετροι που το 
συνθέτουν και το επηρρεάζουν είνα ι πολυσύνθετοι. 
Λίγες απ' αυτές είναι:

•  Η σύγκρουση των θεωρητικών της εγκληματο
λογίας για το ποιος εγκληματεί ευκολότερα και τα αί
τια της εγκληματικότητας.

•  Η έλλειψη εννιαίων αναλυτικών ερευνών και 
στατιστικών δεδομένων πάνω στο θέμα αυτό, σε 
συνδυασμό με την αμφισβήτηση των προτύπων τους.

•  Η αναθεώρηση της αντίληψης για το προληπτι
κό έργο, του οποίου το φάσμα διαρκώς δ ιευρύνετα ι.

•  Η έλλειψη εννια ίας ευρωπαϊκής πολιτικής κατά 
της εγκληματικότητας (παρ’ όλο που τελευτα ία  τόσο 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο της 
Ευρώπης έχουν κάνει σημαντικά βήματα προς τον 
σκοπό αυτό).

•  Ο κίνδυνος που εγκυμονείτα ι από την αύξηση 
της έντασης του κατασταλτικού έργου για τα ατομικά 
δικαιώματα και θεμελιώ δεις ελευθερ ίες  των πολιτών, 
κ.ά.

Όμως παρά τις  όσες δυσχέρειες, η αντιμετώπιση 
της εγκληματικότητας δεν ε ίνα ι κάτι που περιμένει... 
και η αντεγκληματική πολιτική έχε ι πλέον έναν πολύ
τιμο σύμμαχο, τον ευαισθητοποιημένο ευρωπαίο πο
λίτη.
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Το απατηλό παιχνίδι της ελπίδας.
«Το μέντιουμ  η κυρία Ό λγα  μας 

δέχτηκε ευγεν ικά  σ ’ ένα πολύ φ ιλικό 
περιβάλλον, στο σπίτι της  στο Νέο 
Ψυχικό και μίλησε μαζί μας γ ια  τ ις  
εξελ ίξε ις  της ψ υχοερευνητικής, που 
τόσο πολύ έχε ι μπει στη ζωή μας. 
Οση ώρα μιλάμε, το τηλέφω νο δεν 

παύει να χτυπά και ο ι πρόθυμες 
απαντήσεις της μας δείχνουν, πως η 
κυρία Ολγα δεν ε ίνα ι μόνο μια 
καταρτισμένη ψυχοερευνήτρια , με 
σπουδές στην Ινδία και την Αίγυπτο, 
αλλά πάνω απ’ όλα, ένας άνθρωπος 
που ξέρ ε ι να γ ια τρ εύ ε ι τους συναν
θρώπους της»...

«Η γνωστή αστρολόγος κ. Ά ννα  
Λαμπέτη θα δ ίνε ι κάθε Κυριακή 
στους αναγνώστες μας την ευκαιρ ία 
να παρακολουθούν βάσει των επι
στημονικών δεδομένων της αστρο
λογίας ποιες δυνάμεις εξουσιάζουν 
το μέλλον τους και τ ι επιδράσεις 
υφ ίστατα ι το ζώδιό τους. Επίσης θα 
δέχετα ι τους αναγνώστες μας που 
επιθυμούν να την συμβουλευθούν 
κάθε Πέμπτη α π ό γευ μ α 4 -6  μ.μ. στο 
γραφείο της επί της οδού Μουσών 2 
και Αλκαμένους δωρεάν με την επί
δειξη του παρόντος αποκόμματος, 
αφού προηγουμένως περάσουν από 
τα γραφεία  της εφημερ ίδας και 
προμηθευτούν αριθμό προτεραιό
τητας».

Η καταχώρηση των παραπάνω 
διαφημίσεων στα γνωστά λαϊκά 
περιοδικά που γ ίν ε τα ι σχεδόν σε 
καθημερινή βάση σ το ιχ ίζει πάνω 
από 15 χ ιλ ιάδες δραχμές την εβδο
μάδα. Αυτό σημαίνει πως ακόμα κι 
ένα όχι πολύ γνωστό μέντιουμ δ ίνε ι 
τακτικά  γύρω στις 60 χ ιλ ιάδες γ ια  τη 
διαφήμισή του. Τα υπέρογκα ποσά 
των διαφημίσεων οι αμοιβές για 
κάθε επίσκεψη (1.000 -  4.000 δρα- 
χμές) πουισοδυναμούν μ’ αυτέςτω ν 
γιατρών, όπως και τα πριμ για τις  με
γάλες επ ιτυχίες γ ια  τα οποία βέβαια 
σε καμιά περίπτωση δεν κόβετα ι 
απόδειξη ε ίνα ι ενδε ικ τικά  των υψη
λών εισπράξεων και του «μαγικού» 
κυκλώματος φοροδιαφυγής.

Μάγοι και «σοφοί» εκμεταλλεύονται 
την άγνοια, το φόβο... και την τσέπη 

μας.
Συσπειρωμένοι σε κυκλώματα,

Γράφει η Αγγελική Ρήγα

που νομιμοποιούνται κάτω από τα 
ονόματα κάποιων ετα ιρειώ ν ή συλ
λόγων οι ελεύθερο ι αυτο ί επαγγελ- 
ματίες έπιασαν τα μηνύματα των 
καιρών και μ ετέφ εραν και στον τόπο 
μας την μόδα της παραψυχολογίας, 
στηρίζοντάς την σε επίμονη και συ
στηματική διαφήμιση και απόλυτη 
μυστικότητα.

Η διαφήμιση βέβαια απευθύνετα ι 
στα λαϊκώτερα στρώματα της κοινω
νίας και προτιμά τα ελαφρά γυνα ι
κεία περιοδικά. Στα ανώτερα στρώ
ματα γ ίνετα ι δωρεάν «από στόματος 
εις στόμα» και είνα ι πειστικώτερη. 
Γ ιατί μην ξεχνάμε ίδ ια  είνα ι «τα 
πάθη και τα πάθια» των ανθρώπων. 
Επίσης αν οι αγωνίες και οι ατυχ ίες 
των ανθρώπων πληρώνονται αδρά 
στα γραφεία του αποκρυφισμού από 
άτομα που έχουν «τον τρόπο τους» 
για τα φτωχότερα το συναίσθημα 
βγαίνει στο σφυρί: «Ό σοκιόσοαρκεί 
να κάνεις το Γιώργο να μ ’ αγαπήσει».

Ακόμη θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι το «παιχνίδι της ελπίδας» στη 
χώρα μας παίζεται στα μεγάλα 
αστικά κέντρα, όπως ε ίνα ι η Αθήνα, 
η Θ εσ/νίκη ο Πειραιάς η Πάτρα. Στις 
μ ικρές πόλεις και στα χωριά, που 
ζουν ακόμη κάτω από τις  συνθήκες

της μικρής κλειστής κοινωνίας που 
όλοι σχεδόν γνωρίζονται μεταξύ 
τους, φοβούντα ι μήπως αποκαλυ
φθούν τα μυστικά τους και κοινολο- 
γηθούν. Γ Γ αυτό και δεν υπάρχουν 
παρά μερικές καφετζούδες ή χαρ
τορ ίχτρες στις λα ϊκές συνοικίες για 
τη φτωχολογιά. Το χοντρό παιχνίδι 
γ ίνετα ι μόνο στις μεγάλες πόλεις, 
στις οποίες ζουν οι κλονισμένες και 
δ ιαλυμένες ο ικογένειες  και κυριαρ
χεί ο κανόνας της ανωνυμίας.

Οσο για τα έσοδα των διαφόρων 
μέντιουμ, αστρολόγων, μάγων, χαρ
τοριχτρών, καφετζούδων κλπ. είνα ι 
ανάλογα προς τη φήμη που αυτοί 
έχουν. Κάθε επίσκεψη μπορεί να 
στο ιχ ίσει από 2.000 έως 20.000 δρα
χμές στον πελάτη ανάλογα με τη 
φήμη και την «ειδ ικότητα» που έχει 
ο μάγος. Το θέμα της αμοιβής όμως 
είνα ι πολύπλευρο, γ ια τί δεν είναι 
μόνο η «εφ' άπαξ» αμοιβή για κάθε 
επίσκεψη, αλλά τα τελευ τα ία  χρόνια 
έχε ι και τη μορφή «ποσοστού» στην 
επιτυχία των προβλέψεων, όταν 
επαληθευθούν. Δηλαδή αν ο πελά
της πάρει τη θέση, που ονειρεύετα ι 
στη δουλειά του. αν καταλήξει σε 
επ ιτυχία κάποιος γάμος αν συμβεί 
γεν ικά  το ποθούμενο. τό τε  καταβά
λε ι ένα «έξτρα» σε βαστό ποσό, που 
είνα ι σαν επιβράβευση των ικανοτή
των του μάγου ότι κάνει καλά τη 
δουλειά του. Και ο μεν αστρολόγος 
δεν έχε ι να χάσει τίποτε, αφού πλη
ρώνεται με την επίσκεψη του πε
λάτη, αλλά το θύμα πληρώνει, ή 
μάλλον καταληστεύετα ι, μέσα στη 
σύγχυση και τη λαχτάρα του να απο
κτήσει αυτό που επιδιώκει. Και όπως 
είνα ι φυσικό, το αίτημα του πελάτη, 
που προωθείται και από άλλες πλευ
ρές, ικανοποιείτα ι πολλές φορές με 
αποτέλεσμα ο μάγος να αποκτά με
γαλύτερη φήμη και περισσότερο 
χρήμα.

Ο Γεώργιος -  Αλέξανδρος Μαγ- 
κάκης απαντώντας σε σχετική ερώ
τηση «αν η επαγγελματική άσκηση 
της αστρολογίας, της παραψυχολο
γίας στις διάφορες μορφές της και 
της μαντικής με τις παραδοσιακά 
γνωστές μεθόδους της συνιστά 
αυτή καθ' εαυτή δραστηριότητα
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αντίθετη προς το δίκαιο» μεταξύ 
άλλων έχει γνωμοδοτήσει τα εξής:

«... Η διαπίστωση ότι η αστρολο
γία, η παραψυχολογία και η μαντική 
συνιστούν έναν ιστορικά διαμορ
φωμένο και εθιμικά αναγνωρισμένο 
τομέα της κοινωνικής πραγματικό
τητάς μας, σημαίνει ότι οι πράξεις με 
τις οποίες ο τομέας αυτός λε ιτουρ 
γεί και προπαντός η άσκηση σχετι
κής επαγγελματικής δραστηριότη
τας είναι κοινωνικά πρόσφορες και 
γι' αυτό δεν μπορούν να συνιστούν 
έδικες πράξεις και όταν ακόμη σε 
ορισμένες περιπτώσεις ενδέχετα ι 
να εμπίπτουν καθαρά τυπολογικά 
στην αντικειμενική υπόσταση ορι
σμένου εγκλήματος. Έ τσ ι π.χ. δεν 
μπορεί να συν ιστά το έγκλημα της 
διασποράς ψευδών ειδήσεων (άρ
θρο 191 Π.Κ.) η τυχόν αστρολογική 
πρόβλεψη, που συχνά άλλωστε έχει 
γίνει, ότι ορισμένο έτος θα είναι 
εποχή πολέμων ή καταστροφών ή 
οικονομικής κρίσης ή ότι προσεχώς 
θα δολοφονηθεί ο Πρόεδρος κά
ποιας χώρας, παρ' όλο που τέτο ιες  
προβλέψεις μπορούν να συνιστούν 
«ειδήσεις ή φήμας επιτήδειας να 
φέρωσιν ανησυχίαν ή φόβον εις 
τους πολίτας». Συνεπώς το επιτρε
πτό της επαγγελματικής άσκησης 
της αστρολογία, της παραψυχολο
γίας και της μαντικής συνιστά ειδική 
μορφή της «κοινωνικής προσφορό- 
τητας» της πράξης, που έχει ανα- 
χθεί εθιμικά σε αυτοτελή λόγο απο
κλεισμού του αδίκου. Γι' αυτόν άλ
λωστε το λόγο διάφορες μορφές 
αυτής της επαγγελματικής δραστη
ριότητας συνιστούν στοιχεία της 
καθημερινής ζωής. Έ τσ ι π.χ. έγκυ
ρες εφημερίδες και περιοδικά δη
μοσιεύουν ωροσκόπια ή δίνουν 
«αστρολογικές συμβουλές», στα 
κέντρα μεγαλουπόλεων υπάρχουν 
αυτόματες μηχανές που έναντι ενός 
κέρματος δίνουν ωροσκόπια, τα 
κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης 
εμφανίζουν, κυρίως κάθε πρωτο
χρονιά, αστρολόγους που προλέ
γουν αυτά που θα συμβούν και όχι 
μόνο μερικοί από αυτούς που «δια
χειρίζονται» τις τύχες μας, αλλά και 
αρκετοί άλλοι «συμβουλεύονται» 
για τη λήψη αποφάσεων αστρολό
γους, κανείς δε δεν σκέφτηκε ποτέ, 
πιστεύω, να μηνύσει για «απάτη» 
π.χ. την αστρολόγο του X. περιοδι

κού γ ια τί συμβούλευσε του «υδρο
χόους» να «τολμήσουν» στις δου
λειές τους αυτή τη βδομάδα και αυ
τός «τόλμησε» και έπαθε ζημιά»

ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΑΝΤΙΚΗΣ 

ΤΕΧΝΗΣ.

Το επιτρεπτό όμως της επαγγελ
ματικής άσκησης της αστρολογίας, 
της παραψυχολογίας και της μαντι
κής τ ίθ ετα ι κάτω από ορισμένες 
προϋποθέσεις, που συνιστούν και τα 
πλαίσιά του ως λόγου που αποκλείει 
το άδικο. Οι προϋποθέσεις αυτές ε ί
ναι οι εξής:

■X· Πρέπει ειδ ικά η επαγγελματικά 
παρεχόμενη «συμβουλή» ή 
«πρόβλεψη» να στηρίζεται στην 
εφαρμογή ορισμένων μεθόδων ή 
«κανόνων της τέχνης» της 
αστρολογίας, της παραψυχολο
γίας ή της μαντικής, που έχουν 
παραδοσιακά διαμορφωθεί και 
τυποποιηθεί, όπως αυτό συμβαί
νε ι προπαντός στην αστρολογία, 
στη χαρτομαντία και στην παρα
ψυχολογία των μέντιουμ.

■X- Πρέπει το τίμημα της παροχής 
αυτής της υπηρεσίας να είναι 
εύλογο, να είνα ι με άλλα λόγια 
ανάλογο προς την καταβαλό- 
μενη προσπάθεια, δηλαδή προς 
την εργασία του «μάντη» και όχι 
ανάλογο προς την μεγάλη τυχόν 
σημασία που έχει για τον πελάτη 
η σχετική συμβουλή ή πρόβλεψη. 

•7Γ Δεν πρέπει η παροχή των υπηρε
σιών του «μάντη», και το τίμημά 
της να στηρίζεται σε εκμετάλ
λευση της κουφότητας ή της 
απόγνωσης ή των ψυχικών αδιε

ξόδων του πελάτη.

-X- Δεν πρέπει να συνιστά αντι
ποίηση άλλων επαγγελματικών ή 
επιστημονικών δραστηριοτήτων 
των οποίων ή άσκηση απαιτεί ε ι
δική κρατική άδεια, όπως προ
παντός της  ιατρικής.

Πέρα όμως από τον προβληματι
σμό αν η «άσκηση της τέχνης» της 
μαγείας σ’ όλες της τ ις  μορφές απο
τελε ί ή όχι νομικό πταίσμα, χρειάζε
τα ι η ανάπτυξη ενός άλλου προβλη
ματισμού στην κατεύθυνση του τ ι 
τελ ικά  εξυπηρετούν αυτοί οι «τεχνί
τες» και τ ι ε ίδους προβλήματα λύ
νουν. Και κακά τα ψέματα οι άνθρω
ποι αυτοί δεν προσφέρουν καμιά 
ουσιαστική λύση στο οποιοδήποτε 
πρόβλημα απασχολεί κάποιον, του
ναντίον, του δημιουργούν ένα επι
πλέον, αδειάζοντας τ ις  τσέπες του. 
Ο μυστικισμός και ο κομπογιανιτι- 
σμός ουδέποτε βοήθησαν τον άν
θρωπο στην πορεία της πολιτιστικής 
του εξέλιξης. Αντίθετα αρκετές φο
ρές ανακόψανε και παρεμπόδισαν 
αυτή την εξέλιξη  (Μεσαίωνας -  Ιερά 
Εξέταση) καθηλώνοντας την αν
θρώπινη κοινωνία σε καταστάσεις 
στασιμότητας και οπισθοδρόμησης.

Χρειάζεται λοιπόν αφύπνιση και 
διαφώτιση του κόσμου με προσπά
θειες εκ μέρους της πολιτείας που 
να ξεκινούν από τα σχολικά θρανία 
ακόμη. Το ανέβασμα του μορφωτι
κού επιπέδου και η προβολή κά
ποιων παραδοσιακών αξιών που 
αποδεδειγμένα βοηθούν στη δια
σφάλιση της κοινωνικής και προσω
πικής γαλήνης του ατόμου θα πρέ
πει να είναι οι μοχλοί και οι ασφαλι
στικές δ ικλείδες των προσπαθειών 
αυτών.

I
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Γνωμ. ΝΥΔ 734/86
Γνωμοδοτών: Θ. Αμπλιανίτης, Πά- 
ρεδρος Δ/σεως.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΝΔ 321/1969 άρθρο 80 
παρ. 2Ν 1481/1984 άρθρο 66 παρ. 1.

Θεώρηση κλεισίματος βιβλίων υπο
λόγων διαχειριστών των Ν.Π.Δ.Δ. 
Ασφαλιστικών Ταμείων της τέως 
Χωροφυλακής και Αστυνομίας Πό
λεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η θεώρηση του κλεισ ί
ματος των βιβλίων των υπολόγων 
διαχειρ ιστώ ν των Ν.Π.Δ.Δ. Ασφαλι
στικών Ταμείων της τέως Χωροφυ
λακής και Αστυνομίας Πόλεων θα 
γ ίν ε ι από υπαλλήλους που ορίζο
νται από τον Υπουργό Ο ικονομι
κών, σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 
2 του Ν.Δ. 321/1969.

Γνωμ. ΝΥΔ 789/86
Γνωμοδοτών: Δ. Δ ιαμαντόπουλος, 
Νομ. Σύμβουλος Δ/σεως. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Σ1975 άρθρο 19 παρ. 
2ΚΠοινΔ άρθρα 54, 55.

δα τοΌ Υπουργείου Δημόσιας Τά- 
ξεως, μόλις αποφοιτήσουν, εντάσ 
σονται στην Ελληνική Αστυνομία 
και ονομάζονται Υπαστυνόμοι Α.

Γνωμ. ΝΥΔ 798/86

Γνωμοδοτών: Ν. Κατσίμπας, Πάρε- 
δρος Δ/σεως.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΝΔ 127/1969 άρθρα 2, 
6Ν 1599/1986 άρθρα 6 παρ. 1, 7 
παρ. 1, 8 παρ. 1.

Αποδεικτική ισχύς κομμένου δελ
τίου ταυτότητας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η κομμένη τα υτότη τα  
και μετά  την ισχύ του Ν. 1599/86 
δεν αποτελεί πλήρη απόδειξη γ ια  
τα στοιχεία που αναφέρει, όταν 
όμως συνοδεύετα ι με την υπεύθυ
νη δήλωση του άρθρου 8 του Νό
μου αυτού για τα  στο ιχεία που έ 
χουν σ υντελέσ ει στην ανακοπή 
τμήματός τη ς  ή με αντίγραφο της 
σχετικής πράξεως, έχ ε ι και αυτή 
αποδεικτική ισχύ.

σον το  μεταφερόμενο όπλο δεν ε ί
ναι δυνατό να λυθεί, λόγω του τύ 
που και της κατασκευής του και να 
συναρμολογηθεί ολοσχερώς ή δυ- 
σχερώς στην ύπαιθρο από τον κυ
νηγό που το μεταφέρει.

Γνωμ. ΝΥΔ 827/86
Γνωμοδοτών: Φ. Γεωργακόπουλος, 
Πάρεδρος Δ/σεως 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Ν 1543/1985 άρθρο 17 
παρ. 1.

Χορήγηση οδοιπορικών εξόδων. 
Ανωτέρα βία. Αναστολή προθε
σμίας μετακινήσεως.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δ ικα ιούτα ι οδοιπορι
κών εξόδων αστυνομικός που με
τακινήθηκε προς οριστική εγκατό- 
σαση μετά την προβλεπομένη από 
το άρθρο 9 παρ. 13 της 8008/1/11/3 
- 4 - 8 5  υπουργικής αποφάσεως 
προθεσμία, όταν εκωλύθη να μετα
κινηθεί εντός της προθεσμίας εκ 
λόγων ανωτέρας βίας.

Δυνατότητα υποβολής εγκλήσεως 
από δημόσιο όργανο επί αναφοράς 
ιδιώτη που τον θίγει.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Υπάλληλος που θ ίγετα ι 
από αναφορά πολίτη, που τον κα
τηγορεί γ ια  παράνομες πράξεις ή 
παραλείψεις κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του , ε ίνα ι ελεύθερος 
να υποβάλει έγκληση χωρίς την 
άδεια τη ς  Αρχής. Την άδεια  πρέπει 
να λάβει το  όργανο που θα ασκήσει 
την ποινική δίωξη πριν από την α
πάντηση της  Αρχής στον πολίτη.

Γνωμ. ΝΥΔ 797/86

Γνωμοδοτών: Ρ. Αντωνακόπουλος, 
Νομ. Σύμβουλος Δ/σεως. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Ν 1481/1984 άρθρο 31 
παρ. 1ΠΔ 159/1986 άρθρο 2 παρ. 
5ΝΔ 3365/1955 άρθρο 29.

Ένταξη ιατρών στην Ελληνική Α
στυνομία.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι ήδη φοιτώντας στην 
Στρατιω τική Ιατρική Σχολή με έξο-

Γνωμ. ΝΥΔ 821/86
Γνωμοδοτών: Δ. Ράπτης, Νομ. Σύμ
βουλος Δ/σεως.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΝΔ 86/1969 άρθρο
252Ν 177/1975 άρθρο 2 παρ. 3.

Τρόπος μεταφοράς κυνηγετικού 
όπλου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Το άρθρο 252 παρ. 3 
του Ν.Δ. 86/69, όπως τροποποιή
θηκε με το  άρθρο 2 του Ν. 177/75, 
θ έτε ι ρητά τρ ε ις  προϋποθέσεις γ ια  
τη νόμιμη μεταφορά του κυνηγετ ι
κού όπλου, υπό τ ις  ε κ ε ί αναφερό- 
μενες, ενδε ικτικά , προϋποθέσεις, 
α) να ε ίνα ι τούτο  κενό φυσιγγίων, 
β) να φ έρ ετα ι υποχρεωτικώς εντός 
θήκης και γ) να ε ίνα ι λυμένο. Οι 
υπό στο ιχεία  α και β ανωτέρω 
προϋποθέσεις, δηλαδή, η κενότητα  
του όπλου και η μεταφορά του εν 
τός θήκης, πρέπει να ελέγχοντα ι 
πάντοτε από τα  αρμόδια δασικά 
όργανα του Δημοσίου, όχι όμως και 
η υπό στο ιχείο  γ προϋπόθεση, εφ ό 

Γνωμ. ΝΥΔ 960/86
Γνωμοδοτών: I. Μάσβουλας, Πάρε
δρος Δ/σεως.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΠΔ 611/1977 άρθρα 
144, 153Ν 4052/1960 άρθρο 4 παρ. 
2 Ν 39/1975 άρθρο 9 Ν 1288/1982 
άρθρο 3 παρ. 1.

Ανώτατο χρονικό όριο αποσπάσεως 
δημοσίου υπαλλήλου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: α) Η κατά τ ις  δ ιατάξεις 
του άρθρου 4 παρ. 2 του Ν. 4052/60 
απόσπαση, για την οποία ο παρα
πάνω Νόμος δεν προβλέπει χρονι
κό περιορισμό, ισχύει για δώδεκα 
το πολύ μήνες και μπορεί να παρα- 
ταθε ί γ ια  άλλους δώδεκα το πολύ 
μήνες, β) Ενέργεια  νέας αποσπά
σεως του υπαλλήλου σε άλλη θέση, 
διάφορη εκε ίνης  στην οποία είχε 
αποσπασθεί, δεν ε ίνα ι νόμιμη, ε 
φόσον αυτή δ ιενερ γε ίτα ι αμέσως 
μετά  την λήξη της αρχικής (ή της 
κατά παράταση) και δεν τ ε λ ε ί σε 
εύλογη διάσταση από την αρχική 
απόσπαση.
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ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ 
ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

Επιμέλεια: Νικόλαος Πολύμερος 
Υπαστυνόμος Α'

Η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ) είναι 
περιφερειακή διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε στις 27 
Μαρτίου 1957 με τη συνθήκη της Ρώμης και την υπέ
γραψαν σαν ιδρυτικά μέλη τα κράτη Γαλλία, Δ. Γερμα- 
νία, Ιταλία, Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο. Αρ
γότερα προσχώρησαν στην Κοινότητα και τα κράτη της 
Δανίας της Ιρλανδίας και της Μ. Βρεττανίας.

Στις 28 Μαίου του 1979 προσχώρησε σαν δέκατο 
μέλος και η Ελλάδα, με την συνθήκη της Αθήνας, 
εφαρμόζοντας το άρθρο 238 της Συνθήκης της Ρώμης, 
που ορίζει ότι: <<Η ΕΟΚ μπορεί να έλθει σε συμφωνία με 
άλλα κράτη ή ενώσεις κρατών ή διεθνείς οργανισμούς, 
ώστε να γίνουν ειδικές συνθήκες συνδέσεως». Η υπο
γραφή της ένταξης έγινε στην Αθήνα, στο Ζόππειο 
Μέγαρο και πήρε πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς πα- 
ρευρέθησαν σ’ αυτή προσωπικότητες και αντιπροσω
πείες όλων των κρατών -  μελών της ΕΟΚ.

Από την 1-1-1981 η Ελλάδα είναι ισότιμο μέλος της 
ΕΟΚ παίρνοντας έτσι τη θέση που της ανήκει ανάμεσα 
στους προηγμένους λαούς της Ηπείρου μας.

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

Η ΕΟΚ εκφράζει σήμερα τη συστηματική προσπά
θεια των ευρωπαϊκών χωρών και κυρίως των κρατών 
μελών της, τόσο για την αντιμετώπιση των οικονομι
κών και κοινωνικών τους προβλημάτων, όσο και τη 
ρύθμιση των συναλλακτικών σχέσεων ανάμεσά τους, 
που μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο βρίσκονταν σε 
αδιέξοδο.

Όπως βάσιμα ελπίζεται η ΕΟΚ θα εξελιχθεί σε μια 
πραγματική «Ευρωπαϊκή Ένωση» στην οποία ωστόσο 
θα διαφυλαχθούν οι ιδιομορφίες των λαών που την 
απαρτίζουν και η πολιτιστική κληρονομιά κάθε χώρας 
μέλους της. Στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα συμμετέχουν 
σήμερα δώδεκα δημοκρατικά έθνη με περίπου 320

εκατομμύρια πολίτες. Λαοί με διαφορετικές νοοτρο
πίες, απόψεις και αντιλήψεις για τη ζωή, ενώνονται από 
ένα κοινό ιδανικό, την επιθυμία τους να καταστήσουν 
την Ευρωπαϊκή Κοινότητα έναν καλύτερο χώρο ζωής 
και -  επιτυγχάνοντας αυτόν το στόχο -  να κάνουν 
ολόκληρο τον κόσμο καλύτερο.

Η μάχη κατά της ανεργίας χρειάζεται κοινή δράση 
για την οικοδόμηση σύγχρονων οικονομιών, με την 
εισαγωγή των νέων τεχνολογιών που θα δημιουργή
σουν νέες θέσεις εργασίας και την προετοιμασία των 
νέων γενεών για τις δουλειές αυτές μέσα σε μια κοινή 
προσπάθεια. Η Κοινότητα στοχεύει σε μια μεγάλη ευ
ρωπαϊκή αγορά χωρίς περιορισμούς στα σύνορα των 
κρατών -  μελών και σ’ ένα χώρο όπου οι άνθρωποι, τα 
αγαθά και το κεφάλαιο θα διακινούνται ελεύθερα. Σ ’ 
ένα χώρο, όπου οι άνθρωποι θα έχουν ίσες πιθανότη
τες, ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώμα, τα πιστεύω ή 
το φύλο τους.

Σήμερα κανένα κράτος δεν μπορεί να ελπίζει ότι θα 
επιλύσει τα προβλήματα μόνο του. Τι μπορεί για παρά
δειγμα να κάνει μια χώρα για να καταπολεμήσει τη 
ρύπανση της ατμόσφαιρας, των υδάτων και του εδά
φους, αν τα γειτονικά κράτη δε συμμετέχουν στην 
προσπάθεια αυτή; Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Κοινότη
τας εργάζονται μαζί, βήμα προς βήμα, για ένα καθαρό 
περιβάλλον.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Ειδικώτερα οι κύριες επιδιώξεις της ΕΟΚ, όπως δια
τυπώνονται στο κείμενο της ιδρυτικής συνθήκης είναι
οι εξής:

-  Ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας 
στους κόλπους της κοινότητας.

— Η αδιάκοπη και με ισόρροπο τρόπο ανάπτυξη των 
οικονομιών όλων των χώρων που μετέχουν.
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Η επιτάχυνση στη διαδικασία βελτίωσης του βιο
τικού επιπέδου των λαών των κρατών -  μελών της.

Σαν μέσο .για να πετύχουν οι παραπάνω σκοποί, 
κρίθηκαν αναγκαία από τους δημιουργούς της κο ινό
τητας τα εξής:

— Η απελευθέρωση των συναλλαγών,

— Η εξίσωση των όρων συναγωνισμού,

— Η εναρμόνιση του κόστους, της ποιότητας και 
γεν ικά  των συνθηκών εργασίας,

— Η εξασφάλιση ικανοποιητικών συναλλαγών βιο- 
μηχανικής δραστηρ ιότητας και η ελεύθερη μεταφορά 
κεφαλαίων και εργασίας,

— Η διαμόρφωση και εφαρμογή κοινής αγροτικής 
πολιτικής, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητας 
και του εισοδήματος των γεωργικών πληθυσμών, κα
θώς και την προστασία τους.

Με τον καθορισμό των παραπάνω στόχων και με τη 
διαμόρφωση κοινής πολιτικής στα βασικά θέματα η 
ΕΟΚ οδηγεί στην οικονομική ενοποίηση των χωρών 
μελών της.

Αλλά εκτός από τ ις  παραπάνω επιδιώξεις που ε ίνα ι 
συνυφασμενες με την οικονομική υπόσταση της ευ-

Το Ζάππειο Μ έγαρο , όπου θα π ραγματοπο ιηθούν  οι 
π ερ ισ σ ό τερ ες  συ σ κέψ ε ις  των Υπουργών και των δ ιαφόρων  
ομάδω ν εργασίας .

