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Του Χρήστου Τσουραμάνη 
Δικηγόρου-Εγκληματολόγου

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η εμφάνιση και η ανησυχητική εξέλιξη της πολιτικής τρομοκρατίας 
στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα σε παγκόσμια κλίμακα, 

είναι ένα φαινόμενο πολιτικό, που η ερμηνεία του αποκτά ιδιαίτερη 
σημασία, τόσο για τις χώρες που έχουν έντονα δοκιμαστεί από τη 
δράση τρομοκρατών, όσο και γι’ αυτές που δεν έχουν ανάλογες 

εμπειρίες. Η ερμηνεία του πολιτικού αυτού φαινομένου θα 
βοηθήσει τις πρώτες να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για την 

αντιμετώπισή του, ενώ θα οδηγήσει τις άλλες στην εφαρμογή μιας 
πολιτικής που θα εμποδίσει να ωριμάσουν οι παράγοντες που 

ευνοούν την εμφάνιση τρομοκρατικών ενεργειών.
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Η ερμηνεία της τρομοκρατίας υπήρξε το αντικείμενο ενός 
σημαντικού αριθμού βιβλίων, άρθρων και σχολίων, που εί
δαν το φως της δημοσιότητας στις χώρες που αντιμετώπι
σαν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στον ευρωπαϊκό χώρο 
τέτοιες χώρες ήταν η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία, η Βόρεια 
Ιρλανδία, η Γαλλία και σε μικρότερη κλίμακα η Ελλάδα. Στη 
Νότια Αμερική, τρομοκρατικές ενέργειες έγιναν στη Βραζι
λία. στην Αργεντινή και στην Ουρουγουάη. Στη Βόρεια Αμε
ρική, το φαινόμενο εμφανίστηκε στις Η.Π.Α. και στον Καναδά. 
Από τις Ασιατικές Χώρες, τρομοκρατικές εκδηλώσεις γνώ
ρισαν βασικά η Τουρκία, η Περσία, ο Λίβανος κ.ά.

Διαπιστώνουμε λοιπόν, πως οι ρίζες της πολιτικής τρομο
κρατίας είναι απλωμένες σε κάθε μέρος του πλανήτη μας, 
απειλώντας με εκατόμβες αθώων θυμάτων τις χώρες που εμ
φανίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη 
της τρομοκρατίας.

Τι εννοούμε όμως με τον όρο πολιτική τρομοκρατία; Ο Paul 
Wilkinson την ορίζει ως

ιιέναν καταναγκαστικό εκφοβισμό. Είναι η συ
στηματική χρήση δολοφονιών και καταστροφών 
ή η απειλή πραγματοποίησήίτους, με σκοπό τον 
εκφοβισμό ατόμων, ομάδων, πολιτικών σωμά
των ή της κυβέρνησης, για να δεχτούν τις πο
λιτικές απαιτήσεις των τρομοκρατών».

Ο Walter Laqur θεωρεί την πολιτική τρομο
κρατία ως «τη χρήση συγκεκριμένης βίας από 
μια ομάδα, για την επίτευξη πολιτικών σκοπών, 
που συνήθως στρέφεται εναντίον της κυβέρνη
σης μιας χώρας και λιγότερο συχνά εναντίον 
κάποιας άλλη ομάδας, τάξης ή πολιτικού 
κόμματος».

Η πολιτική τρομοκρατία ορίστηκε ακόμη ως 
«ένα οργανωμένο σύνολο πράξεων βίας, που έ
χουν σκοπό: α) να δημιουργήσουν ατμόσφαιρα 
απελπισίας ή φόβου στο κοινό, και β) να κλονί
σουν την πίστη των πολιτών στο σύστημα δια
κυβέρνησής τους και να τους κάνουν να 
πιστέψουν πως βρίσκεται σε κίνδυνο και η προ
σωπική τους ασφάλεια ακόμη. Αυτό σημαίνει 
πως η τρομοκρατία είναι μια πολιτική, ένας τρό
πος έκφρασης ατόμων και ομάδων, που χρησι
μοποιούν τη βία για να πετύχουν τους 
πολιτικούς τους σκοπούς. Η πολιτική αυτή χα
ρακτηρ ίζει από μια σειρά πράξεων βίας -  δο
λοφονίες, απαγωγές, ληστείες, αεροπειρατείες 
κ.λπ. -  που την καθιστούν παράλογη και αυ
θαίρετη».

Η προσωπική μας άποψη είναι ότι η τρομοκρατία πρέπει 
να θεωρήθει ώς ένα σύνολο εγκληματικών πράξεων βίας και 
τρόμου, που γίνονται: α) για να δημιουργήσουν εντυπώσεις, 
β) για να επηρεάσουν τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, και γ) 
για να καταστρέψουν και να εκμηδενίσουν την κρατούσα πο
λιτική και κοινωνική τάξη.

Η πολιτική τρομοκρατίας είναι το μέσο δράσης διαφόρων 
πολιτικών ομάδων που χαρακτηρίζονται από ακραία πολιτι
κή ιδεολογία και με τον τρόπο αυτό επιδώκουν να προκαλέ- 
σουν την προσοχή του κοινού ή να αποκτήσουν πολιτική 
δύναμη. Οι ομάδες αυτές δε θέλουν ή δεν έχουν τις απαραί
τητες δυνατότητες να λειτουργήσουν μέσα στα πλαίσια της 
κρατούσας πολιτικής τάξης.

Τα μέλη των ομάδων αυτών, οι τρομοκράτες, είτε πρόκει
ται για τους δολοφόνους που έδρασαν στους Ολυμπιακούς 
αγώνες του Μονάχου το 1972, είχε γ ι’ αυτούς που σκότωσαν 
τον Ιταλό πολιτικό ηγέτη Aldo Moro, είτε γ ι’ αυτούς που 
ισχυρίζονται -  όταν αυτό δεν είναι αλήθεια -  ότι κάνουν τρο
μοκρατικές πράξεις για την πολιτική ανεξαρτησία της χώρας 
τους, πρέπει να θεωρούνται απεχθείς εγκληματίες. Κι αυτό, 
γιατί οι πράξεις τους, στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων, 
είναι εγκληματικές και στρέφονται ακόμη και εναντίον αθώων

πολιτών.
Οι τρομοκράτες διακρίνονται από μια βαθιά, φανατική και 

παράλογη πίστη σε κάποιον αδιόρατο -  ίσως -  πολιτικό σκο
πό και είναι αποφασισμένοι ακόμη και να πεθάνουν γ ι’ αυ
τόν" έτσι, αδιαφορούν για κάθε έννοια ηθικής και δικαίου. Το 
«πιστεύω» τους είναι πως αξίζει η θυσία έστω και ενός αθώ
ου ατόμου, αρκεί να πετύχουν οι άνομοι εγκληματικοί σκο
ποί τους. Είναι λοιπόν φυσικό να πάρει η κοινωνία τα 
αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των 
τρομοκρατών. Ο κίνδυνος που την απειλεί είναι άμεσος και 
καταστροφικός, και πρέπει να αντιμετωπιστεί με δραστικά 
μέτρα. Στο σημείο αυτό όμως θα φανεί και η δημοκρατική υφή 
της κάθε κοινωνίας. Η πιθανή κατάχρηση στην εφαρμογή των 
μέτρων που θα πορθούν, θα πυκνώσει τις τάξεις των τρομο
κρατών. Αντίθετα, η ορθολογιστική και ακριβοδίκαιη εφαρ
μογή τους, θα εξασφαλίσει τη σύμπραξη των πολιτών.

Ψυχολογία της τρομοκρατίας

Η ψυχολο /ία  της μορφής της τρομοκρατίας στην οποία α
ναφερόμαστε, περιλαμβάνει την εξέταση πέντε ειδικότερων 
ψυχολογικών παραγόντων, που συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην πραγματοποίηση τρομοκρατικών ενεργειών. Οι παρά
γοντες αυτοί είναι:

α) ο σκοπός των τρομοκρατών
β) η ψυχολογική τους κατάσταση
γ) η αντίδραση του κοινού στις ενέργειές τους,
δ) ο φόβος που προκαλούν οι τρομοκρατικές ενέργειες, και
ε) η επιθυμία των τρομοκρατών για δημοσιότητα.

Ο σκοπός των τρομοκρατών αποτελεί και το σκοπό ύπαρ
ξης της ομάδας τους. Κατά συνέπεια είναι ο συνδετικός τους 
κρίκος και γ ι’ αυτόν αγωνίζονται. Οι τρομοκράτες πιστεύουν 
απόλυτα το σκοπό τους και δέχονται να θυσιάσουν ακόμη και 
τη ζωή τους για την πραγματοποίησή του. "Ετσι, αποδέχον
ται αναντίρρητα οποιαδήποτε πράξη που συντελεί στην επι
τυχία του σκοπού τους.

Οι τρομοκράτες έχουν πολιτικό σκοπό, γιατί επιθυμούν να 
ανατρέψουν την κρατούσα πολιτική τάξη και στρέφονται ε
ναντίον της. Πιστεύουν πως θα πλήξουν καίρια μια πολιτεία 
και θα την καταστρέψουν, αν πολεμήσουν τα ψυχολογικά σύμ
βολα που τη στηρίζουν" τέτοια είναι οι πολιτικοί ηγέτες, η 
αστυνομία, οι σημαντικές προσωπικότητες, τα όργανα ασφά
λειας κ.ά.

Έχοντας αυτούς τους στόχους, και γνωρίζοντας ότι για 
διάφορους λόγους δεν μπορούν να τους πραγματώσουν με 
νόμιμα μέσα, οι τρομοκράτες διαμορφώνουν την ανάλογη ψυ
χική διάθεση, που ευνοεί την καταφυγή στη χρήση βίας. Αν
τιλαμβάνονται ότι χρησιμοποιώντας βία, θα κλονίσουν 
ταυτόχρονα την πίστη των πολιτών σ’ αυτούς που κυβερνούν, 
λυτό θα γίνει, γιατί η πετυχημένη χρήση της βίας από τους
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τρομοκράτες με τη μορφή δολοφονιών, τραυματισμών, απα
γωγών γνωστών προσωπικοτήτων ή μαζικών καταστροφών 
οικοδομημάτων, μέσων συγκοινωνίας κ.λπ., θα προκαλέσει 
ανασφάλεια στους πολίτες και θα τους κάνει να μέμφονται 
αυτούς που στις ενέργειες τους απαντούν μ’ αυτό τον τρό
πο οι τρομοκράτες.

Η ψυχολογική κατάσταση του τρομοκράτη ενισχύεται ε
πίσης από τον τρόπο που θα αναπτύξει τη δράση του. Ο τρό
πος αυτός στηρίζεται στον αιφνιδιασμό του θύματός του. 
Πιστεύει ότι έτσι και η ενέργεια του σίγουρα θα πετύχει και 
αυτός θα κατορθώσει να διαφύγει από τους τυχόν διώκτες 
του. Αλλά, όπως είπαμε, ο τρομοκράτης είναι αφοσιωμένος 
στο σκοπό του, και ενδιαφέρεται ελάχιστα αν θα επιζήσει με
τά την πράξη του. Εκείνο που κυρίως τον ενδιαφέρει είναι 
η επιτυχία της και γ ι’ αυτήν προσφέρει τα πάντα.

Οι τρομοκράτες ενδιαφέρονται να εξασφαλίσουν, αν όχι 
την έγκριση, τουλάχιστον τη σιωπηρή αποδοχή ή έστω την 
ανοχή του κοινού για τις ενέργειές τους. Η ευνοϊκή στάση 
του κοινού, που προσπαθούν να την εξασφαλίσουν διακηρύσ
σοντας ότι αγωνίζονται για χάρη του, μπορεί να τους προ
σφέρει πολλά. Από οικονομική ενίσχυση, ως και προστασία 
σε περίπτωση που καταδιώκονται. Γιαυτό επιδιώκουν με κά
θε τρόπο να εξασφαλίσουν την εύνοια του κοινού, και προ
σπαθούν να δικα ιολογήσουν τις εγκληματικές τους 
ενέργειες.

Η τρομοκρατία προκαλεί αίσθημα φόβου κι αυτό ακριβώς 
αντιπροσωπεύει την καρδιά και τον πυρήνα της ψυχολογίας 
της. Μιά μικρή, αδύναμη ομάδα, όπως είναι η τρομοκρατική, 
που τα μέλη της διακρίνονται για το φανατισμό τους, δε δια
θέτει πολλά αποτελεσματικά όπλα στο μικρό της οπλοστά
σιο. Σ’ αυτά ανήκουν η βία, ο αιφνιδιασμός, η δημιουργία 
εντυπώσεων, η κινητικότητα, αλλά κυριότερα η ικανότητα της 
πρόκλησης φόβου και ανησυχίας στους πολίτες. Σ’ αυτό συμ
βάλλουν η πετυχημένη δράση της και η αδυναμία των αρχών 
να συλλάβουν τα μέλη της. Παράλληλα, θα φαίνονται τα τρω
τά σημεία μιάς Πολιτείας, που οι τρομοκράτες τα εκμεταλ
λεύονται, για να δώσουν στην κοινή γνώμη μια εικόνα 
δυσανάλογη με τις πραγματικές τους δυνατότητες.

Η παραπλανητική αυτή εικόνα, που δίνει τεράστιες διαστά
σεις στον κίνδυνο που πραγματικά απειλεί τους πολίτες, δη
μιουργεί πανικό" αυτόν εκμεταλλεύονται άριστα οι 
τρομοκράτες, για να πετύχουν το σκοπό τους.

Στο μεταξύ, ο φόβος προκαλεί φόβο και υστερία, που μπο
ρεί ενδεχόμενα με τη σειρά τους να προκαλέσουν την υπερ
βολική αντίδραση της Πολιτείας. Η κατάσταση αυτή ευνοεί 
τους τρομοκράτες, που ισχυρίζονται ότι αυτοί είναι τα θύματα 
κι όχι οι θύτες, αφού, τα μέλη τους που συλλαμβάνονται. αν
τιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σκληρότητα.

Ο φόβος λοιπόν των πολιτών, που οφείλεται στις αποτρό
παιες ενέργειες των τρομοκρατών, και που ενισχύεται από 
την αδυναμία των αρχών να τους εξουδετερώσουν, είναι έ
νας σημαντικότατος ψυχολογικός παράγοντας, που ενισχύ
ει την τρομοκρατία. Παράλληλα με το φόβο υπάρχει και η

δημοσιότητα, που κάνει μια μικρή και αδύναμη τρομοκρατι
κή ομάδα να φαίνεται ισχυρή και δυνατή. Η πετυχημένη χρή
ση της βίας, αν παρουσιαστεί στο κοινό κατάλληλα, μπορεί 
εύκολα να δώσει ανησυχητικές διαστάσεις στην εικόνα των 
τρομοκρατών. Αλλά για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε αναλυ
τικά παρακάτω.
Η οργάνωση των τρομοκρατικών ομάδων

Η πετυχημένη δράση μιας τρομοκρατικής ομάδας εξαρτά- 
ται σε μεγάλο βαθμό από την καλή της οργάνωση κι από τον 
τρόπο δράσης της. Βασική οργανωτική αρχή των περισσό
τερων τρομοκρατικών ομάδων είναι ο διαχωρισμός τους σε 
μικρές, ολιγομελείς ομάδες. Επικεφαλής των ομάδων βρίσκε
ται η ηγετική, θα λέγαμε, ομάδα, που δίνει τις γενικές κατευ
θύνσεις της τρομοκρατικής δράσης" δηλαδή επιλέγει τους 
στόχους, καθορίζει το χρόνο και τον τρόπο δράσης, επιλέ
γει τα μέλη που θα δράσουν, διατηρεί διασυνδέσεις με άλ
λες συγγενείς ομάδες, φροντίζει .γ ια  την απόκτηση 
οικονομικών πόρων, καθώς και για την ασφάλεια και την εκ
παίδευση των μελών της.

Ο διαχωρισμός σε πολλές μικρές ομάδες οφείλεται σε δυό 
λόγους. Ο πρώτος και σημαντικότερος είναι η ασφάλεια των 
μελών. Τα μέλη των διαφόρων υπο-ομάδων δεν γνωρίζονται 
μεταξύ τους. "Ετσι, αν κάποιο απ’ αυτά συλληφθεί από την 
αστυνομία και κάνει αποκαλύψεις, δε θα προδώσει πολλούς 
από τους συντρόφους του, έστω κι αν το θέλει. Για τον ίδιο 
λόγο, τα διάφορα μέλη των υπο-ομάδων γνωρίζουν ελάχιστα 
πραγματα για τους αρχηγούς, τα καταφύγια, τους μελλοντι
κούς στόχους κ.λπ.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι οι διάφορες υπο-ομάδες εξει
δικεύονται σε διαφορετικούς τομείς δράσης. ' Ετσι, τα μέ λη 
της μιάς απ’ αυτές εκπαιδεύονται στις αεροπειρατίες της άλ
λης στις ληστείες, της τρίτης στις ανατινάξεις ή στους εμ
πρησμούς κτιρίων, αυτοκινήτων κ.λπ. "Ετσι γίνεται κατανομή 
της δράσης κατά τομείς, και οι αποστολές εκπληρώνονται 
από ειδικά εκπαιδευμένα μέλη.

Ένας σημαντικός αριθμός καταφυγίων, διεθνών διασυν
δέσεων και προσώπων που βλέπουν με «συμπάθεια» τη δρά
ση των τρομοκρατών, συμπληρώνει την οργανωτική δομή 
μιάς τρομοκρατικής ομάδας.

Απαραίτητη όμως, προϋπόθεση για την οργάνωση μιάς 
τρομοκρατικής ομάδας είναι η ύπαρξη των απαραίτητων οι
κονομικών πόρων. Γ ια να μπορέσει η ομάδα να αναπτύξει α
ξιόλογη δράση, πρέπει να έχει ανάλογη οικονομική άνεση. 
Τα χρήματα χρειάζονται για τη μίσθωση καταφυγίων, την έκ
δοση πλαστών διαβατηρίων, την προμήθεια εκρηκτικών υλών, 
την εξαγορά συνειδήσεων και πληροφοριών που εμφανίζουν 
ενδιαφέρον, και για πολλούς άλλους λόγους που εξαρτών- 
ται από τις περιστάσεις. Συνηθισμένοι τρόποι απόκτησης χρη
μάτων είναι η είσπραξη λύτρων από απαγωγές, οι ληστείες 
τραπεζών και χρηματαποστολών και η οικονομική βοήθεια 
που της προσφέρουν οι λεγόμενοι «συμπαθούντες» που συ
χνά είναι αρκετά αξιόλογη.

Οι τρομοκράτες έχουν πάντοτε ανάγκη από τη λαϊκή υπο
στήριξη, γιαυτό και προσπαθούν να δικαιολογούν τις εγκλη
ματικές τους πράξεις με τον ισχυρισμό ότι ενεργούν για την 
προάσπιση των λαϊκών συμφερόντων. Έτσι, πολλές φορές 
καταφέρνουν να πάρουν ορισμένους πολίτες με το μέρος 
τους, κι αυτοί τους ενισχύουν οικονομικά, είτε γιατί πραγ
ματικά πιστεύουν στην αναγκαιότητα της δράσης τους, είτε 
γιατί εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα, που ταυτίζονται 
με εκείνα των τρομοκρατών.

Η καλή οργάνωση των τρομοκρατικών ομάδων στηρίζεται 
και σε ορισμένους άλλους παράγοντες. Σ’ αυτούς ανήκουν: 
α) τα μέτρα ασφαλείας που παίρνουν τα μέλη της ομάδας ώ
στε να μη συλληφθούν από την αστυνομία, καθώς και τα μέ
τρα ασφάλειας που παίρνει η ηγεσία της ομάδας, ώστε να 
μη διεισδύσουν στις τάξεις της όργανα της ασφάλειας της 
Πολιτείας" β) η πληροφόρηση που έχει σχετικά με τις κινή
σεις των αντιπάλων της και τους στόχους τους" γ) η μυστι
κότητα με την οποία περιβάλλει κάθε της ενέργεια, τόσο στο 
στάδιο της απόφασης, όσο και στη διάρκεια της εκτέλεσής 
της" δ) ο προσεχτικός και λεπτομερής σχεδιασμός κάθε τρο
μοκρατικής πράξης και η ανάθεσή της στα κατάλληλα πρό-
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σωπα, που θα εξασφαλίσουν την πετυχημένη έκβασή της' ε) 
η ικανότητα της να αποκομίζει πολιτικά οφέλη, χάρη στη δη
μοσιότητα που παίρνουν οι πράξεις της.

Η προσωπικότητα του τρομοκράτη
Ο τρομοκράτης διαφέρει από τους κοινούς εγκληματίες, 

επειδή εγκληματεί για διαφορετικούς λόγους απ’ αυτούς των 
κοινών εγκληματιών. Γνωρίζει ότι οι πράξεις του είναι κοι
νωνικά επιζήμιες και ιδιαίτερα απεχθείς, αλλά πιστεύει ότι 
ο σκοπός του είναι «ιερός» κι ότι δεν έχει περιθώρια επιλο
γής. Εξάλλου, οι ενέργειές του δεν αποβλέπουν σε προσω
πικά οφέλη, όπως η βελτίωση της οικονομικής ή της 
κοινωνικής του θέσης. Ενεργεί μ’ αυτό τον τρόπο, γιατί πι
στεύει πως οι ενέργειές του εξυπηρετούν το «σκοπό» του α
γώνα του. Εμφανίζεται λοιπόν σαν ένας «ιδεολόγος», που 
αγωνίζεται για την επικοάτηση των ιδεών του. Ο τρόπος που 
αγωνίζεται δεν έχει επιλεγεί από τον ίδιο, αλλά απ’ αυτούς 
εναντίον των οποίων στρέφεται και που δεν του έχουν αφή
σει κανένα περιθώριο επιλογής, εκτός από το έγκλημα και 
την καταστροφή, όπως ο ίδιος πιστεύει.

Τα πράγματα, όμως, δεν είναι πάντοτε έτσι. Η αιτιολόγη
ση των ενεργειών ενός τρομοκράτη θα ήταν ίσως αποδεκτή, 
αν ο σκοπός του ήταν πάντα «ιερός»’ αν απέβλεπε δηλαδή 
στην απελευθέρωση της χώρας του από κάποιον ξένο κατα- 
κτητή, ή από κάποιον που θα παραβίαζε τις θεμελειώδεις αν
θρώπινες ελευθερίες και τα δικαιώματα.

Σε πολλές περιπτώσεις, ο τρομοκράτης κάθε άλλο παρά 
αγωνίζεται για τους σκοπούς αυτούς. Επιδίωξή του είναι συ
νήθως η πρόκληση πολιτικής και κοινωνικής αναταραχής, ώ
στε να επωφεληθούν οι κύκλοι της ανωμαλίας και να 
επιβάλουν τις δικές τους μη ομαλές και αντιδημοκρατικές λύ
σεις. Στην περίπτωση αυτή, ο τρομοκράτης εγκληματεί διπλά: 
εναντίον των συνανθρώπων του και εναντίον της πατρίδας 
του.

Ποιοι είναι όμως οι τρομοκράτες;
Μιά γενική επισκόπηση σε παγκόσμια κλίμακα τους δίνει 

τα παρακάτω χαρακτηριστικά: πρόκειται συνήθως για νεα
ρά άτομα, 20-32 χρονών, που ανήκουν στις κατώτερες και στις 
μεσαίες κοινωνικές τάξεις, και που συνήθως είναι μορφωμέ
να - πολλοί απ’ αυτούς διαθέτουν πτυχίο πανεπιστημίου. Εί
ναι αφοσιωμένοι τυφλά στο «σκοπό» τους, διακρίνονται για 
τον παράλογο φανατισμό, το πείσμα, τις εγκληματικές τους 
τάσεις, την περιφρόνηση προς τον κίνδυνο και μαγνητίζον
ται από τη βία, που τη θεωρούν το μοναδικό μέσο επιτυχίας.

Στις τάξεις τους ανήκουν άντρες και γυναίκες. Ο αριθμός 
των γυναικών αυξάνει συνεχώς, και συχνά, εξαιτίας του υ
πέρμετρου φανατισμού και της αφοσίωσης τους, οι γυναίκες 
είναι πιο σκληρές και ταυτόχρονα πιο αποτελεσματικές στις 
ενέργειές τους. Στην Ιταλία και στη Γερμανία οι γυναίκες 
πρωταγωνίστησαν σε πολλές τρομοκρατικές πράξεις. Όλα 
αυτά τα άτομα με τα παραπάνω χαρακτηριστικά συγκροτούν 
έναν επικίνδυνο εγκληματικό υπόκοσμο, ικανό να διαπράξει 
οποιαδήποτε παράνομη πράξη,προκειμένου να πετύχει τους 
άνομους σκοπούς του.

Τα εγκλήματα των τρομοκρατών

Όπως αναφέραμε και πιο πάνω, ο τρομοκράτης δε σκέφτε
ται και δεν ενεργεί όπως ο κοινός εγκληματίας, που σκοπεύει 
στο ατομικό, στο προσωπικό του όφελος. Ο τρομοκράτης ε
νεργεί για την εκπλήρωση ευρύτερων κοινωνικών ή πολιτι
κών σκοπών, χωρίς αυτό να σημαίνει φυσικά πως δεν 
υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Επόμενο είναι, λοιπόν, οι ενέρ- 
γειές του να στρέφονται εναντίον της οργανωμένης πολι
τείας, που θέλει να την καταστρέψει κλονίζοντας τα θεμέλιά 
της. Ανεξάρτητα όμως από τα κίνητρά τους, τόσο ο πολιτι
κός τρομοκράτης, όσο και ο κοινός εγκληματίας,παραβιάζουν 
εξίσου το νόμο και οι πράξεις τους είναι το ίδιο εγκληματικές.

Υποστηρίχτηκε η άποψη πως τα εγκλήματα των τρομοκρα
τών είναι πολιτικά, πράγμά που αν γινόταν αποδεκτό, θα ε
ξασφάλιζε ηπιότερη μεταχείριση σε περίπτωση σύλληψής' 
τους. Η άποψη αυτή δεν έγινε δεκτή από τη νομολογία των 
δικαστηρίων των διαφόρων χωρών - σ’ αυτές περιλαμβανε-

Η INTERPOL εξασφαλίζει την αμοιβαία συνεργασία των α
στυνομικών υπηρεσιών στην πρόληψη και καταστολή της διε
θνούς τρομοκρατίας.

ται και η Ελλάδα - που αντιμετώπισαν το θέμα αυτό στην πρά
ξη. Έτσι, από νομική άποψη, οι τρομοκράτες θεωρούνται 
κοινοί εγκληματίες. Συνηθισμένα εγκλήματα των τρομοκρα
τών είναι:

α) Ανθρωποκτονίες από πρόθεση ή τραυματισμοί, κυρίως 
διπλωματών, πολιτικών προσώπων, αλλά και μεγαλοεπιχει- 
ρηματιών. Μαζί μ’ αυτούς μποοεί να βρούν το θάνατο κι άλ
λα πρόσωπα (συνοδοί φρουροί κ.λπ). Αθώοι πολίτες, που δεν 
είχαν καμιά σχέση με πολιτικούς ή επιχειρήσεις, υπήρξαν ο 
στόχος τρομοκρατικών επιθέσεων σε αεροδρόμια, σιδηρο
δρομικούς σταθμούς κ.ά. Σύμφωνα με την άποψη των τρο
μοκρατών, η δολοφονία ατόμων αδιάκριτα αποτελεί καίριο 
πλήγμα κατά της Πολιτείας, γιατί φανερώνει την ανικανότη
τά της να εγγυηθεί για την ασφάλεια των πολιτών της.

Είναι, όμως, αμφίβολο αν τέτοιες ενέργεις μπορούν πραγ
ματικά να βοηθήσουν την «υπόθεση» για την οποία αγωνί
ζονται οι τρομοκράτες.

β) Το δεύτερο σε συχνότητα έγκλημα των τρομοκρατών 
είναι οι ληστείες τραπεζών και χρηματαποστολών. Με τον 
τρόπο αυτό προσπαθούν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα 
χρήματα για την οργάνωση των «επιχειρήσεών» τους.

γ) Οι απαγωγές διπλωματών, πολιτικών ή μεγαλοεπιχει- 
ρηματιών, για να ζητηθούν ως αντάλλανμα λύτρα ή η απε
λευθέρωση φυλακισμένων συντρόφων, είναι επίσης ένα 
συνηθισμένο έγκλημα των πολιτικών τρομοκρατών. Υπήρξαν 
περιπτώσεις όπου δε ζητήθηκαν λύτρα, αλλά τα θύματα ε- 
κτελέοτηκαν ύστερα από μερικές μέρες ή ώρες. (Σχετική η 
πολύκροτη απαγωγή του Ιταλού Χριστιανοδημοκράτη ηγέ
τη ΑΙαο Moro από τις Brigate Rosse). Σ’ άλλες περιπτώσεις, 
ζητήθηκαν και τελικά πληρώθηκαν υπερβολικά ποσά για λύ
τρα, όπως π.χ. το 1973 στην Αργεντινή, όπου πληρώθηκαν 
στους Tupamaros 1.000.000 δολ. για την απελευθέρωση του 
Aaron Bellinsen και 2.000.000 δολ. για τον Charles Lockwood, 
Ά γγλο μεγαλοεπιχειρηματία.

Στην περίπτωση όμως της απαγωγής υπουργών του ΟΠΕΚ, 
οι απαιτήσεις των τρομοκρατών για την απελευθέρωσή τους 
δεν ήταν απόλυτα ξεκαθαρισμένες. Μετά το 1973 οι απαγω
γές πολιτικών από τρομοκράτες μειώθηκαν σχετικά, γεγο
νός που οφείλεται μάλλον στις ιδιαίτερες δυσκολίες που 
παρουσίαζε μιά επιχείρηση αυτού του είδους.
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δ) Η πρόσφατη ελληνική πρακτική κατατάσσει στα εγκλή
ματα των τρομοκρατών και τους εμπρησμούς. Γνωστοί είναι 
οι εμπρησμοί των αθηναϊκών πολυκαταστημάτων. Γενικά, 
μπορούμε να πούμε πως γενικότερο έγκλημα των τρομοκρα
τών στην περίπτωση αυτή είναι η καταστροφή εγκαταστάσε
ων, που πραγματώνεται με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, π.χ. 
με εμπρησμό, με ανατινάξεις κτιρίων (όπως η ανατίναξη του 
σιδηροδρομικού σταθμού της Μπολώνια της Ιταλίας το 1980, 
που προκάλεσε εκατόμβη αθώων θυμάτων), 

ε) Οι αεροπειρατείες, τέλος, είναι ένα απο τα σύγχρονα και

συχνά εγκλήματα των πολιτικών τρομοκρατών, σε διεθνή ό
μως κλίμακα. Στην περίπτωση αυτή, οι τρομοκράτες, με την 
απειλή της ανατίναξης του αεροπλάνου, υποχρεώνουν τον 
πιλότο να αλλάξει πορεία και να προσγειωθεί σε φιλική τους 
χώρα. Από κει εκβιάζουν τους ενδιαφερόμενους για τη σω
τηρία των επιβατών του αεροπλάνου, ζητώντας την καταβο
λή λύτρων ή την απελευθέρωση φυλακισμένων συντρόφων 
τους. Τα μέτρα που έχουν παραχθεί μετά το 1972 για την αν
τιμετώπιση των αεροπειρατών, έχουν περιορίσει σημαντικά 
τη δράση τους.

Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια έχουν 
ριορίσει σημαντικά τη δράση των τρομοκρατών.

πε·

Μαζικά μέσα ενημέρωσης και τρομοκρατία

Ο ρόλος των μαζικών μέσων ενημέρωσης, και ιδιαίτερα του 
τύπου, στην αντιμετώπιση της τρομοκρατίας είναι αμφιλεγό
μενος. Κι αυτό, γιατί τα μέσα ενημέρωσης δίνουν στους τρο
μοκράτες αυτό που επιζητούν: τη δημόσια προβολή. Η 
επιτυχία μιάς τρομοκρατικής ενέργειας εξαρτάται σε σημαν
τικό βαθμό από το μέγεθος της δημοσιότητας που θα πάρει. 
Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που μιά επίθεση τρομοκρα
τών έχει προβληθεί από την τηλεόραση, με συνέπεια να την 
παρακολουθήσει πλήθος κόσμου. Αυτό ακριβώς επιδιώκουν 
με τις πράξεις τους οι τρομοκράτες. Προσπαθούν λοιπόν οι 
πράξεις τους να είναι τόσο σημαντικές, όσο απαιτείται για 
να στραφούν σ’ αυτές οι προ βολείς της δημοσιότητας.

Σε τελική ανάλυση, μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν οι τρο
μοκράτες για τη δημοσιότητα, παρά για τη σπουδαιότητα μιάς 
πράξης τους. Μικρές τρομοκρατικές ομάδες με λίγα μέλη και 
ασήμαντη δράση αν προβληθούν έντονα, θα αποκτήσουν τέ
τοια σημασία, που σε καμιά περίπτωση δε θα είχαν. Όλες 
οι σύγχρονες τρομοκρατικές ομάδες χρειάζονται τη δημο
σιότητα και η αντίληψη αυτή κατευθύνει και την επιλογή των 
στόχων τους. Ένας στόχος που θα επισύρει μεγαλύτερη δη
μοσιότητα, συγκεντρώνει βασικά την προτίμηση, σε σχέση 
με κάποιον άλλο, που δεν έχει το πλεονέκτημα αυτό. Από την 
άλλη μεριά, η ενημέρωση του κοινού πρέπει να είναι σωστή, 
πραγματική και αντικειμενική, χωρίς υπερβολές. Διαφορετι
κά, αντί να ενημερώνει το κοινό, θα παίζει παράλληλα και το 
παιχνίδι των τρομοκρατών.

Σημείωση: Λόγω της μεγάλης έκτασης της παραλήφθηκε η πλούσια 
βιβλιογραφία του συγγραφέα που αναφέρεται στο θέμα. Οι ενδιαφε
ρόμενοι μπορούν να την αναζητήσουν στο βιβλίο του συγγραφέα: «Το 
έγκλημα στην εποχή μας». Εκδόσεις Σιδηροκαστρίτη.



Σ Ω Μ Α Τ Ι Κ Η  ΕΡΕΥΝΑ

«Η σω ματική  έρευνα πρ έπε ι να γίνετα ι ιδ ια ίτερα και χωριστά  
κατά τρόπο που να μην θίγεται κατά το δυνατόν  

η α ιδώ ς του προσώπου».

Επιμέλεια: Μαρία Πίσχου

Τί είναι η σωματική έρευνα; 
Πότε γίνεται και γιατί;
Πώς προστατεύεται η προσω π ι
κότητα του πολίτη;
Ποιά πρέπει να είναι η συμπερι
φορά των αστυνομικών;

Η σωματική έρευνα είναι ένα θέμα 
που έχει υποπέσει στην αντίληψη του 
καθένα μέσα από τα διάφορα μέσα 
ενημέρωσης (εφημερίδες, τηλεόρα
ση). Είναι γεγονός όμως ότι, έχουν 
δημιουργηθεί, κατα καιρούς, αμφι
σβητήσεις και διαφωνίες τόσο για τον 
τρόπο ερμηνείας του νόμου όσο και 
για την διασφάλιση του πολίτη από 
την εφαρμογή του.

Ας προσπαθήσουμε, λοιπόν, να 
πλησιάσουμε, όσο γίνεται πιο απλά, 
το νομικό πλαίσιο της σωματικής 
έρευνας.

Όταν διενεργείται ανάκριση για 
κακούργημα ή πλημμέλημα υπάρχει 
η δυνατότητα να ερευνηθεί οποιοσ
δήποτε, δηλαδή, είτε ο κατηγορούμε
νος είτε τρίτο πρόσωπο. Την έρευνα 
αναλαμβάνει οποιοσδήποτε ανακριτι- 
κός υπάλληλος χωρίς να χρειάζεται 
καμμιά άλλη διατύπωση με μόνη υπο
χρέωση να παρίσταται στην έρευνα

ένας δικαστικός γραμματέας ή δεύτε
ρος ανακριτικός υπάλληλος ή δυό 
μάρτυρες. Οι τελευταίοι, θα πρέπει να 
είναι ενήλικοι, να μην έχουν συμφέ
ρον από την έκβαση της υπόθεσης 
και να μην είναι συγγενείς μέχρι τον 
γ' βαθμό (εξ αίματος ή αγχιστείας) με 
κάποιο από τα πρόσωπα της έρευνας. 
Εαν αποκλεισθεί η περίπτωση να βρε
θούν δεν κωλύεται η διεξαγωγή της 
έρευνας αλλα συνεχίζεται από μόνο 
τον ανακριτικό υπάλληλο ο οποίος 
στο τέλος θα συντάξει και την σχετι
κή έκθεση (συνδυασμός άρθρων 253, 
257, 258 και 241 ΚΠΔ)

Ποιές προϋποθέσεις χρειάζονται 
για να γίνει σωματική έρειινα:
α) Στην περίπτωση του κατηγορουμέ
νου, όταν ο ανακριτικός υπάλληλος 
πιστεύει, επειδή συντρέχουν σπου
δαίοι λόγοι, ότι μια τέτοια πράξη θα 
ήταν χρήσιμη για την ανακάλυψη της 
αλήθειας, (άρθρο 257 §1 εδ.α ΚΠΔ). 
β) Στην περίπτωση τρίτου προσώπου, 
πρώτον, όταν υπάρχουν σοβαρές και 
βάσιμες υπόνοιες ότι κρύβονται πει
στήρια του εγκλήματος που είναι χρή
σιμα για να βεβαιώσουν την τέλεση 
του και
δεύτερον, όταν υπάρχει απόλυτη

ανάγκη.
Εδώ, πρέπει να σημειώσουμε, ότι ο 
χαρακτηρισμός της βάσιμης υπόνοιας 
π της απόλυτης ανάγκης εναπόκειται 
στην υποκειμενική κρίση και την δια
κριτική ευχέρεισ του οργάνου. Εάν 
υπάρξει υπερβολή ή υπέρβαση εξου
σίας ο νόμος προβλέπει ότι «τιμωρεί
ται με φυλάκισιν μέχρις εξ μηνών ή 
χρηματική ποινήν μέχρι πεντακοσίων 
δραχμών ή με αμφοτέρας τας ποινάς 
τοιαύτας, επιφυλασσόμενης πάσης 
άλλης ποινικής διατάξεως, πας αστυ
νομικός υπάλληλος, όστις επι σκοπόν 
μόνο οχλήσεως ερευνά πρόσωπον 
τι»

Υπάρχει όμως και η περίπτωση, 
όπου επιβάλλεται απο τον νόμο να γί
νει σωματική έρευνα ανεξάρτητα  
από την κρίση του οργάνου.
α) Σε εκείνον που συλλαμβάνεται με 
ένταλμα σύλληψης
ή
β) Σε εκείνον που συλλαμβάνεται επ’ 
αυτοφώρω.

Η σκοπιμότητα είναι να βρεθούν ή 
να κατασχεθούν όπλα, έγγραφα ή αν- 
τικέιμενα που μπορούν να δικαιολο
γήσουν την απόδραση ή τέλος πει
στήρια του εγκλήματος που πιθανόν
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αργότερα να εξαφανισθούν.
Παλιότερα, ίσχυε η άποψη ότι, σω

ματική έρευνα πρέπει να θεωρείται 
και η αναζήτηση πραγμάτων που βρί
σκονται όχι μόνο πάνω στον άνθρω
πο αλλά και σε τσάντες, δέματα, κι
βώτια που τυχόν έχει μαζί του.

Ακόμα ορισμένοι υποστήριζαν ότι 
η έρευνα επεκτεινόταν και στα μετα
φορικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν 
π.χ. αυτοκίνητο, πλοίο κ.λπ.

Σήμερα όμως, υπάρχει διαφοροποί
ηση στο όλο θέμα και πιστεύεται ότι, 
στις περιπτώσεις αυτές πρόκειται για 
έρευνα αντικειμένων, εφ’ όσον δεν 
συνιστούν «εν στενή έννοια» σωματι
κή έρευνα. Αν και δεν υπάρχει ειδική 
ρύθμιση, τούτο δεν σημαίνει ότι ισχύ
ει σαν διακεκριμένη περίπτωση. 
(Γνωμ. Αντ/λεως ΑΠ 12/63 Ποιν. Χρον. 
1963 σελ. 375).

Αρχές που θεμελιώ νουν την προ
στασία της προσω πικότητας

Ας έρθουμε, στο λεπτό θέμα της 
διεξαγωγής της σωματικής έρευνας 
και στα σημείας που πρέπει να τονι
στούν ιδιαίτερα. Θεμελιώδεις αρχές, 
που πρέπει να διέπουν την όλη δια
δικασία, είναι
α) να μην θίγεται η αιδώς του προσώ

που, που υποβάλλεται σε έρευνα 
εφ’ όσον τούτο είναι εφικτό, 

β) η σωματική έρευνα να γίνεται ιδιαί
τερα και χωριστά για κάθε πρόσω
πο (άρθρο 257§§ 1,3).
Ειδικότερα, όταν πρόκειται να 

ερευνηθεί γυναίκα, ο ανακριτικός 
υπάλληλος ορίζει κάποια γυναίκα δι
κής του εκλογής, η οποία, αφού δώ
σει τον όρκο του πραγματογνώμονα, 
διεξάγει την έρευνα. Αν δεν μπορεί 
να βρεθεί αυτή η γυναίκα, τότε διε- 
νεργείται από τον ίδιο τον υπάλληλο, 
αφού ζητήσει από την ενδιαφερόμε- 
νη γυναίκα να υποδείξει ένα πρόσω
πο της εμπιστοσύνης της για να πα- 
ραστεί στην διαδικασία. Αν και αυτή 
η λύση είναι ανέφικτη, λόγω ανυπέρ
βλητου κωλύματος για την έγκαιρη 
παράσταση του έμπιστου προσώπου, 
τούτο μνημονεύεται ειδικά στη σχε
τική έκθεση που θα συνταχθεί και η 
αίτηση της γυναίκας θεωρείται απα
ράδεκτη.

Η χρήση βίας 
στη σωματική έρευνα

Υπάρχει, βέβαια, και η άλλη πλευ
ρά του θέματος. Εαν ο ανακριτικός 
υπάλληλος έχει να αντιμετωπίσει αν
τίσταση ή άρνηση του προσώπου να 
συμμορφωθεί, τότε δικαιούται να χρη
σιμοποιήσει βια για να μπορέσει να 
περατώση την ανακριτική πράξη.

Απαιτείται όμως να πληρούνται οι 
εξής όροι:
α) να είναι αναγκαία η χρήση βίας για 

την ενέργεια της έρευνας, 
β) να μην θίγεται η σωματική ακεραιό

τητα του προσώπου (Γνωμ. 34/1954 
Εισαγγ. ΑΠ). Κάτω από αυτές της 
συνθήκες είναι δυνατή η βίαιη 
αφαίρεση ρούχων, η λήψη φωτο
γραφιών (για να βρεθούν αντικεί
μενα που έχει καταπιεί κάποιος) 
αλλά όχι και η χρήση εμετικού ή 
καθαρκτικού, η οποία θεωρείται 
ανεπίτρεπτη.
Εαν αναζητείται κάποιο πράγμα ή 

έγγραφο ο υπάλληλος είναι υποχρε
ωμένος να ζητήσει την παράδοση του 
από τον κάτοχο για να αποφευχθεί 
μια άσκοπη σωματική έρευνα, που 
κρίνεται επιτρεπτή μόνο εφ’ όσον ο 
τελευταίος δηλώσει άρνηση. Στη σχε
τική επίθεση πρέπει να αναφερθεί τό
σο η πρόσκληση όσο και η άρνηση.

Η παράβαση των διατάξεων για 
την σωματική έρευνα δεν συνεπάγε
ται ακυρότητα της πράξης ούτε και 
επισύρει κάποια κύρωση. Ισχύουν μο- 
νο πειθαρχικές κυρώσεις για τον 
υπάλληλο που λειτούργησε 
πλημμελώς.

Η νομιμοποίηση των αστυνομι
κώ ν να δ ιενεργούν σωματικές  
έρευνες

Όλα όσα έχουν αναφερθεί, ως τώ
ρα, αφορούν την ανακριτική έρευνα 
και όχι την αστυνομική. Έχει γεννη
θεί ζήτημα και υπάρχουν πολλά ερω
τηματικά και ασάφειες για την δυνα
τότητα ή ακόμα παραπέρα το δικαίω
μα του αστυνομικού οργάνου να 
ενεργήσει σωματική έρευνα. Βλέπου
νε, δηλαδή, ότι έρευνα επιτρέπεται 
μόνο «διεξαγομένης ανακρίσεως ή 
προανακρίσεως επι πλημμελήματι ή 
κακουργήματι» (άρθρο 257 ΚΠΔ). 
Στην προκειμένη περίπτωση, ο νόμος 
δεν κάνει μνεία για την εκδοχή της 
διενέργειας σωματικής έρευνας, όταν 
επιδιώκεται η ανακάλυψη ενός εγκλή
ματος, κι ενώ δεν έχει αρχίσει ακόμα 
η ανάκριση.

Αυτό το κενό του νόμου δημιουρ
γεί σοβαρά προβλήματα πρακτικής 
καθαρά σημασίας. Φανταστείτε, δη
λαδή, το αστυνομικό όργανο να υπο
πτεύεται κάποιον για οπλοφορία, κα
τοχή ναρκωτικών ή κλοπιμαίων και να 
μην νομιμοποιείται να επέμβει.

Όπως ήταν φυσικό, πολλές αντιμα- 
χόμενες γνώμες διατυπώθηκαν πάνω 
στο θέμα. Απ’ την μια οι ένθερμοι 
υποστηρικτές της αυστηρής προσή
λωσης στο νόμο κι απ’ την άλλη οι 
ερ μηνευτες που μιλούσαν για αστυ
νομική έρευνα με ευρεία έννοια.

Στην πράξη οι ενέργειες των αστυ
νομικών στηρίζονται νομικά στο άρ
θρο 292 του Β.Δ 28.4.1958 «περί κυρώ- 
σεως του κανονισμού υπηρεσίας Χω
ροφυλακής» που εκδόθηκε κατ’ 
εξουσιοδότηση του άρθρου 255 του 
ΝΔ 3365/1955 ορίζεται πως «προς δια
σφάλισην της τάξεως και ασφάλειας 
και δη προς πρόληψιν των κατα της 
ζωής κα σωματικής ακεραιότητας εγ
κλημάτων.... οι άνδρες της χωροφυ
λακής, τηρούντες τας σχετικός διατά
ξεις του ΚΠΔ, ενεργούσιν έρευνας εις 
οικίας και πάσης φύσεως οικοδομή
ματα, ως και σωματικός τοιαύτας υπό
πτων προσώπων προς ανεύρεσιν πυ
ροβόλων όπλων».

Επίσης, «Αναλόγως δε των εκάστο- 
τε επικρατουσών συνθηκών ασφα
λείας... ενεργούσι συχνάκις.... και 
ομαδικός σωματικός έρευνας επι 
προσώπων συχναζόντων εις ύποπτα 
δημόσια κέντρα και εις άλλους προ
σιτούς τόπους».

Ακόμη, «οι άνδρες εξεταστικών φυ
λακίων και περιπόλων ενεργούσι συ
στηματικούς ελέγχους επι των διερ- 
χομένων υπόπτων προσώπων και επι 
των μεταφερομένων εμπορευμάτων».

Επίσης, από τον συνδυασμό των 
άρθρων 275, 279 §1 και 280 ΚΠΔ προ
κύπτει ότι σωματική έρευνα γίνεται 
στο συλλαμβανόμενο για αυτόφωρο 
έγκλημα ή με ένταλμα σύλληψης. 
Ακόμη, επιτρέπεται αστυνομική έρευ
να στους κρατουμένους στα κρατητή- 
ρια προ της εισαγωγής τους σε αυ
τά, κατά την διάρκεια της κράτησής 
τους, όταν συνοδεύονται και όταν 
βρίσκονται μέσα στις φυλακές. Έρευ
να, προβλέπεται και στα τραυματισμέ
να άτομα και τα πτώματα για την εξα
κρίβωση της ταυτότητας τους. Προ
ληπτικό χαρακτήρα έχουν οι έρευνες 
στα αεροδρόμια για τυχόν αεροπει- 
ρατίες ή στα σημεία εισόδου και εξό
δου από την χώρα για την ανακάλυ
ψη μεταφοράς λαθραίων αντικειμέ
νων ή εκρηκτικών μηχανισμών.

Ύστερα από την αναφορά μας για 
την ισχύ των παραπάνω διατάξεων 
αλλά και από την διαδικασία που ακο
λουθείται στην πράξη, γίνεται δεκτό 
ότι η Αστυνομία μπορεί και πρέπει να 
ενεργεί σωματικές έρευνες, αρκεί να 
λειτουργεί μέσα στο νομικό πλαίσιο 
που θέτει ο Κώδικας Ποινικής Δικο
νομίας (άρθρο 257) και να τηρεί τους 
ορισμούς του Συντάγματος.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
α) «Ποινική Δικονομία» του Χρ. Δέδε 
β) «Ποινική Δικονομία», τόμος Β', του I. Ζη- 
σιάδου
γ) «Δίκαιο Αστυνομίας» του Γιάννη Κα- 
ρακώστα
δ) Ποινικά χρονικά Θ-1,1959-60, σελ. 553 επ.
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σ μ ο ς
Η αγωνιστική συμπεριφορά του θύματος

Του Tom Cox
Μετάφραση: Μάριος Βερέτας

Ο βιασμός είναι μιά κρίσιμη κατά
σταση που ξαφνικά και απρόσμενα 
διαταράσσει την ισορροπία ανάμεσα 
στο θύμα και τον κόσμο της: είναι μια 
πιεστική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε 
μια ακραία κατάσταση του περιβάλ
λοντος και την προσαρμοστική ικανό
τητα του θύματος. Είναι μια τρομακτι
κή εμπειρία, όπου ο μόνος τρόπος για 
ν’ αποφύγει την απειλή του θανάτου

το θύμα, είναι να υποταχθεί στη σε
ξουαλική διάθεση του βιαστή. Ο βια
σμός είναι στην ουσία του μιά κρίση 
των μηχανισμών αυτοσυντήρησης.

Οι Μπούργκς και Χόλμστρομ 
(1974-1976) κατέγραψαν σχετικά πρό
σφατα, τις αντιδράσεις διαφορετικών 
ομάδων γυναικών στον βιασμό. Οι με
λέτες αυτές παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, εφ’ όσον συγκεντρώνουν

την προσοχή τους περισσότερο στα 
θύματα, παρά στους εγκληματίες, και 
αναλύουν την αγωνιστική συμπεριφο
ρά των πρώτων.

Μελετήθηκαν οι περιπτώσεις 92 
ενηλίκων γυναικών, που παρουσιά
στηκαν στο Κρατικό Νοσοκομείο της 
Πολιτείας της Βοστώνης, στην περίο
δο ενός ολόκληρου χρόνου, και κα
τάγγειλαν πως υπήρξαν θύματα βια-
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σμού. Οι Μπούργκς και Χόλμστρομ 
ανέλυσαν και κατέγραψαν την αντί
δραση των θυμάτων, στις φάσεις της 
απειλής της επίθεσης, κατά την διάρ
κεια της επίθεσης, και μετά την επί
θεση. Ο όρος «επίθεση» υπογραμμί
ζεται απ’ τους δυό ερευνητές, εφ’ 
όσον τα περισσότερα θύματα φοβή
θηκαν περισσότερο για την ζωή τους, 
παρά για το γεγονός της αθέλητης 
σεξουαλικής επαφής.

Η απειλή της επίθεσης εμφανίζεται 
απ’ την στιγμή που το θύμα συνειδη
τοποιεί πως υπάρχει ένας συγκεκρι
μένος κίνδυνος για την ζωή του, πέ
ρα απ’ το γεγονός της σεξουαλικής 
πράξης. Η αγωνιστικότητα στην πε
ρίπτωση αυτή, τείνει σε γενικές γραμ
μές να «απαλλάξει» το υποκείμενο απ’ 
την κατάσταση, πράγμα που εκφρά
ζεται στην ανάπτυξη δυό διαφορετι
κών τύπων στρατηγικής. Τα περισσό
τερα θύματα χρησιμοποίησαν μιά ή 
περισσότερες παραλλαγές προφορι
κής στρατηγικής, που απέβλεπε σε 
κάποια καθυστέρηση, κέρδος χρόνου, 
προσπάθεια να πείσουν τον εγκλημα
τία να σκεφτεί λογικότερα, προσπά
θεια να τον συγκινήσουν, να τον κά
νουν να γελάσει, ή ακόμα να τον απει
λήσουν για τις συνέπειες της πράξης 
του. Άλλα θύματα προσπάθησαν να 
αμυνθούν με φυσική δράση, είτε περ
νώντας στη βίαιη αντεπίθεση, είτε 
διαλέγοντας τον δρόμο της φυγής. 
Το ένα τρίτο όμως των θυμάτων ανέ
φεραν, πως την στιγμή της εκδήλω
σης της απειλής, δεν μπόρεσαν να 
κάνουν τίποτε για ν’ αντιδράσουν. 
Μερικές είπαν πως ένοιωσαν σαν πα
ράλυτες, άλλες πως λιποθύμησαν, κι 
άλλες πως ένοιωσαν τις δυνάμεις 
τους να τις εγκαταλείπουν.