ρωπαίκής αυτής οργάνωσης, δ ιακρίνοντα ι και άλλοι, 
πολιτικής φύσης, σκοποί και ιδ ια ίτερα η πολιτική της 
ενοποίησης της Ευρώπης στο μέλλον και η δημιουργία 
μιας τρ ίτης πολιτικής και ο ικονομικής δύναμης, που θα 
αποτελέσει δυνατό αντίρροπο απέναντι στις δύο 
υπερδυνάμεις του μεταπολεμικού κόσμου, δηλαδή 
στις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ.

Ετσι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν ε ίνα ι μόνο μια 
οικονομική λέσχη κρατών. Είναι κάτι περισσότερο. Εί
ναι ένας εξωστρεφής οργανισμός, που διαδραματίζει 
καθοριστικό ρόλο στον κόσμο, αφού μπορεί να ενερ 
γήσει σαν σταθεροποιητικός παράγοντας μέσα σε μια 
επ ικίνδυνα οξυμένη παγκόσμια κατάσταση.

Τα όργανα στα οποία η ΕΟΚ ανα θέτε ι την υλο
ποίηση των σκοπών της είνα ι το Συμβούλιο, η Επι
τροπή. το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Δ ικαστήριο και 
το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΟΙ ΕΛ ΛΗ Ν ΙΚ ΕΣ Π ΡΟ ΤΕΡΑ ΙΟ ΤΗ ΤΕΣ  

ΣΤΟ Β ΕΞΑΜ ΗΝΟ  ΤΟΥ 1988

Η Προεδρία της Ε.Ο.Κ. ασκείτα ι δ ιαδοχικά από κάθε 
μέλος για περίοδο έξι μηνών. Από την προσχώρηση της 
Ισπανίας και Πορτογαλίας στην Κοινότητα η σειρά δια
δοχής ορίσθηκε ως κατωτέρω:

α. Για τον πρώτο κύκλο έξ ι ετών: Βέλγιο, Δανία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Κ. 
Χώρες, Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο.

6. Για τον επόμενο κύκλο έξ ι ετών η σειρά διαμορ
φώθηκε ως εξής: Δανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Γερμανία, 
Γαλλία. Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Κ. Χώρες, Λουξεμ
βούργο, Ην. Βασίλειο, Πορτογαλία.

Η αλλαγή αυτή επήλθε ώστε να μη συμπίπτει τα 
κράτη να προεδρεύουν την ίδια χρονική περίοδο κάθε 
φορά.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών
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αλλά και των άλλων υπουργείων, όπως και οι σύνδε
σμοι και εθνικο ί εκπρόσωποι, καλούνται να προωθή
σουν κατά τη διάρκεια του 6' εξαμήνου, τις προτεραιό
τητες, τους στόχους και τ ις  δράσεις της ελληνικής 
Προεδρίας. Συγκεκριμένα καλούνται να προωθήσουν:

-Τ η  δημιουργία του «Ενιαίου Κοινωνικού Χώρου», 
δηλαδή την εφαρμογή κανονισμών που αποβλέπουν 
στην προστασία των εργαζομένων, στη βελτίωση των 
όρων απασχόλησης και στη θεσμοποίηση του κοινωνι
κού διαλόγου.

-  Τις νέες πολιτικές που συνδέονται κυρίως με τις 
μεταφορές, το περιβάλλον, τις  μικρομεσαίες επιχει
ρήσεις και την έρευνα.

Στον τομέα «περιβάλλον», θα επιδιωχθεί η προώ
θηση οδηγιών που αφορούν μέτρα κατά της ατμο
σφαιρικής ρύπανσης, της ρύπανσης των υδάτων και 
για την προστασία της φύσης. Ακόμα, κατά τη διάρκεια 
της Ελληνικής Προεδρίας, αναμένετα ι να συζητηθεί το 
πρόγραμμα Μ εσογειακής Δράσης.

Για τις  ΜΜΕ η Κοινότητα έχει διαμορφώσει ένα 
φιλόδοξο πρόγραμμα -  πλαίσιο, η υλοποίηση του 
οποίου γ ίνετα ι σταδιακά. Στη διάρκεια της Ελληνικής 
Προεδρίας θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για την 
ίδρυση «κέντρων επιχειρησιακών καινοτομιών», για τη 
βελτίωση του περιβάλλοντος δράσης των ΜΜΕ και για 
τη λήψη μέτρων που οδηγούν στη βελτίωση της επι
χειρηματικής συνεργασίας.

Επίσης η Ελληνική Προεδρία θα προωθήσει τις  
προτάσεις της Επιτροπής στον τομέα της ενέργειας 
(έχει ήδη προγραμματισθεί ένα κανονικό και ένα 
άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας).

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜ . ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΟ ΙΝΟ ΤΗΤΕΣ:

Στο Υ.Δ.Τ. λε ιτουργεί κατ’ εφαρμογή του Π.Δ.

582/84 η Διεύθυνση Δ ιεθνούς Αστυνομικής Συνεργα
σίας η οποία περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:

1ον τμήμα: Διεθνών Σχέσεων (INTERPOL) και 
2ον τμήμα: Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Οι αρμοδιότητες του 2ου τμήματος Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων όπως καθορίζονται στο αρθ. 25 του ίδιου 
Π.Δ. είνα ι οι ακόλουθες:

Το Μ έγαρο  Ιπποτών Ρόδου, όπου θα συνα ν τηθο ύ ν  οι Αρχή  
γο ί  Κρατών ή Κυβερνήσεω ν των χωρών -  μ ελώ ν  της  ΕΟΚ.
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α) Η παρακολούθηση των κανονισμών, οδηγιών και 
αποφάσεων που εκδ ίδουν τα όργανα των ευρωπαϊκών 
κοινοτήτων και η αξιοποίηση των διαλαμβανόμενων 
θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης.

β) Η παρακολούθηση των μεταβολών της κο ινοτι
κής νομοθεσίας σε θέματα αστυνομικού ενδ ιαφ έρον
τος και η φροντίδα της εναρμόνισης της ελληνικής 
νομοθεσίας προς την κοινοτική.

γ) Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για 
τη ρύθμιση θεμάτων που σχετίζοντα ι με τ ις  ευρωπαϊ
κές κο ινότητες.

δ) Η μέριμνα για τη συμμετοχή και εκπροσώπηση 
του Υπουργείου σε συνόδους οργάνων των ευρωπαϊ
κών κοινοτήτων, η μελέτη  των σχετικών πορισμάτων 
και η εισήγηση για τη λήψη των απαραιτήτων μέτρων 
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτω ν του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης.

ε) Η συνεργασία με το τμήμα διακρατικών και δ ιε 
θνών σχέσεων της δ ιεύθυνσης κρατικής ασφάλειας 
για την προετοιμασία έκδοσης δ ιο ικητικώ ν πράξεων, 
που αφορούν την είσοδο, παραμονή, διακίνηση και ερ 
γασία υπηκόων των χωρών — μελών της Ε.Ο.Κ.

στ) Η ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και εμπει
ριών και η γεν ικότερη  συνεργασία της Ελληνικής 
Αστυνομίας με τις  αστυνομ ίες των χωρών -  μελών των 
ευρωπαϊκών κοινοτήτων για την καταπολέμηση της 
βίας και της τρομοκρατίας.

Ε ιδ ικότερα στα πλαίσια Των ανωτέρω β', ε ' και στ'

αρμοδιοτήτων του το Υ.Δ.Τ.:

1) Μ ερίμνησε με πρωτοβουλία του για την έκδοση 
των υπ’ αριθ. 525/83 και 449/87 Π.Δ/γμάτων, που αφο
ρούν την ελεύθερη διακίνηση και διαμονή των υπη
κόων των Κρατών -  μελών και των ο ικογενειώ ν τους 
στο εσωτερικό της χώρας μας στον τομέα της εγκατά
στασης και της παροχής ή αποδοχής υπηρεσιών (μη 
μισθωτές δραστηριότητες) και την ελεύθερη διακί
νηση και διαμονή στην Ελλάδα των εργαζομένων υπη
κόων των Κρατών -  μελών και των ο ικογενειώ ν τους 
(μισθωτές δραστηριότητες), αντίστοιχα.

2) Σ υμμετέχει ανελλιπώς μαζί με το Υπουργείο Εξ
ωτερικών, λόγω συναρμοδιότητας, στην AD-HOC 
Ομάδα για τη «Μετανάστευση», που συστήθηκε με 
άτυπη απόφαση των Υπουργών των Ε.Κ αρμοδίων για 
τα θέματα ασφάλειας, κατά τη σύνοδο του Λονδίνου 
στις 20-10-86, σκοπός της οποίας είνα ι να εξετάσ ει και 
να π ροτείνει στους Υπουργούς τη λήψη κατάλληλων 
μέτρων για τη διαφύλαξη του κο ινοτικού χώρου (προσ
τασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας) από 
καταχρήσεις ή άλλες δυσμενείς από πλευράς ασφα
λείας συνέπειες (τρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών, 
παράνομη μετανάστευση κ.λ.π.) που ενδέχετα ι να 
ανακύψουν συνεπεία της κατάργησης των ενδοκο ινο
τικών συνοριακών διατυπώσεων.

Υπόψη ότι στα πλαίσια της Ομάδας αυτής, λε ιτουρ 
γούν και δύο ε ιδ ικότερ ες  υποομάδες για το άσυλο και 
τα πλαστά ταξιδ ιω τικά έγγραφα στις οποίες επίσης, 
συμμετέχει ανελλιπώς και το Υπουργείο μας.

Σκοπός των υποομάδων αυτών ε ίνα ι η ανταλλαγή 
πληροφοριών και η λήψη μέτρων για την καταπολέ
μηση της έκδοσης και χρήσης πλαστών εγγράφων κα
θώς και η αντιμετώπιση των καταχρηστικών αιτήσεων 
ασύλου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠ Ο ΧΡΕΩ ΣΕΙΣ  ΤΟΥ Υ.Δ.Τ. ΚΑΤΑ ΤΗ 
Δ ΙΑ Ρ Κ Ε ΙΑ  ΤΗΣ Π ΡΟ ΕΔ ΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΟΚ ΑΠΟ ΤΗ 

ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Με την ανάληψη της προεδρίας της ΕΟΚ από την 
Ελλάδα για το δεύτερο  εξάμηνο του 1988 το Υ.Δ.Τ. 
εμπλέκετα ι στα θέματα της προεδρίας με τους εξής
τρόπους:

1. Εχει την ευθύνη για τη λήψη μέτρων τάξης και 
ασφαλείας στις δ ιεθνε ίς  συσκέψεις που θα διοργανω- 
θούν από όλα τα Υπουργεία στην Αθήνα και σε άλλες 
πόλεις.

2. Εχει την υποχρέωση να διοργανώσει το ίδιο, 
συσκέψεις για θέματα αρμοδιότητάς του στην Αθήνα 
μεταξύ Υπουργών ή εκπροσώπων Υπουργείων της αυ
τής αρμοδιότητας των Κρατών -  Μελών.

Την ευθύνη για τη διοργάνωση των συσκέψεων έχε ι 
η Δ ιεύθυνση Δ ιεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας και 
ε ιδ ικότερα  το 2ο Τμήμα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο 
οποίο εργάζοντα ι επίμονα και συντονισμένα γλωσσο
μαθείς αξιω ματικοί με ε ιδ ικές  γνώσεις και με προη
γούμενη εμπειρία από ανάλογες συσκέψεις που έγιναν 
στο εξωτερικά.
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Σαν βάση της Προεδρίας θα χρησιμοποιηθεί το 
Ζάππειο Μέγαρο στην Αθήνα, στο οποίο θα γίνουν οι 
περισσότερες συσκέψεις των Υπουργών και ένας αρι
θμός συναντήσεων διαφόρων ομάδων εργασίας.

Επί πλέον θα λάβουν χώρα συναντήσεις υπουργών 
διαφόρων υπουργείων και σε άλλες πόλεις της Ελλά
δας όπως τα Ιωάννινα, Ηράκλειο Κρήτης, Δελφοί, Καλ
λιθέα Χαλκιδικής και Ελούντα Λασιθίου.

Οι Αρχηγοί Κρατών ή Κυβερνήσεων των χωρών με
λών θα συναντηθούν στο Μέγαρο Ιπποτών Ρόδου.

Ειδικότερα όσον αφορά τα μέτρα ασφάλειας, τάξης 
και τροχαίας κατά τη διάρκεια της προεδρίας, η Δ ιεύ
θυνση Κρατικής Ασφάλειας, η οποία έχε ι και την ευ
θύνη, σχεδίασε έγκαιρα τη λήψη επαρκών και αποτε
λεσματικών μέτρων, ώστε να εγγυώνται απόλυτα την 
ασφάλεια των ξένων προσκεκλημένων, κατά την 
άφιξη, κίνηση και παραμονή τους στη χώρα μας σε 
συνεργασία με υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερι
κών και τ ις  άλλες αρμόδιες υπηρεσίες.

Η έκταση των μέτρων του ΥΔΤ κατά τις  διάφορες 
συσκέψεις θα είνα ι ανάλογη με το επίπεδο της κρατι
κής βαθμίδας που ευρίσκονται τα πρόσωπα που συν
εδριάζουν. Στα μέτρα αυτά περιλαμβάνονται:
•  Μέτρα ασφάλειας στο αεροδρόμιο και κατά τις κινή

σεις των επισήμων προσώπων στη χώρα μας
•  Έγκαιρη έρευνα, φύλαξη και επίβλεψη των χώρων 

όπου θα παραμείνουν ή θα παραστούν οι ξένοι

προσκεκλημένοι
•  Λήξη μέτρων πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική 

Υπηρεσία
•  Επιλογή και διάθεση επαρκούς αριθμού γλωσσομα

θών αστυνομικών με επικεφαλής Αξιωματικούς 
στους χώρους διαμονής και πραγματοποίησης των 
συναντήσεων.

Α υ ξη μένα  ε ίνα ι τα μ έ τ ρ α  ασφ αλε ίας  στα αερ οδ ρ ό μ ια  κατά  
την  άφ ιξη  και αναχώρηση των επισήμων προσώπων στη χώρα  
μας.

Το Κέντρο  Ά μ ε σ η ς  Δράσης, μ ε  τα σύγχρονα  επικοινω-  
νιακά μέσα, απ' όπου γ ίν ε τα ι  ο συντον ισμός  των μέτρων.

Για την άρτια διεξαγωγή των μέτρων ασφαλείας και 
για την αντιμετώπιση κάθε ζητήματος που ήθελε προ- 
κύψει προσδιορίσθηκε ιδ ια ίτερος χώρος εντός του 
Ζαππείου Μεγάρου, όπου εγκαταστάθηκε κλιμάκιο της 
Αστυνομίας με σύγχρονα επικοινωνιακά μέσα οτη διά
θεσή του και ιδ ια ίτερα μόνιμα ανοιχτή τηλεφωνική 
γραμμή με το αντίστοιχο κλιμάκιο της Γ.Α.Δ.Α.

Έ τσ ι οι αστυνομικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια 
της Ελληνικής Προεδρίας καλούνται να επιτελέσουν 
σπουδαιοτάτη αποστολή, η οποία θα κριθεί σε Ευρω
παϊκό επίπεδο, η δε έγκαιρη και αποτελεσματική λήψη 
των μέτρων εγγυώνται την απόλυτη ασφάλεια των ξέ
νων προσκεκλημένων.

561



ΟΡΚΙΣΤΗΚΑΝ 191 ΝΕΟΙ ΥΠΑΣΤΥΝΟΝΙΟΙ Β'

Την 30/6/88 και ώρα 10.00 πραγματο
ποιήθηκε στις Σχολές της Ελληνικής Αστυ
νομίας η τελετή της ορκωμοσίας των νέων 
Υπαστυνόμων Β' Έτους 1988.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
απένειμε τα πτυχία στους νέους υπαστυ- 
νόμους Β' που αποφοίτησαν από τη Σχολή 
Αξιωματικών μετά από φοίτηση 3 ετών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν εκ μέρους 
του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πόσης Ελ
λάδος ο Επίσκοπος Αχελώου κ.κ. Ευθύ
μιος, ο Α ’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. 
Μιχάλης Στεφανίδης, ο Υπουργός Δημό
σιας Τάξης κ. Τάσος Σεχιώτης, ο υφυπουρ
γός κ. Σήφης Βαλυράκης, μέλη της Κυβέρ
νησης και εκπρόσωποι των πολιτικών κομ
μάτων.

Επίσης παρέστησαν οι Αρχηγοί του Ναυ
τικού και της Αεροπορίας, η ηγεσία της 
Ελληνικής Αστυνομίας οι Αρχηγοί του Λιμε
νικού και του Πυροσβεστικού Σώματος, εκ
πρόσωποι Αρχών, καθηγητές των Σχολών 
και συγγενείς των νεοεξελθόντων Υπαστυ
νόμων Β'.

Στην ημερήσια διαταγή του ο Διοικητής 
της Σχολής, Αστυνομικός Διευθυντής κ. 
Φώτιος Αρκαδόπουλος, απευθύνονταςρυμ- 
βουλές και παραινέσεις προς τους νεοε-

ξελθόντες Αξιωματικούς, τόνισε μεταξύ 
άλλων τα εξής:

«Νέοι υπαστυνόμοι
Ο όρκος που δώσατε σήμερα ενώπιον της 
Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας απο
τελεί για σας πλέον την επιβράβευσή των 
προσπαθειών σας στον εκπαιδευτικό χώρο 
και την απαρχή του ευγενικού σας αγώνα

για καταξίωση στις τάξεις των Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνεί
δηση του Ελληνικού Λαού.

Η Σχολή στα χρόνια που μείνατε εδώ σας 
έδωσε, χάρις στο ένθερμο και αμέριστο 
ενδιαφέρον όλων των παραγόντων της εκ
παίδευσής σας, υψηλού επιπέδου επιστη
μονική και τεχνική κατάρτιση και σας καλ
λιέργησε ένα δυναμικό συνδυασμό γνώ
σεων και ψυχικού σθένους, ο οποίος θα 
αποδειχθεί ανεξάντλητη πηγή αυτοπεποί
θησης και στερεό βάθρο κάθε δημιουργι
κής σας προσπάθειας στο σκληρό μα και 
γόνιμο χώρο της αστυνομίας.

Δεν πρέπει όμως να σας διαφεύγει ότι 
οποιαδήποτε εκπαίδευση, όσο πετυχημένη 
και αν είναι, δεν αποτελεί το τέλος της 
προσπάθειας, αλλά την αφετηρία για την 
περαιτέρω αύξηση των γνώσεων.

Επίσης μη λησμονείτε ότι ο κόσμος αλ
λάζει ολοένα και πιο γρήγορα με γεωμε
τρική πρόοδο. Πρέπει να έχετε λοιπόν τα 
απαραίτητα εφόδια για να μη βρεθείτε έξω 
από τη γοργή ανέλιξη του πολιτισμού μας 
δηλαδή έξω από το νόημα των καιρών.

Τα αστυνομικά προβλήματα που διασα
λεύουν την έννομη τάξη, ακολουθώντας και 
αυτά την διαρκή κίνηση και μεταβολή της
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κοινωνίας κάθε μέρα γίνονται δυσκολότερα 
και πολυπλοκότερα.

Για το λόγο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη 
σε αυτή την πολύ σημαντική για σας στιγμή, 
να σας απευθύνω τις παρακάτω συμβουλές 
και παραινέσεις με την βεβαιότητα ότι θα 
αποτελούν πολύτιμες κατευθυντήριες αρ
χές σε ολόκληρη τη σταδιοδρομία σας.

Να έχετε πάντοτε ως γνώμονα στις δρα- 
στηριότητές σας την υπόσχεση που δώσατε 
σήμερα προς το κοινωνικό σύνολο ότι θα 
ασκείτε τα καθήκοντά σας τίμια και ευσυ
νείδητα, όχι από απλή κοινωνική ή επαγ
γελματική υποχρέωση, αλλά από εκούσια 
κατάφαση του ηθικού δέοντος.

Να προασπίζετε με αυταπάρνηση την έν- 
νομη τάξη και τα δικαιώματα των πολιτών και 
να κινείσθε χωρίς τον παραμικρό συμβιβα
σμό στα πλαίσια της νομιμότητας, της ηθι
κής και της αμεροληψίας και γενικότερα να 
υπηρετείτε τον άνθρωπο, να υπερασπίζε
στε την ιδέα αυτού και τα θεμελιώδη δι
καιώματα που την συνοδεύουν.

Στην προσπάθειά σας για την προάσπιση 
του δικαίου να ενεργείτε με ηθικό ανά
στημα, ψυχική γενναιότητα και μαχητικό
τητα, χωρίς να ενδίδετε ποτέ στην αδιαφο
ρία, την υποτονικότητα και την αδράνεια, 
που περικυκλώνουν επικίνδυνα τον σύγ
χρονο άνθρωπο.

Σ’ αυτόν ακριβώς τον αγώνα και την 
προσπάθεια εντοπίζεται περισσότερο απ’ 
ότι στο αποτέλεσμα η καταξίωσή σας. Το 
κέρδος λοιπόν δεν βρίσκεται στην Ιθάκη 
αλλά στον αγώνα που κάνει κανείς να φθά- 
σει στην Ιθάκη.

Δεν πρέπει να σας επηρεάζουν οι δυσ
κολίες, που ενδεχόμενα θα παρουσιαστούν 
στην άσκηση των υπηρεσιακών σας καθη
κόντων για την προστασία της έννομης τά
ξής.

Να διοικείτε τους υφισταμένους σας δί
καια και αμερόληπτα και με το παράδειγμά 
σας να τους εμπνέετε στους αγώνες, τις 
θυσίες, τη συνεχή επαγρύπνηση και την 
πειθαρχία, που αποτελεί την κορυφαία έκ
φραση της ελευθερίας.

Να επιδεικνύετε ιδιαίτερη ευαισθησία 
και ζήλο στην αντιμετώπιση της σύγχρονης 
πληγής του οργανωμένου εγκλήματος, το 
οποίο εμφανίζεται σε όλους τους τομείς 
της ανθρώπινης δραστηριότητας και απει
λεί τα θεμέλια του κοινωνικού μας οικοδο
μήματος.

Με τις σκέψεις και τις προτροπές αυτές 
και με την βεβαιότητα ότι θα φανείτε αντά
ξιοι συνεχιστές των παραδόσεων του Σώμα
τος, σας προπέμπω στον επαγγελματικό,

αλλά και κοινωνικό στίβο με τις καλύτερες 
ευχές για ατομική, επαγγελματική και οικο
γενειακή ευδοκίμηση.

Κ ύ ρ ι ε  Π ρ ό ε δ ρ ε ,
Επιτρέψετέ μου, σας παρακαλώ να σας 

εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μου,

για τη μεγάλη τιμή, που μας κάνατε να βρε
θείτε σήμερα κοντά μας και να λαμπρύνετε 
με την παρουσία σας τη σημερινή μας εκ
δήλωση και να δεχθείτε τη διαβεβαίωση ότι 
η Σχολή έδωσε στους εξερχομένους 
Αξ/κούς όλα τα απαιτούμενα εφόδια, για να 
ανταποκριθούν επάξια στις προσδοκίες της 
πολιτείας και του Ελληνικού Λαού.
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(^ΕΠ ΙΣΗΜ ΑΝΣΕΙΣ \
Αντιμέτωπος με τη βία των 

γηπέδων

Θύμα του τυφλού φανατισμού 
που μαστίζει σήμερα τα γήπεδα 
υπήρξε και ο αρχιφύλακας Δημή- 
τρης Χαραλαμπόπουλος που τραυ
ματίστηκε σοβαρά στο δεξί του μάτι 
λίγο πριν την έναρξη του τελ ικού  
κυπέλλου Ελλάδος στο μπάσκετ 
μεταξύ των ομάδων ΑΕΚ -  ΑΡΗ.

Ο 40χρονος αστυνομικός που 
ανήκει στη δύναμη του A'. Α.Τ. Τά
ξης Πειραιά εκτελούσε υπηρεσία 
μαζί μ’ έναν ακόμα συνάδελφό του 
του ίδ ιου τμήματος μπροστά στη 
θύρα 2 του Σταδίου Ειρήνης και Φι
λίας αρκετή ώρα πριν την έναρξη 
του αγώνα. Όπως ο ίδ ιος αφηγή
θηκε, σε δημοσιογράφους που τον 
επισκέφτηκαν, τοποθετήθηκε, γύρω 
στις 5.30 το απόγευμα, στο συγκε
κριμένο σημείο:

«Τη στιγμή εκείνη  μπροστά μας 
υπήρχαν φ ίλαθλοι του Αρη που 
περίμεναν ν ’ ανο ίξε ι η θύρα για να 
μπουν στο γήπεδο και λίγο πιο δεξιά 
μας καμμιά 500αριά φ ίλαθλοι της 
ΑΕΚ με φωτοβολίδες. Η ατμόσφαιρα 
ήταν ηλεκτρ ισμένη και γ ι' αυτό μό
λις είδαμε κάποιον με κονκάρδα του 
Σταδίου του είπαμε πως πρέπει ν ’ 
ανο ίξει η πόρτα να περάσουν μέσα 
οι φ ίλαθλοι γ ια τί δ ιαφ ορετικά  θα γ ί
νουν επεισόδια. Μας απάντησε ότι 
δεν είχε εκε ίνος τα κλειδ ιά  και 
έπρεπε να ψάξει να τα βρει. Ύ στερα 
έφυγε. Πέρασαν περίπου 20' και δεν 
φάνηκε κανείς ν ’ ανοίξει. Κάποια 
στιγμή αντιλαμβάνομαι κάποιον να 
κρατάει ένα σίδερο στο χέρ ι ενώ η 
ατμόσφαιρα είχε φ ορτισθεί με 
περισσότερη ακόμη ένταση. Τον 
πλησιάζω και τον προτρέπω να το 
αφήσει. Τότε ακριβώς δέχομαι την 
πέτρα -  γ ια τ ί π ιθανότατα πέτρα 
ήταν -  στο δεξί μάτι».

Από τη στιγμή εκείνη  αρχίζει -  
πάντα σύμφωνα με τ ις  αφηγήσεις 
του -  η αγωνιώδης προσπάθεια να 
βρεθεί ασθενοφόρο ή περιπολικό να 
τον μ εταφ έρει στο νοσοκομείο. Τ ε
λικά μη μπορώντας να βρουν τίποτα 
από τα δύο τον επιβιβάζουν σ’ ένα

φορτηγό που τον μεταφ έρει στο 
ΤζάνειοΝοσοκομείο και από εκε ί στο 
401 Σ.Ν. Οι γ ια τρο ί που χειρουργούν 
τον αρχιφύλακα διαπιστώνουν πως ο 
τραυματισμός του ε ίνα ι βαρύτατος 
και οι ελπίδες του να ξαναδεί από το 
δεξί μάτι πολύ λ ίγες. Σε δύο μήνες 
από την ημέρα της εγχείρ ισης θα ε ί
ναι σε θέση να γνωρίζουν ποια ακρι
βώς θα είνα ι η εξέλιξη  της κατάστα
σης του ματιού.

Τον άτυχο αστυνομικό -  που έχει 
20ετή υπηρεσία στο Σώμα και θεω
ρείτα ι πολύ έμπειρος -  επισκέφθη- 
καν στο νοσοκομείο ο υπουργός και 
ο γεν ικός γραμματέας του υπουρ
γείου καθώς και ο αρχηγός της 
ΕΛ.ΑΣ. Ο υπουργός τον διαβεβαίωσε 
πως θα έχε ι την αμέριστη συμπαρά
σταση του ίδιου και του υπουργείου 
σε ό,τι χρειαστεί.

Γνώριζε τα «μυστικά» 
του ποταμού 

και διέθετε θάρρος
Δεν έχασε ούτε ένα δ ευ τερ ό λε

πτο από τον πολύτιμο χρόνο που 
είχε στη διάθεσή του. Κι αυτό γ ια τί 
ήξερε πολύ καλά τα «μυστικά» και 
τ ις  παγίδες του ποταμού. Χάρη στην

αποφασιστικότητα του «αμεσοδρα- 
σίτη» σώθηκε ο 55χρονος Χαρ. Σι- 
σμαίδης κάτο ικος Καλλιθέας από 
βέβαιο πνιγμό, μέσα σε καταρρα
κτώδη βροχή.

Ό λα  άρχισαν όταν ο Σισμαίδης 
κατέθηκε στην άκρη της κο ίτης του 
χείμαρρου του Ιλισσού για σωματική 
του ανάγκη. Εκείνη τη στιγμή το πο
τάμι δεν ε ίχε νερό αλλά «κατέβαζε» 
έναν μεγάλον όγκο από τα βόρεια 
προάστεια. Χωρίς καλά — καλά να το 
καταλάβει παρασύρθηκε από τα ορ
μητικά νερά που τον οδηγούσαν 
προς τη θάλασσα, χωρίς κανένας 
από τους δεκάδες περίοικους που 
τον αντιλήφθηκαν να μπορεί να 
αντιδράσει. Ευτυχώς κάποιος από 
αυτούς ειδοποίησε έγκαιρα το 
«100».

Εκείνη την ώρα βρισκόταν έξω 
από το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας 
Σμύρνης περιμένοντας τον συνοδό, 
ο οδηγός περιπολικού της Άμεσης 
Δράσης Βασίλης Σιγούρος. Ο 
32χρονος αστυφύλακας και πατέ
ρας δύο ανήλικων κοριτσιών μόλις 
έλαβε το σήμα «έφυγε» αμέσως μό
νος του γ ια τί ήξερε πολύ καλά το 
συγκεκριμένο ποτάμι αφού ήταν και 
ο ίδ ιος κάτο ικος Καλλιθέας. Σταμά
τησε στο ύψος της οδού Πεισιστρά- 
του όπου ήξερε πως υπάρχει κάποιο 
σημείο πρόσβασης στον Ιλισσό. 
«Εκεί έπρεπε να φθάσω πριν φθάσει 
και περάσει ο άνθρωπος που κινδύ
νευε», θα πει αργότερα ο ίδιος. 
«Γιατί αμέσως μετά άρχιζε ο βούρ
κος και θα ήταν πολύ δύσκολο να 
τον βοηθήσω». Μόλις έφθασε στο 
ποτάμι, ο αστυφύλακας, ζήτησε από 
κάποιο γε ίτονα  ένα σχοινί. Κατέ
βηκε αμέσως στην κοίτη, πήγε από 
την απέναντι όχθη και φώναξε στον 
άνθρωπο που κινδύνευε να πιαστεί 
από το σχοινί. Εκείνος τα κατάφερε 
και σε λίγο ο Σιγούρος τον τράβηξε 
έξω. «Αν αργούσαμε έστω και λίγα 
λεπτά όλα θα ήταν μάταια» προσθέ
τ ε ι ο αστυνομικός.

Στη συνέχεια ο Σίγουρος με
τέφ ερ ε τον 55χρονο με το περιπο
λικό στο Νοσοκομείο όπου απλά του 
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες,
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γ ια τί δεν είχε τίποτα το σοβαρό.

Για τον αστυφύλακα δεν είνα ι η 
πρώτη πράξη αυτοθυσίας. Πριν δύο 
περίπου χρόνια όταν ξέσπασε πυρ
καγιά σε κατάστημα χρωμάτων όρ- 
μησε μέσα στο σπίτι που βρισκόταν 
πάνω από το χρωματοπωλείο και 
έσωσε μια γριούλα.

Η βροχή «αίτιος» 
ατυχήματος.

Δύο τροχονόμοι της Τροχαίας 
Κηφισιάς βρέθηκαν ξαφνικά στο 
ΚΑΤ όταν, την ώρα που εκτελούσαν 
υπηρεσία στο 22ο χιλιόμετρο της 
Εθνικής οδού Αθηνών -  Λαμίας, 
έπεσε πάνω τους IX αυτοκίνητο και 
τους τραυμάτισε. Ο αρχιφύλακας 
Σταύρος Ταρινίδης και ο αστυφύλα
κας Κώστας Πατικιώτης -  πλήρωμα 
περιπολικού της Τροχαίας -  είχαν 
πάει στο συγκεκριμένο σημείο για 
να επιληφθούν σε σύγκρουση ταξί 
με IX αυτοκίνητο. Ό ση ώρα έπαιρ
ναν στοιχεία για τη σύγκρουση, τα 
δύο τρακαρισμένα αυτοκίνητα, το 
περιπολικό της Τροχαίας και ένα 
ακόμα της Ά μεσης Δράσης ήταν 
σταθμευμένα στο δεξί μέρος της 
καθόδου προς Αθήνα. Οι τροχονό
μοι είχαν πια τελειώ σει και ετο ιμα
ζόντουσαν να μπουν στο υπηρε
σιακό αυτοκίνητο όταν εμφανίστηκε 
αστραπιαία IX με οδηγό την Δήμη
τρα Σιδέρη που πριν προλάβουν ν ’ 
αντιδράσουν έπεσε πάνω τους. 
Προηγουμένως πέρασε σύριζα και 
πλάι απ’ τους υπόλοιπους που το 
αντιλήφθηκαν και καλύφθηκαν. Ο 
αρχιφύλακας Ταρινίδης τινάχτηκε 
αρκετά μέτρα μακριά και τραυματί
στηκε στο κεφάλι και σε διάφορα 
μέρη του σώματος με αποτέλεσμα 
να πάθει διάσειση, ενώ ο αστυφύλα
κας Πατικιώτης εγκλωβίστηκε ανά
μεσα στο περιπολικό και το IX και 
χτύπησε ελαφρά στο κεφάλι και στο 
πόδι. Ο ίδιος είπε πως δεν κατάλαβε 
πως έπεσε πάνω τους το αυτοκί
νητο, ενώ η οδηγός του IX είπε πως 
προσπάθησε να πατήσει φρένο για 
ν' αποφύγει προπορευόμενο αυτο
κίνητο που την έκλεινε και το δικό

της γλίστρησε στο δρόμο χωρίς να 
καταφέρει να το συγκροτήσει.

Η βροχή και η ολισθηρότητα του 
οδοστρώματος θεωρούνται οι πιθα
νότερες α ιτίες  του ατυχήματος.

Στο νοσοκομείο σε χρόνο -  
ρεκόρ.

Με ταχύτητα αστραπής μεταφέρ
θηκε από το σπίτι της στον Κολωνό 
στο Νοσοκομείο Παίδων η θχρονη 
Κωνσταντίνα Θεοδωράκη που χτύ 
πησε το κεφάλι της, ενώ έπαιζε. Η 
μητέρα της ειδοποίησε το «100» και 
το περιπολικό που έφθασε αμέσως 
με πλήρωμα τους αστυφύλακες 
Γ ιώργο Διακόπουλο και Κώστα 
Κάππο έκανε κυρ ιολεκτικά αγώνα 
δρόμου και σε λίγα λεπτά παρέδωσε 
την τραυματισμένη μικρούλα στα 
χέρια των γιατρών.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 
ΧΡΟ Ν ΙΑ

Αξιωματικοί Ελληνικής Αστυνο
μίας της τάξεως 1975 -  1978, με τη 
συμπλήρωση ΙΟετίας από την απο
φοίτησή τους από τη Σχολή Αξ/κών

και ύστερα από σχετική πρόσκληση 
του Αρχηγού τους Αστυνόμου Β'. 
ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ Εύστρατΐου συναντή
θηκαν την 7 και 8 Μαΐου 1988, στον 
Πλαταμώνα Πιερίας.

Η συνάντηση αυτή υπήρξε πολύ 
εγκάρδια, συνέτεινε στην αναζωπύ
ρωση των αισθημάτων ειλικρ ινούς 
και άδολης φ ιλίας και συναδελφικής 
αλληλεγγύης και οι συμμετάσχον- 
τες  ξαναθυμήθηκαν, με περισσή 
χαρά και συγκίνηση, την περίοδο 
της τρ ιετούς φοίτησής των στη 
Σχολή, τ ις  ιδ ιομορφίες της, ευχάρι
στες στιγμές και χαριτωμένα στι
γμιότυπα, τους εκπαιδευτές και κα
θηγητές, αλλά και τους συναδέλ
φους τους της διοικούσας και διοι- 
κουμένης τάξεως.

Στην πρωτοποριακή και άξια προς 
μίμηση εκδήλωση αυτή παρέστησαν 
53 Αξ/κο ί από δ ιάφορες Αστυνομι
κές Υπηρεσίες της χώρας, με τ ις  οι- 
κογένειές τους, επισκέφθηκαν τους 
αρχαιολογικούς χώρους και αξιο
θέατα, συνδιασκέδασαν σε εξοχικό 
κέντρο της περιοχής, διήλθαν ένα 
ευχάριστο Σαββατοκύριακο και 
προγραμμάτισαν μελλοντικές πα
ρόμοιες εκδηλώσεις.

Αναμνηστική φωτογραφία στον Όλυμπο.
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ι Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας

ΜΠΑΣΚΕΤ.

Έ γιναν από 25/5 έως 29/5/88 στο 
κλειστό γυμναστήριο του Καρλό- 
βασι της Σάμου, οι ετήσ ιο ι αγώνες 
πρωταθλήματος Μπάσκετ ενόπλων 
δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας.

Στο πρωτάθλημα που την ευθύνη 
της οργάνωσης ε ίχε το Λ ιμενικό 
Σώμα, η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ τερμάτισε 
τους αγώνες της αήττητη  κατα
κτώντας έτσ ι την πρώτη θέση και το 
πρωτάθλημα.

Η αποστολή της ομάδας της ΕΛ.ΑΣ 
αποτελείτο από τους: Φιλίππου, Κα- 
τσούλη, Κοκολάκη, Σκροπολίθα, 
Τριαντάφυλλου, Παραμανίδη, Σε- 
ρέτη, Σακελλαρίου, Φωσσέ, Δαρίβα. 
Προπονητής ήταν ο Νίκος Παύλου, 
αρχηγός αποστολής ο Αστυνόμος Α' 
Λεωνίδας Κόρμαλης, αρχηγός ομά
δας ο Αστυνόμος ΒΆΘαν. Βασιλείου

ΠΑΛΗ.

Στις 2, 3, 4 /6/88 έγιναν στη Χίο οι 
αγώνες πάλης ενόπλων δυνάμεων 
και σωμάτων ασφαλείας.

Πρώτη ομάδα αναδείχθηκε η 
ομάδα της Πυροσβεστικής με 6 ν ί
κες, δεύτερη η ομάδα της ΕΛ.ΑΣ με4 
νίκες και τρ ίτη  η ομάδα του Λ ιμεν ι
κού με 2 ν ίκες. Την ομάδα της ΕΛ.ΑΣ 
αποτελούσαν οι: Ποικιλίδης Γεώρ
γιος, Λέων Γεώργιος, Γουνελάς 
Ιωάννης, Αναστασιάδης Παναγιώ
της, Πατσιανίδης Γεώργιος, Μινάρ- 
δος Φραγκίσκος, Μάρκογλου Στυ
λιανός και Δεσκουλίδης Ηρακλής. 
Δεν έλαβε μέρος στους αγώνες ο 
Ολυμπιονΐκης Αρχιφύλακας Χολί- 
δης λόγω τραυματισμού.

και συντονιστής ο αρχιφύλακας 
Πανταζής Νικόλαος.
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ

Η Δ/νση Αστυνομίας Ανατολικής 
Αττικής στα πλαίσια της προσπά- 
θειάς της για τη σύσφιγξη των σχέ
σεων μεταξύ των αστυνομικών που 
υπηρετούν στο λεκανοπέδιο Α ττι
κής διοργάνωσε πρόσφατα ποδο
σφαιρικό τουρνουά μεταξύ των 
υπηρεσιών της. Στον τελικό  της 
διοργάνωσης που έγινε σε βοηθη
τικό γήπεδο του Ολυμπιακού Στα
δίου συναντήθηκε η ομάδα της 
Δ/νσης Αστυνομίας Ανατολικής Ατ
τικής (επ ιτελείο) με την αντίστοιχη 
ομάδα της Υποδ/νσης Αστυνομίας 
Γλυφάδας. Ο αγώνας έληξε ισόπα
λος με σκορ 4 - 4 .  Τη συνάντηση 
παρακολούθησε και ο Δ /ντής Αστυ
νομίας Ανατολικής Αττικής Ταξίαρ- 
χος κ. Παύλος Λαγιάκος, ο οποίος 
απένειμε το κύπελλο και τα αναμνη
στικά μετάλλια στους αθλητές 
αστυνομικούς.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Δ/νση Αστυνομίας Ανατ. Αττικής: 
Φύκας (σκόρερ), Δάϊκος, Μουτάφης, 
Βλάχος, Μιχαιρίνας, Τζοχαντούλης, 
Λαζάνας, Σωτηρίου, Αγγελίδης, 
Φαμπρίκης και Μπούρας (σκόρερ). 
Προπονητής ο κ. Τσεκούρας.

Υποδ/νση Αστυνομίας Γλυφάδας: 
Κρινής (σκόρερ), Σινόπουλος, Λίγ- 
κρης, Γεροδιάκονος, Ζαγάκος, Νο- 
σής, Βακάλης, Κασκάνης, Σκολαδά- 
κης, Αποστόλου (σκόρερ). Δ ια ιτη
τής, ο κ. Παναγίδης.

ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Στα πλαίσια της προσπάθειας για 

την σύσφιγξη των σχέσεων μεταξύ 
των συναδέλφων αστυνομικών, η 
Α.Δ Βοιωτίας διοργάνωσε φιλική 
ποδοσφαιρική συνάντηση με την 
αντίστοιχη ποδοσφαιρική ομάδα της 
Α.Δ Φθιώτιδος, στο γήπεδο Αγ. Δη- 
μητρίου Βοιωτίας. Τον αγώνα, που 
διεξήχθηκε μέσα σε πνεύμα φιλίας 
και συναδελφικότητας, παρακολού
θησαν:

Ο Αναπλ. Αστ. Δ /ντού Βοιωτίας, 
Αξιωματικοί των δύο Αστυνομικών 
Διευθύνσεων, συνάδελφοι και πολ
λοί κάτοικοι του χωριού, που κατα
χειροκρότησαν τις  προσπάθειες των 
παικτών.

Νικήτρια αναδείχθηκε η ομάδα 
της Α.Δ. Φθιώτιδας.

Μετά το τέλος του αγώνα η ομάδα 
της Α.Δ. Βοιωτίας δεξιώθηκε την φι
λοξενούμενη ομάδα, σε γραφικό

ταβερνάκι της περιοχής, όπου μέσα 
σε ατμόσφαιρα κεφιού και χαράς οι 
συνάδελφοι γεύτηκαν τα εδέσματα 
που τους προσφέρθηκαν, ξεχνών
τας έτσ ι για λίγο την καθημερινή 
ρουτίνα της υπηρεσίας τους.

Με την ομάδα της Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ 
αγωνίστηκαν οι: Νικήτας, Καρακώ- 
στας, Πανταζής, Ντουλάκης, 
Μπούμπουλος, Γιαννέλος, Λαμ- 
προύσης, Κουτής, Τσούμας, Λέν- 
τζας, Μπαρούτας, Παπάδας, Παπα
χρήστου, Καλλιακούδας, Σιάλμας, 
Κόφφας.

Με την ομάδα της Α.Δ. Φθιώτιδας 
αγωνίστηκαν οι: Αθανασιάδης,
Τσιούμας, Πανόγος, Ευθυμίου, Κου- 
τσιμπέλης, Τζιάθος, Γονής, Αργύ- 
ρης, Κουτσουμπλής, Τσιγκόπουλος, 
Τσιγκρελής, Κωστορίζος, Καλοφω- 
τιάς, Τσιάβος, Γεροκούδης, Τσιρίγ- 
κας.

567



ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Στέκι ναρκωτικών.

Σε κέντρο διακίνησης ναρκωτικών 
είχε μεταβληθεί το μπαρ «Πλαί- 
γιερς» στην οδό Μαιάνδρου 7-9 στα 
Ιλίσια, όπως αποδείχθηκε από 
έφοδο που έκαναν αστυνομικοί της 
Ασφάλειας την νύκτα της 3ης Ιου
νίου.

Συνελήφθησαν ο ιδ ιοκτήτης του 
μπαρ Γ. Αναγνωστόπουλος, 43 χρό
νων και Κων/νος Π. Γιαννακόπουλος 
54 χρόνων και κατασχέθηκαν μικρο- 
ποσότητες ηρωίνης, κοκαΐνης και 
χασίς.

Η έφοδος των αστυνομικών έγ ινε 
ύστερα από παρακολούθηση και 
αφού συνελήφθη πρώτα ο ελα ιο 
χρωματιστής Δημήτρ ιος Χρήστου 
Αντωνόπουλος, 38 χρονών που είχε 
στις τσέπες του τέσσερα φακελάκια 
χασίς, σε φούντα και ένα φακελάκι 
με πέντε γραμμάρια κοκαΐνης.

Ντισκοτέκ με ναρκωτικά.

Κι άλλο στέκι διακίνησης ναρκω τι
κών εντοπ ίστηκε στις 7/6 έπειτα από 
σχετική έφοδο ανδρών της υπηρε
σίας Δίωξης Ναρκωτικών. Είναι η 
ντισκοτέκ «Ριμπάου νιγκ», που βρί
σκετα ι στην οδό Μ ηθύμνης 43, στην 
Κυψέλη και ανήκει στον Ηλία Γεωρ- 
γουλέα 40 χρονών ο οποίος και συν
ελήφθη.

Συνελήφθησαν επίσης μέσα στη 
ντίσκο ο Θωμάς Καντερές του Φω
τίου 27 χρόνων, από τη Λαμία οποίος 
είχε πάνω του δύο πλαστικές σύριγ
γες  με υπολείμματα ναρκω τικής ου
σίας, ένα σ τιλέτο  μήκους 10 εκα το 
στών, 12 δισκία υπνοστεντόν και ένα 
φ ιαλίδ ιο καρδιοξόλ.

Στο χώρο της ντίσκο βρέθηκαν

μέσα στο φωταγωγό χρησιμοποιη
μένες σύριγγες από ναρκωτικά, κα
θώς και κενά μπουκάλια από ηρεμι- 
στικά φάρμακα.

Σε βάρος της ντισ κοτέκ κινήθηκε 
η διαδικασία για το άμεσο κλείσιμό 
της.

Δεν πρόλαβαν να χαρούν ούτε
24 ώρες την «επιτυχία τους»

Έ καναν ληστεία  το πρωί και συν
ελήφθησαν το βράδυ. Π ρόκειτα ι για 
τους αδελφούς Ηλία και Μιχάλη 
Μ αντούβαλο 28 και 24 χρόνων αντί
στοιχα που μένουν στην οδό Ελικώ- 
νος 30, στην Αμφιάλη του Πειραιά.

Ας δούμε όμως πως ακριβώς έγ ι
ναν τα γεγονότα. Την Δ ευτέρα  30 
Μαίου γύρω στις 3.30 τα ξημερώ
ματα άρχισε να χτυπάει ο συναγερ
μός του κοσμηματοπωλείου του Αν- 
τώνη Πλατύρρυχου στη Λεωφόρο 
Μεσογείων 238, στο Χολαργό. Ο κο
σμηματοπώλης που μένε ι με την ο ι
κογένεια  του πίσω από το μαγαζί ξύ
πνησε, άρπαξε την κυνηγετική  του 
καραμπίνα με πρόθεση να εκφοβίσει 
τους δ ιαρρήκτες και έτρ εξε  στην 
ταράτσα του μαγαζιού. Ακολούθησε 
ανταλλαγή πυροβολισμών απ' την 
οποία τραυματίστηκε ο κοσμηματο
πώλης. Οι ληστές αφού έφεραν «εις 
πέρας» τη ληστεία  ανέβηκαν στη 
μοτοσυκλέτα τους και έφυγαν. Ο 
κοσμηματοπώλης έρ ιξε  όμως την 
τελευ τα ία  μπαταριά του στους δρά
στες με αποτέλεσμα να γαζώσει τη 
μηχανή τους και να πέσει από αυτή 
εξάρτημα. Αυτό το  εξάρτημα ήταν 
το στο ιχείο  που οδήγησε την Αστυ
νομία στα ίχνη των δραστών. Το εξ 
άρτημα αυτό εντοπ ίστηκε ότι ανήκε 
σε μοτοσθκλέτα μεγάλου κυβισμού 
και σπάνια στην αγορά. Στην περι
οχή της Αθήνας βρέθηκε ότι κυκλο
φορούν μόνο 10 τέ το ιες  μηχανές.

Εντοπίστηκαν και οι δέκα κάτοχοι 
και τελ ικά  η αστυνομία εξακρίβωσε 
ότι δράστες ήταν οι αδελφοί Μαν- 
τούβαλου οι οποίοι είχαν και προη
γούμενα με την αστυνομία λόγω δι
αρρήξεων.

Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο 
σπίτι των δραστών και τους συνέλα
βαν το ίδ ιο  βράδυ της ληστείας.

Τα κλεμμένα κοσμήματα ήταν 
αξίας 10.000.000 δραχμών περίπου.

Έκλεβαν τις δεξαμενές της 
ΛΑΡΚΟ .

Διακόσιους τόνους πετρέλαιο, 
συνολικής αξίας 7,5 εκατομμυρίων 
δραχμών, έκλεψε σπείρα από τις 
εφ εδρ ικές  δεξαμενές της ΛΑΡΚΟ 
στην περιοχή Σταυρός της κο ινότη
τας Παγώντα Εύβοιας.

Το πετρέλαιο η σπείρα (της οποίας 
έχουν συλληφθεί τρ ία  μέλη), το δ ιο 
χέτευε  με βυτιοφόρα στην αγορά 
της Αθήνας. Τα τρ ία απ' τα μέλη της 
σπείρας που συνελήφθησαν είνα ι ο 
Γιώργος Τσουτσούλης, 26 χρονών 
από το Αιγάλεω, ο Παναγιώτης Μι- 
χαλόπουλος, 31 χρονών από τον 
Ά γ ιο  Μ ελέτη Α ττικής και ο Δημή- 
τρης Κουφόπουλος, 44 χρονών από 
το Γαλάτσι. Η σύλληψη των τριών 
δραστών έγ ινε ως εξής: Τα μεσημέρι 
της Πέμπτης 2 Ιουνίου συνεργείο 
της ΛΑΡΚΟ, καθώς προσπαθούσε να 
ανο ίξει το λουκέτο  του συρματο
πλέγματος των εφεδρικώ ν δεξαμε
νών διαπίστωσε ότι αυτό ήταν αλλα
γμένο. Αμέσως έγ ινε έλεγχος στις 
δεξαμενές οι οποίες φυλλάσσονται 
μαζί με άλλα μηχανήματα της ετα ι
ρείας επί 24ώρου θάσεως και διαπι
στώθηκε ότι είχαν κλαπεί 200 τόνο ι 
πετρέλαιο. Η ετα ιρεία  ειδοποίησε 
την Ασφάλεια, ανδρες της οποίας 
έστησαν ενέδρα έξω από τις  δεξα
μενές. Γύρω στις 12 το βράδυ της 
Παρασκευής έκαναν την εμφάνισή 
τους δύο βυτιοφόρα, και ένα IX 
Μ ερσεντές. Οι οδηγοί έρυψαν τα 
βυτιοφόρα, σε διπλανό δάσος, έφ υ
γαν και μετά από 40 περίπου λεπτά 
εμφανίστηκαν και όταν προσπάθη
σαν να μπουν στο χώρο των δεξαμε
νών συνελήφθησαν.

Επί τόπου συνελήφθησαν ο Τσου
τσούλης και ο Μ ιχαλόπουλος και 
λίγα λεπτά αργότερα μέσα στη Μερ
σεντές ο Κουφόπουλος ενώ ένα τέ-
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ταρτο άτομο που ήταν μαζί του κα
τόρθωσε να διαφύγει.

Ξεσήκωσαν ολόκληρο καπνοπω
λείο.

Ολόκληρο καπνοπωλείο ξεσήκω
σαν ζευγάρι ληστών και το μετέφ ε
ραν με επίσης κλεμμένο φορτηγό.

Ο 32χρονος Μιχάλης Ευάγγ. Κα- 
ραγιάννης πιάστηκε στη λεωφόρο 
Βουλιαγμένης να μεταφέρει τα κλε- 
μένα τσιγάρα με το κλεμένο φορ
τηγό. Μαζί με ένα ακόμη άτομο το 
οποίο δ ιέφυγε τη σύλληψη είχαν δι- 
αρρήξει το πρατήριο του Γεωργίου 
Παν. Κατσάκου και είχαν σηκώσει 
τσιγάρα αξίας 6.000.000 δραχμών. 
Προηγουμένως είχαν κλέψει το Ι.Χ. 
φορτηγό του βιοτέχνη Λεωνίδα Δημ. 
Παναγόπουλου, στο οποίο φόρτω
σαν τα κλοπιμαία.

Εντοπίστηκαν όμως από το πλή
ρωμα ενός περιπολικού που τους 
μπλόκαρε στη Λεωφόρο Βουλιαγμέ
νης.

Συνελήφθησαν γ ιατί θέλησαν να 
πουλήσουν προστασία σε καφετέ- 
ρια. Πρόκειται για τον Αποστολό- 
πουλο Αθανάσιο του Κων/νου 22 
χρονών εργάτη και τον Χατζησάλη 
Σαδούν του Ζία, 20 χρονών επίσης 
εργάτη οι οποίοι στις 1-6-88 απαίτη
σαν από την Συμούλα Γεωργίου συζ. 
Φωτίου 38 χρονών ιδ ιοκτήτρια κα- 
φετέρ ιας στην Ξάνθη, το ποσό των
50.000 δραχμών προκειμένου να μην 
προκαλέσουν βλάβη στην επιχεί
ρησή της. Ειδοποιήθηκε η αστυνο
μία Ξάνθης και οι δυο δράστες συν
ελήφθησαν.

Διπλό το ταλέντο

Διπλό ταλέντο φα ίνετα ι είχε η Πα- 
ναγοπούλου Μαρία του Παναγιώτη 
ετών 36, ζωγράφος αφού κατάφερε 
να κάνει δυο διαρρήξεις σπιτιών 
συνολικής αξίας κλοπιμαίων 
4.000.000 δραχμών. Το ταλέντο  της 
βέβαια δεν στάθηκε αρκετό ώστε να 
γλυστρήσει αυτή από την «τσιμπίδα

ί® !Γ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ
του νόμου» αφού συνελήφθη στις 
21-5-88 στην Κυψέλη Αττικής από 
άνδρες του Ζ'.Τ.Α. Αθηνών. Όπως 
προέκυψε από την προανάκριση η 
Παναγοπούλου στις 13-4-88 και στο 
διάστημα από 13.00 -  18.40 μπήκε 
στο διαμέρισμα της Ντερτίνη Ειρή
νης συζ. Βαλσάμη Θεμιστοκλή 43 
χρόνων και αφαίρεσε 20.000 δρχ, 
κοσμήματα και ένα VIDEO. Επίσης 
στις 20-5-88 και στο διάστημα 8.30 -  
15.15 μπήκε στο διαμέρισμα της 
Αδαμίδου Δήμητρας συζ. Νικολάου 
24 χρονών και αφαίρεσε 75.000 δρχ., 
κοσμήματα και ένα VIDEO.

«Προστάτες» μπαρ.

Τρία άτομα συνελήφθησαν για εκ
βιασμό με σκοπό την παροχή προσ
τασίας σε μπαρ της περιοχής Ν. Ιω
νίας.

Πρόκειται για τους 1) Στουρνάρα 
Σπυρίδωνα το Δημητρίου, 34 χρο
νών τζαμά, 2) Νικητόπουλο Ευάγ
γελο του Αλεξάνδρου, 22 χρονών 
οικοδόμο και 3) Σαρρή Νικόλαο του 
Γεωργίου, 25 χρονών ιδ. υπάλληλο. 
Σε έρευνα που έγινε στη Ν. Ιωνία, 
στο ΥΕ 1225 Ι.Χ.Φ. αυτ/το, που επέ- 
βαιναν οι παραπάνω βρέθηκε κάτω 
από το κάθισμα του συνοδηγού εξ- 
άσφαιρο περίστροφο και μια σφαίρα. 
Καθώς και μια σύριγγα μιας χρήσεως 
στην τσέπη του Στουρνάρα. Όπως 
προέκυψε από την προανάκριση οι 
δράστες γύρω στις 2.30 της ίδιας 
μέρας πήγαν στο μπαρ του Μωραίτη 
Αναστασίου του Δημητρίου, 45 χρο
νών όπου απειλώντας τον προσπά
θησαν να τον υποχρεώσουν να του 
χρηματοδοτεί καθημερινά μεαντάλ- 
λαγμα την προστασία του μαγαζιού 
του. Η σύλληψη των τριών έγινε από 
άνδρες του τμήματος Ασφαλείας 
Μεταμόρφωσης.

Ληστής και εμπρηστής.

Συνελήφθη στο Πόρτο Ράφτη Ατ
τικής Ιταλός ληστής και εμπρηστής. 
Πρόκειται για τον TERRENI FABIO

του FRANSESCO, 23 χρόνων.
Ο Ιταλός σύμφωνα με στοιχεία της 

Ασφάλειας Α ττικής μπήκε στο εξ
οχικό του Τσατσαρώνη Ευαγγέλου 
του Βασιλείου 47 χρονών, ιδιωτικού 
υπαλλήλου και αφαίρεσε 30.000 
δραχμές. Επίσης στο 26ο χιλιόμετρο 
της Λεωφόρου Κορωπίου -  Βάρης, 
προξένησε πυρκαγιά στο εργοστά
σιο υαλουργίας του Κάκου Νικολάου 
του Θεοφάνη, 63 χρονών. Αποτέλε
σμα, προκλήθηκαν στο εργοστάσιο 
υλικές ζημιές 12.000.000 δραχμών 
σε εμπορεύματα και εγκαταστάσεις.

ττ Συνελήφθηκε στην Καρδίτσα ο 
Γκαματσέλος Ιωάννης του Χρή
στου, 33 χρονών γ ια τ ί καλλιερ
γούσε 85 δενδρύλλια ινδικής 
κάνναβης.

Προσπάθησε να δωροδοκήσει 
αστυνομικό.

Εργολάβος οικοδομών προσπά
θησε να δωροδοκήσει αστυνομικό 
για να χτίζει αυθαίρετα.

Ο Νικ. Οικονομάκης προσπάθησε 
να δωροδοκήσει τον υπαστυνόμο Α' 
Χρ. Α. Δεμερτζή, μέσα στο αστυνο
μικό τμήμα Μεγάρων. Ο υπαστυνό- 
μος δεν δέχθηκε τη δωροδοκία των
100.000 δρχ. με αποτέλεσμα ο εργο
λάβος να συλληφθεί και στη συν
έχεια να καταδικαστεί από το αυτό
φωρο σε 2 χρόνια φυλάκιση. Θα 
πρέπει να πούμε ακόμη ότι εκτός 
από τις  100.000 δραχμές ο Οικονο- 
μάκης άφησε να εννοηθεί πως αν ο 
υπαστυνόμος δεχόταν θα του έδινε 
στο μέλλον από 50.000 δραχμές για 
κάθε αυθαίρετο που «θα έκανε τα 
στραβά μάτια».

Φονιάς κα ι λη σ τή ς .

Συνελήφθη έπειτα από πολύμη
νες αναζητήσεις την ώρα που προσ
παθούσε να μπειλαθρ'αία ο Τούρκος 
Χασάν Χουσείν Χαν, ο ένας από τους 
δράστες που σκότωσαν και λήστε-



ψαν τον καταστηματάρχη Βασίλειο 
Παπαδάτο 45 χρόνων στο σπίτι του 
στην Παλαιά Κοκκινιά.

Ο δράστης, μετά το φόνο που 
έγ ινε στις 12 Νοεμβρίου του '87 
έφυγε λαθραία στο εξω τερικό και 
συνελήφθη καθώς προσπαθούσε να 
μπει λαθραία στην παραμεθόριο 
περιοχή στο Δ ίλοφο Έβρου.

Ο εικοσάχρονος Τούρκος μαζί με 
συνεργάτη του λήστεψαν στις 7 
Νοεμβρίου του περασμένου χρό
νου, το σούπερ μόρκετ «Αθηνά» των 
αδελφών Βασιλόπουλων στην οδό 
Δελφών 1 στον Ά γ ιο  Δημήτριο Α ττ ι
κής.

Ο συνεργός του Ναμσμή Τοσού- 
νογλου είχε συλληφ θεί για τη λη 
στεία.

Τούρκοι κλέφτες

Τούρκος πολιτικός πρόσφυγας 
συνελήφθη για δ ιαρρήξεις  τεσσά
ρων αυτοκινήτω ν και τριών περιπτέ
ρων που είχε κάνει στις περιοχές 
Χαλανδρίου και στη λεωφόρο Μ ε
σογείων.

Π ρόκειτα ι γ ια  τον 24χρονο Εούπ 
Καμαλή, που έκλεβε αυτοκίνητα  και 
τα εγκατέλειπ ε σε δρόμους της 
Αθήνας. Τα αυτοκ ίνητα  βρέθηκαν 
και παραδόθηκαν στους ιδ ιοκτήτες  
τους.

Ο Καμαλή μαζί με τους  Τούρκους 
Σενόλ Ελικόγλου και Ρεμζή Ηζόγλου 
που έχουν συλληφθεί και κρατούν
τα ι στις φυλακές Κορυδαλλού είχαν 
δ ιαρρήξει ταβέρνα στο 167ο χ ιλ ιό 
μετρο της Εθνικής οδού Αθηνών -  
Λαμίας και είχαν κλέψ ει 270.000 
δραχμές.

«Λευκός θάνατος» τούρκικης 
προέλευσης

Πορτογάλος μπασκετμπολίστας 
και άλλοι τρεις αλλοδαποί συνελλή- 
φθησαν από την Ασφάλεια για εμπό
ριο «λευκού θανάτου».

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Ο Πορτογάλος Αντόνιο Σάντο του 
Ντα Μπόστα 22 χρονών μπασκε
τμπολίστας ο Μ οχάμετ Σελάχ, 31 
χρονών από την Αλγερία, ο Μ οχάμετ 
Σαμί. 51 χρονών από το Ιράκ και ο 
Ασάπ Σαμίρ, 27 χρονών από το Ιράν, 
είνα ι όι τέσσερ ις έμποροι στο αυτο
κίνητο των οποίων βρέθηκαν 2 κιλά 
ηρωίνης. Η ηρωίνη που κατασχέ
θηκε βρέθηκε κρυμένη στο καλορι
φέρ και στις ταπετσαρίες του αυτο 
κινήτου. Ο «λευκός θάνατος» ήταν 
τούρκικης προέλευσης.