Την στιγμή της επίθεσης το θύμα 
ξέρει πολύ καλά πως δεν πρόκειται 
να γλυτώσει απ’ την σεξουαλική πρά
ξη. Η αγωνιστικότητα τότε στρέφεται 
αποκλειστικά προς την περιοχή της 
επιβίωσης. Οι στρατηγικές που υιοθε
τούνται εμφανίζουν μιά σημαντική 
ποικιλία. Και πρωτ’ απ’ όλα οι διανοη
τικές. Αρκετές απ’ τις γυναίκες, ανέ
φεραν πως προσπάθησαν να συγκεν
τρώσουν τη σκέψη τους σε κάτι τε
λείως διαφορετικό, για να αποφύγουν 
την συνειδητοποίηση της δυσάρε
στης εμπειρίας σε όλη της την έκτα
ση. Πρόκειται για την μέθοδο της 
απάρνησης της πραγματικότητας και 
της καταστολής. Τα θύματα προσπά
θησαν να μείνουν ήρεμα για να μην 
προκαλέσουν κι άλλο τη βιαιότητα 
του εγκληματία. Μιά άλλη προσπά
θεια ήταν να ζητήσουν βοήθεια, ή 
ακόμα ν’ απομνημονεύσουν λεπτομέ
ρειες που θα μπορούσαν αργότερα ν’

αποκαλύψουν την ταυτότητα του εγ
κληματία. Η προφορική στρατηγική, 
υπήρξε ένα άλλο κοινό σημείο των 
αντιδράσεων. Και πήρε την μορφή, εί
τε της κραυγής για εκφοβισμό και 
ταυτόχρονα για πρόσκληση βοή
θειας, είτε της ήρεμης ομιλίας με σκσ 
πό να μειωθούν στο ελάχιστο οι πρά
ξεις βίας. Σε μερικές περιπτώσεις 
χρησιμοποιήθηκε ο σαρκασμός και η 
απειλή. Ορισμένα θύματα άρχισαν να 
παλεύουν προς μεγάλη ικανοποίηση 
του βιαστή. Άλλες, εμφάνισαν ανεξέ
λεγκτες σωματικές αντιδράσεις, 
όπως φωνές, στριγκλιές, ναυτία, εμε
τό, απώλεια των αισθήσεων.

Η μακροπρόθεσμη αντίδραση θα 
μπορούσε να διαιρεθεί σε δυό φά
σεις: αποδιοργάνωση τη στιγμή της 
κρίσης, και αναδιοργάνωση σε μεγα
λύτερο χρονικό διάστημα. Στις ώρες 
που ακολούθησαν τον βιασμό, τα θύ
ματα έζησαν μιά πλατειά κλίμακα δια
φορετικών συναισθηματικών και δια
νοητικών επιδράσεων. Σε γενικές 
γραμμές οι επιδράσεις αυτές ακολού
θησαν δυό πρότυπα: είτε εκφραστικό, 
είτε ελεγχόμενο. Το πρώτο χαρακτη
ριζόταν από λυγμούς, κλάματα, νευ
ρικότητα, ανησυχία, αϋπνία, ένταση. 
Οι μισές απ’ τις περιπτώσεις που με
λετήθηκαν ακολούθησαν το πρώτο 
πρότυπο και οι υπόλοιπες το δεύτερο.

Κατά την διάρκεια μερικών εβδο
μάδων ή και μηνών, από την μέρα του 
βιασμού (μ’ άλλα λόγια κατά την φά
ση της αναδιοργάνωσης), εμφανίστη
κε μιά σειρά από έντονες σωματικές 
αντιδράσεις. Ήταν αποτελέσματα εί
τε των φυσιολογικών, είτε των ψυχο
λογικών επιδράσεων της επίθεσης. Οι 
τυπικότερες, ήταν η νευρικότητα, ο 
πονοκέφαλος, το αίσθημα της κόπω
σης, διαταραχές κατά την διάρκεια 
του ύπνου, έλλειψη όρεξης, ναυτία 
και περιοδικές λιποθυμίες.

Από ψυχολογική άποψη, οι αντι
δράσεις φανέρωσαν ακόμα μεγαλύτε
ρη ποικιλία: φοβία, αυτο-υποτίμηση, 
θυμός, εκδικητική διάθεση, αυτοκρι
τική. Η σημαντικότερη ψυχολογική 
αντίδραση, κοινή σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις, ήταν ο φόβος για την 
επανάλειψη του συμβάντος με χειρό
τερα αποτελέσματα, μ’ άλλα λόγια με 
την απειλή του θανάτου. Όλα τα θύ
ματα που μελέτησαν οι Μπούργκς και 
Χόλμστρομ, εμφάνισαν μια τέλεια 
αποδιοργάνωση της προσωπικής 
τους ζωής στο διάστημα που ακολού
θησε τον βιασμό. Αντίθετα, η έναρξη 
της φάσης της αναδιοργάνωσης πα
ρουσίασε μεγάλη ποικιλία από θύμα 
σε θύμα. Ωστόσο τα πρότυπα της 
αναδιοργάνωσης παρουσίασαν μιά 
σειρά από κοινά σημεία. Πολλά απ’ τα

θύματα, άλλαξαν κατοικία, ή φύγαν 
για ένα μακρινό ταξίδι. Τα περισσό
τερα άλλαξαν τον αριθμό του τηλε
φώνου τους, ή ζήτησαν απ’ την τηλε
φωνική εταιρία να τους δώσει έναν 
αριθμό που δεν εμφανιζόταν στον κα
τάλογο. Οι πιο πολλές έκαναν στενό
τερες τις σχέσεις τους, με τα μέλη 
της οικογένειας και τους φίλους τους. 
Αρκετές αναπτύξαν νευρώσεις. Οι 
εφιάλτες κατά την διάρκεια του 
ύπνου ήταν σχεδόν κοινό χαρακτηρι
στικό. Τα περισσότερα απ’ τα εφιαλ
τικά αυτά όνειρα αναπτύχθηκαν σε 
δύο τύπους. Σύμφωνα με τον πρώτο, 
η βιασμένη γυναίκα, ξανάβλεπε την 
σκηνή του βιασμού, παρακολουθούσε 
τον εαυτό της έτοιμο ν’ αντιμετωπί
σει μ’ επιτυχία τον βιαστή, αλλά ξυ
πνούσε πριν τα καταφέρει. Σύμφωνα 
με τον δεύτερο, που συνήθως παρου
σιαζόταν σε μεγαλύτερο διάστημα 
μετά τον βιασμό, η γυναίκα κατάφερ- 
νε όχι μόνον ν’ αντιμετωπίσει μ’ επι
τυχία τον βιαστή, αλλά και να τον εκ
δικηθεί με τον χειρότερο τρόπο. Ένα 
άλλο είδος νεύρωσης αρκετά κοινό, 
ήταν μια μόνιμη φοβία, για το σεξ και 
τους άντρες. Όπως ακριβώς είπε και 
μιά απ’ τις γυναίκες της μελέτης των 
Μπούργκς και Χόλμστρομ: «Παρ’ όλο 
που ξέρω ότι είναι παράλογο, κατά 
βάθος νοιώθω, πως ο κάθε άντρας 
γύρω μου, κρύβει μέσα του κι έναν 
βιαστή».

Η ψυχολογική και σωματική βλάβη, 
αποτελούν δυστυχώς μόνον ένα μι
κρό μέρος απ’ το κόστος του βιασμού. 
Η κοινωνία μας, έχει την τάση να πε- 
ριφρονεί τα θύματα · οποιαδήποτε θύ
ματα - και σπάνια τ’ αγκαλιάζει με 
συμπόνια, στοργή και κατανόηση. Τις 
περισσότερες φορές τα κατηγορεί 
σαν υπεύθυνα για το έγκλημα που έ
γινε σε βάρος τους, τα υποτιμά, τα ει
ρωνεύεται, τα εξευτελίζει, τα εκθέτει 
και τελικά τα απορρίπτει.

Η εργασία των Μπούργκς και Χόλ
μστρομ, μας έμαθε σημαντικές λεπτο
μέρειες για τον τρόπο που μια ομά
δα γυναικών αντέδρασε σε μια 
ακραία κατάσταση στρές. Αλλά η ση
μαντικότερη προσφορά της εργασίας 
τους, είναι, απ’ την μια μεριά, η ενθαρ
ρυντική προδιαγραφή της μεθοδολο
γίας, που θα μπορούσε ν’ ακολουθή
σει κανείς για να βοηθήσει τα θύμα
τα του βιασμού, κι απ’ την άλλη, η 
θλιβερή διαπίστωση, πως σπάνια η 
βοήθεια αυτή προσφέρεται πρόθυμα.

Από το βιβλίο του “ STRESS”, 
Εκδόσεις ΩΡΟΡΑ

604



Η «Α.Ε.» στην προσττάθειά της να ενημερώσει πλη
ρέστερα όλους τους συναδέλφους αστυνομικούς για 
επίκαιρα θέματα, που απασχολούν τη νομική επιστή
μη και τα οποία σχετίζονται με το αστυνομικό έργο, α
ναδημοσιεύει από το περιοδικό «ΔΙΚΗ» (Απρίλιος 1988

-  Επιμέλεια Κ.ΓΙαναγόπουλος) μια ενδιαφέρουσα από
φαση δικαστηρίου, με γνώμη και της μειοψηφίας σχε
τικά με το θεσμό της προσωπικής κράτησης για χρέη 
προς το δημόσιο και το δικαίωμα προηγούμενης ακρό
ασης. (Κ.Ε.Δ.Ε. 4,9,63,69/Σ.2§1,5,7§2,20,26,87,93§4).

Συνταγματικότητα της προσωποκράτησης 
για χρέη προς το δημόσιο και δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης.

Απαραίτητη από το σύνταγμα (20§2) η εξασφάλιση ουσια
στικής δυνατότητας για προηγούμενη ακρόαση εκείνου που 
πρόκειται να προσωποκρατηθεί. Τέτοια ουσιαστική δυνατό
τητα δεν εξασφαλίζεται με την ατομική ειδοποίηση του αρθρ. 
4 ΚΕΔΕ (ομόφ.).

Ο θεσμός της προσωπικής κράτησης ως μέσο διοικητικής 
εκτέλεσης για την ικανοποίηση απαιτήσεων του δημοσίου, δεν 
έρχεται σε αντίθεση προς το σύνταγμα (πλειοψ.).

Αντίθετα, η προσωποκράτηση με τον τρόπο που προβλέ- 
πεται και οργανώνεται στα άρθρα 9 και 63 επ. του ΚΕΔΕ εί
ναι έξω από τα επιτρεπτά όρια της συνταγματικής έννομης 
τάξης, όπως ισχύει από το 1975, και αντίκειται στην αρχή της 
αναλογικότητας. Γ/' αυτό οι αναφερόμενες διατάξεις του ΚΕ
ΔΕ είναι ανίσχυρες και δεν εφαρμόζονται (μειοψ.).

ΔΕΑΘ 4697/1987 (Β. Καράκωστας)
Επειδή αναφορικά προς την συνταγματική νομιμότητα της 

ίδιας της προσωποκράτησης γενικά για χρέη προς το δημό
σιο και των οικείων διατάξεων του ΚΕΔΕ που την προβλέπουν, 
θέμα το οποίο είναι από τα αυτεπάγγελτα εξεταζόμενα (άρ
θρο 93§4 του Συντάγματος), στο δικαστήριο επικράτησε η ε
ξής γνώμη: Η σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «περί 
κωδικός εισπράξεως δημοσίων εσόδων» (άρθρ.9§3, και 63 -  72) 
έκδοση εντάλματος προσωπικής κρατήσεως από το διευθυν
τή του δημοσίου ταμείου, ως μέσου διοικητικής εκτελέσεως 
για την ικανοποίηση απαιτήσεων του δημοσίου δεν αντίκειται 
στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 του Συν
τάγματος. Και τούτο γιατί κατά την έννοια των διατάξεων αυ
τών, επιτρέπεται καταρχήν η θέσπιση με νόμο, κατά τρόπο 
γενικό και αντικειμενικό, περιορισμών στην προσωπική ελευ
θερία, απαγορεύεται όμως ο νόμος να θεσπίζει τους περιορι
σμούς αυτούς με τη μορφή ατομικών διοικητικών μέτρων, 
αποκλείεται δηλαδή η δυνατότητα αναθέσεως από το νόμο σε 
διοικητικά όργανα διακριτικής εξουσίας κατά την έκδοση διοι
κητικών πράξεων περιοριστικών της προσωπικής ελευθερίας 
(ΣτΕ 2858/1985, 1767/1977, 2313/1976), ενώ το ν.δ. 356/1974 με 
τις διατάξεις που προαναφέρθηκαν, προβλέπει τις προϋποθέ
σεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η έκδοση 
εντάλματος προσωπικής κρατήσεως, κατά τρόπο γενικό μεν 
αλλά συγκεκριμένο, σαφή και αντικειμενικό, έτσι ώστε το αρ
μόδιο διοικητικό όργανο, δηλαδή ο διευθυντής του δημόσιου 
ταμείου εκδίδει το ένταλμα μετά από απλή διαπίστωση της 
συνδρομής των προϋποθέσεως αυτών. Ούτε όμως στη διάτα
ξη του άρθρου 6§1 του Συντάγματος αντίκειται, γιατί το άρ
θρο τούτο αναφέρεται αποκλειστικά στις εγγυήσεις της 
προσωπικής ελευθερίας έναντι ποινικής διώξεώς, ενώ η προ
σωπική κράτηση για χρέη προς το Δημόσιο δεν αποτελεί δίω
ξη ποινικού χαρακτήρα αλλά στέρηση της προσωπικής 
ελευθερίας ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως, που ρυθμί
ζεται από τις διατάξεις του προηγουμένου άρθρου (5§3) του 
Συντάγματος (ΑΠ 1753/1983). Ακόμη δεν αντίκειται στη διάτα
ξη της §1 του άρθρου 20 του Συντάγματος με την οποία θε
σπίζεται το δικαίωμα της έννομης προστασίας από τα 
δικαστήρια, αφού κατά του εντάλματος προσωπικής κρατήσε
ως επιτρέπονται ένδικα βοηθήματα κατά το νόμο (πρβλ. ΑΠ 
1753/1983). Τέλος δεν αντίκειται ούτε στις διατάξεις των άρ
θρων 26 και 87 του Συντάγματος, που προβλέπουν τη διάκρι
ση των εξουσιών και την απονομή της δικαιοσύνης από τα 
δικαστήρια, γιατί η έκδοση εντάλματος προσωπικής κρατήσε
ως συνιστά λήψη μέτρου αναγκαστικής εκτελέσεως, και όχι

απονομής δικαιοσύνης, ώστε η ανάθεσή της σε διοικητικά όρ
γανα να συνεπάγεται ανεπίτρεπτη υποκατάσταση των οργά
νων της εκτελεστικής εξουσίας σε έργα της δικαστικής. Άρα 
ο θεσμός της προσωποκράτησης αυτής, δεν πάσχει από κα
μία αντισυνταγματικότητα.

Επειδή, όμως, κατά τη γνώμη ενός μέλους του δικαστηρίου, 
ο θεσμός της προσωποκράτησης των οφειλετών για χρέη τους 
προς το δημόσιο που προβλέπεται και οργανώνεται αντίστοι
χα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 63 επόμ. του ΚΕΔΕ να 
επιβάλλεται κατά την «ελεύθερη» κρίση του διευθυντή του τα
μείου, χωρίς καμία αιτιολογία υπαιτιότητας του οφειλέτη και 
σοβαρής πιθανολόγησης απόκρυψης εκ μέρους του, οιωνδή- 
ποτε ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων και άσχετα 
προς τος είδος και το ύψος της συγκεκριμένης οφειλής του, 
σωρευτικά δε ενδεχόμενα με όλα τα άλλα αναγκαστικά μέσα, 
είναι έξω από τα επιτρεπτά όρια της συνταγματικής έννομης 
τάξης που ισχύει από 11.6.1975 και συνεπώς από τότε (άρθρο 
111 §1 του Σ), οι οικείες «διατάξεις» είναι ανεφάρμοστες ως α
νίσχυρες γιατί έχουν καταργηθεί.

Τούτο διότι το Σύνταγμα, στο άρθρο 2 (§1) αναγόρευσε το 
σεβασμό και την προστασία της αξίας του ανθρώπου, σε πρω
ταρχική «υποχρέωση» της πολιτείας και στο άρθρο 7 (§2) δια
τύπωσε «απαγόρευση» οποιοσδήποτε προσβολής της 
«ανθρώπινης αξιοπρέπειας». Πρόκειται για διατάξεις πραγμα
τικές (υποχρέωση -  απαγόρευση) με τις οποίες από τη μια με
ριά δημιουργείται αντικειμενικός κανόνας του συνταγματικού 
δικαίου (με το άρθρο 2§1) και από την άλλη μεριά, κατοχυρώ
νεται (έμμεσα αλλά σαφώς) ένα θεμελιώδες δικαίωμα σεβα
σμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας (με το άρθρο 7§2), το οποίο 
μπορούμε να το θεωρήσουμε ότι είναι από τον προορισμό του, 
παραπληρωματικό των άλλων.

Άρα, σχετικά με την προσωποκράτηση, όπως αυτή προβλέ- 
πεται και οργανώνεται μάλιστα με τις παραπάνω «διατάξεις» 
του ΚΕΔΕ, ο θεσμός αυτός έρχεται σε ριζική αντίθεση με τις 
συνταγματικές τούτες διατάξεις, όχι μόνο διότι μετατρέπει τον 
(προσωποκρατούμενο) άνθρωπο, από σκοπό της έννομης τά
ξης που είναι, σε μέσο για την ικανοποίηση οικονομικών απαι
τήσεων, όχι πάντα μάλιστα φορολογικής προέλευσης, αλλά 
και γιατί αφού δεν συνδέεται με αιτιολογία υπαιτιότητας εκ 
μέρους του και σοβαρής πιθανολόγησης, άμεσης ή έμμεσης 
απόκρυψης, κάποιων ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοι
χείων του, οδηγεί αναπόφευκτα κατά αστάθμητο πιθανολογι- 
κό ποσοστό, σε εξαναγκασμό του σε ανάλογο προς την 
κοινωνική του θέση είδος επαιτείας προς τους συγγενείς και 
φίλους του, δηλαδή σε εξευτελισμό του, ενώ όταν, κατά επί
σης αστάθμητο πιθανολογικό ποσοστό και η τελευταία αυτή 
δυνατότητα δεν υπάρχει, τότε πλέον το μέτρο παίρνει το χα
ρακτήρα της ολότελα άσκοπης σκληρότητας, που του στερεί 
παράλληλα τη δυνατότητα άσκησης του συνταγματικά κατο
χυρωμένου δικαιώματος να εργασθεί, κατά οποιοδήποτε έν
τιμο τρόπο.

Επομένως, η επίμαχη, έτσι οργανωμένη, προσωποκράτηση, 
για να μπορούσε να θεωρηθεί ως συνταγματικά θεμιτή, θα έ
πρεπε να στηρίζεται σε κάποια άλλη, ειδικότερη, συνταγμα
τική διάταξη, σαφή όμως, γιατί οι διατάξεις για την αξία του 
ανθρώπου, έχοντας είδος μητρικού χαρακτήρα, απέναντι στις 
επιμέρους διατάξεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα, είναι επό
μενο να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον για ερμηνευτικό τους 
προσδιορισμό, αφού αλλιώς δεν θα είχαν κανένα νόημα, συμ- 
προσδορίζουν δε παράλληλα τον απαραβίαστο πυρήνα των



θεμελιωδών εκείνων δικαιωμάτων στα οποία έχει τεθεί η λε
γάμενη «επιφύλαξη του νόμου».

Από την άποψη αυτή, δεν υπάρχει κάποια ειδικότερη συν
ταγματική διάταξη που να περισώζει την προσωποκράτηση, 
όπως προβλέπεται τουλάχιστον και οργανώνεται από το ΚΕΔΕ.

ΤΟ μεν άρθρο 6 του Συντάγματος αναφέρεται αναμφισβή
τητα σε ποινικά θέματα, αποτελεί δε κατά ένα μέρος και εξει- 
δίκευση της σχετικής διάταξης του δεύτερου εδαφίου της §3 
του προηγούμενου άρθρου 5.

Απομένει η δυνατότητα που παρέχεται στη συνέχεια, με την 
τελευταία αυτή διάταξη του Συντάγματος, για επιβολή «όταν 
και όπως ορίζει ο νόμος», «οποιουδήποτε άλλου περιορισμού».

Αλλά επιτρέπεται ερμηνευτική διαστολή της διάταξης, τέ
τοια που να έθιγε την προστασία της αξίας ανθρώπου, η ο
ποία συμπροσδιορίζει συνάμα, τον απαραβίαστο πυρήνα του 
θεμελιώδους δικαιώματος της προσωπικής ελευθερίας και α
ποτελεί όπως δεχθήκαμε προηγούμενα, και ιδιαίτερο θεμελιώ
δες δικαίωμα που λειτουργεί παραπληρωματικά.

Αρα πρέπει να πρόκειται μόνο για «περιορισμούς» και όχι 
για «στέρηση» (πρβλ την διατύπωση της §4 του αρθρ 7 του 
Σ) της προσωπικής ελευθερίας, όπως οργανώνεται ως στέρη
ση ή προσωποκράτηση, με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Εξίσου αντισυνταγματική, άλλωστε, είναι η προσωποκρά
τηση, όπως οργανώνεται με τις παραπάνω διατάξεις του ΚΕ
ΔΕ και από την άποψη της αρχής της αναλογικότητας.

Πραγματικά, όπως έχει ήδη μάλιστα, νομολογηθεί (πρβ. ΣτΕ 
2112/1984) από την έννοια του κράτους δικαίου, απορρέει η 
αΡΧή της αναλογικότητας, κατά τη οποίαν οι περιορισμοί που 
επιβάλλονται από μέρους του νομοθέτη και της διοίκησης στην 
άσκηση των ατομικών δικαιωμάτων, πρέπει να είναι μόνο οι 
αναγκαίοι και να συνάπτονται προς τον σκοπό που επιδιώκε
ται από το νόμο.

Κατά το σαφές, όμως, γράμμα και πνεύμα των παραπάνω 
διατάξεων του ΚΕΔΕ παρέχεται απόλυτη, δηλαδή ανεξέλεγ
κτη, «ελευθερία» κρίσης στον διευθυντή του ταμείου, να προ- 
σωποκρατήσει και για ασήμαντο χρέος, ακόμα και όταν μπορεί 
να εξασφαλισθεί απόλυτα το δημόσιο, με ηπιότερο, αναγκα
στικό (κατάσχεση) ή συντηρητικό μέσο, άσχετα με οποιοδή- 
ποτε σκεπτικό υπαιτιότητας του προσωποκρατούμενου, ή 
πιθανής απόκρυψης περιουσιακών του στοιχείων,-ακόμα να 
προσωποκρατήσει και όλους μαζί (άρθρο 69§1) τους διευθύ- 
νοντες, εντεταλμένους συμπράττοντες συμβούλους κ.λπ. της 
ανώνυμης εταιρίας για χρέη της τελευταίας, άσχετα (κατά την 
κρατούσα γνώμη) από το ποιοι από αυτούς είχαν ή έχουν α
ποφασιστική γνώμη πάνω στα εταιρικά πράγματα. Είναι φα
νερό, ότι τόσο σαφείς διατάξεις, δεν μπορεί ο δικαστής να τις 
«ερμηνεύσει» κατά τρόπο που να μην έρχονται σε αντίθεση 
προς το Σύνταγμα, ούτε να τις «διαιρέσει» κανονιστικά, πράγμα 
που θα ισοδυναμούσε με ανεπίτρεπτη, αντιποίηση από μέρους 
του, νομοθετικών έργων.

Μόνο να αρνηθεί την εφαρμογή τους (άρθρο 93§4 του Σ),έχει 
όχι τόσο δικαίωμα, όσο «υποχρέωση».

Επομένως, κατά το μειοψηφούντα δικαστή, εφόσον οι «δια
τάξεις» του ΚΕΔΕ, στις οποίες στηρίζεται το επίδικο ένταλμα 
προσωποκράτησης, είναι ανίσχυρες ως αντισυνταγματικές, το 
ένταλμα αυτό, αφού δεν στήριζεται σε διάταξη νόμου ισχυρή 
και προσβάλλει και το ίδιο, ως διοικητική πράξη τις ίδιες συν
ταγματικές διατάξεις, έπρεπε αυτεπάγγελτα να ακυρωθεί για 
το λόγο αυτό, μετά από μεταρρύθμιση της εκκαλούμενης α
πόφασης και μερική αποδοχή της έφεσης και της ανακοπής.

Επειδή παραπέρα, με τον πρώτο λόγο της ανακοπής προ
βλήθηκε και προβάλλεται ως αντίστοιχος λόγος με την κρι- 
νόμενη έφεση, η έλλειψη της προηγούμενης, όπως απαιτείται 
από το Σύνταγμα (άρθρο 20§2), ακρόασης από τη διοίκηση, σχε
τικά με τις πράξεις που προβλήθηκαν με την ανακοπή. Ο λό
γος αυτός ο οποίος απορρίφθηκε από το πρωτόδικο 
δικαστήριο, πρέπει ήδη να θεωρηθεί ότι εντοπίζεται και πε
ριορίζεται στο επίδικο ένταλμα προσωποκράτησης, ως προς 
το οποίο δεν αμφισβητείται από τη διοίκηση ότι δεν κλήθηκε

από αυτή, να ακουσθεί και να προβάλλει σχετικές απόψεις του 
πριν από την έκδοσή του, ο πρώτος από τους εκκαλούντες σε 
βάρος του οποίου εκδόθηκε, κατά το άρθρο 69 του ΚΕΔΕ, ε- 
ξαιτίας της ιδιότητάς του ως εντεταλμένου συμβούλου της δεύ
τερης και για χρέη της.