Συνελήφθη επίδοξη «μπουκα- 
δόρος»

Οι επ ίμονες και συντονισμένες 
προσπάθειες των ανδρών του Τ.Α 
Κηφισιάς είχαν σαν αποτέλεσμα τη 
σύλληψη της Μαράκη Ανδριάνας 
χήρας του Νικολάου, ετών 38, η 
οποία εμφανιζόμενη με ψευδή στοι
χεία  τα υτότη τος  είχε «γδύσει» 
πολλά ξενοδοχεία  της Κηφισιάς. 
Συνελήφθη την ώρα που αφαιρούσε 
με αντικλε ίδ ι από συρτάρι του ξενο
δοχείου «ΗΛΙΟΝ» 13 από τα  20 χαρ
τονομίσματα των χιλίων δραχμών, 
τα οποία είχαν προσημειωθεί από το 
Τ.Α Κηφισιάς.

Ο προσεκτικός έλεγχος είχε 
αποτέλεσμα

Σε γενόμενο έλεγχο στο υπ’ 
αριθμ. ΟΥ 9739 ΙΧΕ α υ τ/το  από όρ
γανα του Τ.Α Κηφισιάς συνελήφθη ο 
ιδ ιοκτήτης του ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ 
Κων/νος του Αθανασίου ετών 38 
δ ιότι κατείχε μ ικροποσότητες ναρ
κωτικών ουσιών ήτοι: 1 γραμμάριο 
χασισελαίου και δύο γραμμάρια 
ακατέργαστη ινδική κάνναβη, τα 
οποία όπως δήλωσε προμηθεύτηκε 
από άγνωστο άτομο της πλατείας 
Συντάγματος.

Οικογενειακώς στο κύκλωμα των 
ναρκωτικών

Οι γονείς  πουλούσαν ηρωίνη και η 
κόρη έκανε χρήση. Συνελήφθησαν 
και οι τρ ε ις  το ίδ ιο  βράδυ από άν- 
δρες της δίωξης ναρκωτικών της 
Ασφάλειας Πειραιά, σε ξενοδοχείο 
της Νίκαιας όπου κατοικούσαν.

Το ζευγάρι των εμπόρων ναρκωτι
κών ήταν ο Γιάννης Μαγειρόπουλος 
43 χρονών και η σύζυγός του Χρυ- 
σούλα Χαλατσάκη, 34 χρονών ενώ 
χρήση ναρκωτικών έκανε η Ιβχρονη 
κόρη τους. Μ ετά τη σύλληψή τους 
σε σωματική έρευνα που τους έγινε 
το  ζευγάρι βρέθηκε να κατέχει 37 
γραμμάρια ηρωίνης και η κόρη του 
μισό γραμμάριο για δική της χρήση. 
Η ο ικογένεια  οδηγήθηκε στον εισ
αγγελέα.

Αρχαιοκαπηλία

Συλλογή αρχαίων αντικειμένων με 
την οποία γέμιζε ολόκληρο μουσείο 
φύλαγαν για εμπορία δυο αρχαιοκά- 
πηλοι κάτοικοι Πετραλώνων Χαλκι
δικής.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Σαρη- 
γιαννίδη 54 χρονών και τον Νικόλαο 
Μαρμαρίδη 57 χρονών γεωργούς οι 
οποίοι έκαναν συστηματικές ανα- 
σκαφές σε δ ιάφορες περιοχές κα ιτα  
αρχαία που έβρισκαν τα πουλούσαν 
στο εξωτερικό.

Η Αστυνομία μετά από πληροφο
ρ ίες ότι οι δυο αρχαιοκάπηλοι επρό- 
κειτο  να παραδώσουν μεγάλη παρ
τίδα αρχαίων αντικειμένω ν σε δυο 
αγοραστές έκανε έφοδο στο σπίτι 
του Σαρηγιαννίδη το απόγευμα της 
Τρίτης 17 Μαΐου. Εκεί βρέθηκε ολό
κληρη συλλογή αρχαίων α ντικε ιμ έ
νων. Πήλινα και χάλκινα αγγεία, πή
λινα ειδώλια, χάλκινα και επίχρυσα 
κοσμήματα, πήλινα και λίθινα εργα
λεία, καθώς και διάφορα άλλα μι- 
κροαντικείμενα.

Οι δυο αρχαιοκάπηλοι συνελή
φθησαν.
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Αριστείδης Λυμπερόπουλος

Μια ζωή τρέξιμο...

Στα 38 του χρόνια ο αστυφύλακας 
Αριστείδης Λυμπερόπουλος είναι 
ένας από τους... πιο επίμονους Έ λ
ληνες δρομείς. Παρά τα χρονάκια 
του, ο Αριστείδης τρέχε ι σαν έφη
βος. Και όχι μόνο σε μικρές αποστά
σεις. Γ ιατί το αγώνισμά του είνα ι ο 
Μαραθώνιος και ο ...Υπερ-Μαραθώ- 
νιος, το Σπάρταθλο.

Μέχρι σήμερα έχει τρ έξε ι σε 32 
Μαραθώνιους (τερμάτισε στους 25) 
και πέντε φορές στο Σπάρταθλο, τον 
Υπερμαραθώνιο των 250 χ ιλ ιομέ
τρων της απόστασης Αθήνας -  
Σπάρτης, όπου κατόρθωσε να τερ 
ματίσει τη δεύτερη φορά, το 1984, 
τρέχοντας την απόσταση, σχεδόν 
χωρίς διακοπή, σε 34 ώρες και 12 
λεπτά και κερδίζοντας την τρ ίτη ελ
ληνική θέση.

Ο Αριστείδης Λυμπερόπουλος πι
σ τεύει πως θα τρ έχε ι μέχρι τα 6α- 
θειά γεράματά του, γ ια τ ί-ό π ω ς  λέε ι 
-  ο αθλητισμός είνα ι ζωή. Τώρα, 
προπονείται εντατικά γ ια το φετεινό  
Σπάρταθλο, που θα γ ίν ε ι στις 30 Σε
πτεμβρίου. Κάνει καθημερινά 30 με 
40 χιλιόμετρα, φθάνοντας και ξε- 
περνώντας τα 600 χιλ ιόμετρα το 
μήνα. Κι όλα αυτά χωρίς να απαλ
λάσσεται από την υπηρεσία του 
(υπηρετεί στο ΙΠ Α.Τ. Πειραιά στην 
Αμφιάλη, και δουλεύει κανονικά κυ
λιόμενο 8ωρο). Αλλά τ ι ε ίνα ι αυτό για 
ένα άνθρωπο που έχει τρ έξε ι συν
ολικά στη ζωή του 300.000 περίπου 
χιλιόμετρα!..

Εμείς, δεν μένει παρά να εκφρά- 
σουμε το θαυμασμό μας για τον 
ακούραστο συνάδελφο και να του 
ευχηθούμε την καλύτερη επιτυχία 
στην προσπάθειά του στο «Σπάρτα
θλο 88».

(Αυτό που δε θα ευχηθούμε είναι 
να τύχει σε κανένα κακοποιό να τον 
κυνηγάει ο Αστυφύλακας Αριστεί
δης Λυμπερόπουλος).
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Μ Α ΓΝ Η Σ ΙΑ

Η δραστηριότητα της Τροχαίας 
Βόλου που καλύπτει ευρηματικά και 
πρωτότυπα τόσο τον τομέα της 
αντιμετώπισης όσο και αυτόν της 
πρόληψης των τροχαίων ατυχημά
των έχε ι επανειλημμένα παρουσία- 
σθεί μέσα από τ ις  σελ ίδες του περι
οδικού μας. Εδώ και δύο χρόνια .έχει 
ξεκ ινήσει μια εκστρατεία  ενημέρω
σης των κατοίκων της περιοχής για 
τους κινδύνους που δ ιατρέχουν όχι 
μόνο όταν δεν οδηγούν σωστά αλλά 
και όταν δεν περπατούν προσεκτικά 
στους δρόμους. Έ χ ει κυκλοφορήσει 
ευχετήρ ιες  γ ιορ τινές  κάρτες με 
οδηγίες, εύχρηστα φυλλάδια, αυτο
κόλλητα μηνύματα και τα έχει δ ια
νε ίμ ε ι στους συμπολίτες της. Ειδι
κότερα, συμμετέχοντας μεταξύ άλ
λων και στην πανευρωπαϊκή εκστρα
τε ία  των υπηρεσιών τροχαίας κατά 
τ Πς χρήσης αλκοόλ από τους οδη
γούς, εκτός από τα ενημερω τικά 
φυλλάδια απευθύνθηκε στους κα
το ίκους της Μαγνησίας με ραδιο
φωνικά μηνύματα, ομιλίες, δημο
σ ιεύματα στον τοπικό τύπο, διαλέ-

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ϊΛΛΑΔΑ

ξεις  σε στρατιω τικές μονάδες και 
διανομή αυτοκόλλητων στους οδη
γούς. Επίσης πραγματοποίησε ε ιδ ι
κούς αντιαλκοολικούς ελέγχους 
(αλκοτέστ), με ικανοποιητικά, στο 
σύνολό τους, αποτελέσματα.

Α υ το κ ό λ λ η το  τη ς  Τροχαίας Βόλου  
σ υ μ β ο υ λ ε ύ ε ι  να μ η ν  ο δ η γ ε ί τ ε  πιωμένοι.

Μ ΥΤΙΛΗΝ Η

Τέσσερις μηχανές θαλάσσης και 
δ ίχτυα έκλεψαν δύο Μ υτιληνιο ί και 
τα έκρυψαν σε στοά παλιών μεταλ
λείων κοντά στην κο ινότητα  Βασιλι
κών. Οι προσπάθειες όμως των 
αστυνομικών του Τμήματος Ασφά
λειας Μ υτιλήνης καρποφόρησαν, τα 
κλοπιμαία βρέθηκαν το ίδ ιο  και οι 
κλέφτες. Π ρόκειτα ι γ ια  τους Α. Κρι- 
κλάνη 33 χρόνων συνταξιούχο και Γ. 
Αξαρλή 41 χρόνων ψαρά. Τα κλοπι
μαία, συνολικής αξίας 2.000.000 
δραχμών περίπου, αποδόθηκαν 
στους ιδ ιοκτήτες  τους. Ή ταν 650 
οργιές δίχτυα, δύο μηχανές -  που 
κλάπηκαν από το Γενί Λ ιμάνι και τη 
Νυφίδα Πολυχνίτου -  και άλλες δύο 
από το λιμανάκι της Βαρειάς. Το 
σημείο που είχαν κρύψει το «θη
σαυρό» τους οι δράστες, ανακαλύ
φθηκε από τον φύλακα των μεταλ
λείων που αντιλήφθηκε περ ίεργες 
κινήσεις στην περιοχή και όταν 
μπήκε στη στοά, από είσοδο που μό
λις και χωρά ένας άνθρωπος, βρέ
θηκε μπροστά στα κλοπιμαία. Αμέ
σως ειδοποίησε την αστυνομία που

γρήγορα εντόπισε πρώτα τον Κρι- 
κλάνη και στη συνέχεια τον Αξαρλή.

Τ Ρ ΙΚ Α Λ Α

Σε δασώδη περιοχή της Φαρκαδώ- 
νας κοντά στο 27ο χ ιλ ιόμετρο του 
δρόμου Τρικάλων — Λάρισας είχε 
ορ ιστεί η συνάντηση μεταξύ πωλη- 
τών και αγοραστών παλιών εικόνων. 
0α  γινόταν τα ξημερώματα. Οι 
«υποψήφιοι πελάτες», όμως, ήταν 
αστυνομικοί που στόχευαν στη σύλ
ληψη των αρχαιοκάπηλων.

Αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρι
κάλων είχαν πληροφορίες για τη 
δράση της σπείρας και στην κατάλ
ληλη στιγμή παρουσιάστηκαν σαν 
αγοραστές. Ό τα ν  όμως συναντήθη
καν με τους τέσσερις πωλητές και 
επιχείρησαν να τους συλλάβουν ο 
ένας από αυτούς (Θανάσης Γάτσιος, 
25 χρόνων) έτρ εξε  στο αυτκίνητό 
τους, πήρε μια κυνηγετική  καραμ- 
πίνα και πυροβόλησε εναντίον των 
αστυνομικών. Από τα σκάγια τραυ
ματίστηκε το πρόσωπο και το στή
θος ο 42χρονος αρχιφύλακας Θανά

σης Πούλιος. Οι συνάδελφοί του 
πυροβόλησαν και τραυμάτισαν τον 
ένα από τους δράστες (Θανάσης 
Τασούλης 27 χρόνων). Οι τρ ε ις  φίλοι 
του τον πήραν, τον έβαλαν στο αυ-

Ο α ρ χ ιφ ύ λ α κ α ς  Π ούλ ιος ,  τρ α υ μ α τ ι 
σμένος.

τοκ ίνητο  και διέφυ-γαν. Πήγαν στη 
Λάρισα όπου άφησαν τον τραυματία 
και εξαφανίστηκαν. Ο τελευτα ίος 
νοσηλεύετα ι φρουρούμενος ενώ 
ύστερα από έρευνες των αστυνομι
κών συνελήφθη και ο τρ ίτος συνερ- 
γός Βάϊος Καρκαντάς 35 χρόνων. 
Αναζητούνται ο Θανάσης Γάτσιος 
και ο τέτα ρτος  της σπείρας Δημή- 
τρ ιος Γάτσιος 21 χρόνων.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Υπόθεση αρχαιοκαπηλείας, που 

αποκτά καθημερινά ευρύτερες δια
στάσεις, αποκάλυψαν ύστερα από 
συντονισμένες προσπάθειες οι 
αστυνομικοί του Τμήματος Ασφά
λειας Ηρακλείου και συνέλαβαν 
τους δράστες επ’ αυτοφώρω να δια
πραγματεύονται την πώληση εκ
κλησιαστικών βιβλίων και άλλων εγ
γράφων ανεκτίμητης αξίας, αρχαίου 
αμφορέα και παλιάς εικόνας με 
«υποψήφιο αγοραστή» που όμως 
ήταν αστυνομικός.

Στις αρχές Απριλίου έφθασαν 
στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρα
κλείου πληροφορίες ότι ο ββχρονος 
παπάς του Κριτσά Λασιθίου Γεώρ
γιος Μπροκάκης και η Καλλιόπη 
Λαμπρινουδάκη -  Φουρνιωτάκη 46 
χρόνων, κάτοικος Αγ. Νικολάου 
έχουν εμπλακεί σε υποθέσεις αρ
χαιοκαπηλείας. Με την ευθύνη του 
Αστυνομικού Δ ιευθυντή και των 
επικεφαλής αξιωματικών του Τμή
ματος καταστρώθηκε το σχέδιο 
δράσης που αποτέλεσε την παγίδα 
και μέσα της βρέθηκαν σε λιγότερο 
από ένά μήνα οι δύο συνεργάτες. 
Τον ρόλο του υποψήφιου αγοραστή 
έπαιξε ένας αστυνομικός που εμφα
νίστηκε στον παπά Μπροκάκη σαν 
εύπορος και οικονομικά «άνετος» 
και είχε αρκετές επαφές μαζί του. 
Τελικά στις αρχές Μαίου ορίστηκε 
το τελευτα ίο  ραντεβού όπου θα 
οριστικοποιούνταν και η τιμή, ανά
μεσα στον πωλητή και τον αγορα
στή. Η αρχική τιμή ήταν 26 εκατομ
μύρια δραχμές και αφορούσε τα 
εξής κειμήλια που βρέθηκαν στην 
κατοχή του παπά κατά τη σύλληψή 
του:

•  Μία ξύλινη εικόνα διαστάσεων 
22 X 37 που απεικόνιζε τη γέννηση 
της Θεοτόκου (απροσδιορίστου 
χρόνου κατασκευής).

•  Έ να εκκλησιαστικό βιβλίο έκδο
σης 1884 με τίτλο  «Εκκλησιαστικών 
τυπικών».

•  Έ να εκκλησιαστικό βιβλίο έκδο
σης 1791 με τίτλο  «Ακολουθία Νικο
λάου του Νέου».

•  Έ να εκκλησιαστικό βιβλίο του 
έτους 1795 με τίτλο  «Ιεροδιακονι- 
κόν».

•  Έ να εκκλησιαστικό βιβλίο του 
1784 με τίτλο  «Ωρολόγιοντο Μέγα».

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΝ

•  Έ να χειρόγραφο βιβλίο εκκλη
σιαστικού περιεχομένου άγνωστης 
χρονολογίας.

•  Ένά έγγραφο της Γενικής Δ ιο ί
κησης Κρήτης, απευθυνόμενο στις 
ενοριακές και Μοναστηριακές Επι
τροπές Κρήτης με αριθμό πρωτο
κόλλου 2315/16-2-22.

•  Τρία χειρόγραφα τουρκικής 
γραφής άγνωστης χρονολογίας και 
περιεχομένου.

•  Έναν αμφορέα στον οποίο είχε 
προσαρμοστεί ειδώλιο κόρης 
προερχόμενης από τη θάλασσα.

Στο μοιραίο για τους δράστες 
ραντεβού, που ήταν ορισμένο για τις 
12 το μεσημέρι στην πλατεία Ελευ
θερίας του Ηρακλείου, ο παπά -  
Γιώργης και η Φουρνιωτάκη μ ετέ
φεραν τα προαναφερθέντα αντικε ί
μενα μέσα σε τρε ις  πλαστικές τσάν
τες. Η «συμφωνία» που είχε γ ίνε ι 
πρόθλεπε ακόμα την πληρωμή των 
χρημάτων σε μετρητά και την πιθα
νότητα πτώσης της αρχικής τιμής. 
Αντί όμως για τον «αγοραστή» 
έφθασε η αστυνομία που συνέλαβε 
τον παπά -  Μπροκάκη και τη Φουρ- 
νιωτάκη. Οι δυο τους προσπάθησαν 
να δικαιολογήσουν την παρουσία 
τους στο Ηράκλειο ισχυριζόμενοι 
πως θα αγόραζε η Φουρνιωτάκη ο ι
κόπεδο και σαν πιο έμπειρος σ' αυτά 
ο παπά -  Γιώργης θα ήταν ο μεσά
ζοντος στην αγορά. Ό σο για τα 
αντικείμενα που βρέθηκαν στις

τσάντες ο παπάς δήλωσε ότι του τα 
είχε χαρίσει η νονά του.

Η προανάκριση φ έρνει στο φως 
και νέα στοιχεία. Συγκεκριμένα 
έπειτα από έρευνα της αστυνομίας 
στο ενοριακό γραφείο του χωριού 
Κριτσά ανακαλύφθηκαν πέντε πα
λ ιές εικόνες για την προέλευση των 
οποίων ο παπά -  Γ ιώργης αρνήθηκε 
να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία, 
ενώ τα μέλη του ενοριακού συμβου
λίου κατέθεσαν πως δεν γνωρίζουν 
ούτε είχαν ξαναδεί ποτέ αυτές τις 
εικόνες. Ο φάκελλος της δικογρα
φίας με πολές μαρτυρικές καταθέ-

Ο παπά -  Γιώργης μ ε τά  τη σύλληψή του  

Το βιβλίο  «Ακολουθ ία  Ν ικολάου  του  
Νέου» έκδοσ ης  1791.

σεις διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα 
Ηρακλείου που τον μελέτησε και 
δ ιέταξε την προφυλάκιση του παπά 
Μπροκάκη και της Καλλιόπης Φουρ- 
νιωτάκη.

Οι έρευνες συνεχίζονται προς 
διάφορες κατευθύνσεις για την 
ανακάλυψη και άλλων κλεμμένων 
εικόνων ή αρχαίων αντικειμένων.

*  *  *

Σε ρυάκι κοντά στο σπίτι του στη 
Ν. Αλικαρνασσό καλλιεργούσε χασίς 
ο Ιορδάνης Σταυρουλάκης 46 χρό
νων. Η έρευνα της Αστυνομίας απο
κάλυψε 34 δενδρύλλια στο ρυάκι και 
άλλα 27 στο κτήμα του δράστη στην 
περιοχή Λιοπύρενα Πριδιάς.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Από αστυνομικούς του Α.Τ.Τ. Κα

στελιού συνελήφθησαν δύο νέοι, 
κάτο ικο ι Γερακίου Πεδιάδας, οι 
Γεώργιος Μ ορφιαδόκης 24 χρόνων 
και Ν. Γκιαουράκης 18 χρόνων που 
έκλεψαν 167 κιλά λάδι από ελα ιουρ
γείο  του χωριού τους. Όπως αποκα
λύφθηκε κατά την ανάκριση ο Γκια
ουράκης πήρε το λάδι, το άδειασε 
από τα βαρέλια που βρισκόταν σε 
4 πλαστικά δοχεία και στη συνέχεια 
τα έκρυψε στο χωράφι του, μέσα σε 
χόρτα, 200 μέτρα από το δρόμο. Το 
μεσημέρι της ίδ ιας μέρας πήγε με το 
αυτοκίνητό  του Μορφιαδάκη, πήρε 
τα πλαστικά δοχεία με το λάδι και τα 
μετέφ εραν μαζί στο Καστέλλι όπου 
και τα πούλησαν σε έμπορο αντί 
52.600 δραχμών. Οι κ ινήσεις του 
όμως προκάλεσαν τ ις  υποψίες των 
αστυνομικών που αναζήτησαν και 
βρήκαν τα δοχεία. Στα «στιβάνια» 
του Γκιαουράκη βρέθηκαν 39.000 
δραχμές κρυμμένες επιμελώς.

ΡΕΘΥΜΝΟ
Χασισοκαλλιέργεια -  132 δεν

δρύλλια -  υπήρχε στην περιοχή Λ ι
νές Αποστόλων Αμαρίου. Ό τα ν  
έφθασε στην Ασφάλεια η πληροφο- 
οία πως στην περιοχή κάποιοι -  
ά νω σ το ι-  καλλιεργούσαν χασίς, το 
πρώτο πράγμα που έκαναν οι αστυ
νομικοί ήταν να εντοπ ίσουν γρή
γορα το ακριβές σημείο και να περι
μένουν εκε ί τους δράστες.

Πράγματι γύρω στις 7 το από
γευμα η «καλλιεργητική τριάδα» 
πήγε στο φυτώριο για να περιποιη- 
θεΐ και να ποτίσει τα δενδρύλλια. 
Πρώτος μπήκε στο «χωράφι» ο Παν
τελής Ν. Πολιτάκης 26 χρόνων 
γεωργός με προτεταμένο κυνηγε
τικό  όπλο και θεωρώντας πως δεν 
υπήρχε κίνδυνος έκανε νόημα στον 
δεύτερο συνεργάτη, τον Κων/νο 
Σπυριδάκη 26 χρόνων υπάλληλο 
σφαγείων να πλησιάσει και αυτός. Ο 
τρ ίτος  συνεργός, Παντελής Μ. Πο- 
λ ιτάκης επίσης γεωργός 22 χρόνων 
τους περίμενε με αυτοκίνητο  κάπου 
εκε ί κοντά για να τους παραλάβει.

Ενώ οι δύο καλλιεργητές ετο ιμα
ζόντουσαν να ποτίσουν τα δενδρύλ
λια άκουσαν τη φράση «ακίνητοι, 
Αστυνομία» που τους απηύθηναν οι

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

αστυνομικοί του Τμήματος Ασφα
λείας. Αμέσως ο Π. Ν. Πολιτάκης πυ
ροβόλησε με το κυνηγετικό  όπλο 
του εναντίον των αστυνομικών κι 
εκε ίνο ι ανταπέδωσαν με τα υπηρε
σιακά τους όπλα. Στη συνέχεια οι 
δράστες εκμεταλλευόμενο ι τη δα
σώδη περιοχή δ ιέφυγαν. Πρώτος 
πιάστηκε ο Π.Μ. Πολιτάκης την ώρα 
που τους π ερ ίμενε στο αυτοκίνητο 
και αργότερα και ο Κ. Σπυριδάκης 
στο Ρέθυμνο.

Οι αστυνομικοί μέτρησαν στο 
χώρο της καλλιέργειας 132 δεν
δρύλλια χασίς ύψους από 0,40 εκα
τοστά μέχρι 1,70 μέτρα προσεκτικά 
καλλιεργημένα μέσα σε λάκους και 
σε χώρο ειδ ικά  διαμορφωμένο. Φυ
σικά τα δενδρύλλια  ξεριζώθηκαν και 
κατασχέθηκαν. Επίσης εκε ί βρέθη
καν και κατασχέθηκαν σαν πειστή
ρια μια τσάπα, ένα ποτιστήρι, 9 
άδειο ι σάκκοι β ιομηχανικής κοπριάς 
κ.ά. Υπολογίζεται ό τι μετά την ωρί- 
μανση οι δράστες θα αποκόμιζαν 
από την καλλιέργεια  25 -  30 κιλά χα
σίς σε φούντα.

ΜΑΓΝΗΣΙΑ

Δυο νέοι, μαθητές της Β'. τάξης 
του Λυκείου Αλμυρού, τιμήθηκαν 
από την Αστυνομική Δ ιεύθυνση Μα
γνησίας, σε σεμνή τελετή  που πρα
γματοποιήθηκε στο κτίρ ιο  όπου 
στεγάζετα ι η Α.Δ. Πρόκειται για την 
1 βχρονη Μαρία Παπαρίζου και τον 
17χρονο Κώστα Σιάνο που στις 19 
Μαίου του 1987 βοήθησαν τις  αστυ
νομικές αρχές να συλλάβουν δύο 
κακοποιούς στον Αλμυρό και να εξ
αρθρώσουν πολυμελή σπείρα στην 
οποία οι τελ ευ τα ίο ι συμμετείχαν και 
είχαν δ ιενεργήσει πολλές και σοβα
ρές κλοπές.

Την πράξη τους εξήρε ο αστυνο
μικός δ ιευθυντής και ευχήθηκε να 
γίνουν όλοι οι πολίτες μ ιμητές των 
δυο νέων.
«Έτσι θα περιορ ιστεί στο ελάχιστο η 
εγκληματικότητα» τόνισε χαρα
κτηριστικά. Στη συνέχεια οι μαθητές 
τιμήθηκαν με αναμνηστικές πλακέ- 
τες  που φέρουν το έμβλημα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας. Οι ίδ ιο ι δήλω
σαν ότι ε ίνα ι πολύ ευχαριστημένοι 
που με την πράξη το.υς μπόρεσαν να 
βοηθήσουν αποτελεσματικά έναν 
συνάνθρωπό τους και μάλιστα ανά
πηρο -  που ήταν θύμα των κακο
ποιών -  και γ ια τί η Αστυνομία τους 
τίμησε. Και οι δυό τους σκέφτονται 
να γίνουν αστυνομικοί όταν τελειώ 
σουν το Λύκειο.

Οι τιμηθέντες μαζί με τον αστυνομικό 
δ/ντή, τον υποδ/ντή και τους γονείς 
τους.
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Ο εφ ιά λ τη ς  τη ς  Χ ιροσίμα Στις 6 Αυγούστου 1945 ρίχτηκε 
πάνω από την πόλη Χιροσίμα η 
πρώτη ατομική βόμβα (τρεις μέρες 
αργότερα μια δεύτερη -  όμοιά της, 
κατέστρεψε και το Ναγκτσάκι). 
Αποτέλεσε ουσιαστικά τον επίλογο 
του Β' Παγκοσμίου Πολέμου που 
στοίχισε στην ανθρωπότητα εκα
τομμύρια νεκρούς και αντί να την 
φωτίσει -  σαν γεγονός -  με αχτίδες 
χαράς και ελπίδας, την «φόρτωσε» 
με ανείπωτο τρόμο. Η απειλή του 
ατομικού -  πυρηνικού πολέμου, του 
ολοκαυτώματος, συσπειρώνει όσο 
ποτέ άλλοτε σήμερα, τους λαούς 
όλου του κόσμου, γύρω από το 
όραμα και την ιδέα της Ειρήνης και 
του Αφοπλισμού.

Η Χιροσίμα, με την τραγική και 
πρωτόγνωρη οτα παγκόσμια χρο
νικά εμπειρία της, μένει ζωντανή 
στη συνείδηση των ανθρώπων του 
πλανήτη μας και θα μείνει, ίσως, μέ
χρι την ημέρα που τα πυρηνικά 
οπλοστάσια θα πάψουν να τον απει
λούν με εξόντωση. Στην αποφράδα 
αυτή μέρα αφιερώνουμε τον πρό
λογο του βιβλίου της Εντίτα Μόρρις 
«Τα λουλούδια της Χιροσίμα»* 
γραμμένο από τον Μωρίς Πονς. 
Μέσα στις σελίδες του μυθιστορή
ματος της αυτού, η σουηδικής κατα
γωγής σύζυγος του γνωστού αμερι- 
κανού συγγραφέα και ανθρωπιστή 
Ίρα Μόρρις, στηλιτεύει τη βαρβα
ρότητα του ατομικού πολέμου.

Σκηνές τρόμου εναλλάσσονται με 
στιγμές ανθρωπιάς και όλες μαζί 
συνθέτουν την παγκόσμια αποδοκι
μασία και κατακραυγή για τον σύγ
χρονο εφιάλτη του κόσμου.

43 χρόνια από τη ρίψη της πρώτης ατομικής βόμβας

«ΠΟΤΕ ΠΙΑ ΧΙΡΟΣΙΜΑ, διαλαλείστε το με μαύρες  
καί κόκκινες λέξεις, σεις οι χιλιάδες με τις πινακίδες 
που βαδίζατε κάτω από τους δέκα χιλιάδες βρόχινους 
ήλιους των αγγλικών δρόμων. Πέστε το με τα λάβαρα 
των γοητευτικών σας Μπουμπού, σεις νέοι αφρικάνοι, 
που σας είδαμε πολλές φορές να χτυπάτε, σχηματί
ζοντας κύκλο, την άσφαλτο της Νέας Υόρκης και να 
εξορκίζετε τη μισητή γαλλική βόμβα. Πέστο με τις μαύ
ρες κι άσπρες εικόνες των ακατάλυτών σου φιλμ, Αλάίν 
Ρεναί, τιμή μας. Ποτέ πια Χιροσίμα. Η Εντίτα Μόρρις το 
λέε ι με το δικό της τρόπο, το λέε ι μ ' αυτά τα ίδια τα 
λουλούδια της Χιροσίμα, μ ’ αυτά τα λευκά μπουκέτα

των λευκών πανσέδων που όσοι επιζήσανε από τη 
βόμβα τα βάζουν να κυματίζουν πάνω στα μαύρα νερά 
του ποταμού Όθα.

Οι εβδομήντα οχτώ χιλιάδες πεντακόσιοι νεκροί της 
Χιροσίμα είναι λίγοι μπροστά στα τριανταοχτώ εκατομ
μύρια και τις μερ ικές ακόμη εκατοντάδες χιλιάδες των 
νεκρών, που λογαριάζουμε πως στοίχισε ο τελευταίος  
παγκόσμιος πόλεμος. Όμως, καθώς οι καρβουνιασμέ
νοι του Οραντούρ, καθώς οι τυφεκισμένοι του Σατωμ- 
πριάν και του Φιλιπβίλ, ζυγίζουν βαρύτερα απ’ όσο όλοι 
οι άλλοι μέσα στη συνείδηση των ανθρώπων. Μερικοί 
τιμωρήθηκαν. Θα τιμωρηθούν κι άλλοι ακόμα. Ποιος

575



όμως θα κάνει και τη Νυρεμβέργη των νικητών; Το 
κατηγορώ: Χιροσίμα.