Επειδή με το άρθρο 20 (§2) του Συντάγματος, θεσπίζεται «το 
δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης του ενδιαφερόμενου», 
από τη διοίκηση, «γιακάθε διοικητική ενέργεια ή μέτρο που 
λαμβάνεται σε βάρος των δικαιωμάτων ή συμφερόντων του». 
Επομένως κατά την ολοφάνερη έννοια της διάταξης αυτής που 
αποτελεί συνάμα εξειδίκευση της «υπέρ του Λαού», ρήτρας 
στην §3 του άρθρ. 1 του Σ σε κάθε περίπτωση που η προηγού
μενη ακρόαση του ενδιαφερόμενου, θα μπορούσε κατά το νό
μο, διότι η διοίκηση έχει σχετική διακριτική ευχέρεια, να 
ασκήσει οποιαδήποτε επιρροή, στο να προβεί αυτή, ή να μην 
προβεί στην ενέργεια, ή να λάβει ή να μη λάβει το μέτρο, που 
θίγει δικαιώματα ή συμφέροντά του, ή ακόμη επιρροή ως προς 
το περιεχόμενο, ή το είδος της διοικητικής ενέργειας ή του 
μέτρου, ώστε να γίνουν ενδεχόμενα λιγότερο επαχθή γ ι’ αυ
τόν, η διοίκηση έχει υποχρέωση να του δώσει «προηγούμε
να» την ουσιαστική δυνατότητα, να ασκήσει το «δικαίωμα» του 
αυτό που θεσπίζεται με την συνταγματική τούτη διάταξη, ε
κτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες, σύμφωνα 
με τον περιορισμό, που το ίδιο, όμως το Σύνταγμα και πάλι 
θέτει, απαγορεύοντας την καταχρηστική άσκηση (άρθρο 25§3) 
των θεμελιωδών «δικαιωμάτων» από τους φορείς τους, άσκη
ση στη συγκεκριμένη περίπτωση του δικαιώματος της προη
γούμενης ακρόασης θα μπορούσε από τη φύση των 
πραγμάτων, να οδηγήσει στην ματαίωση ή στην στέρηση της 
αποτελεσματικότητας αναφορικά προς ενέργεια ή μέτρο που 
αποβλέπουν έντονα στην εκπλήρωση σοβαρού σκοπού δημό
σιου συμφέροντος.

Επειδή η επίδικη αμφισβήτηση, αναφέρεται σε ένταλμα προ
σωποκράτησης που δεν έχει ακόμα εκτελεσθεί (§1 β της §1 του 
άρθρ. 73 του ΚΕΔΕ) και δεν προκύπτει ότι συντρέχει η τελευ
ταία, κατά την προηγούμενη σκέψη, εξαιρετική περίπτωση, ού
τε η διοίκηση επικαλείται σχετικά κάτι συγκεκριμένο, είχε δε 
αυτή από τις οικείες διατάξεις των άρθρων 9,63 επ. και 69 του 
ΚΕΔΕ, τη διακριτική ευχέρεια, να προβεί ή να μην προβεί στην 
έκδοση του εντάλματος σε βάρος του πρώτου εκκαλούντος, 
ενώ η προηγούμενη, από την έκδοση του εντάλματος, ακρόα
σή του, θα μπορούσε να ασκήσει επιρροή στην μη έκδοσή του 
ή άθ έκδοσή του σε βάρος του, ως μη απόλυτα αναγκαίου, 
αφού πρόκειται για το κατεξοχή επαχθές μέτρο της στέρησης 
της προσωπικής ελευθερίας, είτε με την ενδεχόμενη προσφο
ρά εκ μέρους του, κατασφάλισης του δημοσίου, είτε με την 
υπόδειξη της αποτελεσματικής δυνατότητας λήψης, λιγότε
ρο επαχθών μέτρων διοικητικής εκτέλεσης, είτε και με την α
κρόαση και από κοινού εκτίμηση και διευκρίνιση των 
ισχυρισμών που προβάλλει πάνω στην ουσία των χρεών, σε 
συνδυασμό ενδεχόμενα και με τις προηγούμενες δυνατότη
τες και εάν ακόμα έτσι διαπιστωνόταν ότι τα πράγματι εταιρι- 
κά χρέη είναι λιγότερα από τα βεβαιώμενα. Αρα η διοίκηση 
όφειλε να του προσφέρει τη δυνατότητα και μάλιστα ουσια
στική της προηγούμενης ακρόασης, πριν από την έκδοση του 
επίμαχου εντάλματος σε βάρος του και κατά παράβαση της 
παραπάνω συνταγματικής διάταξης, παράλειψε να το πράξει. 
Εξάλλου, η διαδικασία της ατομικής ειδοποίησης που προβλέ- 
πεται από το ΚΕΔΕ (άρθρο 4), η παράλειψη της αποστολής της 
οποίας ειδοποίησης άλλωστε, δεν ασκεί καμία επιρροή στο κύ
ρος της διαδικασίας που μπορεί να επακολουθήσει, ούτε αυ
τή εξομοιώνεται με επιταγή για πληρωμή (παράγραφοι 2 και 
3 του άρθρου 4 του ΚΕΔΕ), δεν περισώζει τη νομιμότητα του 
επίδικου εντάλματος, διότι η ειδοποίηση αυτή, εάν αποστα
λεί αποστέλλεται μόνο στην οφειλέτιδα εταιρεία και επομέ
νως εδώ όχι στον πρώτο επικαλλούντα αποτελεί δε 
γνωστοποίηση για τη βεβαίωση και το χρόνο πληρωμής του 
χρέους, όχι δε και για το εάν και ποιο συγκεκριμένα μέτρο 
διοικητικής εκτέλεσης θα ακολουθήσει, ούτε σε βάρος ποιου 
στις περιπτώσεις όπως εδώ, δηλαδή της χρήσης από τη διοί
κηση, της πολύ πλατιάς δυνατότητας που της παρέχεται από 
τις διατάξεις του άρθρου 69 του ΚΕΔΕ.
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_  «ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» _

Η επιλογή των προϊσταμένων

«Η κυριότερη αιτία αποτυχίας σε μια προαγωγή, έχει βρεθεί ότι είναι 
η δυσκολία πλήρους κατανόησης των καθηκόντων της νέας Θέσης. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι, ελάχιστοι υπάλληλοι καταλαβαίνουν 
ότι μια πιο υπεύθυνη θέση σημαίνει διαφορετικό τρόπο σκέψης»

(Από το π ε ρ ιο δ ικ ό  «ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ» 
___________  Α ριθμ. τεύχους  9 ) ___________

διαμόρφωση των βαθμιδών του υπ'αλληλικού κώ
δικα, έχει δημιουργήσει μια νέα κατάσταση στην υπαλ
ληλική ιεραρχία, που δίνει δυνατότητες επιλογής των 
υπευθύνων κάθε τμήματος από ένα μεγαλύτερο φά
σμα προσώπων. Αυτό όμως ταυτόχρονα, αυξάνει και 
τον προβληματισμό των διοικούντων, που τώρα είναι 
αναγκασμένοι να εξετάσουν περισσότερα πρόσωπα 
για κάθε θέση. Η εύκολη δικαιολογία αποτυχίας της 
μορφής: «Ήμουν αναγκασμένος να διαλέξω ανάμεσα 
σε δυο ή τρία άτομα», δεν ισχύει πλέον.

Χρειάζεται τώρα αρκετός προβληματισμός και πο
λύπλευρο ζύγισμα όλων των προσώπων, για να πετύ- 
χει η τελική επιλογή του προϊσταμένου ανάμεσα σε

πολλούς υποψήφιους.
Υπάρχει αλήθεια καμιά μαγική ικανότητα, χάρη στην 

οποία κάποιοι διοικητές ή πρόεδροι δημοσίων οργα
νισμών διαλέγουν τα κατάλληλα πρόσωπα στην κατάλ
ληλη θέση;

Μήπως χειρίζονται κάποια δυσνόητη μέθοδο που 
προβλέπει την συμπεριφορά των ανθρώπων και εφαρ
μόζουν κάποια κρυφή συνταγή για την εκτίμηση της 
ικανότητας των υπαλλήλων;
Ο Peter Drucker, πρύτανης των ειδικών στο μάνατ
ζμεντ, κατά την γνώμη έλληνα οικονομικού συντάκτη, 
πιστεύει ότι τίποτε από όλα αυτά δεν συμβαίνει. Αντί 
για μαγικές ιδιότητες, εκείνο που χρειάζεται, ένα πε
τυχημένο πάντρεμα μιας θέσης με τον κατάλληλο υ-
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πάλληλο, είναι πρώτα η προσεκτική εξέταση των πιο 
σημαντικών δεξιοτήτων, που απαιτεί η θέση και κατό
πιν η διαπίστωση των θετικών και των αρνητικών χα
ρακτηριστικών κάθε υποψήφιου. Καμιά μαγεία λοιπόν, 
απλά σωστό μάνατζμεντ.

Οι διευθύνοντες ξοδεύουν συνήθως πολύ χρόνο 
σκεπτόμενοι την επιλογή των προσώπων, αλλά τα λά
θη που προκύπτουν είναι αναπόφευκτα. Εμπειρικά 
μπορούμε να πούμε ότι η πιθανότητα να πετύχουν εί
ναι 1:3. Πιο απλά οι αποφάσεις τους θα βγούν σωστές 
στο ένα τρίτο των επιλογών, στο άλλο τρίτο θα έχουν 
απλώς ανεκτή αποτελεσματικότητα και στο τελευταίο 
τρίτο θα έχουν αποτύχει ολοκληρωτικά. Πουθενά αλ
λού στη διοίκηση δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για 
καλά αποτελέσματα. Ας δούμε λοιπόν κάποιες γενι
κές αρχές που είχαν υπόψη τους οι ηγέτες από παλιά 
και εφήρμοσαν σε οποιοδήποτε σύστημα διοίκησης πί
στευαν.
• Όταν διαλέξεις κάποιον για μια δουλειά και αποτυ- 
χει είναι λάθος του ηγήτορα μόνο και κανενός άλλου.
• «Ο στρατιώτης δικαιούται να απαιτεί σωστή διοίκη
ση» είναι μια παλιά αρχή γνωστή απότον Ιούλιο Καί- 
σαρα Έ τσ ι σήμερα, σε αναλογία , ο κάθε 
προϊστάμενος πρέπει να διοικεί σωστά και σύμφωνα 
με τις κατευθύνσεις αυτού που τον διάλεξε.
• Από όλες τις αποφάσεις που παίρνει ένας διοικητής 
ενός οργανισμού, οι επιλογές των προσώπων είναι οι 
πιο σημαντικές και οι δυσκολώτερες να αλλαχτούν γ ι’ 
αυτό πρέπει να παίρνονται με μεγάλη προσοχή.
• Ποτέ μην δίνετε σε άγνωστα πρόσωπα που πρωτο- 
εμφανίστηκαν στην υπηρεσία την ευθύνη για ένα και
νούργιο τμήμα με σημαντικό αντικείμενο. Καλύτερα 
να τους δοκιμάσετε πρώτα σε μια δουλειά ρουτίνας 
και αφού γνωρίσετε τον τρόπο που σκέπτονται μετά 
να τους αναθέσετε κάτι πρωτοποριακό. Σε ένα οργα
νισμό ή μια επιχείρηση δεν μπορεί να υπάρξει εμπι
στοσύνη ή αποτελεσματιή επικοινωνία δίχως μια 
περίοδο γνωριμίας με τα νέα στελέχη.

Τα στάδια της απόφασης

πως υπάρχουν μερικές βασικές αρχές, έτσι και κά
ποια βήματα στη λήψη αποφάσεων για προαγωγές και 
επάνδρωση τμημάτων είναι αναγκαία να ακολου
θούνται:
1) Σκέψου διεξοδικά την φύση των καθηκόντων κά
ποιας συγκεκριμένης θέσης.

Το πραγματικό αντικείμενο δουλειάς μιας θέσης εί
ναι δύσκολο να φανεί κάτω από έναν γενικό τίτλο. 
Προσωπάρχης σε μια υπηρεσία που τώρα δημιουργεί- 
ται, είναι μια δουλειά, που έχει διαφορετικό περιεχό
μενο από το περιεχόμενο μιάς καθιερωμένης 
υπηρεσίας.

Το να διευθύνεις ένα τμήμα που αναλαμβάνει και
νούργιες αρμοδιότητες, άγνωστες μέχρι τώρα, είναι 
τελείως διαφορετικό αντικείμενο, από το να μπεις επί 
κεφαλής του ίδιου τμήματος, με σκοπό να αναστηλώ
σεις το κύρος του, που χάθηκε από κάποιες παρατυ
πίες. Ό λα  αυτά είναι καθήκοντα με τελείως 
διαφορετικό περιεχόμενο, που απαιτούν διαφορετικά 
πρόσωπα για να τα αναλάβουν.
2) Ψάξτε μέσα από ένα αριθμό υποψηφίων που συγ
κεντρώνουν τα τυπικά προσόντα για τη θέση. Η ύπαρ
ξη των απαραιτήτων τυπικών προσόντων είναι απλώς 
προϋπόθεση. Αν κάποιος δεν τα έχει αποκλείεται αυ
τόματα από τους υποψήφιους. Ακόμη ο επιλεγόμενος

και το αντικείμενο θα πρέπει να ταιριάζουν όπως εί
παμε προηγούμενα. Τέλος μια επιλογή με πιθανότη
τες επιτυχίας πρέπει να βγαίνει από τρία ως πέντε 
πρόσωπα τουλάχιστον.
3) Μάθε να κρίνεις τους υποψήφιους. Αν ένας διοικη
τής έχει μελετήσει καλά τις απαιτήσεις της θέσης, 
γνωρίζει με τι θα πρέπει να ασχοληθεί ο επιλεγόμε
νος σε πρώτη προτεραιότητα. Αλλά η κύρια ερώτηση 
είναι, όχι τι μπορεί να κάνει κάθε υποψήφιος, αλλά 
ποιά είναι τα ουσιαστικά προσόντα του κάθε υποψη
φίου και πώς σχετίζονται με τη φύση της θέσης που 
θα αναλάβει. Σημαντικές αδυναμίες μπορούν βέβαια 
να αποκλείσουν κάποιους υποψηφίους. Για παράδειγ
μα ένας εξαιρετικά επιδέξιος τεχνικός με φτωχές ικα
νότητες συνεργασίας είναι τελείως ακατάλληλος για 
μια θέση, όπου το κύριο αντικείμενο είναι η οργάνω
ση μιας ομάδος.

Αλλά εδώ πρέπει να τονίσουμε ξανά ότι η σωστή 
διοίκηση σημαίνει χτίσιμο, πάνω στα προσόντα του 
προσωπικού και όχι συνεχή αναζήτηση των αδυνα
μιών. Αν μπορεί κάποιος να τα βγάλει πέρα σε κάποια 
θέση τότε η αδυναμία του θα μετρήσει μόνο στο βαθ
μό που επηρεάζει την υπηρεσιακή συμπεριφορά του
4) Συζήτησε για τους υποψήφιους με διάφορα πρόσω
πα που δούλεψαν μαζί τους. Η γνώμη ενός μόνο είναι 
άχρηστη εντελώς. Οι προκαταλήψεις, οι αντιπάθειες 
και οι αντιζηλίες επιδρούν πολύ σημαντικά στην κρί
ση για κάποιο πρόσωπο και μόνο οι πολλές γνώμες 
μπορούν να δώσουν μια πολύ ακριβή εικόνα.
5) Βεβαιώσου ότι αυτός που διάλεξες καταλαβαίνει κα
λά το αντικείμενο της δουλειάς που ανέλαβε. Αφού πε
ράσουν τέσσερις με πέντε μήνες από τον διορισμό του, 
αυτός πρέπει να αρχίσει να συγκεντρώνει την προσο
χή του στο κύριο αντικείμενο της δουλειάς του και να 
απαγκιστρώνεται από τις παλιές συνήθειες.
Πρέπει να καταλάβει ότι έχει ένα νέο αντικείμενο, που 
δεν έχει καμιά σχέση με ό,τι είχε συνηθίσει προη
γουμένως.

Πες του λοιπόν να σου ετοιμάσει μια γραπτή ανα
φορά για το πώς βλέπει να πετυχαίνει η δουλειά του 
και συζήτησέ το μαζί του.

Η κυριότερη αιτία αποτυχίας σε μια προαγωγή, έ
χει βρεθεί ότι είναι η δυσκολία πλήρους κατανόησης 
των καθηκόντων της νέας θέσης. Είναι χαρακτηριστι 
κό ότι, ελάχιστοι υπάλληλοι καταλαβαίνουν ότι μια πιο 
υπεύθυνη θέση σημαίνει διαφορετικό τρόπο σκέψης. 
Οι περισσότεροι ακολουθούν την ίδια συμπεριφορά 
γιατί πιστεύουν, ότι αυτή ήταν που τους οδήγησε ψη
λότερα και έτσι αποφεύγουν να αλλάξουν μια «πετυ
χημένη συνταγή». Εδώ, χρειάζεται η παρέμβαση του 
διευθύνοντα, που θα ξεκαθαρίσει τι σημαίνει για αυ
τόν η καινούργια θέση.

Αλλά ας μην έχουμε αυταπάτες. Ακόμα και αν ακο
λουθήσει αυτά τα βήματα ο κάθε διευθυνων, η πιθα
νότητα να κάνει λάθος είναι πάλι μεγάλη. Η φύση των 
αποφάσεων που αφορούν ανθρώπους είναι πάντα από 
τις πιο ριψοκίνδυνες.

Η σωστή επιλογή πάντως σημαίνει πάντα αποτεσμα- 
τικό έλεγχο της υπηρεσίας. Είναι γεγονός, ότι οι επι 
λογές προσώπων χαρακτηρίζουν την διοίκηση γιατί 
είναι οι πιο φανερές. Αξίζουν λοιπόν μεγαλύτερη προ
σοχή και προβληματισμό για να ξεφύγουν την μορφή 
της «πολιτικοποιημένης επιλογής», καθώς και το στίγ
μα του «μέσου», που υποσκάπτουν άδικα τις πιο πολ
λές φορές την αποτελεσματική λειτουργία του 
δημόσιου τομέα.
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Σέρλοκ Χολμς 
sco! μοντέρνες 

αστυνομικές μέθοδοι

του Κ ω νσταντίνου Καραγιάννη

Η αστυνομική λογοτεχνία στη χώρα μας θεωρείται 
είδος κατώτερης πνευματικής δημιουργίας. Η αντιμε
τώπιση αυτή είναι κατά ένα μέρος δικαιολογημένη: αυ
τό που ονομάζουμε «αστυνομικό αφήγημα» 
χαρακτηρίζεται από το περιεχόμενο των εκατοντάδων 
βιβλίων τσέπης, που αυτή τη στιγμή κυριαρχούν στα 
περίπτερα

Ηταν επόμενο, λοιπόν, η ελληνική κοινωνία να δε
χτεί ότι η αστυνομική λογοτεχνία αποτελεί το διάβα
σμα των διακοπών και των ελεύθερων ωρών των 
εργαζομένων. Το πράγμα, όμως, δεν έχει ακριβώς έ
τσι. Ψάχνοντας με περισσότερη προσοχή την ξένη βι
βλιογραφία του είδους, θα βρεθούμε πρόσωπο με 
πρόσωπο με εξαίσιες δημιουργίες συγγραφέων των 
αρχών του αιώνα μας, ανακαλύπτοντας ότι ολόκληρη 
η σημερινή «αστυνομική λογοτεχνία» δεν αποτελεί πα
ρά μια κακοποίηση των έργων εκείνης της εποχής.

Το αστυνομικό αφήγημα εμφανίστηκε στον πλανή
τη μας στα τέλη του περασμένου αιώνα και σιγά-σιγά 
έγινε μέρος της καθημερινής ζωής της δυτικής κοινω
νίας, μέσω του ντεντέκτιβ που ακούει στο όνομα Σέρ
λοκ Χολμς. Ο συγγραφέας σερ Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, 
ο άνθρωπος που δημιούργησε το μυθικό αυτό ντετέ- 
κτιβ κι έβαλε τα θεμέλια της αστυνομικής λογοτεχνίας, 
βάσισε το νέο αυτό λογοτεχνικό είδος στη λογική, την 
οποία και τράβηξε στα άκρα της, έτσι ώστε τελικά να 
εμφανιστεί σαν ηθική και τιμωρός.

Το ντεμπούτο του Σέρλοκ Χολμς έγινε πριν από ε
κατό ολόκληρα χρόνια, το 1887, όταν δημοσιεύτηκε 
στο Μπήτον’ ς Κρίστμας Άνιουαλ η πρώτη νουβέλα 
του Ντόυλ «Σπουδή στο Κόκκινο». Γρήγορα, ο ιδιόρ
ρυθμος Σέρλοκ Χολμς έμελλε να γίνει ιδιαίτερα δη
μοφιλής, αναγκάζοντας το δημιουργό του να του 
δώσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε εξήντα διηγήματα και 
τέσσερα μυθιστορήματα, που εκδόθηκαν ανάμεσα στο 
1887 και το 1927. Είναι χαρακτηριστικό, πως ενώ το 
1893 ο Ντόυλ, κουρασμένος από τον ήρωά του, τον υ
ποχρεώνει να σκοτωθεί στο διήγημα «Το τελευταίο 
πρόβλημα», τελικά, μετά την επίμονη απαίτηση του κοι
νού αναγκάζεται μετά από δέκα χρόνια να τον ξανα
ζωντανέψει στην ιστορία του «Το άδειο δωμάτιο».
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To εξώφυλλο του Μιιήτον’ ς Κρίστμας Ανιουαλ με την πρώ
τη έκδοση της «Σπουδής στο Κόκκινο».

«Υπάρχει το κόκκινο νήμα του φόνου, ανάμεσα στο 
άχρωμο κουβάρι της ζωής, και το καθήκον μας δεν εί
ναι άλλο από το να το ξεμπλέξουμε, να το απομονώ
σουμε και να φέρουμε στο φως και το παραμικρό 
εκατοστό του» θα πει στο «Σπουδή στο Κόκκινο» ο 
Χολμς στο σύντροφό του Δόκτορα Γουάτσον. Κι αυτό 
θα το πετυχαίνει πάντα με τη συστηματική εξέταση ό
σων έπεφταν στην αντίληψή του, με ένα αξιοσημείω
το συνδυασμό εξυπνάδας και ορθολογισμού, με την 
πεποίθηση ότι όλη η ζωή είναι μια μεγάλη αλυσίδα, 
η φύση της οποίας καθίσταται γνωστής, εφόσον και 
αρκεί να μας δοθεί ένας και μόνον κρίκος της.

Ο Ντόυλ στήριξε το χαρακτήρα του κεντρικού του 
ήρωα σε ένα αληθινό πρόσωπο, το γιατρό Τζόζεφ 
Μπελλ, ένα διάσημο καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του 
Εδιμβούργου, στη Σκωτία. Ο Μπελλ ήταν στα σαράν
τα του, όταν ο Ντόυλ ήταν ένας από τους φοιτητές του, 
στους οποίους εντύπωνε την ανάγκη να χρησιμο
ποιούν όχι μόνο τις ιατρικές τους γνώσεις, αλλά και 
όλες τις νοητικές τους δυνατότητες, στην εξέταση κά
ποιου ασθενή. Ο Μπελλ, χρησιμοποιώντας την ακρι
βή παρατήρηση και τη συμπερασματική λογική, 
ζωήρευε τις διαλέξεις του αναγνωρίζοντας, για παρά
δειγμα, έναν ασθενή σαν ένα αριστερόχειρα μπαλω
ματή κι έναν άλλο σαν ένα απόστρατο λοχία του 
Συντάγματος του Χάιλαντ, που είχε υπηρετήσει στα 
νησιά Μπάρμπαντος.
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«Δεν υπήρχαν ίχνη μπαρουτιού πάνω στα ρούχα»

Ο Ντόυλ, λοιπόν, δημιούργησε ένα πρότυπο ντετέ- 
κτιβ υψηλήο επιστημονικής κατάρτισης και μεγάλων 
πνευματικών ικανοτήτων, πολύ κοντά στο μοντέλο του 
Μπελλ. Για να εξιστορήσει τις περιπέτειές του, «γέν
νησε» κι ένα συνοδό-παρατηρητή, ένα γιατρό που πή
ρε το όνομά του από ένα φίλο του, γιατρό πάλι, στο 
Σάουθση. Στις ιστορίες του, αυτός ο τύπος έγινε γνω
στός σα δόκτωρ Τζών Γουάτσον.

Οι μαγευτικές περιπέτειες του Σέρλοκ Χολμς, που 
έφτασαν να γίνουν θεατρικά και κινηματογραφικά έρ; 
γα, δημιούργησαν ένα μυθιστορηματικό χαρακτήρα, 
που θεωρείται ένας από τους πιο γνωστούς και αγα
πητούς στον κόμο, όπου μεταφράστηκαν, και ο φοβε
ρός ντετέκτιβ, που είχε για μόνα όπλα του την 
παρατήρηση, το αιτιολογημένο συμπέρασμα και την 
επιστημονική γνώση, έγινε προσφιλής σε ανθρώπους 
όλων των τάξεων και όλων των ενδιαφερόντων. Η δια- 
σημότητα του Σέρλοκ Χολμς οδηγούσε στη δημιουρ
γία ενώσεων και λεσχών φανατικών οπαδών του. Οι 
μεγαλύτερες είναι οι «Ιρρέγκιουλαρς της Μπέηκερ 
Στρητ», που ιδρύθηκαν στη Νέα Υόρκη το 1934, και η 
«Λέσχη του Σέρλοκ Χολμς», που ιδρύθηκε στο Λονδί
νο το 1951, αλλά υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες πα
ρόμοιες ενώσεις στις Η.Π.Α., την Ευρώπη, τον Καναδά, 
ακόμα και στην Ιαπωνία.

Πολλοί αστυνομικοί, εγκληματολόγοι και ιατροδικα
στές πιστεύουν ότι ο διάσημος αυτός ντετέκτιβ άσκη
σε αποφ ασ ιστ ική  επ ιρροή στην εξέλιξη  των 
σύγχρονων επιστημονικών μεθόδων εξιχνίασης ενός 
εγκλήματος Ο Δόκτωρ Χανς Γκρος, καθηγητής της εγ
κληματολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πράγας, στην 
έκδοση του 1893 με τις σημειώσεις από τις παραδό
σεις για την διερεύνηση ενός εγκλήματος, συνηγορεί 
ζωηρά για τη χρησιμοποίηση επιστημονικών μεθόδων. 
Η χρονική σειρά, όμως, μπορεί να μας οδηγήσει στο 
συμπέρασμα ότι διατύπωσε τη θεωρία του σαφέστα
τα επηρεασμένος από τις ιστορίες του Σέρλοκ Χολμς. 
Αλλά και ο μεγάλος Γ άλλος εγκληματολόγος Αλφόνς 
Μπερτιγιόν, ένας από τους πρώτους που αναγνώρι
σαν την ανάγκη ανάπτυξης επιστημονικών μεθόδων 
για τη διευκόλυνση της αστυνομικής έρευνας, ήταν

φανατικός θαυμαστής του Σέρλοκ Χολμς και πίστευε 
ότι η αστυνομία πρέπει να μάθει να χρησιμοποιεί τον 
τρόπο του και τη μεθοδολογία του στην εξαγωγή των 
συμπερασμάτων.

Ο Σέρλοκ Χολμς εξέλιξε την αστυνομική διερεύνη- 
ση σε συγκεκριμένη επιστήμη. Δεν υπάρχει άλλος που 
να βοήθησε σε τέτοιο βαθμό - τόσο με τη δημιουργία 
μιας καινούργιας φιλοσοφίας πάνω στο θέμα, όσο και 
με τη μεθόδευση συγκεκριμένων πρακτικών λύσεων 
«πιλότων» - τη μελέτη της διερεύνησης του εγκλήμα
τος. Ο σερ Άρθουρ Κάναν Ντόυλ είχε τη σπάνια - ί
σως τη μοναδική - τύχη να δεί τα μυθιστορήματά του 
να γίνονται πραγματικότητα. Πολλές από τις μεθό
δους που αυτός πρωτοπαρουσίασε, αποτελούν ακόμα 
και σήμερα βασικές αρχές της επιστημονικής κατάρ
τισης κάθε αστυνομικού. Σ’ αυτές περιλαμβάνονται: η 
αναγνώριση ιχνών υποδημάτων, η γραφολογική εξέ
ταση αλλά και η αναγνώριση γραφομηχανών, η εξέ
ταση κηλίδων αίματος, η αναγνώριση πτωμάτων, η 
εξέταση του μεγέθους και της θέσης των τραυμάτων, 
η εξέταση ιχνών από πυροβόλα όπλα και η αναγνώρι
ση ενός όπλου από ένα κάλυκα, η εξέταση σκόνης και 
χώματος - ακόμα και στάχτης τσιγάρου, η τοξικολογι- 
κή εξέταση για ανεύρεση δηλητηρίων, η θεωρία των 
κρυπτογραφημάτων... Ο Ντόυλ στήριξε τη φιλοσοφία 
του στην αξία της προσεκτικής παρατήρησης αλλά και 
σε επιστημονικές μεθόδους εκμετάλλευσης των ιχνών 
και πειστηρίων. Η χρησιμοποίηση του μεγεθυντικού 
φακού, του μικροσκοπίου και της μετροταινίας είναι 
ο κλασικός πια τρόπος μεθοδικής έρευνας. Η αναγνώ
ριση των πτωμάτων, η διερεύνηση του τόπου του εγ
κλήματος, ο προσδιορισμός της σωματικής διάπλασης 
του δράστη, η ανακάλυψη της ταυτότητας του όπλου 
του εγκλήματος και η κατανόηση του τρόπου χρησι
μοποίησής του, βοηθούν στην εξιχνίαση ενός εγκλή
ματος. Και βέβαια, η εξέταση των δακτυλικών 
αποτυπωμάτων, που την πρωτοχρησιμοποίησε ο 
Χολμς όταν ακόμα η δακτυλοσκοπική βρισκόταν σε 
βρεφική ηλικία.

Η σημασία της ιατροδικαστικής και της εγκληματο
λογίας για την αστυνομική έρευνα είναι αδύνατο να 
εκτιμηθεί με ακρίβεια. Υπάρχει, όμως, ένας πολύ με
γάλος αριθμός υποθέσεων, όπου οι δύο αυτές επιστή- 
μες είχαν τη δυνατότητα και συντέλεσαν καθοριστικά 
στην επίλυσή τους. Οι ερευνητές-αστυνομικοί, όμως, 
πρέπει να έχουν κάποιες απαραίτητες γνώσεις για να 
εκτιμήσουν πώς μπορούν καλύτερα να αξιοποιήσουν 
τη βοήθεια των επιστημόνων και του εγκληματολογι- 
κού εργαστήριου.

Έτσι, ο Ντ. Κ. Μπάρροουζ, αρχηγός της Αστυνομίας 
της περιφέρειας Πηλ του Καναδά, ένας έμπειρος και 
προσεκτικός αστυνομικός ντετέκτιβ, παρατήρησε ότι 
λανθάνοντα δακτυλικά αποτυπώματα γίνονται εμφα
νή, με τη βοήθεια κάποιων φυσικών εμφανιστών, όπως 
είναι το κυανοκυριλέτιο και η μολυβδενιοντισουλφί- 
δη. Στο μεταξύ, μεγάλες τεχνικές πρόοδοι έγιναν και 
στη φωτογραφία, όπου με την τελειοποίηση των φω
τογραφικών μηχανών αλλά και των μεθόδων εμφάνι
σης και εκτύπωσης, έγινε δυνατό να καταγράφονται 
στη φωτογραφική πλάκα και οι παραμικρότερες λεπτο
μέρειες. Σχετικά, ο Μπάρροουζ πιστεύει ότι στο πα
ρελθόν περ ιμέναμε πάρα πολλά  από τους 
αστυνομικούς που ερευνούσαν τον τόπο του εγκλήμα
τος, ενώ αυτοί δεν είχαν ούτε την κατάλληλη εκπαί
δευση ούτε τον ανάλογο εξοπλισμό. Οι μοντέρνοι 
ντετέκτιβς και ιατροδικαστές μπορούν να συλλέξουν
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" it is glue, watson," said hi

I l lu s t r a t io n  by F ra n k  W ile s  fo r  th e  Strand Maga
zine, A p r i l ,  1V27.

Ο Σέρλοκ Χολμς ήταν για πολλή ώρα σκυμένος πάνω σ’ 
ενα μικροσκόπιο. «Είναι κόλλα, Γουάτσον», είπε τελικά.

πολύ περισσότερα στοιχεία και να εντοπίσουν και τα 
παραμικρότερα ίχνη, που θα βοηθήσουν στη διελεύ- 
κανση ενός εγκλήματος και θα οδηγήσουν στην κα
ταδίκη του ενόχου. Αλλά και ο Έρικ Σιλκ, πρώην 
διοικητζη της Αστυνομίας της Επαρχίας του Οντάριο 
του Καναδά, πρώην πρόεδρος της Ένωσης Εγκλημα- 
τολόγων του Τορόντο, μέλος των «Ιρρέγκιουλαρς της 
Μπέηκερ Στρητ» και ιδρυτικό μέλος των Μπουκμέι- 
κερς, της ομάδας του Τορόντο της Λέσχης του Σέρ
λοκ Χολμς, πιστεύει ότι κατά κάποιο τρόπο οι 
ερευνητές εγκλημάτων στερούνται ακριβούς αντίλη
ψης των σημαντικών δεδομένων, που θα βοηθήσουν 
στη διερεύνηση ενός εγκλήματος σε βάθος. Δυσκολεύ
ονται να δουν πέρα από το 2.000, τα θαύματα της δα- 
κτυλοσκοπικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
των εγκληματολογικών εργαστηρίων, ενώ παράλλη
λα υποτιμούν τους βασικούς κανόνες διερεύνησης του 
εγκλήματος: την παρατήρηση, την επαρκή αιτιολόγη
ση και την «επιστήμη» της εξαγωγής συμπερασμάτων.

Αραγε, οι μέθοδοι του Χολμς ισχύουν σήμερα;
Ανεπιφύλακτα ναι! Γιατί τα σημαντικά πλεονεκτή

ματα που αποδείχθηκε πως παρουσιάζουν, στα εκατό 
χρόνια που πέρασαν από τότε που εμφανίστηκε ο 
Χολμς, καθιέρωσαν και δικαίωσαν τη χρησιμοποίησή 
τους. Έτσι, οι ερευνητικές μέθοδοι του Χολμς αποτε
λούν ακόμα και σήμερα τα κεντρικά στοιχεία για τη 
διερεύνηση ενός εγκλήματος.

Η επιστήμη, βέβαια, της εγκληματολογικής έρευνας 
έχει διανύσει μακρύ δρόμο. Ο ντέτεκτιβ που θέλει να 
υπερηφανεύεται πως αιτιολογεί πλήρως τα συμπερά- 
σματά του και πως έχει κατανοήσει τελείως τη φιλο
σοφία και τη μεθοδολογία  της σύγχρονης 
εγκληματολογικής επιστήμης, πρέπει να χρησιμοποιεί 
πολλά από τα τεχνολογικά θαύματα, που βρίσκονται 
σήμερα στη διάθεσή του: η χρησιμοποίηση των ηλε
κτρονικών υπολογιστών μας επιτρέπει πια να διϋλίζου- 
με βουνά πληροφοριών και να βρίσκουμε τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά και τις κοινές λεπτομέρειές τους' τα

λέιζερ σκάννερς (= αναγνώστες με λέιζερ) μπορούν 
να συγκρίνουν ίχνη δακτυλικών αποτυπωμάτων, που 
βρέθηκαν, με χιλιάδες δακτυλικά αποτυπώματα σεση
μασμένων, σε χρονικό διάστημα λίγων λεπτών, μια 
δουλειά που μέχρι πρόσφατα για να γίνει απαιτούσε 
χρόνια' η πρόοδος της ιατροδικαστικής κατέστησε δυ
νατό, ώστε επουσιώδεις μέχρι χθές λεπτομέρειες να 
γίνονται σήμερα οι επαρκείς αποδείξεις για την εξι- 
χνίαση ενός εγκλήματος.

Αυτές οι αλλαγές μετάθεσαν αποφασιστικά τα όρια 
μεταξύ αποτυχίας και επιτυχίας στην εγκληματολογι- 
κή έρευνα, προς τη μεριά της δεύτερης βέβαια. Πρό
σφατα, στο Γραφείο Ανθρωποκτονιών της Αστυνομίας 
του Πηλ του Καναδά, η τεχνολογική μαγεία του 20ου 
αιώνα χρησιμοποιήθηκε για να διασταυρώσει αμέτρη
τες διασταυρούμενες και αλληλοσυγκρουόμενες πλη
ροφορίες, που είχαν συλλεχθεί για μια περίπλοκη 
περίπτωση φόνου. Τη δουλειά αυτή ανάλαβε να την 
κάνει ένας P.C. (= πέρσοναλ κομπιούτερ, δηλαδή προ
σωπικός υπολογιστής), που προγραμματίστηκε ειδικά. 
Το πρόγραμμα αυτό ονομάστηκε «Δόκτωρ Γουάτσον», 
συμβολίζοντας τη σχέση συμπαράστασης του κομ
πιούτερ για το σύγχρονο ντετέκτιβ, σχέση παρόμοια 
με εκείνη που είχε πριν από εκατό χρόνια ο συνονό- 
ματός του με το θρυλικό Σέρλοκ Χολμς.

Αν και έχουν περάσει τόσα χρόνια από τότε που ο 
ήλιος έδυσε στο μικρό διαμέρισμα της Μπέηκερ Στρητ, 
η ανάμνηση και ο μύθος του Σέρλοκ Χολμς παραμέ
νουν κοντά μας . Η τεχνική του στην καταπολέμηση 
του εγκλήματος είναι ακόμα - και φαίνεται πως θα εί
ναι και για πολύ καιρό στο μέλλον - ένα καθημερινό 
κομμάτι της επαγγελματικής ζωής κάθε αστυνομικού.
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ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΕπψέΑεια: Νικόλαος ΠοΑύμερος
ΥπασίΊίνόμος Α'

Το άγχος και η κατάθλιψη, οι ασθένειες της εποχής μας, αποτελούν καθημερινή πραγματικότητα για 
χιλιάδες ανθρώπους. Το ποσοστό των ψυχοσωματικών διαταραχών έχει σημαντικά αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια. Η χρήση και η κατάχρηση αγχολυτικών και ευφοριογόνων φαρμάκων καθημερινά αυξάνει. Τα ηρεμι-
στικά και τα υπνωτικά έχουν κάνει «καριέρα» στη σύγχρονη κοινωνία και δίνουν το στίγμα της γεμάτης άγχος 
εποχής μας. Μαζί με τον καπνό και το αλκοόλ αποτελούν τις τρεις πιο επικίνδυνες ουσίες που πλανήτη μας, 
γιατί εκτός από τον εθισμό προκαλούν φθορά στην υγεία και μετατρέπουν το άτομο σε παθητικό αποδέκτη 
των κοινωνικών γεγονότων και εξελίξεων, και η αιφνίδια διακοπή τους δίνει αφορμή να εμφανισθούν σωματι
κές και ψυχικές διαταραχές.

Συχνά αναφέρονται το άγχος και η κατάθλιψη σαν ένα συνηθι
σμένο φαινόμενο στη ζωή του σύγχρονου ανθρώπου. Κι αυτό 
μάλιστα παρατηρείται περισσότερο στις πιο προηγμένες από 
άποψη πολιτισμού χώρες. Πολλά εκατομμύρια δυτικοευρωπαίοι 
και, κατά τους μετριότερους υπολογισμούς 150 εκατομμύρια 
άνθρωποι σ’ όλο τον κόσμο, πάσχουν οπό κατάθλιψη, πράγμα που 
επιβεβαιώνει και η μεγάλη διάδοση των ψυχοφαρμάκων. Στη 
Γαλλία π.χ. πωλούνται κάθε χρόνο 88 εκατομμύριο κουτιά με 
υπνωτικά και αγχολυτικά φάρμακο.

Ιατρικό περιοδικό οργάνωσε πρόσφατα στο Παρίσι συνέδριο με 
αντικείμενο το άγχος του σημερινού ανθρώπου. Από γάλλους που 
ρωτήθηκαν, ποσοστό 37% δήλωσε ότι διακατέχεται οπό μόνιμο 
άγχος και 56% από άγχος περιστασιακό. Σαν αιτίες του άγχους 
πρώτα έρχονται τα επαγγελματικά προβλήματα με 36%, κατόπιν 
τα οικογενειακά με 29% και τελευτοία τα οικονομικά με 27%.

Πρόσφατα στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Ψυχιατρικής Εταιρίας 
αναφέρθηκε ότι ποσοστό (17 -  30%) του πληθυσμού της Αθήνας 
παρουσιάζει ψυχοσωματικά συμπτώματα.

Το άγχος, όμως εμφανίζεται όλο και περισσότερο στις ανεπτυ
γμένες βιομηχανικά χώρες, παρ’ ότι υπάρχει υψηλή τεχνολογία, 
ευημερία και υψηλό βιοτικό επίπεδο. Οι εξοντωτικοί σύγχρονοι 
ρυθμοί της μεγαλούπολης, ο άξενος χαρακτήρας της και η ανα
σφάλεια του αύριο, διαμορφώνουν αυτά το πραγματικά θλιβερά 
ποσοστά, .που δείχνουν ίσως πόσο έχει υποβαθμιστεί η ποιότητα 
ζωής στο σημερινό πολιτισμένο μας κόσμο, σε σημεία μάλιστα 
που ορισμένοι μελετητές να μιλάνε για «ψυχοσωματικά προσανα
τολισμένη κοινωνία».

Είναι φυσικό, λοιπόν το θέμα αυτό να ενδιαφέρει όχι μόνο τον 
ειδικό μελετητή ή επ πήμονα αλλά και το μέσο άνθρωπο που 
βρίσκεται εκτεθειμέ ,ς στις σύγχρονες συνθήκες ζωής, που 
συχνά τον καταπιέζουν και απειλούν την ψυχική του γαλήνη. 
Ελάχιστοι είναι οι ευτυχείς στην εποχή μας που δεν έχουν δοκι
μάσει αυτό το πνιγηρό συναίσθημα πο σε κάνει να βλέπεις 
αβέβαιο ή φοβερό το μέλλον, ανούσιες τις χαρές της ζωής, 
απειλητικό το φάσμα της αρρώστειας και πολλές φορές και του 
θανάτου.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ

Η λέξη «άγχος» προέρχεται από το ρήμα άγχω, που σημαίνει

πιέζω, σφίγγω ιδίως στο λαιμό, πνίγω με θηλειά και μεταφορικά 
στενοχωρώ, βιάζω.

Μπορούμε επίσης να μιλάμε γιο άγχος, όταν η ένταση μιας 
αγωνίας είναι τόσο εξαιρετικά μεγάλη και διαρκής, ώστε να 
επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την όλη ψυχική σφαίρα του ατόμου, 
ανεξάρτητα από την πηγή και τον τρόπο γένεσής του (π.χ. σωμα
τική ή ψυχική αιτία).

ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ -  ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Το άγχος επιδρά στις άλλες ψυχικές λειτουργίες (διανόηση, 
βούληση, συναισθηματικότητα) υπό την έννοια είτε της παράλυ
σής τους, είτε της διεγέρσεως (κινητική ανησυχία, διέγερση). 
Πολλές φορές συνοδεύεται από παροξυσμούς, και το άτομο δεν 
μπορεί να επιβληθεί και να κυριαρχήσει του άγχους. Αντίθετα, 
διαταράσσονται οι ψυχικές του λειτουργίες και η προσωπικότητά 
του, με επακόλουθο τη μεταβολή αποφάσεων, την αναποφασιστι- 
κότητα και την ανασφάλεια.

Το άγχος είναι ένα είδος νεύρωσης. Νευρώσεις είναι ψυχικές 
διαταραχές, που έχουν τις ρίζες τους στην συνεχή ένταση των 
συνθηκών ζωής και μπορεί να εκδηλώνονται σαν καθαρά ψυχικές 
όπως η κατάθλιψη, η δυσθυμία, η φοβία, η υπερένταση κ.λ.π., 
σαν ψυχοσωματικές όπως η ανορεξία, η ναυτία, ο τρόμος, οι 
σπασμοί και πολλές φορές σαν καθαρά σωματικές όπως οι καρ
διακές παθήσεις, η ημικρανία, πόνοι στη σπονδυλική στήλη, 
ενοχλήσεις στο στομάχι, αίσθημα βαριάς κόπωσης και ανικανότη
τας, καταστάσεις που τους οδηγούν επί χρόνιο ολόκληρα από τον 
ένα γιατρό στον άλλο χωρίς βέβαια κανένα αποτέλεσμα. Από 
έρευνες που έγιναν, προέκυψε ότι σε ποσοστό 50 -  80% των 
αρρώστων των γενικών νοσοκομείων αναγνωρίζεται μια ουσια
στική συμμετοχή ψυχοκοινωνικών παραγόντων στην κλινική ει
κόνα. 0 μελαγχολικός ασθενής έχει φοβίες για ανύπαρκτες αρ
ρώστιες (π.χ. καρκινοφοβίες) και συνέχεια παραπονείται και δια- 
λαλεί την απελπισία του. Ξυπνά κακόκεφος νιώθει το στόμα του 
πικρό, παραπονείται για ανήσυχο ύπνο και για απότομο ξύπνημα, 
όσο περνά όμως η ημέρα η διάθεσή του βελτιώνεται.

ΠΩΣ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ

Κατά την ψυχαναλυτική άποψη στις νευρώσεις συμβαίνει σύγ
κρουση μεταξύ του «υπερεγώ» (SUPER EGO) και των «γεννε-
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τησίων τάσεων» («προεγώ») ομαλών και ανωμάλων. Στην αντα
γωνιστική αυτή προσπάθεια το υπερεγώ αντιδρά με άγχος για το 
ενδεχόμενο να υποκύψει και να τις πραγματοποιήσει και με 
ενοχή, εφ’ όσον υποκύψει σ’ αυτές. Όταν δε επέλθει απώθηση 
δημιουργείται από την ψυχική αυτή σύγκρουση, όπως απέδειξε ο 
Φρόυντ, κατάσταση νεύρωσης.

Νευρωτική μορφή μπορεί να προπλάθει και όλη η ζωή μας εφ' 
όσον αποτελεί προσπάθεια αποφυγής της αγωνίας. Επίσης κάθε 
υπερβολική εκδήλωση (σύνηθες φαινόμενο της εποχής μας) 
μπορεί να προκαλέσει νεύρωση, π.χ. απόκτηση δύναμης, υλικών 
αγαθών, υπερβολική απόδοση και παραγωγή έργου.

Όλα αυτά όταν προσλάβουν ιδιαίτερη αξία και σημασία για το 
άτομο σε σημείο να γίνουν καταναγκασμός, παύουν να είναι 
συνήθη ομαλά στοιχεία της ανθρώπινης ζωής. Πολλές από τις 
εκδηλώσεις του σημερινού ανθρώπου, ατομικές και κοινωνικές, 
είναι νευρωτικής υφής, επειδή συνήθως δεν βλέπομε εκείνο που 
έχουμε αλλά στενοχωριόμαστε για εκείνο που χάσαμε.

Βέβαια, με τις παραπάνω εκδηλώσεις και ενέργειες αμύνεται ο 
άνθρωπος εναντίον της αγωνίας που τον σπρώχνει σε μια συνεχή 
προσπάθεια αξιοποίησης της ύπαρξής του. Η αξιοποίηση όμως 
πρέπει να συντελείται μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του και 
όχι σε τομείς ακατόρθωτους της φαντασίας και του παθολογικού. 
Μόνο έτσι καταπολεμείται η αγωνία, μετατρέπεται σε κίνητρο για 
αξιόλογες πνευματικές εκδηλώσεις (θρησκευτικές, καλλιτεχνι
κές, φιλοσοφικές, επιστημονικές κ.λπ.) και γίνεται παράγοντας 
πολιτισμού.

ΤΛ ΑΙΤΙΑ

Σύμφωνα με τον πατέρα της ψυχανάλυσης Φρόυντ οι νευρώ
σεις εμφανίζονται μεν στους ενήλικες αλλά δημιουργούνται στην 
παιδική ηλικία, θεωρούσε την καταθλιπτική νόσο σαν αντίδραση 
που εδραιώθηκε στην ψυχή του ατόμου όταν αυτό ήταν βρέφος ή 
νήπιο. Η ψυχική υγεία του ανθρώπου κτίζεται πάνω σε σταθερή 
και σωστή σχέση, που δημιουργείται ένστικτο—συναισθηματικά 
ανάμεσα στη μητέρα και στο νεογέννητο. Το παιδί έχει ανάγκη τη 
μητέρα, που του δίνει στοργή και τροφή. Όλοι έχουμε προσέξει 
τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά τρέχουν στη μητέρα τους 
αναζητώντας προστασία και ασφάλεια. Η απόρριψη σε οποιοδή- 
ποτε στάδιο της ζωής ενός ανθρώπου από το περιβάλλον του 
μπορεί να προκαλέσει μείωση της αυτοπεποίθησης. Και αυτό να 
γίνει βασική αιτία της κατάθλιψης.

Πίσω από κάθε πικραμένο έφηβο ψάξτε την αυταρχική μητέρα 
ή τον σκληρό πατέρα τονίζουν οι ψυχίατροι. Η έλλειψη επαφής 
και οι πολλοί καυγάδες με τους γονείς, γονείς που υπόφεραν 
ίσως από κάποια ψυχική ασθένεια μπορούν να οδηγήσουν το παιδί 
στην κατάθλιψη. Αυτό ισχύει σε περιπτώσεις που ο πατέρας είναι 
αλκοολικός ή πολύ αυστηρός. Η ψυχολογική υποστήριξη σήμερα 
αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο σαν παράγοντας που εξουδε
τερώνει τα αρνητικά αποτελέσματα του άγχους.

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ 
ΜΕΣΩΝ ΣΤΟ ΨΥΧΙΚΟ ΚΟΣΜΟ 

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Σκοπός της μηχανικής προόδου είναι να κάνει τη ζωή μας πιο 
άνετη και ευχάριστη και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σήμερα το 
βιοτικό επίπεδο του σύγχρονου ανθρώπου έχει ανέβει και από 
πλευράς ανέσεων ζούμε καλύτερα απ’ ότι στο παρελθόν. Η 
συμπεριφορά όμως, οι πράξεις, και οι ενέργειες του σύγχρονου

ανθρώπου και η εν γένει δραστηριότητά του είναι έντονα επη
ρεασμένη από τον τεχνοκρατικό πολιτισμό, έτσι ώστε να μπορεί 
να πει κανείς ότι η ύπαρξή του είναι πολύ απομακρυσμένη από τη 
φυσικότητά του. Το τεχνοκρατικό πνεύμα βάζει καθημερινά τη 
σφραγίδα του επάνω στον ψυχικό κόσμο του σύγχρονου ανθρώ
που και δεν μας είναι εύκολο να διακρίνουμε με σαφήνεια μέχρι 
ποιο σημείο έγινε ο άνθρωπος σκοπός εξυπηρέτησης των ίδιων 
του των μέσων.

Οι αλλαγές που παρουσιάζονται στον τεχνικό τομέα προχώρη
σαν πέρα από τη ψυχική αντοχή του ανθρώπου με αποτέλεσμα η 
ψυχή του να πάσχει, τα ατυχήματα να πληθύνονται και οι ανίατες 
αρρώστιες να χτυπούν όλο και πιο μικρές ηλικίες. Ο άνθρωπος 
έγινε ανικανοποίητος και συνέχεια αναζητά κάτι άλλο. Το χορταί
νει και αναζητά άλλο, το βαριέται και γυρίζει πίσω ή αλλάζει 
πορεία. Και μετανοιώνει και προχωρεί, με αποτέλεσμα να χάνει 
την ψυχική του γαλήνη και να πέφτει στο άγχος.

Τι φταίει λοιπόν, Γιατί δεν συμβαδίζει η μηχανική πρόοδος και 
ο πολιτισμός με το γαλήνεμα της ανθρώπινης ψυχής.