Στην Οκινάβα, την κυριότερη γιαπωνέζικη βάση στα 
νησιά Ρίου -  Κίου, ύστερα από λυσσασμένες μάχες  
ογδοντατριών ημερών, μέτρησαν εκατόν δέκα χ ιλ ιά
δες κ ’ εξήντα έναν νεκρούς. Ήταν τον Ιούνιο του 1945. 
Το όνομα όμως της Οκινάβα δεν τρύπωσε να κουρνιά
σει στη μνήμη μας. Από το Μάη μήνα, τον ίδιο εκείνο  
χρόνο, το Τόκιο, το Καβασάκι, η Γιοκοχάμα, η Ναγ- 
κόγκα, το Κόμπε, η Οζάκα, βομβαρδίστηκαν χ ίλ ιες  φο
ρές, πυρπολήθηκαν και σχεδόν καταστράφηκαν. Αυτό 
όμως που οι λαοί όλου του κόσμου φωνάζουν κ ’ επανα- 
λαβαίνουν παντού, είναι: Ποτέ πια Χιροσίμα, ποτέ πια 
Χιροσίμα!

Ανάμεσα στα νησιά Χόντο, Κιούσιου Σικόκου, απλώ
νεται μία θάλασσα εσωτερική, άβαθη και ήρεμη, που οι 
Γιαπωνέζοι τη λένε  Ιαπωνική Μεσόγειο. Οι αχτές της 
έχουν μια θαυμαστή διάρθρωση, σχεδιάζοντας υπέ
ροχους όρμους. Η Χιροσίμα μία από τις πιο όμορφες  
πόλεις της Ιαπωνίας, στο βάθος ενός όρμου απ’ αυ
τούς, ξεκουράζεται πάνω στα πέντε κλαδιά του ποτα
μού Όθα. Θα πρέπει να διαβάσει κανείς τις γεωγρα
φίες που δημοσιεύτηκαν πριν από τον πόλεμο, για να 
μπορέσει να καταλάβει σε ποια περιοχή του κόσμου 
ρίχτηκε η πρώτη ατομική βόμβα. «Οι περιοχές της 
παράκτιας αλιείας, έγραφαν τότε αθώα οι γεωγράφοι, 
συγκεντρώνουν το 1/20 του πληθυσμού της Ιαπωνίας... 
Πρέπει να σημειώσουμε πως οι ακτές έχουν μία πολύ 
υψηλή πυκνότητα πληθυσμού, πυκνότητα που φτάνει 
να αναλογούν 1200 κάτοικοι σε κάθε τετραγωνικό χ ι
λιόμετρο... Η Χιροσίμα, λιμάνι στην εσωτερική αυτή θά
λασσα, έχε ι 360.000 κατοίκους...»

Δε θάθελα να ξεγελαστε ί κανείς: οι τριακόσιες εξή- 
ντα χ ιλιάδες κάτοικοι της Χιροσίμα, τα εβδομήντα δύο 
εκατομμύρια των Γιαπωνέζων, δεν ήταν όλοι τους ε ι
ρηνικοί ψαράδες. Ένας λαός είναι υπεύθυνος για την 
ιστορία του, ε ίτε  ε ίναι περήφανος, ε ίτε  νιώθει ντροπή 
γ ι ’ συτή. Η Ιαπωνία, τυφλά υποταγμένη σ ’ έναν αυτο- 
κρ ά τορ α -θ εό ,  που ποτέ δεν θέλησε να τον απαρνηθεί, 
χτύπησε την Κίνα, βομβάρδισε το Τιεντσίν και το Πανε
πιστήμιο του Νανκίν. Αποχώρησε από την Κοινωνία των 
Εθνών κ ι ' υπόγραψε μια προκλητική πολεμική συμμα- 
χία με το Χίτλερ, στο Βερολίνο. Ξέρουμε με τι λύσσα ο 
γιαπωνέζικος στρατός χτύπησε τον αμερικανικό στόλο 
που ήταν αγκυροβολημένος στο Περλ Χάρμπορ, ξέ 
ρουμε με ποια αγριότητα κυρίεψε τη Μανίλλα και τις 
Φιλιππίνες. Κι όμως απ' όλα αυτά κ ’ εντελώς ξαφνικά, ο 
γιαπωνέζικος λαός τυχαίνει της συγγνώμης του κό
σμου, χάρη στον τερατώδικο εξιλασμό που του επέβα
λαν, και τίποτα, ούτε η ιστορία, ούτε η δικαιοσύνη δε 
μπορούν να συγκρατήσουν πια τους λαούς από το να 
φωνάζουν: Ποτέ πια Χιροσίμα.

Εκείνο το πρωί, ήταν 6 Αυγούστου του 1945 -  ο 
κόσμος, πρέπει να το ειπούμε, ξαναγεννιόταν μέσα  
στην αγαλλίαση της νίκης, το τααλαπατημένο, ετο ιμο 
θάνατο χτήνος, ξεψυχούσε πια από το Βερολίνο ως το 
Τόκιο — όταν ένας πιλότος, νέος, μόλις ε ικοσιπέντε  
χρονών, ο Κλωντ Έθερλυ, πετούσε πάνω από την Ια

πωνία, μέσα σ ’ ένα αναγνωριστικό αεροπλάνο. Τον 
ακολουθούσε ένα βομβαρδιστικό που έφερνε  στα 
πλευρά του μια βόμβα νέου τύπου. Μια βόμβα που είχε 
μάκρος τριών μέτρων, ζύγιζε τέσσερες τόνους κ ’ ήταν 
βαφτισμένη από τον αμερικανικό στρατό: «μικρό 
αγόρι». Αυτή τη βόμβα, όσοι από τους κατοίκους της 
Χιροσίμα θα επιζούσαν, θα την ονομάτιζαν αργότερα: 
πίκα -  ντον, δηλαδή φως και θόρυβο. Στις οχτώ και 
τέταρτο ο Έβερλυ βρίσκεται ακριβώς ίσα πάνω από τη 
Χιροσίμα. Δ ίνει διαταγή στο βομβαρδιστικό, ν ’ αφήσει 
το «μικρό αγόρι» να πέσει. Στις οχτώ και δεκάξι λεπτά η 
Χιροσίμα έσβηνε από την επιφάνεια της γης.

Σε ανταμοιβή των υπηρεσιών του ο Έθερλυ παρα- 
σημοφορήθηκε με τον «Distinguished Flying Cross», με 
μια δηλαδή από τις πιο υψηλές διακρίσεις που γίνονται 
στην αμερικανική αεροπορία. Αργότερα θάπαιρνε κι ο 
ίδιος μια ιδέα του κατακλυσμού που ε ίχε  εξαπολύσει: η 
ψυχή του, τα νεύρα του και το μυαλό του σάλεψαν. 
Σήμερα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο των παλαιών πο
λεμιστών του Βάκο στο Τέξας.

Από την αμερικανική πλευρά λοιπόν, στη νικητήρια  
μάχη της Χιροσίμα: ένα θύμα. «Σε διάστημα δεκαπέντε  
χρόνων, δήλωνε τις προάλλες ο Έθερλυ, η ανάμνηση 
της Χιροσίμα δε μ '  άφησε να κοιμηθώ». Οι στρατιωτικές  
υπηρεσίες του αμερικανικού στρατού, τον φροντίζουν  
με σεβασμό. Ενσαρκώνει φτηνά την τύψη ενός ολό
κληρου λαού. Από την ιαπωνική πλευρά: εβδομήντα  
οχτώ χ ιλ ιάδες νεκροί, πενηνταεννιά χ ιλ ιάδες τετρα 
κόσιοι ε ικοσιπέντε πληγωμένοι ή αγνοούμενοι, σύμ
φωνα με  τις πιο αυθεντικά ζυγισμένες εκτιμήσεις, μέσα  
σ ’ ένα χρονικό διάστημα εξήντα δευτερολέπτων μόνο. 
Αυτά όμως δεν είναι παρά μόνον αριθμοί. Ας ακού
σουμε καλύτερα τη νόστιμη Γιαπωνεζούλα που μας 
μιλάει με  τη φωνή της Εντίτα Μόρρις. Βρισκόταν εκε ί  
για το μεγάλο θέαμα «ήχος και φως», ήταν ακριβώς από 
κάτω -  κι αυτή αποστρέφεται τις στατιστικές:

«...Παντού γύρω μου υπάρχουν άνθρωποι που τρέ
χουν, που τρέχουν... μ ε  κυνηγάνε με  τα καρβουνια
σμένα τους πρόσωπα, μ ε  κουρέλια σάρκας που έχουν  
ξεκολλήσει από τους ώμους τους και κρέμονται... Αυτή 
η κοπέλλα με  το φαγωμένο από τις φλόγες πρόσωπο, 
αυτός ο άντρας που κουβαλάει τη νεκρή του γυναίκα  
πάνω στον ώμο... Εδώ μια ομάδα μαθητές  στοιβαγμένοι 
ο ένας απάνω στον άλλο -  όλοι νεκροί. Εκεί ένας σκύ
λος με τα πόδια πιασμένα μέσα στη λυωμένη άσφαλτο. 
Αυτό μας περιμένει όλους αν δεν τρέξουμε πολύ γρή
γορα. Γρήγορα, γρήγορα. Ή κάνουμε γρήγορα ή ψη
νόμαστε ζωντανοί!... Μακριά, μπροστά μου, διακρίνω 
τη μαύρη γραμμή του ποταμού και διακρίνω σκιές που 
βουτάνε μέσα στα νερά του. Σαν ζωντανοί πυρσοί, με  
τα μαλλιά φλογισμένα, οι γυναίκες ρίχνονται σαν 
τσουπωτά σταφύλια από τις όχθες...»

Είκοσι χ ιλ ιάδες πρόσωπα σύμφωνα με τη μαρτυρία  
της Γιούκα, βρίσκονται στο βάθος του ποταμού. Η 
Γιούκα κ ’ η αδελφή της Οχάτσου, έρχονται ακόμη και 
σήμερα ν ’ αποθέσουν λουλούδια στην επιφάνεια αυ
τών των νερών. Δένουν τα μπουκέτα τους με  σπόγγο 
και τα κρεμούν στον ποταμό, στο ίδιο μέρος που πνί-
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γηκε η μητέρα τους. Ο ποταμός είναι ο μόνος τάφος 
που μπορούν να τον στολίσουν στη Χιροσίμα.

Είδα τα κοιμητήρια του Βερολίνου, σκαμμένα βια
στικά μες  στους δημόσιους κήπους, ανάμεσα στα σκε
λετό της πολιτείας που έχουν ασβεστοποιηθεί, κι ανθι
σμένα μια μέρα των Αγίων Πάντων μετά τον πόλεμο. Η 
αλήθεια με υποχρεώνει να πιστεύω πως οι νέες Γερμα- 
νίδες που έπεσαν πάνω τους οι βόμβες φωσφόρου 
στους βομβαρδισμούς της Κολωνίας και του Αμβούρ
γου, έζησαν τη δυστυχία των αδελφών της Οχάτσου και 
της Γιούκα. Αυτό όμως που οι νέες γυναίκες φωνάζουν 
τώρα σ' όλο τον κόσμο, δεν είναι, Ποτέ πια Αμβούργο, 
Ποτέ πια Κολωνία. Είναι, Ποτέ πια Χιροσίμα.

Και γιατί αυτό; Γιατί απλούστατα ο πόλεμος στο Αμ
βούργο, είναι -  πώς να το ειπώ; -  τελειωμένος για 
πάντα. Την άνοιξη οι νέες γυναίκες κάνουν τον περί
πατό τους στις όχθες του Άλστερ, φορώντας μικρά  
άσπρα καπέλλα μέσα στις ανοιχτές Μερσεντές τους■ το 
καλοκαίρι παίρνουν γελώντας το φέρρυ -  μπόουτ για 
τη Σουηδία■ το χειμώνα γεννούν ανώδυνα μέσα σε κλι
νικές καμωμένες από γυαλί. Στη Χιροσίμα, δεκαπέντε 
χρόνια έπειτα, ο πόλεμος συνεχίζεται και μάλιστα στη 
χειρότερή του μορφή. Ο ατομικός πόλεμος -  αυτό μας 
το μαθαίνει η Εντίτα Μόρρις -  δημιούργησε εκε ί  κάτω 
ένα νέο είδος ανθρωπίνων πλασμάτων: τους ραδ ιε
νεργούς ανθρώπους. Είναι αυτοί που επιζήσανε στη 
Χιροσίμα, είναι οι «Σεϊζούσχας». Εξωτερικά είναι φτια
γμένοι σαν εσάς και σαν εμένα: ένα κεφάλι, δυο χέρια, 
δυο πόδια. Εκτός αν κρύβουν κάτω από το κιμονό τους 
μεγάλες χε ιλοε ιδε ίς  πληγές που ποτέ δεν κλείνουν, 
που τους τρώνε τους ώμους τους και τις πλάτες τους. 
Εκτός αν τους λείπουν τ' αυτιά παραδείγματος χάρη, 
εξαφανισμένα από τις αχτινοβολίες καταβροχθισμένα  
θόλεγε κανείς από κάποιο θηρίο, κάποιο είδος λευκής  
άρκτου λαίμαργης για ανθρώπινα αυτιά. Εκτός αν το 
πνεύμα τους σταμάτησε ξαφνικά, όπως όλα τα ρολόγια  
της Χιροσίμα, εκείνο το πρωί της 6ης Αυγούστου του 
1945, στις οχτώ και τέταρτο ακριβώς. Εκτός αν δεν 
προσβληθούν ξαφνικά από την άγνωστη αρρώστια που 
κάνει τα χέρια να φουσκώνουν, το πρόσωπο να διογκώ
νεται, τα χείλη να σχίζονται και τους κάνει να πεθαί
νουν μπρος στα μάτια των ανίσχυρων να τους βοηθή
σουν γιατρών.

Αυτό όμως δεν είναι και το χειρότερο. Το χειρότερο  
είναι πως τα ραδιενεργά πλάσματα, οι άντρες ή οι γυ
ναίκες της Χιροσίμα, δεν ξέρουν, δεν μπορούν πάντοτε 
να ξέρουν τι λογίς ανθρώπινο ζώο, τι λογίς τέρας 
πρόκειται να γεννήσουν. Οι Γιαπωνέζοι επιστήμονες 
έκαναν τρομερές ανακαλύψεις. Ένας απ' αυτούς, ο 
δόκτωρ Ντομότο, το εξηγε ί στην Εντίτα Μόρρις με τη 
ζεστή ομιλία του:

«...Ύστερα απόμια βδομάδα, το ψάρι βγάζει δυο 
κεφάλια, έχει τέσσερα μάτια. Το ίδιο πράγμα μπορεί να 
συμβεί και στα μικρά των ανθρώπων, πριν από τη γέν
νηση, αν η μητέρα έχει ραδιοαχτινοβοληθεί, ή ακόμα 
και στο μωρό του μωρού... Τα πρόσωπα που έχουν δε
χτε ί το είδος της αχτινοβολίας αυτής ποτέ δε μπορούν 
νάναι σίγουρα πως τα τρισέγγονά τους δεν θάναι σαν 
αυτά τα τρομερά ψάρια...»

Αυτό είναι η Χιροσίμα δεκαπέντε χρόνια ύστερα. Η 
Εντίτα Μόρρις θέλησε να μας δώσει να καταλάβουμε  
πώς καταβάλλουν ακόμη προσπάθειες να επιζήσουν η 
Γιούκα και η αδελφή της η Οχάτσου, που επιζήσανε στη 
Χιροσίμα. Δεν κατηγορεί και δεν καταδικάζει κανέναν. 
Ρωτάει μόνο κι αυτό το κάνει με τις πιο απλές λέξε ις:  
πώς η καταχθόνια αυτή βόμβα μπόρεσε να στιγματίσει 
το αίμα, το μυαλό, ως και τα σπλάχνα ακόμη μιας μικρής  
κοπελίτσας που λέγετα ι Οχάτσου;

Πώς, Σκέφτομαι ότι οι σοφοί Αμερικάνοί που τε 
λειοποίησαν τη βόμβα στο μυστικό εργαστήριό τους 
στο Λος Αλάμος, σκέφτομαι ότι οι στρατιωτικοί που 
πειραματίστηκαν σε πλήρη ασφάλεια στην έρημο του 
Νέου Μεξικού, το ήξεραν πολύ καλά. Κι αυτός ο πά
στορας που στο αεροδρόμιο του Τινάν, μια ώρα πριν 
από την ώρα Η, ευλόγησε το αεροπλάνο της Χιροσίμα 
και προσευχήθηκε δημόσια για την επιτυχία της ε ισβο
λής, σκέφτομαι πώς επίσης το ήξερε. Και, φυσικά, ο 
πρόεδρος Τρούμαν που λίγο αργότερα θάκανε αυτή 
την καταπληχτική δήλωση: «Παίξαμε δύο δισεκατομ
μύρια δολλάρια πάνω στο πιο εντυπωσιακό επιστημο
νικό παιγνίδι της ιστορίας -  και κερδίσαμε.»

Ξέρουν πώς. Ξέρουν γιατί. Ποτέ όμως δεν θέλησαν 
ν' απαντήσουν στην τόσο απλή ερώτηση της Οχάτσου. 
Ο Γερμανός δημοσιογράφος  Robert Jungk μόλις πριν 
λίγο, έκαμε γνωστό πως από το 1945 τα στρατεύματα  
κατοχής εγκαταστήσανε στην Ιαπωνία αυστηρότατη 
λογοκρισία. Κάθε υπαινιγμός για την ατομική βόμβα 
ε ίχε απαγορευτεί, όχι μόνο στις εφημερίδες, στο ρα
διόφωνο, στα βιβλία, αλλά και σ' αυτές ακόμη -  κυρίως 
σ' αυτές -  τις επιστημονικές δημοσιεύσεις. Στο διά
στημα των μηνών Οχτώβρη και Νοέμβρη του 1945, οι 
κομάντος  U.S. κατασχέσανε τα ανατομικά παρασκευά
σματα που μερικο ί Γιαπωνέζοι επιστήμονες μπόρεσαν 
να πραγματώσουν, από τμήματα ιστών τα οποία πήρανε 
από τα σώματα των θυμάτων της ατομικής βόμβας. 
Όποιος και νάταν αυτός που με τις αναλύσεις και τις 
έρευνές του «προξενούσε ζημιά στις δυνάμεις κατο
χής» περνούσε από στρατοδικείο. Ο καθηγητής Τσου- 
ζούκι διαμαρτυρήθηκε μ 'αυτά τα λόγια: «Τη στιγμή που 
στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι, πεθαίνουν άνθρωποι 
από μια νέα αρρώστια, την «αρρώστια της ατομικής 
βόμβας» που το αίνιγμά της δεν το λύσαμε ακόμα... 
είναι ασυγχώρητο ν ’ απαγορεύονται οι εργασίες κ ’ οι 
δημοσιεύσεις που ασχολούνται μ ' επιστημονικό θέ
ματα ιατρικού ενδιαφέροντος». Ταυτόχρονα όμως οι 
υπηρεσίες της αμερικανικής άμυνας κάτω από την 
ονομασίας A.B.C.C. οργάνωσαν τη συστηματικότερη  
έρευνα που έγινε ποτέ στην ιστορία της ιατρικής. Χρη
ματοδοτημένη από την Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας  
κ ’ έχοντας άλλωστε αναλάβει να τελειοποιε ί αδιάκοπα 
τον πυρηνικό εξοπλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών, 
λένε πως η έρευνα που έκανε πάνω σε περισσότερες  
από 70.000 περιπτώσεις, δεν ε ίχε άλλο σκοπό από το να 
μελετήσει επιστημονικά τα ιατρικά και βιολογικά απο
τελέσματα της ραδιοαχτινοβολίας. «Αυτές οι μελέτες  
έγραφε ο υπουργός Αμύνης James Forrestal, είναι υψί- 
στης σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες». Η Χιρο
σίμα και το Ναγκασάκι έγιναν γρήγορα πόλεις -  εργα-
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«Μικρό αγόρι» αποκαλούσε χα ϊδευτικά ο αμερικα
νικός στρατός τη βόμβα που κατέστρεψε τη Χιροσίμα. 
Είχε μάκρος 3 μέτρα και βάρος 4 τόννους.

στήρια για τις αμερικανικές στρατιωτικές επιτροπές, 
δεν διατέθηκε όμως ποτέ ούτε ένα δολλάριο από την 
αμερικανική κυβέρνηση για τη θεραπεία των ιαπωνι
κών θυμάτων της βόμβας. Τις μόνες  αληθινές κλινικές  
της η Χιροσίμα τις χρωστάει σε ιδιωτικές πρωτοβουλίες 
- κ ' ο ι  αναγνώστες του βιβλίου αυτού θα νιώσουν ευτυ 
χία μαθαίνοντας πως στις όχθες του Όθα υψώνεται 
ένα μεγάλο αναρρωτήριο για τα θύματα της βόμβας Η 
που έχει το όνομα Ιδρυμα Μόρρις — ναι Μόρρις, όπως 
Εντίτα Μόρρις, όπως Ίρα Μόρρις, που είναι ο άντρας 
της ο γενναίος και μαχητικός αυτός αμερικανός συγ
γραφέας. Φτάνει κανείς στο σημείο ν ’ αναρωτηθεί αν η 
Οχάτσου, αν η Γιούκα, αν ο Φούμιο, αν όλοι όσοι υπο- 
στήκανε τη βόμβα της Χιροσίμα δεν υπήρξαν, πολύ 
περισσότερο από θύματα μ ιας στρατιωτικής επιχείρη- 
αης φριχτά ανώφελης, τα θύματα ενός γιγάντιου, ενός  
τερατώδικου επιστημονικού πειράματος, που οργανώ
θηκε και διαπράχθηκε σ ’ ένα απίστευτο αντανακλα
στικό αυτοάμυνας με μεγάλη προθεσμία.

Οπως κι αν έχουν τα πράγματα, η παγκόσμια απο
δοκιμασία έφερε σύγχυση στην εγκληματική «επιτυ
χία» των πολιτικών, των σοφών και των στρατιωτικών. 
Δεν υπάρχει στη μικρή Γιούκα, που διασώθηκε ανά
μεσα σε χ ιλ ιάδες άλλους και που μας μ ιλάει εδώ με τη 
φωνή της Εντιτα Μόρρις, ούτε μνησικακία, ούτε μίσος, 
ούτε κι απελπισία ακόμα. Ολοι όμως οι λαοί του κό
σμου βρίσκονται πίσω της, όταν, αναπολώντας το μαυ- 
ριομένο πρόσωπο και τα φλογισμένα μαλλιά της μητέ-  
ρας της, εκεί στην όχθη του ποταμού κι ακριβώς στο 
σημείο που εκε ίνη εξαφανίστηκε μέσα του, φωνάζει με  
πάθος: «Ορκίζομαι να αφιερώσω όλη μου την υπόλοιπη 
ζωή για να εμποδίσω να ξαναγίνουν τέτο ιες  φρικαλεό
τητες».

Ποτέ πια, όχι. Ποτέ πια Χιροσίμα/

* Βασικός ήρωας του βιβλίου, είναι ένας νεαρός αμερικα\ 
που πηγαίνει στη Χιροσίμα, 15 χρόνια μετά την 6-8-1! 
ανυποψίαστος για τις συνέπειες της βόμβας σε επιζώντες 
και απογόνους τους, και μπαίνει οικότροφος σ' ένα γιαπω
νέζικο σπίτι. Το δράμα αποκαλύπτεται σιγά -  σιγά στα έκ
πληκτα μάτια του και του δίνει την ευκαιρία να συναισθαν
θεί και τις δικές του ευθύνες γι' αυτό.
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ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Σε προηγούμενο τεύχος μας δη
μοσιεύσαμε απόσπασμα της 
2649/1987 απόφασης της Ολομέ
λειας του Συμβουλίου της Επικρά
τειας, σύμφωνα με την οποία η Ελ
ληνική Αστυνομία συνιστά «Στρα
τιωτική Υπηρεσία».

Το Συμβούλιο όμως της Επικρά
τειας με την ίδια απόφασή του το 
ποθετήθηκε επίσης και στο εξής 
ερώτημα: «Σε περίπτωση χαρακτη
ρισμού της ΕΛ.ΑΣ. ως στρατιωτικού 
σώματος και των υπηρετούντων σ’ 
αυτήν υπαλλήλων ως στρατιωτικών, 
οι ανήκοντες στην πρώην Αστυνο
μία Πόλεων και ενταχθέντες στο νέο 
Σώμα διατηρούν την συνταγματική 
προστασία που είχαν ως πολιτικοί 
υπάλληλοι;»

Το σκεπτικό της απόφασης έχει 
ως εξής:

«Επειδή, στο άρθρο 55 παρ. 1 του 
Ν. 1481/1984, προβλέπεται ότι το 
αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό 
των καταργουμένων με τον νόμον 
αυτόν σωμάτων Χωροφυλακής και 
Αστυνομίας Πόλεων και τηίΑγροφυ- 
λακής εντάσσεται σε θέσεις του 
αντιστοίχου βαθμού του προσωπι
κού του Υπουργείου Δημοσίας Τά- 
ξεως, εφ' όσον μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι ημερών από την 
έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου 
δηλώσει εγγράφως στην υπηρεσία 
στην οποία ανήκει οργανικά ή υπη
ρετεί ότι επιθυμεί την ένταξή του. 
Ό σ ο ι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν 
την ένταξή τους και για όσους πε
ράσει άπρακτη η παραπάνω προθε
σμία λογίζετα ι ότι έχουν υποβάλει 
αίτηση εξόδου από την υπηρεσία 
από την οποία εξέρχοντα ι σύμφωνα 
με τις  διατάξεις, που ίσχυαν πριν 
από την έναρξη της ισχύος του νό
μου αυτού.

Εξ άλλου, στο άρθρο 61 παρ. 1, 3 
και 4 του ίδιου νόμου, ορίστηκε ότι: 
«1. Εκκρεμείς υποθέσεις κατά τον 
χρόνο έναρξης ισχύος αυτού του 
νόμου, που αφορούν την υπηρε
σιακή κατάσταση του εν ενεργεία

προσωπικού Χωροφυλακής, Αστυ
νομίας Πόλεων και Αγροφυλακής, 
εξακολουθούν να διέπονται μέχρι 
την οριστικοποίησή τους από το δί
καιο που ίσχυε πριν από τον χρόνο 
έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, 
εφ' όσον εκείνος τον οποίο αφορά η 
εκκρεμότητα δεν εντάσσεται στην 
Ελληνική Αστυνομία. 2. ... 3. Οι υπο
θέσεις της παρ. 1 και 2 αυτού του 
άρθρου κρίνονται κατά βαθμό και 
περίπτωση από τα συμβούλια που 
προβλέπονται από αυτόν τον νόμο. 
4. Για τις  εκκρεμείς υποθέσεις που 
αφορούν την υπηρεσιακή κατά
σταση του προσωπικού που εντάσ
σεται στην Ελληνική Αστυνομία 
εφαρμόζονται τόσο για τα ουσια
στικά όσο και για τα διαδικαστικά 
θέματα αυτού του νόμου».

Τέλος, κατά μεν το άρθρο 63 του 
ίδιου νόμου, η ισχύς του αρχίζει από 
τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα 
της Κυθερνήσεως, κατά δε την 
παράγραφο 3 του προρρηθέντος 
άρθρου 54: «3. Τα καταργούμενα 
σώματα και υπηρεσίες του Υπουρ
γείου Δημοσίας Τάξης εξακολου
θούν να λειτουργούν σύμφωνα με 
τ ις  δ ιατάξεις που ίσχυαν πριν από 
την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, 
μέχρι την ανάληψη των αρμοδιοτή
των τους από τις υπηρεσίες που 
προβλέπει ο νόμος αυτός. Οι νέες 
υπηρεσίες συνιστώνται και αρχίζουν 
να λειτουργούν σύμφωνα με τις δια
τάξεις του άρθρου 11. Το προσωπικό 
των σωμάτων και υπηρεσιών που 
καταργούνται, μέχρι να ενταχθεί 
στο Υπουργείο στο Υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης εξακολουθεί να ασκεί 
τα καθήκοντά του και να δ ιέπεται 
από τις  δ ιατάξεις, που ίσχυαν πριν 
από την έναρξη ισχύος του νόμου 
αυτού...».

Βάσει της εξουσιοδοτήσεως του 
άρθρου 11 εκδόθηκε το Π.Δ. 
584/1984 (ΦΕΚ 208/21-12-1984), με 
το οποίο οργανώθηκαν και άρχισαν 
να λειτουργούν οι νέες υπηρεσίες 
και τα όργανα της Ελληνικής Αστυ

νομίας.
Επειδή, από τις παραπάνω διατά

ξεις, σε συνδυασμό προς τις μνη- 
σθείσες σε προηγούμενη σκέψη των 
άρθρων 1 έως 6,17 και 18, καθώς και 
προς τα άρθρα 23 και 24 του αυτού 
Ν. 1481/1984. με τα οποία καθορί
ζονται το πρώτον οι νέες οργανικές 
θέσεις του αστυνομικού προσωπι
κού γενικών καθηκόντων της Ελλη
νικής Αστυνομίας και διαγράφεται η 
ιεραρχική κλίμακα των βαθμών του 
προσωπικού αυτού, προκύπτει ότι η 
Ελληνική Αστυνομία αποτελεί νέο 
σώμα με καθήκοντα ευρύτερα από 
τα ανήκοντα στην Αστυνομία Πό
λεων, οι δε οργανικές θέσεις του 
προσωπικού της προβλέπονται αυ- 
τοτελώς και σε συνολικούς ενιαίους 
κατά βαθμό αριθμούς, ανεξάρτητα 
από τις οργανικές θέσεις των 
καταργηθέντων επίμέρους σωμά
των. Ως εκ το ύ το υ ,ο ι εντασσόμενοι 
στο τακτικό προσωπικό του νέου 
σώματος και προερχόμενοι από την 
Αστυνομία Πόλεων, αξιωματικοί, 
ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες και 
αστυφύλακες δεν συνεχίζουν να 
υπηρετούν στις ίδ ιες  οργανικές θέ
σεις που κατείχαν προηγουμένως 
ως πολιτικοί υπάλληλοι, τελούντες 
υπό ιδια ίτερο και αυτοτελές νομο
θετικό καθεστώς, αλλά εισέρχονται, 
μετά από σχετική έγγραφη δήλωσή 
τους, σε νέα υπαλληλική σχέση και 
καταλαμβάνουν νέες οργανικές θέ
σεις διεπόμενες στο σύνολό τους 
και χωρίς παρεκκλίσεις από τις  δια
τάξεις  του Ν. 1481/1984, αποκτών
τας έτσ ι στο σύνολο της νέας υπη
ρεσιακής τους καταστάσεως την 
ιδ ιότητα στρατιωτικού υπαλλήλου.