Τι είναι εκείνο που επιδρά τόσο αποφασιστικά ώστε οι διάφο
ρες νευρώσεις να αυξάνονται με την πρόοδο του πολιτισμού; Τι 
φταίει και ξυπνάμε με βαρύ κεφάλι; Τι μας κάνει να είμαστε τόσο 
ευερέθιστοι; Γιατί δεν έχουμε ύπνο;

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα αίτια που προκαλούν τη νοσηρή 
αυτή κατάσταση οφείλονται κυρίως στις συνθήκες ατομικής και 
κοινωνικής ζωής του σύγχρονου ανθρώπου. Με τις απαιτήσεις 
της ζωής, τις πολλές ασχολίες, τη δημιουργία μεγάλων πόλεων, 
την εργασία πολλών μελών της οικογένειας τον αγώνα γενικά της 
επιβίωσης έχει μειωθεί στο ελάχιστο τα αισθήματα της φιλίας και 
της αγάπης. Δεν μας μένει χρόνος για τη φιλία, για την αγάπη, για 
το άνοιγμα της καρδιάς και για συμμετοχή στο πρόβλημα του 
άλλου.

Ο άνθρωπος όμως έχει ανάγκη από κοινωνικές επαφές. Έχει 
ανάγκη να .επενδύσει συναίσθημα στις επαφές του και εφ' όσον 
το συναίσθημά του δεν μπορεί να επενδυθεί προς τα έξω, θα 
επενδυθεί προς τα μέσα αναγκαστικά και είναι ευνόητο ότι θα 
προκαλέσει άγχος, κατάθλιψη, καρδιακή πάθηση ή έλκος. Να 
λοιπόν μια πρώτη παρέκλιση του φυσιολογικού και μια αιτία του 
άγχους. Φταίει το αίσθημα της μοναξιάς, της απομόνωσης και 
της έλλειψης επικοινωνίας του σύγχρονου ανθρώπου, που παρ'
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Η ένταση στις διαπροσωπικές 
σχέσεις-λένε οι ψυχολόγοι -  είναι 

μεταξύ των βασικών παραγόντων που 
γεννούν το στρες.

Το τσιγάρο και το ποτό 
χρησιμοποιούνται από πολλούς για την 

τόνωση του ηθικού τους και για να 
ξεπεράσουν το άγχος.
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όλον ότι βρίσκεται ανάμεσα σε τόσους ανθρώπους, το ανώνυμο 
πλήθος δεν του προσφέρει τη ζεστασιά και τη σιγουριά που 
αναζητεί. Τα συμπτώματα της μοναξιάς είναι διαφορετικά σε 
κάθε άτομο. Μερικοί νιώθουν πανικό, άλλοι ένα υπερβολικό 
άγχος ή μια πλήρη αδιαφορία για οτιδήποτε. Τα φαινόμενα αυτο
κτονίας που παρατηρούνται στις μεγάλες πόλεις, αποτελούν μια 
κραυγή απόγνωσης και έκκλησης για βοήθεια, από ανθρώπους 
που νιώθουν μόνοι, γιατί πιστεύουν ότι σ’ αυτόν το κόσμο όλοι 
είναι σε κάποια εξάρτηση με το περιβάλλον τους.
. Οι εξωστρεφείς άνθρωποι, εκείνοι δηλ. που δεν διστάζουν να 

εκφράσουν το θυμό ή τη χαρά τους, είναι μάλλον πιο προστατευ- 
μένοι απέναντι στις ψυχοσωματικές ασθένεις, ίσως θα έπρεπε 
όλοι να μιμηθούμε το παράδειγμά τους και κυρίως να μην τα 
κρατάμε όλα μέσα μας.

ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΥΡΙΕΥΕΙ ΟΛΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΤΗ ΣΗΜΕ
ΡΙΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η χαλάρωση των οικογενειακών 
δεσμών που χαρακτηρίζει την εποχή μας, το στένεμα της οικογέ
νειας στους γονείς και το παιδί, η έλλειψη του παππού και της 
γιαγιάς είναι μια βασική αιτία του κακού. Στη σημερινή ανταγωνι
στική κοινωνία συχνά οι γονείς και τα παιδιά είναι θύματα των 
σύγχρονων εξοντωτικών ρυθμών της ζωής πράγμα που είναι 
τυραννικό και απάνθρωπο για τη ζωή του παιδιού. Η καρδιά του 
παιδιού είναι στο παιχνίδι. Οι αλάνες όμως για να παίζει λείπουν 
και η κύρια ψυχαγωγία του είναι το σινεμά και το βίντεο. Από την 
άλλη πλευρά οι γονείς συνεχώς του επιβάλλουν να προσπαθεί να 
αποκτήσει υψηλούς βαθμούς στο σχολείο και οπωσδήποτε να 
είναι πρώτος στην τάξη του. Το παιδί διαισθανόμενο τη μεγάλη 
αγωνία των γονιών του συνεχώς (πρεσάρεται. Ενώ π.χ. σπουδά
ζει σε ειδικό για μαθηματικά ταλέντα σχολείο, ταυτόχρονα διαβά
ζει για τις εισαγωγικές εξετάσεις στο πανεπκπήμιο και παράλ
ληλα μαθαίνει μια ή δυο ξένες γλώσσες, και ενδεχομένως μου
σικά όργανα ή χορό, φορτίο υπερβο?ακό και δυσβάσβάσταχτο. 
Δεν περισσεύει καιρός για σωστή ξεκούραση, για παιχνίδι στον 
καθαρό αέρα, ούτε και για μια απλή χαλάρωση, για λίγη διασκέ

δαση). Αποτέλεσμα αυτών είναι να κουράζεται, γρήγορα, να 
χάνει την όρεξη, να τον δέρνει η αϋπνία, να βασανίζεται από 
εφιάλτες και να μη μπορεί να αυτοσυγκεντρωθεί.

Σε περίπτωση δε αποτυχίας το παιδί αρχίζει ν ’ απομονώνεται 
και να βυθίζεται όλο και περισσότερο στη θλίψη με αποτέλεσμα 
να παρατηρούνται και σ’ αυτό νευρώσεις υπερκόπωσης. Αν όμως 
του καθοριζόταν έγκαιρα ένα σωστό πρόγραμμα μελέτη και ανά
παυσης ίσως αυτά να είχαν αποφευχθεί.

Σύμφωνα με πρόσφατες διαπιστώσεις της παγκόσμιας ψυχια
τρικής εταιρίας, η εφηβεία έχει το δικό της μεγάλο ποσοστό στην 
κατάθλιψη που πολύ συχνά οδηγεί σε πράξεις απελπισίας. Η 
αυτοκτονία είναι μια συνηθισμένη λύση μεταξύ των καταθλιπτι- 
κών εφήβων. Οι νεαρές κοπέλες φτάνουν συχνότερα στο απονε
νοημένο διάβημα γιατί στα κορίτσια παρουσιάζουν περισσότερα 
καταθλιπτικά συμπτώματα απ’ ότι τα αγόρια. Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι τα αγόρια όταν έχουν στρες καταφεύγουν σε άλλες 
μορφές διεξόδου όπως είναι η επιθετικότητα και η αντικοινωνική 
συμπεριφορά. Ενώ στα κορίτσια η κατάθλιψη συνδέεται με τη 
χρήση νόμιμων ή παράνομων ουσιών όπως είναι τα ηρεμιστικά, 
αλκοόλ, τσιγάρο ακόμη και τα ναρκωτικά.

Είναι εξακριβωμένο στατιστικά ότι οι φτωχότεροι κοινωνικά 
έχουν αυξημένο κίνδυνο ψυχοσωματικής νόσησης, ενώ φαίνεται 
να υπάρχει τάση να προσβάλλονται συχνότερα οι γυναίκες σε 
σύγκριση με τους άνδρες και η ηλικιωμένοι σε σύγκριση με τους 
νέους.

Το μεγαλύτερο ποσοστό κατάθλιψης στην Αγγλία εμφανίζεται 
στις εργαζόμενες γυναίκες και κυρίως σε όσες εμφανίζουν 
σχέση ημερομισθίου εργασίας. Αντίθετα στην Ελλάδα οι περισ
σότερες γυναίκες που πάσχουν από κατάθλιψη ασχολούνται με τα 
οικιακά. Είναι οι γυναίκες που τον περισσότερο καιρό βρίσκονται 
κλεισμένες μέσα στους τέσσερες τοίχους του σπιτιού τους. Και 
αυτή τη διαφορά μπορούμε να την καταλάβουμε αν συλλογι
στούμε ότι στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομέ
νων γυναικών έχουν συνήθως μια μαμά ή κάποια πεθερά που 
φροντίζει το σπίτι και τα παιδιά της. Αντίθετα στην Αγγλία η 
εργαζόμενη αφήνεται τελείως στην τύχη της και πρέπει να προ-
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λάβει να αφήσει τα παιδιά της στο σταθμό ή στο σχολείο, να 
εργαστεί ακούραστα, όπως όλοι οι άλλοι να πάρει τα παιδιά της 
όταν τελειώσει στις 5 το απόγευμα, να μαγειρέψει και να φροντί
σει όλη την οικογένεια.

Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ

Σύμφωνα με την άποψη πολλών επιστημόνων οι επιπτώσεις της 
ανεργίας δεν είναι μόνο οικονομικές και κοινωνικές. Εκτείνονται 
και στην υγεία και επιδρούν άσχημα στην ψυχοσωματική κατά
σταση των ανέργων. Τα «νέα» που μας έρχονται από τη γειτονική 
Ιταλία θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ανησυχητικά. Το μέσο 
ποσοστό αυτοκτονιών στην Ιταλική εργατική τάξη είναι 4,8 περι
πτώσεις στους 100 χιλιάδες εργάτες. Αλλά αυτό το ποσοστό 
δεκαπλασιάζεται μεταξύ των ανέργων και ξεπερνάει τους 50 
αυτόχειρες για κάθε 100 χιλιάδες ανθρώπους που ψάχνουν να 
δρουν δουλειά. Η αυτοκτονία βέβαια είναι ακραία λύση στο 
δράμα της ανεργίας. Η παθολογία που συνοδεύει την έλλειψη 
απασχόλησης μπορεί να πάρει μορφές ψυχικές, ψυχοσωματικές 
και οργανικές. Σε σεμινάριο που διοργάνωσε Διεθνούς Οργά
νωση Υγείας στη Στοκχόλμη η θέση των επιστημόνων ήταν κατη
γορηματική.
«Η ανεργία προκαλεί από μόνη της της βλάβες στην υγεία, 
ανεξάρτητα από την πρ.'^άθεση του ατόμου. Τίθεται όμως το 
ερώτημα: Υπάρχουν διαφορές στις επιπτώσεις επί της ψυχοσω
ματικής υγείας μεταξύ απολυμένων και νέων που ψάχνουν για 
δουλειά. Όπως υποστηρίζει ο συγγραφέας του νέου βιβλίου 
«Σύνδρομο της ανεργίας» Χένρυ Μπρέντερ, οι φάσεις επιδείνω
σης οτ+ιψυχοσωματική υγεία του απολυμένου είναι τρεις. Στην 
πρώτη εκδηλώνεται μια άρνηση της πραγματικότητας και καμιά 
φορά αισθήματα ανακούφισης (όπως π.χ. δεν δουλεύω). Στη 
δεύτερη φάση εκδηλώνεται το μεγάλο σοκ. 0 απολυμένος συνει
δητοποιεί το μάταιο κάθε προσπάθειας να ξαναβρεί δουλειά και 
εκ τούτου τη σοβαρότητα της κατάστασής του. Η τρίτη φάση είναι 
αυτή της αυξανόμενης «παραίτησης» από τη ζωή που ευνοεί την 
εμφάνιση συμπτωμάτων όπως αναποφασιστικότητα, καταβολή και 
ταπείνωση για την «εικόνα διάψευσης» που δίνει στα παιδιά του. 
Οι αντιδράσεις του απολυμένου είγαι ανάλογες και με το είδος 
της εργασίας που έκανε και με την προσωπικότητά του. Όποιος 
έχει ενδιαφέροντα και έξω από τη δουλειά αντιδρά καλύτερα. 
Αντίθετα όσοι προέρχονται από τις γραμμές παραγωγής, από τις 
τάξεις του «εργάτη μάζα» αντιδρούν άσχημα. Οι αυτοκτονίες 
είναι περισσότερες στους συνταξιούχους και σ’ αητούς που 
έχουν ελάχιστα ή καθόλου χρονικά περιθώρια για να «αποδώ
σουν. Στις περιπτώσεις αυτές η θεραπεία από ιατρικής πλευράς 
συνιστάται σε μια «ψυχοθεραπεία» όχι ατομική αλλά ομαδική που 
εκτός των άλλων συμβάλλει στη μείωση των αισθημάτων απομό
νωσης που νιώθει ο απολυμένος.

Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ

Η απομάκρυνση από το φυσικό περιβάλλον -  δώρο και αυτό της 
τεχνικής προόδου -  και η δομή των κοινωνιών της σύγχρονης 
εποχής, με τις συνθήκες που δημιουργεί ο ρυθμός ζωής και 
οικονομικής δραστηριότητας, ιδίως στις μεγαλουπόλεις, επι
δρούν αρνητικά στην ψυχική ηρεμία του ατόμου.

Όσο πάμε και μπαίνουμε στις άχαρες πολυκατοικίες με τις 
εναθυμιάσεις, το νέφος, τους θορύβους, την εγκληματικότητα,

την έλλειψη χωρών αναψυχής, άθλησης και προαγωγής των ψυχι
κών και πνευματικών δυνάμεων.

Απομακρυνθήκαμε από τη σοφία της φύσης, δεν ζούμε τις 
διαρκείς αλλαγές της και μόνο με βιαστικές εξόδους προσπα
θούμε ν' απολαύσουμε, αν είναι δυνατόν, την εικόνα της υπαθ- 
θρου και αυτές τις πληρώνουμε ακριβά με τον φόρο αίματος που 
χύνεται κάθε μέρα στην άσφαλτο.

Όσον αφορά τους προσωπικούς παράγοντες που προκαλούν 
την κατάθλιψη μπορούμε εκτός από την αδυναμία εξεύρεσης 
εργασίας, να αναφέρουμε την τροπή πολλών σε επαγγέλματα 
άσχετα με την ειδίκευση και τις ικανότητάς τους, την ανώμαλη 
οικογενειακή κατάσταση, την αδυναμία προσαρμογής στο κοινω
νικό περιβάλλον και την απουσία αρμονικής φυσιολογικής σχέσης 
με το άλλο φύλλο.

Εκτός αυτών ο σημερινός άνθρωπος με το να απεμπολήσει την 
πίστη του στο θεό και τις πνευματικές αξίες έχασε το στήριγμα 
που χρειάζεται για ν ’ αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις αντιξοό
τητες που τον περιβάλλουν.' Ετσι κάθε μέρα που περνάει ανησυ
χεί και φοβάται. Φοβάται τα νέα πράγματα που κάθε μέρα προ
βάλλουν μπροστά του και που δεν ξέρει αν θα του βγουν σε καλό. 
Η αβεβαιότητα του μέλλοντος, η κρίσιμη θέση της παγκόσμιας 
ειρήνης, ο πληθωρισμός, η διεθνής τρομοκρατία, τα ναρκωτικά 
και οι νέες αρρώστιες (AIDS) κάνουν μαρτυρική τη ζωή του 
σύγχρονου ανθρώπου. Τελικά καταλήγουμε πως το άγχος και η 
κατάθλιψη, οι αρρώστιες της εποχής μας, οφείλονται στην εποχή 
μας. Ο σύγχρονος άνθρωπος πληρώνει κατά κάποιο τρόπο τα 
επιτεύγματα της προόδου με τις ψυχικές διαταραχές και με την 
προσφυγή στα «ψυχοφάρμακα».

«Τα έλκη», ημικρανίες, οι καρδιοπάθειες και πολλές άλλες ασθένειες οφείλονται σε 
καταπιεσμένα συναισθήματα, οργής, πίκρας, μοναξιάς. Είναι συνέπεια της μαγικής 
σχέσης μεταξύ της ψυχής και του ανθρώπινου σώματος που η σύγχρονη ιατρική 

θεωρεί πλεόν δεδομένη
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ΤΑ ΥΠΝΩΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ

Γιατί κοιμόμαστε τόσο άσχημα.
Εκατομμύρια άνθρωποι σ’ όλη την Ευρώπη αγωνίζονται κάθε 

νύχτα να κοιμηθούν και ο ύπνος δεν έρχεται. Οι πάσχοντες από 
αϋπνία συνέχεια πολλαπλασιάζονται και καταφεύγουν στα υπνω
τικά για να μπορέσουν να κοιμηθούν. Όπως διαπιστώνουν οι 
επιστήμονες ο ύπνος γίνεται όλο και πιο δύσκολος στις βιομηχα
νικές χώρες. Όπου υπάρχει τεχνολογική ευημερία και ψηλό 
βιοτικό επίπεδο υπάρχει και αϋπνία. Στο συνέδριο της Ευρωπαϊ
κής Εταιρίας Ερευνών για την αϋπνία, που έγινε στο Μόναχο 
αναφέρθηκε ότι στην Αμερική το 15% του πληθυσμού πάσχει από 
αϋπνία. Μετά την Αμερική ακολουθεί η Ευρώπη σε ποσοστό 
αϋπνίας. Στη Γαλλίας το 1983 πουλήθηκαν 88 εκατομμύρια κου
τιά υπνωτικών.

Μια διαπίστωση των γιατρών του Μονάχου ήταν ότι ο ύπνος των 
ανδρών είναι πιο ανήσυχος από ότι των γυναικών και ότι η τακτική 
χρήση υπνωτικών δεν βοηθάει τον ύπνο μακροπρόθεσμα. Και 
αυτό όχι μόνο λόγω του οργανισμού εθισμού αλλά εξ αιτίας των 
συνειρμών που δημιουργούνται. Το άτομο δηλαδή συνδυάζει την 
έλευση του ύπνου με την προηγούμενη λήψη του φαρμάκου. 
Ετσι το φάρμακο γίνεται απαραίτητο. Όπως τονίστηκε χαρακτη

ριστικά στο συνέδριο «ποτέ ο ύπνος που κερδίζεις μ1 ένα υπνω
τικό χάπι δεν ξεκουράζει όσο ο ύπνος χωρίς χάπι. Αυτοί που 
παίρνουν ολο και περισσότερα υπνωτικά γίνονταν θύματα μιας 
αλυσίδας αντιδράσεων του οργανισμού τους, που κάνει την αλη
θινή ξεκούραση ένα όνειρο όλο και πιο μικρό». Τα υπνωτικά 
φάρμακα προκαλούν επιμήκυνση του σταδίου του ελαφρύ ύπνου 
σε βάρος του βαθέως ύπνου. Όσοι τα χρησιμοποιούν δε νιώθουν 
ποτέ πραγματικά ξεκούραστοι, μετά τον ύπνο. Δεν βλέπουν συ
χνά όνειρα με αποτέλεσμα να μεγαλώνει η νευρική τους υπερέν
ταση και να γίνεται ακόμα πιο δύσκολο να κοιμηθούν μακροχρό
νια.

Οπως τονίζουν οι Γάλλοι ψυχίατροι τα χαλαρωτικά αυτά φάρ
μακα μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές διαταραχές, όπως 
αμνησία ή γενική εξασθένηση της μνήμης ή σε ελαφρότερες 
περιπτώσεις, αφηρημάδα και αδυναμία συγκέντρωσης.

Από πολλούς επιστήμονες υποστηρίζεται ότι σε πολλές περι
πτώσεις η αϋπνία έχει τις ρίζες τους στην παιδική ηλικία. Πολλοί 
γονείς δίνουν στα παιδιά τους, όταν είναι ακόμα κάτω των δύο 
ετών ελαφρά υπνωτικά για να μην τους ξυπνούν το βράδυ. Οι 
παλιές κούνιες των γιαγιάδων έχουν πάρει την άγουσα για τις 
αποθήκες. Οι σημερινές μαμάδες δεν διαθέτουν χρόνο για να
νουρίσματα και όταν κλαίει το μωρό τους, ας είναι καλά το 
μπουκαλάκι με το σιροπάκι... Με μια κουταλιά κοιμάται σαν αγγε
λούδι... Στην προσπάθεια τους όμως οι γονείς να «κατασκευά
σουν» φρόνιμα παιδιά, έχουν κάπως βαρύ το χέρι και έχουν πάντα 
πρόχειρο το μπουκαλάκι επειδή γλιτώνουν κόπο και χρόνο. Ποσο
στό 7% των βρεφών ηλικίας 3 μηνών έχει δοκιμάσει κάποιο 
ηρεμιστικό. Οι πλέον πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι μισές 
από τις μητέρες που δίνουν ηρεμιστικό στο παιδί τους το κάνουν 
με συνταγή γιατρού, ενώ ένα 30% χωρίς καν ιατρική συνταγή, 
φτιάχνοντας κοκτέηλ δικής του έμπνευσης.

«Πολλοί άνθρωποι στις σημερινές πλούσιες κοινωνίες πάοχουν από πολύπλοκα 
ψυχολογικά προβλήματα, που δείχνουν ότι τελικά ο πλούτος μικρή σχέση έχει με 

τη ψυχολογική ισορροπία και την πραγματική ευτυχία»

ΤΑ ΗΡΕΜΙΣΤΙΚΑ
Κίνδυνοι και παρενέργειες απο τη χρήση τους.

Φάρμακα για την καταπολέμηση του άγχους παλιά δεν υπήρ
χαν. Στις περιπτώσεις που χρειάζονταν οπωσδήποτε φαρμακοθε
ραπεία, οι γιατροί έδιναν μικρές δόσεις βαρβιτουρικών ή διάφορα 
βότανα, όπως η βαλεριάνα και η πασιφλόρα. Οι βενζοδιαζεπίνες 
όμως, η τελευταία ανακάλυψη, ήρθαν και κατάργησαν όλα τα 
παλιότερα φάρμακα και άλλαζαν τη ζωή των ατόμων που υποφέ
ρουν από το άγχος και είναι η κατηγορία των φαρμάκων που 
χρησιμοποιούνται σήμερα κυρίως σαν ηρεμιστικά.

Υπάρχουν σήμερα τριάντα περίπου φάρμακα του είδους αυ
τού που ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους. Βέβαια η λογική χρήση 
τους δεν προκαλεί παρενέργειες κάι κανένας μέχρι τώρα τουλά
χιστον δεν αυτοκτόνησε από βενζοδιαζεπίνη την ουσία που σιγά 
σιγά εξετόπισε το άκρως επικίνδυνα βαρβιτουρικά. Οι υπερβολι
κές όμως δόσεις πέρα από αυτές που μπορεί να ανεχθεί ο 
οργανισμός εγκυμονούν κίνδυνο εθισμού. Η απότομη διακοπή των 
ηρεμιστικών δημιουργεί μερικές φορές επιληπτικούς σπασμούς 
ή εκδηλώνεται με ξαφνική ένταση του άγχους γι αυτό η διακοπή 
τους πρέπει να γίνεται αργά και σταδιακά. Στα ηρεμιστικά ο 
κανόνας είναι να δίνονται με συνταγή ιατρού, και να χρησιμο
ποιούνται οι ελάχιστες αποτελεσματικές δόσεις για όσο το δυ
νατό μικρότερο χρονικό διάστημα και ν' αποφεύγεται η αύξηση 
των δόσεων.

Οι βενζοδιαζεπίνες δημιουργούν ένα κενό μνήμης, όπως 
τουλάχιστον δείχνουν τα διάφορα πρόχειρα τεστ (σοβαρή μελέτη 
δεν έχει γίνει ακόμα). Η επίδραση μοιάζει με εκείνη του αλκοόλ. 
Το άτομο μπορεί ακόμα να κάνει και λεπτούς χειρισμούς που δεν 
τους θυμάται όμως, όταν περάσει η επίδραση.

Παρ’ όλου ότι δεν υπάρχουν έρευνες με αντικείμενο τη 
βλαβερή συνέπεια των φαρμάκων αυτών, για τη συμβολή του π.χ. 
στα τροχαία ατυχήματα, είναι όμως γνωστό ότι τα ηρεμιστικά 
προκαλούν υπνηλία (γιαυτό τα παίρνουν κατά κόρον όσοι υποφέ
ρουν από αϋπνίες). Στη Γαλλία υπάρχει υπάρχει μόνο μια έρευνα 
το 1982 όπου αναφέρεται ότι τα αγχολυτικά ανήκουν στις ουσίες 
εκείνες που μειώνουν την εγρήγορση εκείνου που τα χρησιμο
ποιεί.
Από έρευνες που έγιναν επίσης στη Νορβηγία, τη Φιλανδία και τη 
Βρετανία, 6% των τροχαίων ατυχημάτων θα πρέπει να αποδοθεί 
στα αγχολυτικά.

Ανακεφαλαιώνοντας τονίζουμε ότι τα ψυχοφάρμακα είναι η 
μάστιγα της εποχής μας και ίσως το τίμημα του πολιτισμού μας. 
Καταστέλλουν τη φυσική τάση του ατόμου να αντιδρά ενεργητικά 
στις δυσκολίες της ζωής και το μετατρέπουν σε παθητικό αποδέ
κτη των γεγονότων και των εξελίξεων, γιαυτό πρέπει να αποφεύ
γονται.

Οι ασθενείς που βρίσκουν στοργική αντιμετώπιση από το 
περιβάλλον τους σε κρίσιμες γιαυτούς στιγμές στρες, όπως είναι 
ο θάνατος του συζύγου, η απώλεια παιδιού, ο κοινωνικός υποβι
βασμός λόγω απολύσεως από την εργασία, καταφέρνουν και να 
υπερνικήσουν τα αισθήματα κατάθλιψης να σταματήσουν την 
καταστροφική αυτή συνήθεια. Αυτό τον βοηθάει να ανακαλύψουν 
μέσα τους τη δύναμη να προσαρμοστούν και στη ιδέα πως η ζωή 
είναι παιχνίδι αντιφάσεων και ότι το άγχος δεν καταπολεμάται με 
την αλόγιστη χρήση «ψυχοφαρμάκων».
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΙΝΗΤΗ PA

ματος ανάφλεξης
8. Αντικανονική ρύθμιση των βαλ

βίδων εισαγωγή ς-εξαγωγής 
Το 80% των απορρυθμίσεων του 

κινητήρα συμβαίνουν στο σύστημα 
παροχής καυσίμου μίγματος.

τήρα, ο τρόπος οδήγησης και οι 
κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ο καπνός είναι συνήθως αποτέ
λεσμα ατελούς καύσης.

Ο μαύρος καπνός οφείλεται σε:
1. Υπερφόρτωση του κινητήρα
2. Ελαττωματικά ή ακάθαρτα μπεκ
3. Λίγο αέρα
4. Πολύ καύσιμο
5. Κακό χρονισμό της αντλίας ψη

λής πίεσης
6. Χαμηλή συμπίεση
7. Λανθασμένο διάκενο βαλβίδων

Ο γαλάζιος καπνός οφείλεται 
σε:
1. Φθαρμένα ελατήρια λαδιού
2. Φθαρμένα έμβολα και κύλιν

δρο υς
3. Υπερβολική ποσότητα λαδιού στο 

κάρτερ και στο φίλτρο αέρα
4. Ακατάλληλο λάδι

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Τα αίτια της μόλυνσης του πε
ριβάλλοντος είναι πολλά και διά
φορα. Μια απ’ τις πιο σημαντικές 
πηγές ρύπανσης του περιβάλλο
ντος και ειδικότερα της ατμόσφαι
ρας στα μεγάλα αστικά κέντρα εί
ναι και το αυτοκίνητο.

Η συμμετοχή του στη δημιουρ
γία του «νέφους» κυμαίνεται ανά
λογα με το ρύπο και την εποχή, 
από 5,5% έως 99,6%.

Ένα αυτοκίνητο που ρυπαίνει 
πάνω από ορισμένα όρια, δε λει
τουργεί σωστά. Χρειάζεται βελτίω
ση η μηχανολογική του κατάσταση. 
Είναι κάτι που πρέπει να προσεχτεί 
και για λόγους οικονομίας, ασφά
λειας κ.τ.λ.

Ρυθμίζετε το αυτοκίνητό σας 
τακτικά σε ειδικευμένο συνεργείο 
που να διαθέτει τον κατάλληλο μη
χανολογικό εξοπλισμό.

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ  

Τα αίτια που προκαλούν την α
πορρύθμιση του συστήματος παρο
χής καυσίμου μίγματος και την υ
περκατανάλωση στους βενζινοκι
νητήρες είναι:

1. Έμφραξη του φίλτρου αέρα
2. Κακή ρύθμιση του καρμπυρατέρ
3. Βλάβη του καρμπυρατέρ
4. Κακή οδήγηση
5. Βλάβη στο τσοκ του αέρα
6. Κακή λειτουργία των μπουζί
7. Μειωμένη απόδοση του συστή-

Καρμπυρατέρ

ΖΙΓΚΛΕΡ ΠΛΩΤΗΡΑΣ \  
ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ \

ΑΕΡΑ \
ΒΕΛΟΝΑ ΤΟΥ ΠΛΩΤΗΡΑ

Ο ΕΚΚΕΝΤΡΟ 
ΦΟΡΟΣ ΚΙΝΕΙ 
ΤΙΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΑΕ 
ΡΑ ΚΑΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΕΡΑ

ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ 
ΤΟΥ ΤΣΟΚ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ 

Ο αριθμός των πετρελαιοκίνη- 
των οχημάτων (ταξί, λεωφορεία, 
φορτηγά) είναι μικρότερος από τα 
βενζινοκίνητα. Ο αριθμός όμως των 
χιλιομέτρων που διανύουν είναι 
ιδιαίτερα σημαντικός.

Έτσι, η ρύπανση που προκα
λούν είναι σημαντική, κύρια στον 
καπνό, όπως ήδη αναφέραμε. Πα

ράγοντες που επηρεάζουν κύρια 
την εκπομπή καπνού, είναι: ο σχε- 
διασμός και το μέγεθος του κινη
τήρα, η μηχανολογική κατάσταση 
του κινητήρα, το φορτίο του κινη-

Ο λευκός καπνός οφείλεται σε: 
7. Κρύο κινητήρα
2. βλάβη σε κάποιο κύλινδρο
3. Μεγάλη βραδυπορεία

Σημ.: Τα ανωτέρω στοιχεία πάρ- 
θηκαν από ειδικό φυλλάδιο του 
Π.Ε.Ρ.Π.Α. (έκδοση 1984).

Κύλινδρος  
πετρε Ααιοκινητή ρα

ΤΟ ΜΠΕΚ
ΨΕΚΑΖΕΙ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
ΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ
ΘΑΛΑΜΟΥΣ
ΚΑΥΣΗΣ

ΒΕΝΤΟΥΡΙ---------------
(ΣΗΜΕΙΟ -----
ΑΝΑΜΙΞΗΣ
ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΡΑ)
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ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

«Απέραντες ακρογιαλιές και καταπράσινες πεδιάδες, σπάνιοι βιότοποι, αρχαία και νεότερα ιστορικά μνημεία, 

συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο φυσικής ομορφιάς και ανθρώπινης δημιουργίας»

Στη νοτιοδυτική άκρη της Ηπείρου, ανά
μεσα στα πράσινα της ξηράς και στο γα
λάζιο της θάλασσας, απλώνεται ο Νομός 
της Πρέβεζας.

Απέραντες ακρογιαλιές, εύφορες πε
διάδες, καταπράσινοι γήλοφοι, σπάνιοι 
βιότοποι, αρχαία και νεότερα ιστορικά 
μνημεία, ζεστες οικογενειακές και καθ’ 
όλα σύγχρονες συνθήκες ζωής, συνθέ
τουν ένα από τα πιο σπάνια και δυσεύρε
τα σ’ όλο τον κόσμο αρμονικά σύνολα φυ
σικής ομορφιάς και ανθρώπινης δη
μιουργίας.

Ο πληθυσμός του νομού σήμερα φτά
νει τους 60.000 κατοίκους. Τέσσερις δή
μοι και 66 κοινότητες συνθέτουν διοικη
τικά το Νομό και αντιστοιχούν σε έξι φυ
σικές ενότητες. Βασικές ασχολίες των 
κατοίκων είναι η γεωργία, η κτηνοτροφία, 
η αλιεία. Πρώιμα φρούτα και λαχανικά, 
εσπεριδοειδή, λάδι, ελιές, δημητριακά εί
ναι τα κύρια προϊόντα του Νομού.

Η θέση του, η μορφολογία, το κλίμα του 
ήταν τα βασικά πλεονεκτήματα που έφε
ραν το Νομό από νωρίς στην επιφάνεια 
και τον ανάδειξαν σε σταυροδρόμι πολι
τισμών.

Τα διάσπαρτα σ’ όλο το Νομό δημιουρ
γήματα των αρχαίων χρόνων παντρεμέ
να με το σήμερα, δένουν σε μια συνεχή 
πρόκληση αφιερωμένη όχι μόνο στους 
ντόπιους αλλά και σε κάθε επισκέπτη.

Ζάλογγε Στο βράχο της θυσίας ένα με
γαλόπρεπο μνημείο θα θυμίζει πάντα τις 
62 Σουλιώτισσες που προτίμησαν την 
ελευθερία που δίνει ο θάνατος απ’ την 
υποταγή στα χέρια του Αλή-πασά. Μπρο
στά του, απλώνονται η Πρέβεζα, η Άρτα,

η Λευκάδα, οι Παξοί, η γαλανή θάλασσα 
του Ιονίου. Στις νότιες πλαγιές του βρί
σκεται η Κασσώπη. Ελληνική πόλη των 
υστεροκλασικών χρόνων, που χτίστηκε 
πριν τα μέσα του 14ου αιώνα σύμφωνα με 
τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων, 
όπως αναφέρει συνοπτικά στα «πολιτικά» 
του ο Αριστοτέλης. Με πνεύμα ελευθε
ρίας και δημοκρατίας, όπου κέντρο είναι 
ο άνθρωπος, η πόλη έζησε και δημιούρ
γησε μέχρι το 168 π.Χ.

Νεκρομαντείο. Μύθοι και παραδόσεις 
για τα αθάνατα νερά του ποταμού Αχέ

ροντα. Μαντικοί χρησμοί, βαρκάδα των 
«εξαγνισμένων» ψυχών στον Ά δη για να 
συναντήσουν τους προσφιλείς νεκρούς. 
Σήμερα, σώζονται κάποια κτίσματα του 
6ου αι., όσα απόμειναν από την καταστρο
φική πορεία των Ρωμαίων το 168 π.Χ. 
Οκτώ χιλιόμετρα βόρεια της Πρέβεζας 
συναντάει ο επισκέπτης την αρχαία Νικά- 
πόλη. Αξιόλογα δείγματα ανθρώπινης δη
μιουργίας είναι σπαρμένα σ’όλο τον χώ
ρο. Ο ναός του Απόλλωνα, το αρχαίο Ρω
μαϊκό θέατρο, υπολείμματα του Σταδίου, 
του Γυμνασίου και των Λουτρών. Σαρκο
φάγοι και ταφικά κτερίσματα, που βρέθη-

*  Παραλία Καστροσυκιάς.
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καν στις ανασκαφές, φυλάσσονται στο 
μουσείο, που είναι κτισμένο στην αριστε
ρή πλευρά του δρόμου Πρέβεζας- 
Ιωαννίνων. Κοντά στο Μουσείο, έξι βασι
λικές με σπάνια ψηφιδωτά της πρώιμης 
Βυζαντινής τέχνης. Το Ωδείο, που διατη
ρείται σε άριστη κατάσταση, χρησιμο
ποιείται σήμερα σε διάφορες πολιτιστικές 
εκδηλώσεις. Τα επιβλητικά τείχη. Μια νε
κρή πόλη που διατήρησε ζωντανά δείγ
ματα της πορείας της μέσα στο χρόνο.

Στα 40 χιλιόμετρα από την Πρέβεζα βρί
σκεται το κάστρο των Ρωγών. Τα αρ
χαία και τα Βυζαντινά τείχη μαζί με τον 
μονόχωρο ναό της Κοιμήσεως της Θεοτό
κου κρύβουν ένα σπάνιο πολιστισμό που 
γοητεύει και καλεί σε σιωπηλές συνομι
λίες το θεατή.

Στα 70 χιλιόμετρα δυτικά της Πρέβεζας 
συναντάμε την Πάργα. Παραδοσιακά 
σπίτια και κάστρα δένουν με τη θάλασσα, 
τα βράχια και τις ακρογιαλιές συνθέτον
τας ένα τόπο μαγευτικό, που είναι αδύνα
το να αγνοήσει κανείς ή να λησμονήσει. 
Στον παραλιακό δρόμο για την Πρέβεζα, 
τα μικρά χωριά Μύτικας, Κανάλι, Καστρο
συκιά, Ριζά, Λυγιά, Λούτσα και Αμμουδιά, 
κτισμένα πλάι στη θάλασσα πάνω σε ατέ
λειωτες αμμουδιές, προσφέρουν ευχάρι
στη διαμονή και φιλόξενο περιβάλλον. 
Τελευταίος σταθμός, η πανέμορφη Πρέ
βεζα, πρωτεύουσα του νομού και αντά
ξια συνέχεια των πολιτισμών που αναπτύ
χθηκαν στην περιοχή.

Στην Πρέβεζα συγκεντρώνονται όλες οι 
Δημόσιες Υπηρεσίες και στο λιμάνι της 
πραγματοποιείται η εμπορευματική δρα
στηριότητα ολόκληρης της Ηπείρου και 
μέρους της Δυτικής Ελλάδας.

Η οικονομία της περιοχής στηρίζεται κύ
ρια στη γεωργοκτηνοτροφία, εφόσον το 
32% του εδάφους είναι πεδινή έκταση 
ενώ παράλληλα ευνοούν και οι κλιματο- 
λογικές συνθήκες: Η εξέλιξη της βιομη
χανίας κινείται αργά και για την ώρα έχει 
να παρουσιάσει κλωστήρια, σαπουνο- 
ποιεία, κεραμοποιεία και επεξεργασία 
κρέατος. Μια απ’ τις σοβαρότερες εισο
δηματικές πηγές είναι ο τουρισμός, που 
συνεχώς αυξάνεται, τόσο στην Πρέβεζα 
όσο και στην Πάργα και στο Καναλάκι. 
Πλεονέκτημα για την τουριστική κίνηση 
θεωρείται το αεροδρόμιο Ακτίου όπου 
πραγματοποιούνται πολλές πτήσεις 
TSARTER.

Ο πληθυσμός, σήμερα, φθάνει τους 55.000 
περίπου, ενώ σημαντικός αριθμός κατοί
κων, κύρια ορεινών περιοχών μετανά- 
στευσε στη Γερμανία, Αυστραλία και Αμε
ρική. Το μεγαλύτερο ποσοστό ξαναγύρι- 
σε επενδύοντας τις οικονομίες του σε 
επιχειρηματικές δραστηριότητες στα με
γαλύτερα εμπορικά κέντρα του τόπου. Το 
ανεξάντλητο ελληνικό δαιμόνιο που επι
βιώνει, αγωνίζεται και επιστρέφει στις ρί
ζες του*

Νέα σπίτια, βασισμένα στην παραδοσια
κή αρχιτεκτονική, πολυτελή ξενοδοχεία, 
άνετα κάμπινγκς, σύγχρονα καταστήμα
τα σε συνδυασμό με τις μαγευτικές ακρο

γιαλιές και την αιώνια ομορφιά των μνη
μείων, καλύπτουν σήμερα τις ανάγκες και 
τα ενδιαφέροντα κάθε επισκέπτη.

Η Κυανή Ακτή. Το Αλωνάκι. Το Μονολίθι. 
Το Καλαμίτσι. Ο Παντοκράτωρας. Το Ψα
θάκι. Ο Άγιος Θωμάς, ακρογιαλιές απ’ τις 
πλέον μαγευτικές, που δένουν σ’ ένα δρο
σερό και ευχάριστο σύνολο με τα δέντρα, 
είναι ίσως το καλύτερο καλοκαιρινό δώ
ρο της Πρέβεζας. Αφήνοντας τις παρα
λίες περνάμε στο οικολογικό θαύμα του 
Αμβρακικού, σ’ έναν απ’ τους σπάνιους 
βιότοπους στην Ευρώπη και σ’ έναν απ’ 
τους καλύτερους στον κόσμο.

Σπάνια είδη ψαριών σε προσιτά στον επι
σκέπτη φυσικά ιχθυοτροφεία -νησάκια  
αφημένα στη φύση -  και οι παραδοσια
κ ο ί  ψαράδες της Πρέβεζας, είναι μια άλ
λη νότα ομορφιάς, μια ξεχωριστή εμπει
ρία για τον καθένα.

Εδώ υπάρχουν επίσης, και τα θειούχα ια
ματικά νερά, μια άλλη προσφορά της Πρέ
βεζας στον επισκέπτη, στη θέση Παλιο- 
σάραγα. Στη θέση αυτή, ο Αλή-Πασάς στα

Ζάλογγο: Ιστορική μονή και το μνημείο 
της Θυσίας.

1820 είχε χτίσει το παλάτι του, το παλάτι 
που όμως δεν κατάφερε ν’ αντέξει στο 
χρόνο.
Πέρα απ’ όλα αυτά, η ζωή στην πόλη εί
ναι η έκφραση της ανέφελης ανάπαυλας 
με σπάνια ευχέρεια επιλογής.

Η Αστυνομική Διεύθυνση 
Πρέβεζας

Η Αστυνομική Επιθεώρηση, βρέθηκε στην 
πόλη της Πρέβεζας ένα αυγουστιάτικο 
πρωινό και επισκέφτηκε την Αστυνομική 
Διεύθυνση, για μια σύντομη, σφαιρική 
ενημέρωση γύρω από την οργάνωση και 
τις δραστηριότητές της.

•  Το σύγχρονο κτίριο τηςΑ.Δ. Πρέβεζας 
όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της 
έδρας.
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Ένα σύγχρονο και πολυτελέστατο κτίριο 
με ανάλογο εξοπλισμό, που προϊδεάζει 
ευμενώς τον κάθε επισκέπτη και δίνει μια 
διαφορετική εικόνα για την οργάνωση και 
λειτουργία της σημερινής αστυνομίας, 
στεγάζει όλες τις υπηρεσίες της έδρας.

Μας υποδέχθηκαν εγκάρδια ο Αστυν. 
Διευθυντής Παύλος Φούρλας, ο Αστυν. 
Υποδιευθυντής Σάββας Χασίδης, ο Δ/τής 
Ασφαλείας Αστυνόμος Β' Τσούφης Στυ
λιανός, ο Δ/τής του Τμήματος Υπαστυνό- 
μο^ Α' Μαργώνης Σεραφείμ και ο Δ/τής 
Τροχαίας Υπαστυνόμος Α' Πατίστας Δη- 
μήτριος.

Από τις εμπειρίες τους και από τα στοι
χεία που μας έδωσαν, βοήθησαν να σχη
ματίσουμε μια γενικότερη εικόνα για τον 
σπουδαίο ρόλο που διαδραματίζει η αστυ
νομία στο νομό Πρέβεζας, στην προσπά- 
θειά της να διασφαλίσει τη Δημόσια Τά
ξη και Ασφάλεια και συγχρόνως να κατα
ξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών.

Ο Αστυν. Δ ιευθυντής κ. Παύλος 
Φούρλας.

«Η Αστυνομική Διεύθυνση της Πρέβεζας» 
μας είπε ο κ. Φούρλας, «διοικείται από 
Αστυνομικό Διευθυντή. Έχει υφιστάμενες 
υπηρεσίες τα τρία Τμήματα της έδρας 
(Αστυνομικό Τμήμα, Τμήμα Ασφάλειας, 
Τμήμα Τροχαίας), πέντε Αστυνομικά Τμή
ματα σε ισάριθμες επαρχιακές πόλεις (Φι- 
λιππιάδα, Θεσπρωτικό, Λούρος, Καναλά- 
κι, Πάργα) με επτά συνολικά Αστυνομι
κούς Σταθμούς

Αν λάβουμε υπόψη τα αυξημένα αστυνο
μικά θέματα, ιδιαίτερα στη θερινή περίο
δο, λόγω του τουριστικού ρεύματος, με 
την ταυτόχρονη απουσία μέρους του προ
σωπικού λόγω αδειών και αποσπάσεων, 
αλλά και την απασχόληση του προσωπι
κού κατά τη συχνή συνδρομή σε τομείς 
ευθύνης άλλων δημόσιων υπηρεσιών, η 
προβλεπόμενη και η υπάρχουσα οργανι
κή δύναμη δεν επαρκεί για την εύρυθμη 
λειτουργία των υπηρεσιών της Διεύ
θυνσης.
Συγκεκριμένα κάθε χρόνο είκοσι (20) κα
τά μέσο όρο αστυνομικοί είναι αποσπα

σμένοι για ενίσχυση άλλων Διευθύνσεων. 
Παρ’ όλα αυτά μπορώ να πω ότι οι αστυ
νομικοί της Διεύθυνσής μας είναι αφοσιω- 
μένοι στα καθήκοντά τους και εργάζον
ταν φιλότιμα και ακατάπαυστα για να αν
τιμετωπίσουμε τα τρέχοντα προβλήματα, 
ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι που η τουρι
στική κίνηση είναι αυξημένη λόγω των 
πολλών εκδηλώσεων.

Από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο οι πο
λιτιστικές εκδηλώσεις - τ α  «ΝΙΚΟΠΟ- 
ΛΕΙΑ» -  φέρνουν στην πόλη μας πολλούς 
επισκέπτες, για να απολαύσουν:
1) Το Πανηπειρωτικό Φεστιβάλ Ερασιτε
χνικής Δημιουργίας
2) Το Παιδικό Βαλκανικό Φεστιβάλ
3) Το Χορωδιακό Φεστιβάλ και
4) Τη Γιορτή της Σαρδέλλας, ένα ξεχωρι
στό τοπικό γλέντι.

Τα ξένα και Ελληνικά μουσικοχορευτικά 
συγκροτήματα και οι θεατρικές παραστά
σεις, δίνουν μια ξεχωριστή κίνηση στην 
πόλη, ενώ παράλληλα δημιουργούν πρό
σθετη υποχρέωση στις υπηρεσίες μας για 
σωστή και αποτελεσματική αστυνόμευση 
με σκοπό την πρόληψη έκνομων 
ενεργειών.

Ο αγώνας της πρόληψης εκδηλώνεται σε 
όλους τους τομείς αρμοδιότητας της 
Αστυνομίας και ειδικότερα με: α) τη συ
νεχή διάθεση του προσωπκού σε υπηρε
σία σκοπών και περιπολιών, β) τη διενέρ- 
γέια τακτικών ελέγχων σε καταστήματα, 
εντευκτήρια, κέντρα διασκέδασης και άλ
λους χώρους, όπους συχνάζουν ανήλικοι, 
γ) τη δημιουργία μικτών ελέγχων σε αν
τικείμενα αρμοδιότητας ασφάλειας και 
τροχαίας με τη συγκρότηση μικτών συ
νεργείων ελέγχου, δ) την υπόδειξη στους 
κατοίκους μέτρων διασφάλισης της πε
ριουσίας τους, ε) την ανάπτυξη στο κοι
νό από ειδικευμένους βαθμοφόρους θε
μάτων κυκλοφοριακής δ ια πα ιδα 
γώγησης».

Τομέας τάξης

Η αρχαία Νικόπολη

Το Αστυνομικό Τμήμα Πρέβεζας, ο δέκτης 
των αιτημάτων και των προβλημάτων των 
πολιτών, δίνει διακριτικά και μεθοδικά το 
δυναμικό του παρόν σ’ όλες τις εκδηλώ
σεις. Οι κλήσεις κάθε φύσης, που παίρ
νει κάθε χρόνο και στις οποίες ανταποκρί- 
νεται αποτελεσματικά η Άμεση Δράση, 
κυμαίνονται από 15.000 -  20.000 περίπου.

Εκτός από τα μέτρα τάξεως που λαμβά
νει στη διάρκεια των ποδοσφαιρικών αγώ
νων, όπου απασχολούνται τα 3/5 της δύ
ναμης, αντιμετωπίζει προβλήματα από 
την αυθαίρετη δόμηση στις παραθαλάσ
σιες περιοχές, λόγω της μεγάλης έκτασης 
των ακτών και της απόστασής τους από 
τις έδρες των αστυνομικών υπηρεσιών. Γ Γ 
αυτό επεκτείνονται συνεχώς οι έλεγχοι 
και οι περιπολίες στον τομέα αυτό.

Παράλληλα λειτουργεί και Γ ραφείο Αγο
ρανομίας με ειδικευμένο προσωπικό, το 
οποίο σε συνεργασία με τις Υγειονομικές 
και Αστυκτηνιατρικές Υπηρεσίες της πό
λης διενεργεί καθημερινούς ελέγχους 
στην πόλη. Οι παραβάσεις που συνήθως 
σημειώνονται, και που, οι αστυνομικοί 
τους δίνουν ιδιαίτερη προσοχή αφορούν 
την έλλειψη τιμολογίων, υπερβολικό κέρ
δος, την ελλειποβαρή ζύγιση και τη μη κα
νονικότητα των δειγμάτων.

Τομέας Α σφ άλειας

Σε γενικές γραμμές, ο δείκτης εγκλημα
τικότητας στην περιοχή κυμαίνεται σε χα
μηλά επίπεδα. Στα χρόνια 1980 -  1986 αύ
ξηση (κι αυτή πολύ μικρή) παρατηρήθηκε 
μόνο στα εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας 
(κλοπές), κύρια από νεαρούς δράστες.

Αυτή η μικρή αύξηση της εγκληματικότη
τας, που παρατηρείται ιδιαίτερα στην πό
λη της Πρέβεζας, οφείλεται από τη μια με
ρικά σε γενικώτερα κοινωνικά αίτια (κα
ταναλωτισμός, νέοι τρόποι ζωής), και από 
την άλλη στην εποχιακή αύξηση του πλη-
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θυσμού τους θερινούς μήνες, λόγω του 
τουριστικού ρεύματος.

Τα ποσοστά ανεξιχνίαστων αδικημάτων 
στην περιφέρεια της Αστυνομικής Διεύ
θυνσης της Πρέβεζας κυμαίνονται κάθε 
χρόνο (1980-1986) από 10 μέχρι 15%. Τα 
ποσοστά αυτά εκτιμώνται σα μη ανησυχη
τικά, αν λάβουμε υπόψη μας την αύξηση 
του εργατικού δυναμικού με τη βιομηχα
νοποίηση της περιοχής και τη μεγάλη εμ- 
πορευματική και επιβατική κίνηση των λι- 
μανιών της Πρέβεζας και της Πάργας.

Μπορεί ανεπιφύλακτα να υποστηοίξει κα
νείς πως το αίσθημα ασφάλειας των κα
τοίκων είναι εμπεδωμένο, και απόδειξη γι’ 
αυτό αποτελούν τα ευμενή για την Αστυ
νομία σχόλια των πολιτών και του τοπι
κού τύπου, που αναφέρονται τόσο στον 
προληπτικό τομέα, αφού δε σημειώνονται 
σοβαρά αδικήματα ικανά να ανησυχήσουν 
την κοινή γνώμη, όσο και στον κατασταλ
τικό, όπου η επέμβαση της Αστυνομίας εί
ναι άμεση και αποτελεσματική.

Τομέας Τροχαίας
Η κυκλοφορία στο εθνικό οδικό δίκτυο 
του νομού, που βρίσκεται σε αρκετά ικα- 
νοποι ιτική κατάσταση, δεν παρουσιάζει 
ιδιαίτερα προβλήματα. Η βατότητα στο 
επαρχιακό δίκτυο, όμως, δεν είναι ικανο
ποιητική, αφού δεν είναι όλο ασφαλτο
στρωμένο και, όπου είναι, παρουσιάζει σο
βαρές φθορές και έχει επικίνδυνες 
στροφές.

Τα στατιστικά στοιχεία των τροχαίων ατυ
χημάτων, για την τριετία 1984 -  1986, απο- 
δεικνύουν πως ο αριθμός τους είναι μι
κρός σε σχέση με το εκτεταμένο Εθνικό 
(140 χιλιόμετρα) και επαρχιακό οδικό δί
κτυο του νομού και το μεγάλο αριθμό οχη
μάτων (που αυξάνεται μάλιστα ιδιαίτερα 
κάθε χρόνο), που κινούνται σ’ αυτό. Ενδει
κτικά αναφέρεται ότι, μέχρι το 1986, ο 
αριθμός των αδειών κυκλοφορίας οχημά
των, που είχαν εκδοθεί από το Γραφείο 
Συγκοινωνιών της Πρέβεζας, ήταν 9.00C 
και σήμερα έχει ξεπεράσει τις 12.000.