Ως εκ τούτου, δεν δικαιούνται εφε
ξής, ήτοι μετά την έναρξη της ου
σιαστικής ισχύος του νέου νόμου, 
που σύμφωνα με τη ρητή βούληση 
του νομοθέτη συμπίπτει με την δη
μοσίευσή του (8-10-1984), να επικα- 
λεσθούν για τη ρύθμιση των υπηρε
σιακών τους μεταβολών, και δη των 
αναφερομένων στην αποχώρηση
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από την υπηρεσία, τον υποβιβασμό 
ή την μετάθεσή τους, τις συνταγμα
τικές εγγυήσεις της μονιμότητας 
των πολιτικών υπαλλήλων που τους 
εκάλυπταν υπό το προηγούμενο νο
μοθετικό καθεστώς».

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ  

(ΠΔ 180/1988)

Στην κατηγορία των χημικών 
αξιωματικών συνιστώνται οι εξής 
δέκα (10) οργανικές θέσεις και 
μειώνονται ισάριθμες οργανικές 
θέσεις των Υπαστυνόμων Α' και ΕΓ
γενικών καθηκόντων: 

α. Χημικών: 2

6. Βιοχημικών: 3

γ. Βιολόγων: 2

δ. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού: 1 

ε. Φυσικού Η λεκτρονικού: 1
στ. Φαρμακοποιού: 1

Οι συνιστώμενες οργανικές θέ
σεις, μαζί με τ ις  υπάρχουσες τρ ε ις  
θέσεις χημικών αξιωματικών, κατα- 
νέμοντα ι κατά βαθμούς ως εξής: 

Αστυνομικοί Δ ιευθυντές  ή Υπο
δ ιευθυντές : 3

Αστυνόμοι Α ' ή Αστυνόμοι Β' ή 
Υπαστυνόμοι Α : 10

Συνιστώνται επίσης έξι οργανικές 
θέσεις αστυνομικού βοηθητικού 
προσωπικού ειδικών καθηκόντων 
και μειώνονται ισάριθμες οργανικές 
θέσεις των Ανθυπαστυνόμων -  Αρ- 
χιφυλάκων γενικών καθηκόντων: 

α. Πτυχιούχων Τμήματος Ιατρικών 
Εργαστηρίων (Τ.Ε.Ι.): 4

β. Τεχνολόγων Τροφίμων (Τ.Ε.Ι.): 2 

Οι θέσεις αυτές κατανέμονται 
κατά βαθμούς ως εξής:

Αστυνόμοι Α' ή Β': 1

Υπαστυνό,μοι Α ' ή Β': 2

Αρχιφύλακες ή Ανθυπαστυνόμοι: 
3

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ απενεμήθη 
στους ταξίαρχο ΝΤΟΥΡΜΑ Αγγελή, 
αστυνόμο A' ΡΙΝΗ Κων/νο και υπα-

στυνόμο A' ΤΟΥΖΟ, της Α.Δ. Αργολί
δας, γ ιατί, επέδειξαν εξα ιρετική  
δραστηριότητα, εκμεταλλεύτηκαν 
πληροφορίες και κατόρθωσαν στις 
19-4-1988 να ανεύρουν αρχαία αντι
κείμενα σημαντικής αξίας που είχαν 
κλαπεί από το Μ ουσείο Αρχαίας 
Επιδαύρου και να συλλάβουν τους 
δράστες της κλοπής αυτών, με απο
τέλεσμα να εδραιω θεί το αίσθημα 
ασφαλείας σε πανελλήνια κλίμακα 
και να προκληθούν ευμενή σχόλια 
του κοινού και του τύπου, τόσο για 
τους ίδιους, όσο και για την Ελλη
νική Αστυνομία γεν ικότερα.

ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ απενεμήθη στον 
αστυνόμο Α' ΚΑΜΠΟΥΡΗ Χρήστο 
του Κων/νου της Δ /νσης Αστυνομι
κών Επιχειρήσεων Α ττικής γ ιατί, ευ
ρισκόμενος εκτός Υπηρεσίας, επέ- 
δ ε ιξε  εξα ιρετική  δραστηριότητα και 
με κίνδυνο της σωματικής του ακε
ρα ιότητας κατόρθωσε να συλλάβει 
στις 16-4-1988 στον Κολωνό Αττικής,

νεαρό άτομο που οπλοφορούσε με 
μαχαίρι και κατείχε ηδονιστικές ου
σ ίες με σύνεργα παρασκευής τους, 
με αποτέλεσμα να προκληθούν ευ
μενή σχόλια από τους διερχόμενους 
πολίτες, τόσο για τον ίδιο, όσο και 
γ ια  την Ελληνική Αστυνομία γεν ικό 
τερα.

*  *  *

ΥΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ απενεμήθη στους 
υπαστυνόμο Β' ΜΑΤΣΙΚΑ Αθανάσιο, 
ανθ/μο ΤΖΙΟΥΒΑΡΑ Αθανάσιο και 
τους αστυφύλακες ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ 
Απόστολο, ΠΕΠΟΝΑ Απόστολο και 
ΠΑΤΟΥΧΕΑ Χρήστο, γιατί, υπηρε- 
τούντες  στη Δ ιεύθυνση Αστυνομι
κών Επιχειρήσεων Α ττικής / 
Ε.Κ.Α.Μ., έχοντας σαν αποστολή τη 
σύλληψη ενός καταζητούμενου, 
επικίνδυνου, φυγόδικου και φυγό
ποινου κακοποιού, εκθέτοντας σε 
σοβαρό κίνδυνο τη ζωή και σωματική 
τους ακεραιότητα, κατόρθωσαν στις 
17-3-1988, στην Αλιμάνι Χανιών, να 
συλλάβουν τον παραπάνω κακο
ποιό, με αποτέλεσμα να εδραιωθεί 
το αίσθημα ασφαλείας των κατοίκων 
της περιοχής και να προκληθούν 
ευμενή σχόλια της κοινής γνώμης, 
τόσο για τους ίδιους, όσο και για την 
Ελληνική Αστυνομία γεν ικότερα.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΝ ΑΣΤΥ1Ι. ΠΟΔΣΩΝ 

Λ Ο Γ ΙΣ ϊΪΡ ΙΟ

2§ο£_Γ»1ίί£2£_-ί£2»2Γϊί:11£ϊ
τ ΐ ] ς _ 3 1 Γ)ς_ Δ ε κ ε μ £ ρ ί ο υ ^ Ι ^ Ω ^

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο  

1 .  Γ ό π ε δ α 4 0 6 . 4 1 4

: β . Δ _ 2 . ϋ _ ϊ . ΐ _ £ . . _ ϋ
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ΣΧΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ

Στο ΦΕΚ/Α 735/1988 δημοσιεύ
τηκε ο Ν. 1756/1968 (Κώδικας Οργα
νισμού Δικαστηρίων κ.λπ.)· Το άρ
θρο 9 του νόμου αυτού, που αναφέ- 
ρεται στις σχέσεις αστυνομικών και 
δικαστικών αρχών, έχε ι ως εξής:

«1. Τα όργανα που ασκούν γενικά 
ή ειδικά αστυνομικά καθήκοντα 
υποχρεούνται:

α) να εκτελούν αμέσως και απρο- 
φασίστως τις  παραγγελίες των δικα
στικών αρχών και να παρέχουν τη 
βοήθειά τους σ' αυτές.

6) να διευκολύνουν τους δικηγό
ρους στην άσκηση του λειτουργή
ματος τους.

2. Υποχρέωση συνδρομής έχουν 
και τα όργανα των ενόπλων δυνά
μεων.

3. Η υπαίτια παράβαση των υπο
χρεώσεων του εδαφίου α' της παρα
γράφου 1 συνιστά πειθαρχικό αδί
κημα και τιμω ρείται κατά το πειθαρ
χικό δίκαιο του σώματος στο οποίο 
ανήκει το όργανο.

4. Ο εισαγγελέας πρωτοδικών του 
τόπου της υπηρεσίας του αστυνομι
κού οργάνου ενεργεί στις περιπτώ
σεις της προηγούμενης παραγρά
φου τις  αναγκαίες ανακριτικές πρά
ξεις για τη βεβαίωση του αδικήμα
τος και ασκεί την πειθαρχική δίωξη.

5. Πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν 
τα συμβούλια του πλημμελειοδι
κείου και του εφ ετε ίου  σε πρώτο και 
δεύτερο βαθμό αντίστοιχα.

6. Ο εισαγγελέας του συμβουλίου 
που εξέδωκε την απόφαση επ ιμελεί
τα ι την εκτέλεσή της.

7. Τυχόν κενά της εφαρμοστέας 
πειθαρχικής νομοθεσίας συμπλη
ρώνονται από την αντίστοιχη νομο
θεσία των δικαστικών υπαλλήλων».

ΝΕΟΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ

Προήχθησαν στο βαθμό του 
αστυνομικού διευθυντή οι υποδιευ
θυντές:

ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΤΣΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΦΕΛΕΣΑΚΗΣ 
Ιωάννης, ΤΣΙΓΓΟΥΝΑΚΗΣ Μιχαήλ,

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος και 
ΤΥΜΠΑΣ Γαβριήλ.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Με διαταγή του Αρχηγού της 
ΕΛ.ΑΣ. μετατέθηκαν οι ακόλουθοι 
αστυνομικοί δ ιευθυντές:

1) ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης από 
ΔΙ.Τ.Ε. Ν.Ε. στη Δ/νση Τεχνι- 
κών/ΥΔΤ ως διευθυντής.

2) ΒΑΓΙΩΝΑΣ Βαρσάμης από την 
Α.Δ. Πέλλας στη Γ.Α.Δ. Θ εσ/νίκης ως 
υποδ/ντής.

3) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος 
από την Υποδ. Ασφ. Γλυφάδας στη 
Δ/νση Ασφάλειας Α ττικής ως υπο
δ/ντής.

4) ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος 
από Υπηρεσία Ασφαλείας Βουλής 
στην Α.Δ. Κορινθίας ως Δ /ντής.

5) ΓΚΟΤΣΗΣ Παντελής από την 
Υποδ/νση Εγκλημ/κών Ερευνών 
Θ εσ/νίκης στην Α.Δ. Κιλκίς ως 
Δ /ντής.

6) ΖΗΚΙΔΗΣ Κων/νος από τη Δ/νση 
Τάξης Θ εσ/νίκης στην Υ.Τ.Ε.Β.Ε. ως 
Δ /ντής.

7) ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος από 
την Υποδ/νση Αστυνομίας Κυψέλης 
στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτ. Αττικής 
ως Δ /ντής.

8) ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΔΟΣ Δ ιονύ
σιος από Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών 
στην Α.Δ. Καστοριάς ως Δ /ντής.

9) ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ Δημήτριος από 
την Α.Δ. Καβάλας στη Δ/νση Αστυν. 
Θ εσ/νίκης ως υποδ/ντής.

10) ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Θωμάς από την 
Α.Δ. Δράμας στην Α.Δ. Πιερίας ως 
Δ /ντής.

11) ΙΩΑΝΝΟΥ Χρήστος από την 
Α.Δ. Έβρου στην Α.Δ. Κοζάνης ως 
δ/ντής.

12) ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος από 
τη Δ/νση Αγορανομίας Θ εσ/νίκης 
στην Α.Δ. Χαλκιδικής ως Δ /ντής.

13) ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΔΟΣ Σπύρος 
από την Υποδ/νση Αστυν. Αγ. Παρα

σκευής στη Δ/νση Αστυνομίας Ανατ. 
Α ττικής ως Υποδ/ντής.

14) ΚΛΕΙΔΕΡΗΣ Γεώργιος από το 
Τμήμα Ασφαλείας Αγ. Παρασκευής 
στη Δ/νση Ασφαλείας Αττικής ως 
Υποδ/ντής.

15) ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ Θεοφάνης από 
τη Δ/νση Τάξης Θ εσ/νίκης στη 
Δ/νση Ασφαλείας Θεσ/νίκης.

16) ΚΟΣΜΑΣ Παναγιώτης από τη 
Δ/νση Τάξης Θ εσ/νίκης στη Δ/νση 
Αστυνομίας Θ εσ/νίκης ως Δ /ντής.

17) ΜΑΘΕΣ Παναγιώτης από τη 
Δ/νση Ελεγκ. Δαπανών στην Α.Δ. 
Χίου ως Δ /ντής.

18) ΜΑΝΙΑΤΑΚΟΣ Νικόλαος από 
την Υποδ/νση Αστυν. Νίκαιας στη 
Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής ως Υπο
δ/ντής.

19) ΜΑΡΓΑΡΗΣ Παντελής από την 
Α.Δ. Φθιώτιδας στην Α.Δ. Φωκίδας 
ως Δ /ντής.

20) ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Δημήτριος από 
την Α.Δ. Καρδίτσας στη Δ/νση Αστυ
νομίας Δυτ. Αττικής αντί Α.Δ. Λάρι
σας.

21) ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς από το 
Α.Τ. Ελασσόνας στην Α.Δ. Λάρισας 
ως Δ /ντής.

22) ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ Ιωάννης από την 
Υποδ/νση Αστυνομίας Κηφισιάς 
στην Α.Δ. Ηράκλειου που έχει απο- 
σπασθεί ως Δ /ντής.

23) ΝΤΡΕΚΗΣ Νικόλαος από το Ε' 
Τ.Α. Πειραιά στην Υποδ/νση Ασφα
λείας Γλυφάδας ως Δ /ντής.

24) ΠΑΛΥΒΟΣ Αλέξιος από τη 
Δ/νση Πληροφορικής/ΥΔΤ στη 
Δ/νση Οικ. Επιθ/σης ως Δ /ντής.

25) ΠΑΞΙΝΟΣ Δημήτριος από το 
Α.Τ. Αμαλιάδας στην Α.Δ. Αιτωλίας 
ως Δ /ντής.

26) ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γεώργιος 
από τη Δ/νση Γεν. Αστυνόμευσης 
στην Υποδ/νση Ασφαλείας Αθήνας 
ως Δ /ντής.

27) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Στέφανος 
από τη Δ/νση Τάξης Θ εσ/νίκης στη 
Δ/νση Ά μεσης Δράσης Θ εσ/νίκης 
ως Δ /ντής.

28) ΣΟΥΡΟΠΑΝΗΣ Ευάγγελος από 
το Τμήμα Αγορανομίας Πειραιά στην 
Α.Δ. Κυκλάδων ως Διευθυντής.

29) ΣΠΑΝΟΣ Αλέξιος από την Υπο
δ/νση Ασφαλείας Δυτ. Αττικής στη 
Δ/νση Ασφαλείας Αττικής (Υπο-
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δ/νση Δημ. Ασφαλείας).

30) ΣΤΑΘΗΣ Πέτρος από τη Δ/νση 
Οικ. Επιθ/σης στην Α.Δ. Ά ρ τα ς  ως 
Δ /ντής.

31) ΣΤΑΜΑΤΗΣ Παναγιώτης από 
το Β' AT Αθήνας στη Δ/νση Αστυνο
μίας Αθήνας ως Υποδ/ντής.

32) ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Σταμάτιος 
από τη Δ /νση Αστυνομίας Ανατ. Ατ
τικής στη Δ/νση Αστυν. Επιχειρή
σεων Αττικής ως Δ /ντής.

33) ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
από τη Δ/νση Ασφαλείας Θ εσ/νίκης 
στην Α.Δ. Πέλλας ως Δ /ντής.

34) ΤΑΜΠΑΚΗΣ Βασίλειος από την 
Υποδ/νση Αστυν. Αγ. Αναργύρων 
στη Δ/νση Αστυνομίας Ανατ. Α ττ ι
κής ως Υποδ/ντής.

35) ΤΟΥΛΙΑΣ Κων/νος από τη 
Δ/νση Ασφαλείας Θ εσ /νίκης στην 
Α.Δ. Μαγνησίας ως Δ /ντής.

36) ΤΣΙΑΡΑΣ Ηλίας από τη Δ/νση 
Προσ/κού/ΥΔΤ στην Α.Δ. Αχαΐας ως 
Δ /ντής.

37) ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ Ιωάννης από την 
Α.Δ. Ηλείας στη Δ /νση Τεχν. Εφαρ
μογών Νότ. Ελλάδας ως Δ /ντής.

38) ΤΣΟΥΠΡΟΣ Γεώργιος από τη 
Δ/νση Τεχνικών/ΥΔΤ στη Δ/νση 
Αστυνομίας Αθήνας ως Υποδ/ντής.

39) ΣΚΛΑΒΟΣ Δημήτριος από το 
Τμήμα Ασφ. Αερολιμένα Αθήνας 
στην Υ.Α.Κ.Α. ως Υποδ/ντής.

40) ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος 
στην Α.Δ. Κέρκυρας ως Δ /ντής.

41) ΚΟΛΟΚΑΘΗΣ Παναγιώτης 
στην Α.Δ. Φθιώτιδας ως Δ /ντής.

42) ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ Δημήτριος στη 
Δ /νση Αστυν. Αθηνών.

43) ΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
στην Α.Δ. Σάμου ως Δ /ντής.

44) ΦΕΛΕΣΑΚΗΣ Ιωάννης στην 
Α.Δ. Εύβοιας, ως Δ /ντής.

45) ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ Παναγιώτης 
στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών ως Υπο
δ/ντής.

ΤΟ Π Ο Θ Ε ΤΗ ΣΕ ΙΣ  

ΑΣΤΥΝ . Δ ΙΕ ΥΘ Υ Ν ΤΩ Ν

Τοποθετήθηκαν ως εξής οι παρα
κάτω αστυνομικοί δ ιευθυντές :

1) ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Αδάμ στην Α.Δ. 
Λακωνίας ως Δ /ντής.

2) ΑΡΓΥΡΙΟΥ Μ ιλτιάδης στην Α.Δ.

Τρικάλων ως Δ /ντής.

3) ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ Ευτύχιος στη 
Δ/νση Κρατ. Ασφαλείας/ΥΔΤ.

4) ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος 
στην Α.Δ. Βοιωτίας ως Δ /ντής.

5) ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος 
στη Σχολή Αστυφ/κων ως Δ ιο ικητής.

6) ΘΑΝΕΛΛΑΣ Δημήτριος στην 
Α.Δ. Ακαρνανίας ως Δ /ντής.

7) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης στη 
Δ/νση Μ ελετών/ΥΔΤ.

8) ΚΑΡΦΗΣ Λεωνίδας στη Δ/νση 
Οικονομικών/ΥΔΤ.

9) ΚΟΥΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος 
στην Α.Δ. Αλεξανδρούπολης ως 
Δ /ντής.

10) ΛΑΛΑΚΟΣ Γεώργιος στην 
ΥΤΕΝΕ.

11) ΛΑΜΓΙΡΟΠΟΥΔΟΣ Δημήτριος 
στην Υποδ/νση Ασφαλ. Ανατ. Α ττι
κής ως Δ /ντής.

12) ΜΑΓΚΛΗΣ Απόστολος στην 
Α.Δ. Αργολίδας ως Δ /ντής.

13) ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ Νικόλαος στη 
Δ/νση Δ /σης Υλικού ως Δ /ντής.

14) ΜΥΡΙΔΑΚΗΣ Ευάγγελος στη 
Δ /νση Τροχαίας/ΥΔΤ ως Δ /ντής.

15) ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδων 
στη Γ.Α.Δ.Α.

16) ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας 
στη Δ /νση Μελετών/ΥΔΤ.

17) ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θρασύ
βουλος στη Α.Δ. Ευρυτανίας ως 
Δ /ντής.

18) ΣΦΗΚΑΣ Δημήτριος στην Α.Δ. 
Δωδ/σου ως Δ /ντής.

19) ΤΣΙΜΓΙΑΝΟΣ Θωμάς στη Δ/νση 
Γεν. Αστυνόμευσης/ΥΔΤ.

20) ΦΟΥΡΛΑΣ Παύλος στην Α.Δ. 
Πρέβεζας ως Δ /ντής,

21) ΧΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος στη Δ/νση 
Μελετών/ΥΔΤ.

22) ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος 
στη Δ /νση Προσωπικού/ΥΔΤ.

23) ΝΗΣΤΙΚΑΚΗΣ Μιχαήλ στη 
Δ /νση Ασφάλειας Αττικής.

24) ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ Μιχαήλ στην 
Υπηρ. Ασφ. Προέδρου Δημοκρατίας 
ως Δ /ντής.

25) ΤΥΜΠΑΣ Γαβριήλ στην Υποδ. 
Εγκλ/κών Ερευνών ως Δ /ντής.

Α Μ Ο ΙΒ Α ΙΕ Σ Μ ΕΤΑ Θ ΕΣΕΙΣ

-λ - Ο αστυφύλακας ΓΙΑΝΝΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Χρήστος που υπηρετεί στο 
Α.Τ. Αντιμαχείας Κω (Δωδεκάνησα) 
ζητά να μ ετα τεθ ε ί αμοιβαία με συν
άδελφο των Υπηρεσιών της Αθήνας.

Ό ποιος ενδ ιαφ έρετα ι μπορεί να 
επικοινωνήσει μαζί του στο τη λέ
φωνο 0242/51.222.

*  Ο αστυφύλακας ΘΕΟΔΩΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, που υπηρετεί 
στο Α.Τ. Λεχαινών Ηλείας ζητά να 
μ ετα τεθ ε ί αμοιβαία με συνάδελφο 
των υπηρεσιών της Α.Δ. Αχαΐας.

Ό ποιος ενδ ιαφ έρετα ι μπορεί να 
επικοινωνήσει μαζί του στο τη λέ
φωνο 061/339.071.

Ε ΙΣ ΙΤΗ Ρ ΙΕ Σ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ Α ΞΙΩ Μ Α ΤΙΚ Ω Ν  

ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Δ ιενεργήθηκαν τον Μάιο 1988 οι 
εξετάσ εις  για τη Σχολή Αξιωματικών 
της Ελληνικής Αστυνομίας. Στους 
υποψήφιους δόθηκαν τα ακόλουθα 
θέματα για ανάπτυξη:

ΕΚΘΕΣΗ

«Από πολλούς διατυπώνεται η 
άποψη πως η προσφορά του ατόμου 
στο κοινωνικό σύνολο είναι πράξη 
ανώφελη και ξεπερασμένη.

Αναπτύξτε τις  απόψεις σας.

α. Αν αποτελεί χρέος του ατόμου 
να προσφέρει στο κοινωνικό σύν
ολο.

β. Αν η πράξη αυτή οδηγεί στην 
κοινωνική καταξίωση και προσωπική 
ευτυχία».

ΠΟΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

Θέμα 1ο

«Το έγκλημα της αντίστασης κατά 
τον Ποινικό Κώδικα».

Θέμα 2ο

«Ένας γιατρός με σκοπό να δ ιευ 
κολύνει κάποιον πελάτη του .ί 6ε-
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θαιώνει εγγράφως, ότι ο πελάτης 
του είναι ασθενής και δεν μπορεί να 
κινηθεί για να πάρει ο τελευτα ίος ως 
κατηγορούμενος αναβολή της δίκης 
λόγω σημαντικών αιτίων -  Τούτο ε ί
ναι αναληθές και ως τόσο ο γιατρός 
εν γνώσει της αναλήθειας του χορή
γησε τη σχετική ιατρική βεβαίωση.

Το Δικαστήριο δεν πείθεται από τη 
βεβαίωση. Καλεί το γιατρό κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης να εξ- 
ετασθεί σχετικώς ως μάρτυρας εν
όρκως στο ακροατήριο. Ο γιατρός 
δ ίδει τον όρκο και επιβεβαιώνει το 
περιεχόμενο της βεβαιώσεώς του.

Σε ποια εγκλήματα του Ποινικού 
Κώδικα ο γιατρός έχει υποπέσει».

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ:

1) «Ο προανακριτικός υπάλληλος 
X στο πλαίσιο προανάκρισης για 
απάτη που δ ιενεργεί, ύστερα από 
σχετική εισαγγελική παραγγελία, 
θ έτε ι σε μάρτυρες ερωτήσεις σχετι
κές με την προσωπικότητα του κα
τηγορουμένου. Θ έτει ακόμη ερωτή
σεις με τις οποίες ζητά τις προσωπι
κές κρίσεις μαρτύρων σχετικά με 
την υπόθεση που εξετάζει. Ενεργεί 
σύμφωνα με το Νόμο ή όχι;»

2) Πώς γ ίνετα ι η επίδοση σε 
πρόσωπα άγνωστης διαμονής».

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛ.ΑΣ.

1. Ποιες είναι οι αρμοδιότητες της 
Νομαρχιακής Αστυνομικής Επιτρο
πής.

2. Χορήγηση αδειών σε Αστυνομι
κούς που τελούν υπό προσωρινή 
μετακίνηση, μετάθεση ή εκκρεμεί 
σε βάρος τους ποινική δίκη ή διο ικη
τική εξέταση.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ:

Άρθρο 1 του Ν. 1646/1986 (Εγ
κλήματα στους αθλητικούς χώ
ρους).

ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Διενεργήθησαν τον Ιούνιο 1988 οι

εξετάσεις για τη Σχολή Αρχιφυλά- 
κων της Ελληνικής Αστυνομίας. 
Στους υποψήφιους δόθηκαν τα ακό
λουθα θέματα για ανάπτυξη.

ΕΚΘΕΣΗ

«Η αστυφιλία έχει χαρακτηρισθεί 
σαν η μάστιγα της εποχής μας. Να 
αναπτύξετε τα αίτια του φαινομένου 
και τις  συνέπειες για το άτομο».·

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

α) Δυσφήμιση (άρθρο 362 Π.Κ.).

6) Ο Α' με προτεταμένο όπλο 
απειλεί τη ΕΓ ότι θα σκοτώσει αμέ
σως το μικρό παιδί της, που κρατάει 
από το χέρι, αν δεν του παραδώσει 
αμέσως τα κοσμήματά της.

Η Β' τα παραδίδει.

Να χαρακτηρίσετε δικα ιολογη
μένα την αξιόποινη συμπεριφορά

του Α'.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

α) Αυτόφωρο έγκλημα (άρθρο 242 
ΚΠΔ).

β) Ο αστυνομικός σταθμάρχης 
Ψαχνών, Αρχιφύλακας Ε", ενεργεί 
προανάκριση σε βάρος του ανηλί
κου Α; ηλικίας 15 ετών, για κλοπή 
(πλημμέλημα). Καλεί για εξέταση 
σαν μάρτυρα τη μητέρα του ανήλι
κου. η οποία αρνείτα ι να καταθέσει 
ισχυριζόμενη ότι είνα ι συγγενής Α' 
βαθμού με το γιο της.

Παρά τις  προσπάθειες του Αρχι- 
φύλακα, η μητέρα αρνείτα ι επίμονα 
τη μαρτυρία της.

Ερωτάται ποιες πρέπει να είνα ι οι 
ενέργειες τόυ Αρχιφύλακα.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 
ΕΛ.ΑΣ.

α) Αποστολή Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης (άρθρο 1 Ν. 1481/84).

6) Αναστολή, περιορισμός και 
ανάκληση αδειών (άρθρο 12 Π.Δ. 
27/86).

ΝΕΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΟ Υ.Δ.Τ.

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Σ  Π Α Ν Τ Α Ζ Η Σ

Ανέλαβε από 12/7/1988 τα καθήκοντά του, ο νέος Γενικός Γραμ
ματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης Δημήτρης ΠΑΝΤΑΖΗΣ.

Ο Δημήτρης ΠΑΝΤΑΖΗΣ γεννήθηκε το 1934 στο Καστόρειο Λακω
νίας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου της 
Αθήνας και δικηγόρος της μαχόμενης δικηγορίας από το 1961.

Πήρε μέρος σ’όλους τους αγώνες για τη Δημοκρατία. Από τον 
Απρίλη του 1982 μέχρι τον Σεπτέμβρη του 1985 είχε την ευθύνη της 
Νομαρχίας Σάμου. Στη συνέχεια και μέχρι την ανάληψη των καθηκόν
των του σαν Γενικού Γραμματέα του Υ.Δ.Τ. ήταν Νομάρχης Αχαϊας.
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ΘΥΜΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ
Σε ασυνήθιστο δυστύχημα έχασε τη ζωή του ο τροχονόμος Κωνσταντίνος Κιτσάκης

Η τύχη δεν του χαμογέλασε καθό
λου εκείνο το καλοκαιριάτικο 
πρωινό. Αντίθετα του γύρισε προ
κλητικά την πλάτη πολλές φορές 
μέσα σε λίγες μέρες, σε λίγες ώρες, 
σε λίγες στιγμές. Κι αρκούσαν αλή
θεια αυτές οι στιγμές για να κοπεί 
τόσο τραγικά και αναπάντεχα το 
νήμα της ζωής του 26χρονου αστυ
φύλακα — τροχονόμου Κωνσταντί
νου Κιτσάκη, και να Βυθιστεί στο 
πένθος η οικογένειά του.

Ηταν ένα ολότελα ασυνήθιστο 
δυστύχημα, αυτό που συνέβη στις 7 
το πρωί της 15.6 μπροστά στην είσ
οδο του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης στην λεωφόρο Κατεχάκη. IX αυ
τοκ ίνητο  με οδηγό τον Βασίλειο 
Καρπούζα, 26 χρόνων, οδηγό λεω
φορείου της ΕΑΣ, έστρ ιψ ε με ταχύ
τη τα  από τη Μ εσογείων προς την 
Κατεχάκη και φθάνοντας στη 
στροφή, μπροστά στην είσοδο του 
Υπουργείου ξέφυγε, ξαφνικά, από 
την πορεία του και προσέκρουσε με 
δύναμη πάνω σε κολόνα της ΔΕΗ. Η 
κολόνα «κόπηκε» στα δύο και κατα
πλάκωσε τον μοτοσυκλετιστή της 
Τροχαίας Καισαριανής Κων/νο Κι- 
τσάκη -  που εκείνη  τη στιγμή πή
γα ινε στο απέναντι πεζοδρόμιο για 
να πάρει την υπηρεσιακή του μοτο- 
συκλέττα -  και τον αστυφύλακα -  
φρουρό πύλης Αθανάσιο Ζωβοίλη, 
26 χρόνων. Από την πρόσκρουση 
τραυματίστηκε και ο οδηγός του IX 
που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Στο σημείο του ατυχήματος δια
κόπτεται αμέσως η κυκλοφορία και 
συνάδελφοι των τραυματισμένων 
αστυνομικών σπεύδουν να τους 
απελευθερώσουν από το βάρος της 
πεσμένης κολόνας και να τους 
μεταφέρουν στο γε ιτον ικό  401 
Στρατιω τικό Νοσοκομείο. Ο ιγ ιατροί, 
τους οδηγούν στο χειρουργείο . Ο 
Κιτσάκης ε ίνα ι βαρύτατα τραυματι
σμένος, αφού η κολόνα του έχει 
αποκόψει το αριστερό πόδι από το 
γόνατο και του έχε ι προκαλέσει 
τραύματα στο στήθος και σε άλλα, 
ιδ ια ίτερα  ευαίσθητα, σημεία του

σώματος. Ο βαρύτατος τραυματι
σμός τον οδηγεί στο θάνατο λίγο 
αργότερα, ενώ ο Ζωβοίλης μεταφέ- 
ρετα ι στην μονάδα εντατικής θερα
πείας του νοσοκομείου, έχοντας 
υποστεί ελαφρότερα τραύματα.

Στο σπίτι του άτυχου τροχονόμου, 
που μπήκε στο Σώμα το 1985 και 
πρόσφατα παντρεύτηκε με νεαρή 
μαθηματικό το νέο π έφ τει σαν κε
ραυνός. Οι βαλίτσες του ζευγαριού 
ήταν έτο ιμες  από την περασμένη 
Δ ευτέρα  13.6 που επρόκειτο να πά
ρουν την καλοκαιρινή τους άδεια. Η

επίσκεψη του τούρκου πρωθυπουρ
γού στην Αθήνα και η ανάκληση 
όλων των αδειών των αστυνομικών 
ανέβαλε την αναχώρησή τους για 
τρ ε ις  μέρες. Ο Κώστας και η Ουρα
νία Κιτσάκη θα έφευγαν στις 16.6, 
την... επόμενη του θανάτου του. Τα 
αδυσώπητα παιγνίδια της μοίρας 
γκρέμισαν μονομιάς τα όνειρά τους 
και τη μέρα που με χαρά θα ξεκινού
σαν για τ ις  διακοπές τους ο άτυχος 
τροχονόμος κηδευόταν στη γενέ
τε ιρά  του, τον Ά γ ιο  Χαράλαμπο Ευ
ρυτανίας.
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ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΠΟΛΛΟΥΣ
(Μία ιστορία του Μόντεγκιου Εγκ.)

,της Ντόροθυ Σέϊερς *
Όταν ο Σιμόν Γκραντ, ο γνωστός και τρανός Ναπολέων των Νίτρο -  

Φωσφορικών Παγίων και ένας θεός ξέρει σε πόσες άλλες θυγατρικές 
επιχειρήσεις, εξαφανίστηκε από προσώπου γης μία βροχερή νύχτα του 
Νοέμβρη, ήταν πολύ φυσικό να προκαλέσει ταραχή σε τρία μέρη συγχρό
νως. Στην οικογένειά του, στους γνωστούς και φίλους του, και στο 
Χρηματιστήριο. Όμως όταν λίγες μέρες αργότερα, ανακαλύφθηκε πως η 
επιχείριση Νίτρο -  Φωσφορικών Παγίων είχε «παγώσει» στην κυριολεξία 
-  όνομα και πράγμα για πόσης φύσεως μετοχές -  πως δεν είχε την 
ικανότητα ούτε την εκκαθάριση των λογαριασμών της να κάνει και πως όλο 
εκείνο ίο τεράστιο ενεργητικό που είχε στην κατοχή της, κατά πολύ 
μυστηριώδη τρόπο, εξαφανίστηκε και οαν «ατμός» χάθηκε κι αυτά από 
προσώπου γης. Τότε ήταν πολύ φυσικό στην ταραχή να προστεθεί και η 
κατακραυγή και να εξαπλωθεί σε άλλα τρία μέρη, βέβαια. Σε τρεις 
Ηπείρους χωρίς υπερβολή.

Των τριών Ηπείρων, λοιπόν, η κατακραυγή, κατά τύχη, άγγιξε λίγο και 
τον κύριο Μόντεγκιου Εγκ. Όχ' πως είχε κάποια μετοχή στα Νίτρο -  
Φωσφορικά, ούτε καμμία σχέση με τον εξαφανισθέντα οικονομολόγο, τον 
Σιμόν Γκραντ. Η ανάμιξή του σ' αυτήν την «κατακραυγή» ήταν εντελώς 
συμπτωματική και το ενδιαφέρον του μεγάλωσε μετά τη δήλωση που 
έκανε ο Καγγελάριος του θησαυροφυλακίου πως ο προϋπολογισμός έχει 
σοβαρά τραυματιστεί και πως αυτό απειλεί ακόμα και την οινοπαραγωγή. 
Ακριβώς αυτό το σημείο είναι που δεν άρεσε καθόλου στον κύριο Εγκ, ο 
οποίος λίγο πριν εξαφανισθεί ο Σιμόν Γκραντ, είχε ταξιδέψει cro Μπίρ- 
μιγκχαμ -  πάντα αντιπροσωπεύοντας τους Κύριους Πλούμετ και Ρόουζ 
στο Πικαντίλι -  όπου τον ειδοποίησαν οι εργοδότες του να επισπεύσει την 
επιστροφή του στην πόλη για να παρεβρεθεί σε μία συνδιάσκεψη σχετικά 
με την πολιτική της εταιρείας και της οινοπαραγωγής. Τότε ο έμπειρος 
και αιωνίως πρόθυμος κύριος Εγκ πήρε το πρώτο τρένο της επιστροφής. 
Απ' ο,τι έμαθε αργότερα, εκείνο το τρένο της επιστροφής ήταν το ίδιο 
τρένο που εξαφανίστηκε ο Σιμόν Γκραντ.

Τα γεγονότα που προηγήθηκαν λίγο πριν την εξαφάνιση του Σιμόν 
Γκραντ, ήταν απλά. Εκείνο το βράδυ, ο τοπικός Σιδηρόδρομος κάλυπτε με 
το εξπρές του το ακόλουθο δρομολόγιο: Μπίρμιγκχαμ. Κόβεντρι, Ράγκμπι

και Χιούστον. Ξεκινούσε από το Μπίρμιγκχαμ στις 9.50. 0 κύριος Σιμόν 
Γ κραντ είχε παρεβρεθεί σ’ ένα γεύμα που είχε δοθεί προς τιμήν του από 
κάποιους εξαίρετους επιχειρηματίες στο Κόβεντρι. Και μάλιστα μετά από 
το δείπνο, ο τρανός Ναπολέων, είχε το τρανό θράσος να βγάλει και λόγο 
σχετικά με την Ευημερία των Επιχειρήσεων στη Μεγάλη Βρετανία. Μετά 
από αυτό, δύο γνωστοί επιχειρηματίες είχαν συνοδέψει τον Σιμόν Γ κραντ 
στο εξπρές και τον πήγαν μέχρι το τρένο. Μάλιστα τον συνόδεψαν και 
στην 1η θέση -  σύμφωνα με το εισιτήριό του -  και κάθισαν μαζί του και 
κουβέντιασαν μέχρι που ξεκίνησε το τρένο. Ύστερα τον αποχαιρέτησαν 
και έφυγαν. Φυσικά στην πρώτη θέση έτυχε να συνταξιδεύει και ο πασί
γνωστος βαρονίσκος, Χίκλμπερι Μπάουελς, τον οποίο και δεν γνώριζε 
πολύ καλά, όμως σε μία συζήτηση που είχαν ανοίξει ο βαρόνος με τον 
οικονομολόγο, ο δεύτερος του επισήμανε πως ταξίδευε μόνος του γιατί ο 
γραμματέας του είχε αρρωστήσει μα βαρύ κρυολόγημα, κάπου μεταξύ 
Κόβεντρι και Ράγκμπι, οπότε έπρεπε να μείνει πίσω. Ηταν δε γνωστό 
πως ο Σιμόν Γκραντ ταξίδευε για το Ράγκμπι, έπρεπε να συναντηθεί με 
τον πασίγνωοτο λόρδο Μπάντελθορπ, την κολόνα της οικονομίας, όπως 
τον ονόμαζαν οι επιχειρηματίες μεταξύ τους. Στη διάρκεια λοιπόν του 
ταξιδιού -  από Κόβεντρι προς Ράγκμπι- και εκεί που συζητούσαν διάφορα 
με τον βαρόνο, κάποια στιγμή ο οικονομολόγος σηκώθηκε και βγήκε στο 
διάδρομο μουρμουρίζοντας κάτι για την αφόρητη ζέστη και από τότε έγινε 
άφαντος. Δεν τον ξαναείδε κανένας άλλος.

Η πόρτα λίγο πιο πάνω στο διάδρομο -  (όπου βγήκε ο Σιμόν Γ κραντ για 
να πάρει λίγο αέρα - )  του εξπρές είχε βρεθεί ανοιχτή στο Ράγκμπι και το 
γεγονός πως το καπέλο και το παλτό του εξαφανισθέντος είχαν βρεθεί 
πεταμένα στο διάδρομο, έκανε όλους να σκεφτούν το χειρότερο. Όμως 
ένας εξονυχιστικός έλεγχος σ’ όλη τη γύρω περιοχή των σιδηρογραμμών 
απέκλεισε κι αυτή την εκδοχή. Ούτε το πτώμα είχε βρεθεί, ούτε βρήκαν 
κανένα σημάδι που να αποδείκνυε πως κάποιος βαρύς όγκος είχε πέσει 
από το τρένο. Στην τσέπη του παλτού του βρέθηκε ένα εισιτήριο, Κόβεν- 
τρι/Ράγκμπι, πρώτης θέσης -  και αυτό τους επιβεβαίωσε πως αποκλείε
ται να πέρασε απαρατήρητος από το φράγμα των εισιτηρίων στο Ράγκμπι, 
γιατί ο εισπράκτορας θα τον σταμάταγε. Επίσης, ο λόρδος Μπάντελθορπ
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είχε στείλει το σοφέρ του μαζί με έναν υπηρέτη του για να παραλάβουν 
τον οικονομολόγο. Ο σοφέρ είχε στηθεί μπροστά στο φράγμα των εισιτη
ρίων, ενώ ο υπηρέτης είχε περάσει το φράγμα, είχε μπει μέσα στην 
πλατφόρμα και έκοβε βόλτες πάνω κάτω περιμένοντας τον καλεσμένο 
ίου. Όμως και ο σοφέρ και ο υπηρέτης δεν είδαν τον καλεσμένο τους -  
που γνώριζαν προσωπικά αρκετά καλά -  και μπορούσαν να πάρουν μέχρι 
και όρκο πως ο Σιμόν Γκραντ δεν είχε κατέβει καθόλου από εκείνο το 
εξπρές. Επίσης κανένας ταξιδιώτης δεν είχε περάσει το φράγμα των 
εισιτηρίων χωρίς το εισιτήριά του, καμία ανωμαλία δεν είχε παρουσια
στεί, και ένας γρήγορος έλεγχος στους σταθμούς Κόβεντρι και Μπίρμιγ- 
κχαμ απέδειξε πως όλα ήταν σε απόλυτη τάξη.

Τελικά ο επιθεωρητής Πήκοκ, που είχε αναλάβει τη διαλεύκανση της 
υπόθεσης, κατέληξε πως ο Σιμόν Γκραντ είχε αλλάξει κατεύθυνση και 
πως θα πρέπει να είχε πάει προς τα βόρεια. Ο λόγος; Απλός! Όπως είναι 
γνωστό, ο σιδηροδρομικός σταθμός του Ράγκμπι δέχεται πολλές άλλες 
αμαξοστοιχίες. Το εξπρές του Μπίρμιγκχαμ/Ράγκμπι δεν είναι το μόνο 
που σταματάει εκεί πέρα. Ο επιθεωρητής Πήκοκ περιορίστηκε στο ωρά
ριο του εξπρές και βρήκε πως έφτανε στο Ράγκμπι στις 10.24 και έφευγε 
τέσσερα λεπτά αργότερα, δηλαδή στις 10.28. Ακριβώς στις διπλανές 
σιδηροδρομικές γραμμές -  από την αντίθετη πλευρά -  ερχόταν η αμαξο
στοιχία του Ιρλανδικού Ταχυδρομείου στις 10.25, έκανε τη συνηθισμένη 
τρίλεπτη στάση της και ξαναέφευγε για τα βόρεια προάστια. Δεν ήταν και 
τόσο δύσκολο για τον Σιμόν Γκραντ να αλλάξει αμαξοστοιχία και να 
βρίσκεται στο Χόληχεντ στις 2.25 όπου, πιθανότατα, να έπαιρνε το 
ατμόπλοιο και να βρισκόταν στο Ντάμπλιν στις 6.35 και ένας μόνο θεός 
ξέρει που αλλού θα έφτανε λίγες ώρες αργότερα.

Ο επιθεωρητής Πήκοκ έδωσε εντολή να ελεγχθούν όλα τα εισιτήρια 
του δρομολογίου της αμαξοστοιχίας Ιρλανδικού Ταχυδρομείου και του 
ατμόπλοιου. Φυσικά όσον αφορά το εισιτήριο για την αλλαγή της κατεύ
θυνσης, ο οικονομολόγος αποκλείεται να προλάβαινε να βγάλει εισιτήριο 
στα λίγα λεπτά που του έμεναν στο Ράγκμπι, γι' αυτό και θα πρέπει ή να το 
είχε βγάλει νωρίτερα, ή να είχε κάποιον σύνεργό, ο οπ οίος-ή  η οποία-  
θα μπορούσε να τον περιμένει και να του δώσει το εισιτήριο στο Ράγκμπι. 
Ο επιθεωρητής Πήκοκ ενθουσιάστηκε όταν το πρακτορείο στο Λονδίνο 
του ανέφερε πως όλα τα εισιτήρια είχαν κοπεί λίγες μέρες πριν το 
δρομολόγιο και πως ένας από τους επιβάτες είχε δηλώσει πως ονομαζό
ταν Σόλομαν Γκράντη, ενώ η διεύθυνση που έδωσε ήταν ανύπαρκτη. Ο 
επιθεωρητής Πήκοκ γνώριζε καλά όλους όσους δήλωναν ψευδώνυμα. 
Πάντα αλλάζαν τα ονομάτά τους βασισμένοι στα πραγματικά τους αρχικά. 
Έτσι, δεν θα τους πρόδιδε κάποιο χαραγμένο μονόγραμμά τους σε 
κάποια ταμπακιέρα, ή σε κάποιο αναπτήρα, ή στις τσάντες κλπ. Σόλομαν 
Γκράντη (Παντοδύναμε, τι όνομα κι αυτό), αυτός θα πρέπει να ήταν ο 
οικονομολόγος, κατά τα πιστεύω του επιθεωρητή Πήκοκ. Όμως, ενώ 
όλες οι αποδείξεις που έβγαιναν συμφωνούσαν σιγά σιγά με τη θεωρία 
του επιθεωρητή Πήκοκ, ξαφνικά όλη η θεωρία τινάχτηκε στον αέρα. Ο 
Σόλομαν Γκράντη, όχι μόνο δεν ταξίδεψε εκείνο το βράδυ, ούτε κανένα 
άλλο βράδυ, όχι μόνο δεν παρουσίασε το απόκομμα του εισιτηρίου του 
αλλά ούτε καν ακυρώθηκε το εισιτήριό του. Από την άλλη πάλι, εκείνο το 
συγκεκριμένο βράδυ το εξπρές είχε μία καθυστέρηση, οπότε έφτασε στο 
σταθμό του Ράγκμπι τρία λεπτά αργότερα από το κανονικό του δρομολό
γιο, συνεπώς δύο λεπτά μετά την αναχώρηση του Ιρλανδικού Ταχυδρο
μείου. Μετά από αυτήν την ανακάλυψη, ο επιθεωρητής Πήκοκ άρχισε 
πάλι από την αρχή.

Πού πήγε ο Σιμόν Γκραντ;
Τελικά καθώς το συζήταγε το θέμα με τους άλλους συναδέλφους του, 

ο επιθεωρητής Πήκοκ προσπάθησε να βγάλει καινούργιο πόρισμα ως 
προς την κατεύθυνση του Σιμόν Γκραντ. Στον σιδηροδρομικό σταθμό του 
Ράγκμπι τον επιβεβαίωσαν για δύο πράγματα: πως ούτε βγήκε από τον 
έλεγχο των εισιτηρίων, ούτε και πέρασε τη νύχτα στην πλατφόρμα του 
σταθμού. Δεν είχε περάσει ούτε μία βδομάδα από τότε που συνέβη ένα 
σοβαρό ατύχημα, κι έτσι οι υπάλληλοι του σταθμού ήταν ιδιαίτερα προσ
εκτικοί ως προς την παρουσία οποιουδήποτε επιβάτη για διανυκτέρευση 
μέσα στην πλατφόρμα. Οπότε, ήταν φυσικό ο επιθεωρητής Πήκοκ να 
καταλήξει σε μία άλλη σκέψη πουτου είχε περάσει στο μυαλό του από την

αρχή. Ο Σιμόν Γ κραντ δεν πρέπει να εγκατέλειψε καθόλου το εξπρές και 
θα πρέπει να πήγε γραμμή στο Χιούστον. Η πόλη του Λονδίνου είναι 
τεράστια, και οι πιθανότητες να κρυφτεί κανείς είναι το ίδιο τεράστιες. Τι 
πιο απλό, σκέφτηκε ο επιθεωρητής, αν είχε σκοπό να αλλάξει δρομολόγιο 
και να πάει στο Ιρλανδικό Ταχυδρομείο, και τελικά ανακάλυψε αυτή την 
ξαφνική καθυστέρηση, να μην κατέβει καθόλου από το εξπρές και να 
συνεχίσει το ταξίδι για το Χιούστον. Το ίδιο του το ρολόι θα τον ενημέ
ρωνε γι' αυτό το απρόοπτο, και όταν φτάσανε στο Ράγκμπι θα το επιβε
βαίωνε και ο ίδιος βλέποντας πως η αμαξοστοιχία της «σωτηρίας του» 
είχε αναχωρήσει, οπότε παραμένει στο εξπρές και γραμμή για το Χιού
στον. Όμως απογοητεύτηκε όταν έμαθε από το πρακτορείο του Λονδίνου 
πως κανένα εισιτήριο δεν είχε κοπεί μετά τις 10.15 το βράδυ, ούτε και 
κανένας επιβάτης δεν είχε φτάσει στο Χιούστον χωρίς εισιτήριο. Σ' αυτό 
το σημείο ήταν αδύνατον να είχε συνεργάτη, γιατί ήταν αδύνατον να είχε 
προβλέψει την καθυστέρηση. Κιαν πάλι είχε προβλέψει αυτήν την ανωμα
λία; Εξαφάνιση ήταν αυτή, θα 'πρεπε να είχε προβλέψει τα πάντα. Έτσι 
κατέληξε σ’ ένα καινούργιο έλεγχο, όσον αφορά όλα τα εισιτήρια που 
είχαν κοπεί λίγες βδομάδες πριν την εξαφάνιση του οικονομολόγου από 
το Λονδίνο, το Μπίρμιγκχαμ, το Κόβεντρι και το Ράγκμπι, ελπίζοντας πως 
κάποιο απόκομμα εισιτηρίου θα του έριχνε κάποιο -  έστω αμυδρό -  φως 
για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Επίσης σκέφτηκε μήπως μπορούσε να 
τον βοηθήσει κάποιος από τους επιβάτες που συνταξίδευαν με τον Σιμόν 
Γ κραντ, οπότε κάλεσε όλους τους επιβάτες να παρουσιαστούν και να του 
δώσουν μία κατάθεση όσον αφορούσε το ταξίδι τους σ' εκείνο το συγκε
κριμένο δρομολόγιο. Η έκκληση του επιθεωρητή ανακοινώθηκε επίμονα 
από το ραδιόφωνο, και σ' αυτό ακριβώς το σημείο διασταυρώθηκαν οι 
δρόμοι του Επιθεωρητή Πήκοκ και του κύριου Μόντεγκιου Εγκ, ο οποίος 
έγραψε την ακόλουθη επιστολή:

«Προς τον Κύριο Επίτροπο της Αστυνομίας. Κύριοι. Έμαθα από τον 
Τύπο και από το B.B.C. πως θέλετε να επικοινωνήσετε με όλους τους 
επιβάτες που ταξίδεψαν με το εξπρές Μπίρμιγκχαμ/Λονδίνο στις 4 του 
περασμένου μήνα, θέλω λοιπόν να σας ενημερώσω πως βρισκόμουν σ' 
εκείνο το εξπρές από το Μπίρμιγκχαμ μέχρι και το Χιούστον -  στην 3η 
θέση, βέβαια -  , και να σας πω πως βρίσκομαι στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε πληροφορία μπορώ να σας δώσω. Λόγω του ότι εργάζομαι 
σαν αντιπρόσωπος των οινοπαραγωγών Πλούμετ και Ρόουζ, και ταξιδεύω 
πολύ συχνά, η διεύθυνση της κατοικίας μου δεν θα σας είναι καθόλου 
χρήσιμη, όμως σας εσωκλείω ένα κατάλογο των ξενοδοχείων που πρόκει
ται να χρησιμοποιήσω σύντομα και όπου θα μπορέσετε να με βρείτε στο 
άμεσο μέλλον. «Μετά τιμής», κατέληξε και έστειλε την επιστολή στον 
προορισμό της. Σαν αποτέλεσμα, αυτή η επιστολή έφερε μία πρόσκληση 
που παρακαλούσε τον κύριο Εγκ να πάει στην εμπορική αίθουσα «Η Γάτα 
και το Βιολί» στο Όντχαμ και να συναντηθεί με τον κύριο Πήκοκ.

«Χαίρ'' πολύ, κύριε Επιθεωρητά», είπε πάντα με ευγένεια ο Εγκ 
βλέποντας μπροστά του μία κολοσιαία παραγγελία κρασιών ή και μία παλιά 
ξεχασμένη γνωριμία «είμαι στη διάθεσή σας. Σε τι μπορώ να σας εξυπη
ρετήσω:».

Ο επιθεωρητής Πήκοκ ζήτησε να μάθει όλες τις λεπτομέρειες σχε
τικά με τον κύριο Εγκ, το λόγο που ταξίδευε εκείνη την ημέρα και όλα τα 
σχετικά. Ο έμπειρος πωλητής του διηγήθηκε το λόγο που βρισκόταν στο 
Μπίρμιγκχαμ και γιατί είχε επισπεύσει την επιστροφή του. Επίσης του 
είπε πως είχε πάει αρκετή ώρα στο σταθμό πριν πάει το τρένο, κι έτσι 
κατάφερε να βρει θέση.

«Και πολύ χάρηκα που βρήκα τελικά», συνέχισε ο κύριος Εγκ «γιατί 
ήταν αφόρητος ο συνωστισμοί εκείνη την ημέρα. Είχε πολύ κόσμο».

«Ναι! Αυτό το γνωρίζω αρκετά καλά», απάντησε ο επιθεωρητής 
Πήκοκ που είχε ταλαιπωρηθεί αρκετά με τους επιβάτες «φτάνει να σας 
πω πως καλέσαν όλους όσους είχε εκεί μέσα και τους ανέκριναν έναν 
έναν».

«Είναι κουραστικό! Σκέτη ταλαιπωρία», συμφώνησε ο κύριος Εγκ 
κουνώντας καταφατικά το κεφάλι του και δείχνοντας κατανόηση.

«Ψυχή για ψυχή δεν αφήσαμε από εκείνο το τρένο και μου ήρθαν και 
αρκετοί εντελώς άσχετοι που όμως σκόπευαν να κερδίσουν φήμη και
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δημοσιότητα».
«Δίκιο έχετε», ξαναείπε ο κύριος Εγκ κι ύστερα πρόσθεσε, «Αλή

θεια, τι θα πιείτε;».
0 κύριος Πήκοκ τον ευχαρίστησε και παρήγγειλε ένα ουίσκι με σόδα.
«Αλήθεια, θυμάστε σε ποιο ακριβώς σημείο του τρένου βρισκόσα

σταν;».
«Φυσικά!» απάντησε με προθυμία ο Μόντη. «Τρίτη θέση στους καπνι

στές, στο μεσαίο βαγόνι ακριβώς στη μέση του τρένου. Ξέρετε, είναι 
πολύ πιο ασφαλές εκείνο το μέρος. Ακόμα κι αν συμβεί κάποιο ατύχημα, 
το μεσαίο βαγόνι συνήθως είναι ασφαλέστερο. Καθόμουν στη θέση 
ακριβώς στη γωνία, δίπλα στο διάδρομο. Ακριβώς απέναντι μου υπήρχε 
μία φωτογραφία του Υπουργού της Γιορκ με δύο κυρίες και έναν κύριο, 
όλοι φορούσαν τις ενδυμασίες του 1904. Το παρατήρησα γιατί οι πάντες 
και τα πάντα γύρω από αυτήν τη φωτογραφία δεν είχαν καμία σχέση μ' 
εκείνη την εποχή. Κρίμα!».

«Χμμ! Μάλιστα1 Μήπως θυμάστε ποιος άλλος καθόταν εκεί πέρα όταν 
φτάσατε στο Κόβεντρι;».

Ο Μόντη μισόκλεισε τα βλέφαρά του προσπαθώντας να θυμηθεί τους 
συνεπιβάτες σ' εκείνο το ταξίδι.

«Δίπλα μου καθόταν ένας κοκκινομάλλης γεροδεμένος και φαλακρός 
κύριος, πολύ υπναράς. Είχε πιει κανένα δύο ποτηράκια, ήταν μεθυσμέ
νος. Αυτός μπήκε από το Μπίρμιγκχαμ. Δίπλα σ’ αυτόν ήταν ένας παχου
λός νεαρός κύριος, φαινόταν πως ήταν υπάλληλος. Το πρόσωπό του ήταν 
γεμάτο σπυριά. Μπήκε μετά από εμένα και μάλιστα σκόνταψε πάνω στο 
πόδι μου. Αμέσως μετά από αυτόν -  στην ακριανή θέση -  ήταν ένας 
ναύτης -  αυτός βρισκόταν εκεί όταν έφτασα. Ολη την ώρα μίλαγε με τον 
κύριο απέναντι του -  δηλαδή στην απέναντι γωνιακή θέση -  ο οποίος 
φαινόταν σαν να ήταν εφημέριος. Αυτό το λέω γιατί η εμφάνισή του ήταν 
ιδιαίτερα εντυπωσιακή. Το στρογγυλό κολλάρο, καπελάκι, το μουστάκι 
του, τα σκούρα γυαλιά του, τα ρόδινα μάγουλα και μίλαγε με το στιλ «πες 
-  μου καλέ -  μου -  άνθρωπε». Δίπλα στον εφημέριο ήταν, μμμμμμμ.. . , α 
ναι, ήταν κάποιος κύριος που κάπνιζε πίπα και θυμάμαι πως ο καπνός του 
ήταν πολύ βαρύς και βρώμαγε. Αυτός θα πρέπει να ήταν κάποιος μικρό -  
έμπορας, όμως δεν μπόρεσα να τον δω και τόσο καλά, γιατί διάβαζε την 
εφημερίδα του σχεδόν όλη την ώρα. Μετά ήταν και κάποιο καλό, άκακο θα 
λεγα, γεροντάκι που μάλλον είχε απόλυτη αναγκη από κούρεμα. Αυτό το 

λέω γιατί τα μαλλιά του ήταν αρκετά μακριά. Όμως δεν σήκωσε σχεδόν 
καθόλου τα μάτια του από ένα βιβλίο που κράταγε. Απένατί μου καθόταν 
κάποιος κύριος με μακριά γενειάδα, καστανόχρωμη, φόραγε ένα κίτρινο 
μανδύα, ένα μεγάλο καπέλο και φαινόταν ξένος. Αυτός ήρθε από το 
Μπίρμιγκχαμ, και ο εφημέριος από το Μπίρμιγκχαμ, όμως οι άλλοι δύο 
μπήκαν μετά από εμένα».
Ο επιθεωρητής χαμογέλασε καθώς έψαχνε ανάμεσα σ’ ένα τεράστιο 
μάτσο από έγγραφα «Είστε θαυμάσιος μάρτυρας, κύριε Εγκ. Μου δώσατε 
την πιο λεπτομερή περιγραφή που πήρα ποτέ μου. Φυσικά συμφωνεί με 
τις περιγραφές που πήρα από όλους τους άλλους επτά συνταξιδιώτες 
σας, -  ναι, έχετε μεγάλη παρατηρητικότητα».

«Η δουλειά μου είναι αυτή, κύριε επιθεωρητά», απάντησε ο Μόντη.
«Φυσικά, θα πρέπει να σας ενδιαφέρει το γεγονός πως εκείνος ο 

καλός, άκακος γέρος που ήθελε κούρεμα, είναι ο Καθηγητής Άμπελ- 
φουτ, έχει τεράστιο κύρος μέσα στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, είναι ο 
«εγκέφαλος» της Μαθηματικής Επιστήμης. Και μάλιστα σας περιέγραψε 
σαν ένα καστανόξανθο κύριο με ευγενικούς τρόπους».

«Τον ευχαριστώ πολύ για τα καλά του λόγια», είπε ο κύριος Εγκ.
«0 δε ξένος με τη μακριά καστανόχρωμη γενειάδα, είναι ο Δόκτωρ 

Σλέησερ και μένει στο Κιου εδώ και τρία χρόνια. Ο ναύτης, ο εφημέριος 
και άλλος ο μεθυσμένος με τη φαλάκρα, είναι όλοι καθαροί. Ελέγξαμε τα 
πάντα γύρω από το άτομό τους. Ο μικροέμπορας, που είπατε, είναι ένας 
αρκετά γνωστός κύριος, κάτοικος του Κόβεντρι και έχει σχέση με το 
Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Όσο για τον κύριο με 
τα οπυράκια στο πρόσωπο, είναι υπάλληλος των Κυρίων Μόρισον. Όλους 
τους ψάξαμε καλά. Επτά γενεές πίσω πήγαμε για τον καθένα. Τέλος

πάντων, θυμάστε αν όλοι όσοι ήταν εκεί κατέβηκαν στο Χιούστον; Ή 
μήπως κάποιος από αυτούς κατέβηκε στο Ράγκμπι;».

«Κανένας!» απάντησε πρόθυμος πάντα ο κύριός Εγκ. «Όλοι κατεβή- 
καμε στο Χιούστον».

«Κρίμα!» είπε ο επιθεωρητής κι ύστερα πρόσθεσε «Παρατηρήσατε 
μήπως κανέναν από όλους αυτούς τους επτά να πηγαινοέρχεται στο 
διάδρομο; Ή μήπως τίποτα άλλο περίεργο;».

«Όχι! Αυτός ο κύριος με τη μακριά γενειάδα πήγαινε κάπου κάπου 
στο διάδρομο. Φαινόταν λίγο ανήσυχος. Σκέφτηκα πως ίσως να μην 
αισθανόταν και τόσο καλά. Όμως δεν αργούσε και πολύ. Καθόταν λίγα 
μόνο λεπτά κι ύστερα ξανά επέστρεφε στη θέση του. Φαινόταν κάπως 
νευρικός, όχι και τόσο ευχάριστος τύπος, έτρωγε τα νύχια του όλη την 
ώρα, και κάτι μουρμούριζε στα γερμανικά, όμως».

«Έτρωγε τα νύχια του;» φώναξε ο επιθεωρητής.
«Ναι! Είναι πολύ αντιαισθητικό. Όπως λέει και το Εγχειρίδιο του 

Πωλητή «Τα χέρια τα εμφανίσιμα και τα περιοποιημένα κρατούν σφιχτά και 
σταθερά του εμπορίου τα γκέμια, όμως αν είναι απεριποίητα και με νύχια 
φαγωμένα τότε επηρεάζουν τον αγοραστή και την παραγγελία του να την 
ξανασκεφτεί», είπε ο Μόντη δείχνοντας τα δικά του νύχια και το πόσο 
περιποιημένες παλάμες είχε, κι ύστερα συνέχισε «Πάντως τα χέρια 
εκείνου του κύριου, κάθε άλλο παρά περιποιημένα ήτανε. Τα νύχια του 
ήταν φαγωμένα μέχρι τέρμα».

«Αυτό είναι πολύ περίεργο», τόνισε ο επιθεωρητής Πήκοκ «Τα χέρια 
του δόκτορα Σλέησερ είναι πολύ περιποιημένα. Τον ανέκρινα εχθές εγώ 
ο ίδιος και είμαι σίγουρος πως δεν την έχει αυτήν τη συνήθεια. Δεν 
μπορεί να την έκοψε έτσι απότομα. Αλήθεια, μήπως παρατηρήσατε 
τίποτε άλλο; Εννοώ σ’ εκείνον τον κύριο που καθόταν απέναντι σας;».

«Δεν νομίζω! Ναι! Μισό λεπτό! θυμάμαι πως κάπνιζε τα τσιγάρα το 
ένα πίσω απ’ το άλλο. Ένα έσβηνε άλλο άναβε. Πήγαινε στο διάδρομο και 
κράταγε ένα τσιγάρο που μόλις είχε ανάψει, κι ότανγύρναγε κράταγε ένα 
άλλο που είχε φτάσει σχεδόν στη μέση. Μάλιστα κάπνιζε τα Κορόνα τα 
μεγάλα -  καλά τσιγάρα, ξέρετε. Κάτι γνωρίζω κι εγώ από τσιγάρα».

Ο επιθεωρητής Πήκοκ χτύπησε απαλά το τραπέζι με την παλάμη του.
«Μάλιστα τώρα θυμάμαι», είπε, «θυμάμαι καλά που έχω δει ένα 

ζευγάρι νυχοφαγωμένα χέρια τώρα τελευταία. Βρε για το θεό. Όμως τι 
δουλειά έχει ο...».

Ο Μόντη τον κοίταξε απορημένος. Περίμενε να τον διαφωτίσει.
«0 Γραμματέας του Σιμόν Γκραντ. Αυτός υποτίθεται πως ήταν άρρω

στος με βαρύ κρυολόγημα και πως είχε μείνει στην πόλη όλη μέρα. Όμως 
που ξέρω εγώ πως όντως βρισκόταν εκεί; Ακόμα κι αν έχουν έτσι τα 
πράγματα, τι δουλειά είχε να βρίσκεται στο τρένο και μεταμφιεσμένος. 
Και τι δουλειά έχει ο δόκτορ Σλέησερ; Εμείς ψάχνουμε για τον Γκραντ,
τουλάχιστον..... ». 0 επιθεωρητής ξανασκέφθηκε για λίγο κι ύστερα
πρόσθεσε με πιο σοβαρό ύφος. «Δεν βλέπω να είναι δυνατόν αυτό. Τον 
γνωρίζουν καλά στο Κιου, τρία χρόνια τώρα. Φυσικά έχει χρόνια που 
λείπει από την πατρίδα του, όμως είναι πασίγνωστο άτομο, και μάλιστα 
έχει και γυναίκα, είναι παντρεμένος».

«Αλήθεια;» τον διέκοψε ο κύριος Εγκ δίνοντας έμφαση στον τόνο του.
«Τι; Εννοείτε πως έχει διπλή ζωή;», ρώτησε ο επιθεωρητής.
«Και διπλή γυναίκα. Διπλό γάμο, εννοώ», είπε ο κύριος Εγκ κι ύστερα 

πρόσθεσε «Επιτρέψτε μου να σας κάνω μία πολύ λεπτή ερώτηση, θα 
μπορούσατε να παρατηρήσετε μία ψεύτικη γενειάδα, εννοώ αν δεν 
υπήρχε λόγος να σας κινήσει την υποψία. Αν βρισκόσασταν σ’ ένα τρένο 
και καθόταν κάποιος απέναντι σας φορώντας ψεύτικα γένεια. θα τα 
παρατηρούσατε;».

«Όχι! Μόνο αν είχε δυνατό φωτισμό. Όμως τι θέλετε να πείτε, κύριε 
Εγκ; Αν ο Σλέησερ είναι ο Γκραντ, τότε ποιος ήταν ο κύριος που καθόταν 
απέναντι σας στο τρένο; Ούτε ο Σλέησερ τρώει τα νύχια του -  όπως το 
πιστοποίησα προσωπικώς -  ούτε ο Γκραντ, απ’ ό,τι έχω μάθει είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικός στην εμφάνισή του, δεν τον έχω δει ποτέ μου 
προσωπικώς».

587



«Αφού με ρωτάτε», απάντησε ο κύριος Εγκ «σας ρωτάω κι εγώ με τη 
σειρά μου. γιατί ο κύριος που ήταν στο τρένο να μην ήταν και οι τρεις;».

«Για ποιους τρεις;»
«Τον Γκραντ. τον Σλέησερ και τον Γραμματέα του Γκραντ».
«Δεν σας πολυκαταλαβαίνω, κύριε Εγκ».
«Εννοώ πως αν υποθέσουμε ότι ο Γκραντ είναι ο Σλέησερ, ένας 

γνωστός του Κιου. έχει έτοιμη τη θέση του, όλα τα λεφτά τα έχει 
καταθέσει στο όνομα Σλέησερ καί κανένας δεν μπορεί να ία αγγίξει. 
Περιμένει να κοπάσει η τρικυμία του Γκραντ και τότε να φύγει για κάπου 
στο εξωτερικό με τα λεφτό του. τις ανέσεις του όλα έτοιμα».

«Και ο γραμματέας;».
«Ο γραμματέας ήταν ο κύριος που είδα στο κέντρο μεταμφιεσμένος 

σε Σλέησερ. όπως άλλωστε και ο Γκραντ μεταμφιέζεται σε Σλέησερ εδώ 
και τρία χρόνια. Τουλάχιστον έτσι καταλαβαίνω εγώ».

«Και που ήταν ο Σλέησερ -  εννοώ ο Γκραντ;».
«Ήταν κι αυτός στο τρένο. Δηλαδή θα πρέπει να ήτανε στο τρένο», 

εξήγησε ο κύριος Εγκ.
«Εννοείται πως ήταν δύο στο τρένο;» ξαναρώτησε ο επιθεωρητής.
«Ναι, όπως φαίνεται. 0α πρέπει να ήταν και οι δύο πάνω στο τρένο. 

Φυσικά, εσείςείσαστε ειδικός σ' αυτά, όμως αφού με ρωτάτε, θα σας πω 
τη άποψή μου. Ήταν και Γκραντ, και παίζανε το «Εδώ Παπάς, Εκεί 
Παπάς» που λέει ο λόγος. Δηλαδή ο Γραμματέας μπήκε στο τρένο από το 
Μπίρμιγκχαμ μεταμφιεσμένος σε Σλέησερ. Ο Γκραντ μπήκε στο ίδιο 
τρένο από το Κόβεντρι πάντα σαν Γ κραντ. Στη διαδρομή που ακολούθησε 
μεταξύ Κόβεντρι και Ράγκμπι, κάποια στιγμή ο Γ κραντ σηκώνεται, πάει σε 
κάποιο αποχωρητήριο και μεταμφιέζεται σε Σλέησερ. Σε συμφωνία πάντα 
με τον γραμματέα του κάποια στιγμή και ο γραμματέας σηκώνεται, απο
χωρεί σ’ ένα άλλο σημείο του τρένου και παίρνει τη θέση του ο Γκραντ. 
που τώρα πια είχε μεταμφιεστεί σε Σλέησερ. Όταν φτάσαμε στο Ράγκμπι, 
ο γραμματέας παρέμεινε στο βαγόνι, ενώ ο Γκραντ προσποιήθηκε πως 
μπήκε μέσα στο τρένο, δηλαδή πως πήρε το τρένο από το Ράγκμπι. Μόνο 
μερικοί παρατηρητικοί είναι έτοιμοι να πάρουν ακόμα και όρκο πως ο 
Σλέησερ -  δηλαδή ο γραμματέας -  ήταν στο τρένο από το Μπίρμιγκχαμ, 
δεν κουνήθηκε από τη θέση του ούτε στον σταθμό του Κόβεντρι, ούτε 
στον σταθμό του Ράγκμπι και πήγε γραμμή στο Χιούστον. Αφού έδωσε ο 
Γκραντ την απαραίτητη δημόσια εμφάνιση πως πήρε το τρένο από το 
Ράγκμπι, ξανακρύφτηκε στο αποχωρητήριο και κάποια στιγμή, στη διάρ
κεια του ταξιδιού Ράγκμπι -  Χιούστον, ο γραμματέας του σηκώθηκε, 
αποσύρθηκε κάπου κρυφά και σε λίγο πήρε τη θέση του ο Γκραντ. 
Βλέπετε, απέφυγαν τελείως κάθε επαφή μεταξύ τους, δεν εμφανίστηκαν 
συγχρόνως. Ριψοκινδύνεψαν βέβαια στο σταθμό του Ράγκμπι, ο ένας 
Σλέησερ καθόταν στο βαγόνι, ενώ ο άλλος Σλέησερ ανέβαινε -  τάχα -  
εκείνη την ώρα στο τρένο, όμως μία στις χίλιες να βρισκόταν κάποιος που 
να το παρατηρούσε αυτό, κι όπως και δεν βρέθηκε κανένας.

Είναι όμως γεγονός πως δεν παρατήρησα καμία διαφορά μεταξύ του 
ενός Σλέησερ και του άλλου. Μόνο στο θέμα των τσιγάρων. Όμως κατά 
τα άλλα ήταν πανόμοιοι».

0 επιθεωρητής σκάφτηκε για λίγο τη θεωρία τόυ κύριου Εγκ.
«Και ποιος από τους δύο κατέβηκε σαν Σλέησερ στο Χιούστον;» 

ρώτησε τελικά τον παρατηρητικότατο κύριο Εγκ.
«0 Γκραντ, φυσικά. 0 γραμματέας θα έβγαζε τις γενειάδες και τα 

τοιαύτα, και θα κατέβαινε σαν γραμματέας, πάντα ρισκάροντας μία στις 
χίλιες να βρεθεί κάποιος να τον αναγνωρίσει».

0 κύριος Πήκοκ μουρμούρισε κάποια βρισιά. «Αν αυτό ήταν το σχέδιό 
τους», είπε «τότε τους έχουμε στο χέρι. Όμως μια στιγμή. Παρόλο που 
ήμουν σίγουρος πως υπήρχε μία κάποια συμπαιγνία στην όλη υπόθεση, 
υπάρχει ακόμα ένα ερωτηματικό. Πως είναι δυνατόν, αν έγιναν όπως τα 
λέτε, τα εισιτήρια να είναι στην εντέλεια, δηλαδή να ανταποκρίνονται 
στον αριθμό των επιβατών; Δεν μπορεί να ταξίδεψαν μ’ ένα εισιτήριο και 
οι δύο».

«Γιατί δεν μπορεί;» απάντησε ο κύριος Εγκ. Εγώ, συχνά, εννοώ όχι

και τόσο συχνά, πάντως αρκετές φορές έχω βάλει στοίχημα μ’ ένα κάποιο 
γνωστό μου πως θα ταξιδέψω με το δικό του εισιτήριο και πως θα περάσω 
το φράγμα των εισιτηρίων στο σταθμό χωρίς κανένα πρόβλημα. Και 
μάλιστα τα έχω κερδίσει όλα αυτά τα στοιχήματα».

«0α με υποχρεώνατε, κύριε», είπε ο επιθεωρητής «αν μου εξηγού
σατε αυτή τη μέθοδό σας. Πως το κάνετε δηλαδή;».

«Φυσικά!» απάντησε πρόθυμος ο κύριος Εγκ. «Το αγαπημένο μου 
ρητό, κύριε Επιθεωρητά. λέει πως την αλήθεια που ξέρεις πως θα πείσει 
και θα αρέσει, σπεύσε αμέσως να την πεις με κέφι και με άνεση.

Όσο για τη μέθοδό μου, έχει ως εξής: Αν ήμουν ο γραμματέας του 
Γ κραντ, θα έπαιρνα το τρένο από το Λονδίνο με εισιτήριο με επιστροφή. 
Δηλαδή, Λονδίνο/Μπίρμπιγκχαμ και Μπίρμιγκχαμ/Λονδίνο. Τελικά στην 
επιστροφή, όταν το εισιτήριο πέρναγε από τον τελευταίο έλεγχο στο 
Ράγκμπι, θα προσποιόμουν πως το έβαζα στην τσέπη μου, όμως στην 
πραγματικότητα θα το έχωνα κάπου στην άκρη του καθίσματος. Ύστερα 
θα σηκωνόμουν και θα έκανα μία μικρή βόλτα στο διάδρομο, και τελικά θα 
αποσυρόμουν κάπου κρυφά να μην μέ δει κανείς. Κάποια στιγμή θα 
έβγαινε ο Γκραντ, θα αναγνώριζε τη θέση μου από κάποια ταξιδιωτική 
τσάντα, ή κάτι παρόμοιο, και θα καθόταν στο κάθισμά μου. 0α έπαιρνε το 
εισιτήριό μου και θα το έβαζε στη δική του τσέπη. Όταν θα φτάναμε στο 
Χιούστον θα έβγαζα τη γενειάδα μου, τα γυαλιά μου κλπ και θα τα έβαζα 
στην τσέπη του παλτού μου, θα δίπλωνα το «ύποπτο» παλτό μου από τη 
μέσα πλευρά, κι έτσι ούτε θα φαινόταν καμία φουσκωμένη τσέπη, ούτε 
υπήρχε περίπτωση να μου πέσει τίποτα από αυτά στο πάτωμα. 0α κατέ
βαινα στο σταθμό του Χιούστον, σαν Γ ραμματέας πια. Φυσικά θα άφηνα να 
προηγηθεί ο Γκραντ, και εγώ θα ακολουθούσα λίγο πιο πέρα. Όταν 
περνούσε ο Γ κραντ τον έλεγχο των εισιτηρίων, τότε εγώ θα μπλεκόμουν 
σε μία ομάδα επιβατών και θα έκανα κάποια φασαρία για την καθυστέρηση 
της εξόδου. 0 εισπράκτορας θα με σταμάταγε και θα μου ζήταγε το 
εισιτήριό μου. Τότε εγώ, με κάποια αυθάδεια, θα του έλεγα πως του το 
έδωσα. Φυσικά εκείνος δεν θα το πίστευε και θα μου ζήταγε να κάνω λίγο 
στην άκρη και να περιμένω. Σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή ο Γ κραντ θα 
μου πέταγε το δικό του απόκκομα -  πάντα απαρατήρητα εννοώ -  και τότε 
εγώ θα έλεγα στον εισπράκτορα. Ορίστε κύριε το απόκομμά μου, είναι το 
εισιτήριο υπ’ αριθμό τάδε τάδε τάδε. Για κοιτάξτε στα αποκόμματα που 
έχετε μπροστά σας, δεν υπάρχει αυτός ο αριθμός; Τότε ο Εισπράκτορας 
θα κοίταζε, θα το έβρισκε και μάλιστα θα μου ζήταγε και συγνώμη. Φυσικά 
θα με άφηνε να φύγω ανενόχλητος, όμως κι αν ακόμα είχε υποψιαστεί 
κάτι, δεν θα μπορούσε να το αποδείξει, κι έτσι και ο γραμματέας πέρασε, 
και ο Γ κραντ είχε απομακρυνθεί αρκετά, και ο εισπράκτορας είναι καθα
ρός με τους λογαρισμούς του», κατέληξε.ο κύριος Εγκ.

«Μάλιστα!» είπε ο επιθεωρητής Πήκοκ κουνώντας καταφατικά το 
κεφάλι του και πρόσθεσε «Αλήθεια, πόσο συχνά το έχετε κάνει αυτό, 
κύριε Εγκ;».

«Όχι και τόσο συχνά, όμως ποτέ μα ποτέ στον ίδιο σταθμό. Βλέπετε 
και ο άλλος δεν είναι και τόσο χαζός. Κάποια στιγμή θα σου στήσει κάποια 
παγίδα», εξήγησε ο κύριος Εγκ, με κάθε ειλικρίνεια.

«Νομίζω πως θα πρέπει να ανακρίνω για μια ακόμα φορά το Δόκτορα 
Σλέησερ, τον γραμματέα και τον εισπράκτορα των εισιτηρίων στο Χιού
στον», κατέληξε ο επιθεωρητής Πήκοκ, κι ύστερα πρόσθεσε: -Ό μω ς δεν 
νομίζω, κύριε Εγκ, να κάνετε συχνή χρήση αυτού του μικροπαιχνιδιού που 
ξέρετε στους σταθμούς. Καμιά φορά καταντάει κακιά συνήθεια..,».

0 κύριος Εγκ γέλασε καλόκαρδα και απάντησε αναλόγως.
«Αλήθεια, μια και αναφέρεστε σε κακές συνήθειες, θα πιείτε ένα 

δεύτερο ουίσκι με σόδα;».

* Η Ντόροθυ Σέϊερς από τις γνωστότερες Αγγλίδες συγγραφείς αστυ
νομικών μυθιστορημάτων, (1893 -  1957) δημιούργησε τον «Λόρδο 
Πήτερ Ουίμσυ», κλασσική μορφή ντετέκτιβ. Μαζί του, αχώριστος 
βοηθός, ο «Μόντεγκιου Εγκ», ένος πανέξυπνος πωλητής.

Μετάφραση: Κατερίνα Μαΐστρου.
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Οριζόντια:

1. Τέτοιος Οργανισμός ε'ιναι το 
ΙΚΑ.

2. Το πραγματικό επώνυμο του 
Λοτί -  Καθαρόαιμο ελληνικό... 
ποτό (αντ.).

3. Καλύπτουν το μεγαλύτερο μέ
ρος του Γιασίν -  Ιταλός πολιτι
κός (πρώην Πρόεδρος Δημο
κρατίας).

4. Σχετική με ορυχεία (αιτιατική).
5. Ποτάμι που συνδέθηκε με μύ

θους της αρχαίας Αθήνας -  Ο 
δημιουργός του Κ. Υλώ (έναρ- 
θρος).

6. Μέσα συγκοινωνίας (αντιστρ.).
7. Μάρκα σοκολάτας -  Συγκρινό- 

μενα χαρακτηρίζονται έτσι...

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
8. Αρχικά γνωστής μας Κοινότητας 

-  Υποθετικό.

9. Έγραψε τα «Κομμάτια και θρύ- 
ψαλλα» -  Υπερδύναμη.

10. Αναπτύχθηκε στη Μικρά Ασία -  
Θυμίζει κάου -  μπόϋς...

11. Τα συναντάμε στον Ά μ λ ετ  -  
Τάφος των αρχαίων.

12. Ομηρική θάλασσα -  Θυμίζει 
άλογα και εξουσία.

Κάθετα:

1. Τόπος εξορίας των Παπών στη 
Γαλλία -  Συμπληρώνουν επω
νυμίες επιχειρήσεων.

2. Ό ,τ ι και 1 6 -Σ οβαρή  κατάσταση 
ασθενούς.

3. Η ταχύτητά του εκπληκτική -  
Συγκρινόμενο αποδεικνύεται...

4. Τα βρίσκουμε στη βασίλισσα -  
Ομόηχό του ο ιός.

5. Δ ιεθνής μουσικός όρος -  «Κά
νει.... », δεν είναι σίγουρος.

6. «.... παίρνει ο άνεμος», τίτλος 
μυθιστορήματος και τα ιν ίας -  
Άρθρο (αντ.)-Ό μο ιασύμφ ω να.

7. Χωρίζει τον άνθρωπο από τη γη 
-  Πολλές φορές χειρουργείτα ι.

8. Πόλη της Ιταλίας με ναυτικό πα
ρελθόν — Βρίσκεται στην Κε- 
φαλλονιά.

9. Ξενική κατάφαση (αντιστρ.) -  
Λίμνη της Αφρικής -  «.... Ρέμο», 
ευρωπαϊκό θέατρο.

10. Παλιός ηθοποιός μας (πρώτο 
γράμμα Κ και τελευτα ίο  Σ).

11. Ευρωπαϊκό ειδησεογραφικό 
πρακτορείο -  Εξερευνητής και 
παιχνίδι.

12. Πόλη της μεσημβρινής Γαλλίας.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Οριζόντια:
1. ΠΙΤΤΑΚΟΣ, 2. ΝΤΡΙΝΑ -  TAP, 

3. Ε ΙΕ-ΤΙΜ ΗΜ Α, 4. ΥΑ ΙΝ Α-Ν ΙΣ, 
5. ΣΥΝΑΓΩΓΗ, 7. ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ, 8. 
ΙΔΑΣ, 9. ΚΗΡΑΛΟΙΦΕΣ, 10. ΑΝ Α-  
ΑΣΤΕΙΟ.
Κάθετα:

1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ, 2. ΙΤΙΑ -  ΑΡ
ΔΗΝ, 3. ΤΡΕΙΣ -  ΙΑΡΑ, 4. ΤΙ -  
ΝΥΑΣΣΑ, 5. ΑΝΤΑΝΤΕ -  ΛΑ, 6. ΚΑΙ
-  ΑΝΥΤΟΣ, 7. IT, 8. ΣΤΗΝΩ -  
ΕΕΦΕ, 9. Α Μ ΙΓΩ Ν -Ε Ι, 10. ΚΡΑΣΗ
-  ΟΣΜΗ.
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Κύριο
Αυδρέα Καλόγερό 
Στρατηγό - Αρχηγό Ε Λ .Α Σ .
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Αγαπητέ κύριε Καλόγερό,

Επιθυμώ υα σας εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες για τηυ εξαιρετική 
προσπάθεια που κατέβαλε η Ελληνική Αστυνομία ώστε η επίσκεψη του 
Πρωθυπουργού της Τουρκίας, κ, Οξάλ, στη χώρα μας να εξελιχθεί 
απρόσκοπτα και σε κλίμα πλήρους ασφάλειας.

Παρακαλώ να διαβιβάσετε τις ευχαριστίες μου σε ολόκληρη την ηγεσία 
της Ε Λ .Α Σ .  καθώς και στις αστυνομικές δυνάμεις που εξασφάλισαν 
την επιτυχία της επίσκεψης αυτής.

•  Σε ευχαριστήρια επιστολή του, ο κ. Ν ικόλαος Κρητι
κός αναφέρει ό τι θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαρ ι
στήσει θερμά την Ελληνική Αστυνομία, και ιδ ια ίτερα 
τον κ. Αθηνόδωρο Τράπαλη. για το ζήλο του και την 
αφοσίωσή του στο υπηρεσιακό καθήκον, αποτέλε
σμα των οποίων ήταν η επ ιτυχία των προσπαθειών 
του για την ανεύρεση του κλεμένου Ι.Χ.Ε. αυτοκ ινή 
του του. Τονίζει, ακόμα, ότι τέ το ια  όργανα τιμούν 
την Ελληνική Αστυνομία και υπογραμμίζουν κατά 
τον καλύτερο τρόπο την αποστολή της.

•  Ο κ. Ιωάννης Κωστάρας συγχαίρει με επιστολή του 
στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον υπαστυνόμο 
Δημήτρη Αναστόπουλο που υπηρετεί στη Δημη- 
τσάνα Γορτυνίας για την άψογη συμπεριφορά και 
την εν γ έν ε ι στάση του προς τους πολίτες.

•  Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αθηνών ευχαρ ιστεί με 
επιστολή του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, 
τον Δ ιο ικητή και τους άνδρες του Αστυνομικού Στα
θμού Σχηματαρίου Α ττικής για την καταδίωξη και 
σύλληψη λαθροθηρών στην περιοχή Σχηματαρίου.

•  Το Κέντρον Ελευθέρω ν-Φ ιλοσοφ ικώ ν-Κ ο ινω νικώ ν 
Σπουδών Θεσσαλονίκης (ΚΕΦΚΣ) ευχαρ ισ τε ί τ ις  
Δ ιευθύνσεις  Τάξης και Ασφάλειας · Θεσσαλονίκης 
για την επιτυχή αντιμετώπιση του θέματος της 
κατάληψης του Κέντρου από ομάδα αντιπροσώπων 
φοιτητώ ν Ψ υχολογίας -  Κοινωνιολογίας του Α.Π.Θ.

•  Ο Αστυφύλακας Κωνσταντίνος Σαμπάνης ευχαρ ι
στεί τους συναδέλφους του αστυνομικούς Γεώργιο 
Γιαννόπουλο οδηγό πληρώματος και Απόστολο 
Μπεκιώτη συνοδό της υπηρεσίας Αμέσου Δράσεως

για την έγκαιρη μεταφορά του γιου του Νικόλαου 
στο νοσοκομείο Παίδων μετά από εισρόφηση που 
έπαθε κατά την ώρα του ύπνου.

•  Ο κ. Σταμάτης Δημάκης ευχαρ ιστεί θερμά και συγ
χα ίρει με επιστολή του προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., 
τον Δ ιο ικητή του Αστυν. Σταθμού Γλυκών Νερών 
Αττικής Αναστάσιο Αθανασιάδη, τον Αρχιφύλακα 
Ηλία Τσιροβασίλη και τους άνδρες του Σταθμού οι 
οποίοι εμόχθησαν κυρ ιολεκτικά και πέτυχαν μέσα 
από αντίξοες συνθήκες να εξιχνιάσουν κλοπή σε 
βάρος του και να ανακαλύψουν τους δράστες.

» Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αναγέννηση Ιεράπετρας κ. 
Γεώργιος Χρυσός με τηλεγράφημά του ευχαριστεί 
και συγχαίρει τον Δ ιο ικητή Θεόδωρο Φράγκο τον 
Υποδιοικητή Ιωάννη Παναγιάρη και τον αρχιφύλακα 
Παναγιώτη Κουτσοδημητρόπουλο για την επιτυχία 
στην εξυχνίαση της υπόθεσης δωροδοκίας που 
έγ ινε σε βάρος του Σωματείου.

•  Ο κ. Ανδρέας Μουλάς ευχαρ ιστεί τον Δ ιο ικητή του 
Αστυνομικού Τμήματος Βάρδας Ηλείας Αστυνόμο Β' 
Κωνσταντίνο Μπαλάτσο για τη φροντίδα του να 
μεταφ έρει τον επιστολογράφο στο Νοσοκομείο Πα- 
τρών Ά γ ιο ς  Ανδρέας μετά από σύγκρουση του αυ
τοκινήτου του με γεωργικό ελκυστήρα και τραυμα
τισμό του, την 5η Φεβρουάριου.

•  Ο Δήμος Αταλάντης με επιστολή του προς τον Αρ
χηγό της ΕΛ.ΑΣ. τον ευχαρ ιστεί θερμά για το 
προσωπικό του ενδιαφέρον προς οικονομικήν εν ί
σχυση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης.
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ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο δεκάλογος του οδηγού Ο δεκάλογος του πεζού
1. Ποτέ να μην παραβιάζουμε το «κόκκινο» και φυσικά το 

«κίτρινο» ούτε το ενδεικτικά σήματα των πινακίδων κυκλοφο
ρίας.

2. Να υπακούουμε πάντα στα σήματα των τροχονόμων που 
ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

3. Οι μεγάλες ταχύτητες σκοτώνουν. Να τρέχουμε όσο γρά
φουν οι πινακίδες που ρυθμίζουν την κυκλοφορία.

4. Να αποφεύγουμε τα αντικανονικά προσπεράσματα γιατί 
προκαλούν μετωπικές συγκρούσεις, που συνήθως είναι θανατη
φόρες. Ακόμα, να μην κινούμαστε ποτέ στο αντίθετο ρεύμα 
πορείας, ούτε πάνω ή κοντά στη μεσαία διαχωριστική λωρίδα, 
αλλά όσο γίνεται πιο δεξιά στο δρόμο.

5. Να κρατάμε τις κανονικές αποστάσεις από τα προπορευό- 
μενα οχήματα.

6. Να μην αλλάζουμε λωρίδες κυκλοφορίας απότομα και 
χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.

7. Να φοράμε οπωσδήποτε τις ζώνες ασφαλείας και να βά
ζουμε τα παιδιά στα πίσω καθίσματα.

8. Να μην οδηγούμε ποτέ όταν έχουμε καταναλώσει μεγάλη 
ποσότητα οινοπνευματωδών ποτών, ούτε όταν είμαστε πολύ κου
ρασμένοι.

9. Να μην κάνουμε χρήση εκτυφλωτικών φώτων γιατί «τυφλώ
νουμε» τον οδηγό που είναι απέναντι μας και μπορεί να πέσει 
πάνω μας.

10. Να μάθουμε να οδηγούμε υποχωρητικά.
Ας μη θεωρούμε το διπλανό οδηγό ανταγωνιστή μας.
Ας αφήσουμε να μας προσπεράσουν έστω και αν κορνάρουν 

προκλητικά.
Ας παραχωρήσουμε την προτεραιότητά μας σε κάποιο πιο 

«βιαστικό».
Ας αφήσουμε τους διαπληκτισμούς και τα σκληρά λόγια' η 

ανεκτικότητα ηρεμεί και εμάς.

1. Κανένας δεν εξαιρείται του κινδύνου. Ο σιδερένιος αντί
παλος, το αυτοκίνητο, δεν αναγνωρίζει σεβαστές ηλικίες, 
προσωπικές αξίες και νεανικές καλλονές.

2. Πεζοί αναθεωρείστε όλες τις μέχρι τώρα αντιλήψεις σας 
επάνω στο κυκλοφοριακό. Μάθετε τους κανόνες κυκλοφορίας, 
κάνετέ τους συνήθεια και δημιουργείστε αρχές κυκλοφοριακές.

3. Βαδίζετε πάντοτε πάνω στο πεζοδρόμιο.
4. Όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο βαδίζετε αντίθετα προς την 

κίνηση των αυτοκινήτων.
5. Όταν συνοδεύετε παιδιά ενώ βαδίζετε στο πεζοδρόμιο ή 

στο έρεισμα του δρόμου, τοποθετείστε τα προς το μέρος των 
οικοδομών και όχι προς το μέρος των αυτοκινήτων. Μην τα 
αφήνετε ποτέ από το χέρι σας.

6. Την νύχτα βαδίζοντας κατά μήκος του πεζοδρομίου ή του 
ερείσματος, φροντίστε να κρατάτε (αν δεν φοράτε λευκά ενδύ
ματα) κάποιο αντανακλαστικό αντικείμενο ή ηλεκτρικό φανό.

7. Στις διασταυρώσεις, όπου υπάρχει ρυθμιστής τροχονόμος, 
περνάτε μόνον όταν ο τροχονόμος σας ανοίγει το ρεύμα. Μάθετε 
την έννοια των σημάτων του τροχονόμου διότι δεν είναι μόνο για 
τα αυτοκίνητα αλλά και για σας.

8. Να περνάτε πάντοτε από τις διαβάσεις πεζών. Περιμένετε 
να ανάψει το πράσινο φως, όπου υπάρχει σηματοδότης, και 
ξεκινήστε αφού προηγουμένως σταματήσουν τα αυτοκίνητα.

9. Μην κατεβαίνετε ποτέ στον δρόμο πριν ελέγξετε την 
κυκλοφορία. Όταν είστε πίσω από λεωφορείο ή άλλο μεγάλο 
όχημα μη βγαίνετε απότομα στον δρόμο. Περιμένετε να φύγει 
πρώτα και περάστε αφού προηγουμένως ελέγξετε το δρόμο.

10. Όταν περνάτε το δρόμο εκτός διαβάσεων μην αποσπάτε 
αλλού την προσοχή σας. Διασχίστε το δρόμο κάθετα -  ποτέ 
διαγώνια -  και χωρίς φυσικά να τρέχετε. Η πορεία σας να είναι 
πάντα ευθεία, σταθερή και αποφασιστική.