Τούτο οφείλεται στη συνεχή και αυστηρή 
αστυνόμευση του οδικού δικτύου σε κα
θημερινή βάση, τόσο από το Τμήμα Τρο
χαίας Πρέβεζας, όσο και από τα επαρχια
κά Αστυνομικά Τμήματα. Σε επικίνδυνες 
διασταυρώσεις και δύσκολα σημεία υπάρ
χουν τροχονόμοι για την επιτήρηση της 
ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων. Πα
ράλληλα ενεργείται συνεχής τεχνική 
αστυνόμευση των δρόμων και, σε συνερ
γασία με τις Δημοτικεή Αρχές και τη Νο
μαρχία, έχει επιτευχθεί σε ικανοποιητικό 
βαθμό η σωστή σήμανσή τους.

Ακόμα, προγραμματίζονται και γίνονται 
σε τακτικά διαστήματα διαλέξεις στα σχο
λεία, με σκοπό την κυκλοφοριακή αγωγή 
των παιδιών και την προστασία τους από 
τα τροχαία ατυχήματα.

Το Αστυνομικό Τμήμα 
της Πάργας

Εβδομήντα χιλιόμετρα δυτικά από την 
Πρέβεζα, μέσα στο πράσινο της ξηράς και

Άποψη λαβύρινθου από το αρχαίο νε 
κρομαντείο. Π ΑΡΓΑ
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το γαλάζιο της θάλασσας, απλώνεται η 
Πάργα.

Μ Η Μ Μ · !

επισκέπτονται την Πάργα χιλιάδες Έλλη
νες και ξένοι τουρίστες.

Από το λιμάνι της Πάργας φεύγουν κάθε 
μέρα κρουαζιερόπλοια για Παξούς και ως 
εκτούτου η κίνηση είναι αυξημένη. Η εύ
ρυθμη κυκλοφορία καθώς και ο έλεγχος 
των παρανόμων σταθμεύσεων αποτελούν 
ένα από τα καθημερινά μας καθήκοντα. 
Διατηρούμε άριστες σχέσεις με το Δήμο 
και τις άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες (Λι
μενικό, Τελωνείο, Ειρηνοδικείο).
Το προσωπικό του τμήματος δεν αντιμε
τωπίζει ιδιαίτερα προβλήματα διαβίωσης. 
Είναι όλοι έγγαμοι, και τα ενοίκια m u  κα
ταβάλλουν κυμαίνονται σε λογικά 
επίπεδα.
Εξάλλου στην Πάργα λειτουργεί Γυμνά- 
σιο και Λύκειο και έτσι καλύπτονται και 
οι ανάγκες μόρφωσης των παιδιών τους»

Αποχαιρετισμός.

Ήρεμη και γαλήνια, αποθανατισμένη από 
ποιητές σαν τον Κώστα Καρυωτάκη και 
τον Ανδρέα Εμπειρικό, η Πρέβεζα χαρί
ζει στον επισκέπτη ένα σπάνιο και αρμο
νικό σύνολο φυσικής ομορφιάς και αν
θρώπινης δημιουργίας. Φεύγοντας από το 
νομό Πρέβεζας, με την καρδιά αιχμάλω
τη σε μια θεϊκή γοητεία, με μια γεύση γλυ- 
κιάς αναψυχής, κρατάμε μέσα μας μια 
εσωτερική μονωδία, καλλιτεχική, από τις 
γραφικότητες, μια τρυφερή γνωριμία με 
τον αντίλαλο αιώνων θυσιών και αγώνων 
του Ελληνισμού. Όπως λέει και ο Εμ
πειρικός:

η Πρέβεζα, 
όπου κι αν βρίσκεστε, 
πάντα κοντά σας Θα’ ναι...»

Το περιοδικό «Α.Ε.» ευχαριστεί θερμά το 
προσωπικό της Α.Δ. Πρέβεζας για τη 
βοήθειά του στην ολοκλήρωση αυτής 
της παρουσίασης.

Επιλέξαμε να επισκεφτούμε την πόλη της 
Πάργας επειδή το ομώνυμο Αστυνομικό 
Τμήμα παρουσιάζει τα σπουδαιότερα προ
βλήματα από πλευράς αστυνόμευσης, 
ιδίως τη θερινή περίοδο.
Από το 1320 μ.Χ., όπου εμφανίζεται σ’ επί
σημα έγγραφα, μέχρι το 1913 που ενσω
ματώθηκε με την υπόλοιπη Ελλάδα, η 
Πάργα παρουσιάζεται παρά τις εναλλα
γές των κατακτητών σαν μια προνομιού
χα πόλη που κράτησε και συμπλήρωσε τη 
δική της προσωπικότητα, σε όλες τις πτυ
χές της ζωής της.

Ενετοί, Γάλλοι, Ά γλλο ι και Τούρκοι, πέ
ρασαν από την πόλη συμπληρώνοντας 
τον κύκλο των κατακτήσεων, αποδείχνον
τας ταυτόχρονα πως η Πάργα ήταν πάν
τα το επίκεντρο της περιοχής. Τα κάστρα 
της, πολλά και καλοδιατηρημένα, η ρυμο
τομία της οι εκκλησίες της, τα παραδοσια
κά σπίτια, αντανακλούν κατά τον καλύτε
ρο τρόπο την πολυκύμαντη ιστορία της. 
Πέρα απ’ αυτά η βάση πάνω στην οποία 
στηρίχτηκε η ιστορία και η εξέλιξη της 
Πάργας είναι το ίδιο το φυσικό της περι
βάλλον. Αλλεπάλληλες ακρογιαλιές, νη- 
σάκια, βράχια, δέντρα δένουν σ’ ένα «κα
λοκαιρινό» σύνολο εξωτικής ομορφιάς. 
Το Χρυσογιάλι, ο Λίχνος, το Κρυονέρι, ο 
Άγιος Σώστης, ο ΑηΓιαννάκης, η Πωγω- 
νιά, το Σαρακίνηκο, το Βουλιαγμένο, είναι 
η επώνυμη πρόκληση για όσους αγαπούν 
τη θάλασσα και το πράσινο.

Το ιστορικό ενδιαφέρον και η φυσική 
ομορφιά είναι δύο σημαντικοί παράγον
τες που κάνουν την πόλη της Πάργας πό
λο έλξης τόσο για τους ξένους όσο και 
για τους ντόπιους τουρίστες. Για την 
Αστυνόμευση στην πόλη είχαμε την ευκαι
ρία να συζητήσουμε με τον Διοικητή του 
τμήματος αστυνόμο β' ΧΛΕΤΣΗ Λάμπρο, 
ο οποίος μας είπε σχετικά:

«Στη δικαιοδοσία μας, εκτός από το Δή
μο Πάργας υπάγονται και οι κοινότητες 
Ανθούσας, Αγιός και Λιβαδαρίου, με συ
νολικό πληθυσμό 5.000 κατοίκους περί

που. Η συνολική δύναμη του τμήματος εί
ναι 13 αστυνομικοί, οι οποίοι εργάζονται 
διακριτικά και ακατάπαυστα για να εκτε- 
λέσουν την αποστολή τους. Η δραστηριό
τητα της υπηρεσίας μας, ιδίως του θερι
νούς μήνες, συγκεντρώνεται στην εφαρ
μογή της τουριστικής και αγορανομικής 
νομοθεσίας, στην εφαρμογή του Κ.Ο.Κ. 
και στη ρύθμιση της κυκλοφορίας μια που
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Η προστασία του καταναλωτή

Καθημερινά συναντά κανείς στον 
τύπο μικρές ειδήσεις σχετικά με τη 
δραστηριότητα κάποιων ατόμων ή ε
ταιρειών με δυσμενείς για την υγεία, 
την ασφάλεια και την αγοραστική 
δύναμη του εισοδήματός του επι
πτώσεις. Παραθέτουμε ένα μικρό α
πάνθισμα από το «ποινικό μητρώο 
της αγοράς».
-  «Γνωστή εταιρεία παραποίησε τις 

ημερομηνίες λήξεως στο γάλα»
-  «Το ψωμί που τρώμε είναι ένα κο- 

κταίηλ χημικών ουσιών»
-  «Καταδικάστηκε γιατί πουλούσε 

μπανάνες με καπέλο»
-  «Γκίζα αντί για τυρί στις τυ

ρόπιτες»
-  «Έβαφε σπορέλαια με μπογιές 

για ρούχα και τα πουλούσε για 
παρθένο λάδι!»

-  «Εταιρεία προμήθευε τον «Ευαγ
γελισμό» με αλλο ιω μένα 
τρόφιμα»

-  «70% αύξηση ζητούν οι ιδιοκτή
τες των ενοικιαζομένων διαμερι
σμάτων»

-  «Έδινε στην κατανάλωση μπου
κάλια με την επιγραφή «χυμός 
λεμονιού» τα οποία περιείχαν 
σκέτο κιτρικό οξύ».

Αντιμέτωπος μ’ αυτή την ωμή
πραγματικότητα τι δυνατότητες έχει 
ο καταναλωτής να υπερασπίσει τα 
συμφέροντά του;

Ο καταναλωτής καλείται να δρα
στηριοποιηθεί για να καλύψει τις α
γοραστικές του ανάγκες σ’ ένα 
οικονομικό περιβάλλον το οποίο 
σύμφωνα με τα όσα καθημερινά συμ
βαίνουν κρίνεται από ελάχιστα ευ
νοϊκό έως εχθρικό.

Η προστασία του μπορεί να επι
τευχθεί αφ’ ενός μεν με κάποιες αυ
τενέργειες μεμονομένων πολιτών 
και αφ’ ετέρου συλλογικά, μέσω δια
φόρων οργανώσεων καταναλωτών 
και μέσω της παρέμβασης της πο
λιτείας.

Δ ονκ ιχω τ ισ μο ί κα ι οργανώ σεις  
καταναλω τώ ν

Θεωρητικά ο μεμονωμένος κατα
ναλωτής, μπορεί να προβεί σε κα
ταγγελίες στους αρμόδιους φορείς, 
όταν διαπιστώνει ότι θίγεται το οι
κονομικό τους συμφέρον ή βλάπτε
ται η υγεία του. Στην πράξη όμως 
υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώ
σεις που δεν βλέπουν το φως της 
δημοσιότητας και φυσικά δεν φτά-

Επιμέλεια: Αγγελική Ρήγα

νουν ποτέ στα δικαστήρια. Κι αυτό 
γιατί ο καταναλωτής δεν έχει ανε
πτυγμένη καταναλωτική συνείδηση, 
η οποία είναι προϊόν εκπαίδευσης 
και συστηματικής ενημέρωσης, δεν 
του παρέχεται ουσιαστική βοήθεια 
από τους αρμόδιους φορείς και σε 
περίπτωση αντιδικίας θα πρέπει να

επιδοθεί σ’ έναν δικαστικό αγώνα, 
φυσικά άνισο ο οποίος είναι συνή
θως χρονοβόρος και πολύ δαπανη
ρός. Σε ανάλογες περιπτώσεις, 
ιδιαίτερα, όταν το πρόβλημα έχει γε
νικότερο κοινωνικό ενδιαφέρον, θα 
έπρεπε να κινηθεί αυτεπάγγελτη 
ποινική δίωξη από την πλευρά του 
εισαγγελέα.

Ό πως είναι λοιπόν, φυσικό, ο κα
ταναλωτής αποθαρρύνεται και συ·- 
νήθως παραιτείτα ι από την 
προσπάθεια αποκατάστασης από τη 
βλάβη που έχει υποστεί κατά ή με
τά τη χρήση ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας. Έτσι, αποφεύγει τα 
«μπλεξίματα» και υφίσταται την άχα
ρη μοίρα του εκφράζοντας τη δυσα- 
ρέσκειά του στο ο ικείο του 
περιβάλλον. Μ’ αυτό τον τρόπο ε
ξουδετερώνεται η αγωνιστική διάθε
ση του καταναλωτή, ο οποίος 
αποτελεί αντικειμενικά τον κύριο 
συντελεστή της προσπάθειας για 
την αναβάθμιση της ποιότητας της 
ζωής, αφού σ’ αυτόν στοχεύουν τα 
πυρά της αγοράς.

Οι οργανώσεις καταναλωτών έ
χουν σαν στόχο την συσπείρωση και 
τον συντονισμό των μεμονομένων ε
νεργειών με σκοπό την αποτελεσμα- 
τικότητα στη δράση. Δημιουργήθη- 
καν με ιδιωτική πρωτοβουλία με 
στόχο τους την παροχή αξιόπιστων 
πληροφοριών προς τον καταναλωτή 
σχετικά με τη σωστή χρήση και αξιο
ποίηση των καταναλωτικών αγαθών. 
Τα πραγματικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων, που οι απατηλές διαφη
μίσεις παραποιούν, την άσκηση κρι
τικής και ελέγχου, τη διατύπωση 
προτάσεων, καθώς επίσης και την ά
σκηση πίεσης για τη βελτίωση της 
υφιστάμενης κατάστασης. Το κίνημα 
των καταναλωτών ευδοκίμησε ιδιαί
τερα στις ΗΠΑ. Πέρα από τα συγκε
κριμένα μέτρα που πάρθηκαν υπέρ 
των καταναλωτών μετά από προ
σπάθειες των οργανώσεών τους, ο 
Τζών Φ.Κέννεντυ έφερε σχέδιο νό
μου στο Κογκρέσσο σχετικά με τα 
δικαιώματα του καταναλωτή, το ο
ποίο αν και δεν έγινε νόμος επηρέ
ασε σημαντικά τη σκέψη και τη 
νοοτροπία των ανθρώπων διεθνώς. 
Η 15η Μαρτίου 1962, η ημέρα που εκ
φωνήθηκε το προεδρικό μήνυμα στο 
Κογκρέσσο, καθιερώθηκε ως Παγ
κόσμια Ημέρα των Καταναλωτών. 
Τα τέσσερα δικαιώματα του κατανα
λωτή που περιλαμβάνει, είναι τα

623



*

εξής:
-  Το δικαίωμα της πληροφόρησης-

ενημέρωσης
-  Το δικαίωμα της ασφάλειας
-  Το δικαίωμα της εκλογής- επι
λογής και
-  Το δικαίωμα της γνώμης.

Αντίστοιχη είναι και η κατάσταση
στην Αγγλία την Ολλανδία και το 
Βέλγιο. Στη χώρα μας, παρά το γε
γονός ότι το κίνημα των καταναλω
τών βρ ίσκετα ι σε εμβρυακή 
κατάσταση, οι διάφορες οργανώ
σεις που το εκπροσωπούν ανέπτυ
ξαν μέχρ ι σήμερα σημαντική 
δραστηριότητα. Κύριος στόχος των 
οργανώσεων αυτών είναι η συγκρό
τηση του καταναλωτικού κινήματος, 
το οποίο θα αντιπαραταχθεί τα ορ
γανωμένα συμφέροντα της αγοράς, 
θα συμμετέχει στα κέντρα λήψης 
των αποφάσεων που αφορούν τους 
καταναλωτές και μέχρι σήμερα λαμ- 
βάνονται ερήμην τους και θα προ
βάλλει εναλλακτικές προτάσεις για 
την επίλυση των προβλημάτων που 
έχουν σχέση με την κατανάλωση.

Η Κ ρατική πα ρ έμβα σ η  
και η Α γορανομ ία

Από την πλευρά του κράτους αρ
μόδιοι φορείς για την προστασία 
του καταναλωτή είναι τα υπουργεία 
Εμπορίου, Γεωργίας, Οικονομικών, 
Δημόσιας Τάξης, Υγείας και Βιομη
χανίας. Το κάθε υπουργείο έχει διά
φορες υπηρεσίες για την ικανοποίη
ση του παρεμβατικού ρόλου του 
κράτους, όπως: τα εργαστήρια ελέγ
χου -κυ ρ ίω ς  κτηνιατρικά- του υ
πουργείου Γεωργίας, τη Διεύθυνση 
Τεχνολογικής Προστασίας Κατανα- 
λώσεως και την Υπηρεσία κατανα
λωτή του υπουργείου Εμπορίου, το 
Γ ενικό Χημείο του Κράτους που υπά
γεται στο υπουργείο Οικονομικών, 
την Αγορανομία, στο υπουργείο Δη
μόσιας Τάξης, τη Διεύθυνση Δημό
σιας Υγιεινής στο υπουργείο Υγείας 
κ.λπ.

Ό πως και στους άλλους τομείς 
της δραστηριότητάς της έτσι και 
στον τομέα αυτό, (της εφαρμογής 
της Αγορανομικής Νομοθεσίας με 
τήν οποία το κράτος εκφράζει την α- 
γορανομική του πολιτική και κατ’ ε
πέκταση της προστασίας του 
πολίτη) οι προσπάθειες της Αστυνο
μίας εκδηλώνονται ταυτόχρονα 
προς δύο κατευθύνσεις, την πρόλη
ψη και την καταστολή.

Και η μεν πρόληψη επιτυγχάνεται 
με προληπτικούς ελέγχους σε ό
λους τους τομείς της αγοράς και σ’ 
όλα τα στάδια διακίνησης των κατα
ναλωτικών αγαθών, καθώς και με

άλλες ενέργειες που στοχεύουν 
στην αποθάρρυνση όλων εκείνων 
που σκέπτονται να αποτολμήσουν 
την υλοποίηση των εγκληματικών 
τους σκέψεων, η δε καταστολή, με 
τη βεβαίωση των αξιοποίνων πράξε
ων που τελούνται, την ανακάλυψη 
των δραστών και συναιτίων και την 
παραπομπή τους στην αρμόδια Δι
καστική Αρχή.

Το προληπτικό έργο στον τομέα 
της Αγορανομίας που απορροφά το 
μεγαλύτερο μέρος της δραστηριό
τητας των αγορανομικών υπηρε
σιών, δεν είναι εύκολο να γίνει 
αντιληπτό από το ευρύ κοινό, γιατί 
αναλύεται σε αδικήματα που δεν 
διαπράχθηκαν χάρις σε αυτό. Αντί
θετα το κατασταλτικό έργο υποπί
πτει στην αντίληψη του κοινού 
ευκολότερα, γιατί και με αριθμούς 
μπορεί να απεικονισθεί, που τις πε
ρισσότερες φορές βλέπουν το φως 
της δημοσιότητας και η βεβαίωση γί
νεται αμέσως γνωστή στον ευρύτε
ρο κύκλο του κοινού, περισσότερο 
δε όταν πρόκειται περί περιπτώσε
ων που προκαλούν το δημόσιο 
αίσθημα.

Ειδικώτερα η Αστυνομία με τις ει
δικές αγορανομικές υπηρεσίες που 
διαθέτει σχεδόν σε ολόκληρο τον 
Ελλαδικό χώρο, έχει σαν αποστολή 
να εφαρμόσει:
1) Τον Αγορανομικό Κώδικα, τις Α

γορανομικές Διατάξεις, τα Δελτία 
Τιμών και γενικά όλο το πλαίσιο 
της Νομοθεσίας που αναφέρεται 
στον έλεγχο των τιμών των αντι
κειμένων, παροχών και ειδών βιο
τικής ανάγκης.

2) Τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, 
τις Αποφάσεις του Α.Χ.Σ. του Κρά
τους και όλη γενικά τη Νομοθεσία 
που αναφέρεται στον έλεγχο της 
ποιότητας και της υγιεινής κατά
στασης των τροφίμων, των ποτών 
και των αντικειμένων κοινής 
χρήσης.

3) Τη σχετική Νομοθεσία που έχει 
σχέση με την επεξεργασία, συ- 
σκευασία και συντήρηση των πο
τών και τροφίμων.

4) Τη Νομοθεσία που αναφέρεται 
στον έλεγχο των μέτρων και 
σταθμών

5) Τις κείμενες διατάξεις περί επιθε- 
ωρήσεως και υγιεινής των σφα
γείων, περί της καταλληλότητας 
των προϊόντων ζωικής προέλευ
σης κ.λπ.
Με μια γενικώτερη διατύπωση θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι οι αγορα
νομικές υπηρεσίες έχουν σαν από- 
στολή, αξιοποιώντας όλες τους τις 
δυνάμεις, έμψυχες και άψυχες, να α

ναπτύσσουν δραστηριότητες και να 
καταβάλλουν συντονισμένες προ
σπάθειες, που να στοχεύουν, αλλά 
και να έχουν σαν αποτέλεσμα, την 
εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης 
στην Αγορά. Για την αποτελεσματι
κή συμπλήρωση της παραπάνω κοι
νωνικής προσφοράς, οι υπηρεσίες 
αυτές, άλλοτε μεν ενεργούν μόνες, 
άλλοτε δε με τη συνεργασία οργά
νων άλλων Κρατικών φορέων ήτοι 
Κτηνιάτρων, Χημικών, Αστυϊάτρων, 
Κοστολόγων κ.λπ.

Ως προς τις τιμές, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, ο έλεγχος δεν 
επεκτείνεται σε όλα τα είδη, τις πα
ροχές και αντικείμενα, αλλά μόνο σε 
εκείνα που έχουν καταταγεί με Αγο
ρανομικές Διατάξεις στην κατηγο
ρία των «ΟΥΣΙΩΔΩΝ ΕΝ 
ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ», για τα οποία καθο
ρίζεται πάντοτε η ανώτατη τιμή πώ
λησης (διατίμηση) ή ποσοστιαίο κέ
ρδος ή κέρδος που εκφράζεται σε α
πόλυτες δραχμικές μονάδες (δραχ
μικό κέρδος). Στην κατηγορία αυτή 
έχουν ενταχθεί όλα σχεδόν τα είδη 
τροφίμων, καύσιμες ύλες, τα αναψυ
κτικά, τα κοινά κέντρα των κατηγο
ριών Α,Β,Γ και Δ, ορισμένα σχολικά 
είδη, τα εξαρτήματα και ανταλλακτι
κά μηχανημάτων και πολλά είδη που 
θεωρούνται ότι θεραπεύουν επιτα
κτικές και βασικές ανάγκες του κοι
νού και επιδρούν άμεσα στο κόστος 
της ζωής.

Έλεγχος για τις τιμές γίνεται α
κόμη και σε εκείνα τα είδη, αντικεί
μενα και παροχές, που κατατάγηκαν 
επίσης με Αγορανομικές Διατάξεις 
στην κατηγορία των «ΟΥΣΙΩΔΩΝ 
ΕΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑ». Για τα είδη αυτά βέ
βαια δεν καθορίζονται ούτε ανώτα
τες τιμές πώλησης, ούτε 
ποσοστιαία, ούτε δραχμικά κέρδη. Ο 
έλεγχος που γίνεται αποσκοπεί, στο 
να διαπιστωθεί εάν η τιμή πώλησης 
κάποιου είδους της κατηγορίας αυ
τής ενέχει ή όχι υπερβολικό κέρδος. 
Τελικά, όμως, σύμφωνα με τις κείμε
νες διατάξεις, αρμόδιος φορέας για 
να αποφανθεί περί της υπάρξεως ή 
όχι υπερβολικού κέρδους είναι η Α- 
γορανομική Επιτροπή, στην οποία 
παραπέμπεται υποχρεωτικά προς 
γνωμοδότηση από τον αρμόδιο κ.Ει
σαγγελέα κάθε υπόθεση, που αφο
ρά είσπραξη υπερβολικού κέρδους 
και προς της εισαγωγής της υπόθε
σης στο ακροατήριο. Η γνωμοδότη
ση της Αγορανομικής Επιτροπής, 
που πρέπει να είναι έγγραφη, έχει 
απλώς συμβουλευτικό και όχι υπο
χρεωτικό χαρακτήρα για το Δικα
στήριο. Στην κατηγορία αυτή έχουν 
καταταγεί τα κέντρα διασκέδασης ό-
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λων των κατηγοριών, τα κοινά κέν
τρα υπερπολυτέλειας και 
πολυτελείας ως προς τα σερβιριζό- 
μενα και πωλούμενα από αυτά είδη, 
οι θερμοσίφωνες, τα δέρματα, το 
τσιμέντο, ο γύψος, οι απορροφητή- 
ρες, ορισμένα ηλεκτρικά είδη κ.λπ.

Ό σα από τα είδη, τα αντικείμενα 
και τις παροχές δεν έχουν κατατα- 
γεί σε μία από τις δύο παραπάνω κα
τηγορίες, θεωρούνται ΕΠΟΥΣΙΩΔΗ 
για τις ανάγκες του λαού και δεν ε
λέγχονται ως προς τις τιμές. Αυτές 
διαμορφώνονται ελεύθερα ανάλογα 
προς την προσφορά και τη ζήτηση 
και τους άλλους παράγοντες που τις 
επηρεάζουν.

Ο αγορανομικός έλεγχος δεν εν
τοπίζεται μονάχα στον τομέα των τι
μών. Οι κείμενες διατάξεις, 
επιβάλλουν στους πωλητές, πληθώ
ρα υποχρεώσεων και απαγορεύσε
ων, μερικές από τις οποίες είναι οι 
παρακάτω:

Ό λα τα είδη και αντικείμενα, που 
προσφέρονται για πώληση ανεξάρ
τητα από την κατηγορία στην οποία 
κατατάγηκαν, πρέπει να έχουν εν
δεικτική πινακίδα, που να αναγράφει 
το είδος, την ποιότητα, την προέλευ
ση και την τιμή τους.

Επί των συσκευασμένων ειδών 
πρέπει να υπάρχουν ενδείξεις που 
προβλέπονται από τον Κώδικα Πο
τών, Τροφίμων και Αντικειμένων κοι
νής χρήσης και από διάφορες άλλες 
διατάξεις.

Εκτός αυτών, πρέπει να πληρούν 
τιο προβλεπόμενες ποιοτικές προ
διαγραφές τα δε τρόφιμα ειδικώτε- 
ρα ελέγχοντα ι ως προς την 
καταλληλότητα και την υγιεινή τους 
κατάσταση.

Απαγορεύεται η επίτευξη υπερβο
λικού κέρδους με τη μέθοδο της ελ- 
λειπούς στάθμισης ή μέτρησης ή της 
ατελούς έψησης ή της χρήσης περι
καλύμματος που έχει βάρος ανώτε
ρο από το επιτρεπόμενο ή με 
οποιοδήποτε άλλο τέχνασμα.

Επίσης απαγορεύεται η αξίωση 
κομίστρων που υπερβαίνουν τις ορι- 
σθείσες τιμές, η ανάμιξη και με αυ
τό τον τρόπο πώληση ειδώ ν 
διαφόρων ποιοτήτων, η κατοχή και 
χρήση ψευδών μέτρων και σταθμών, 
η μη μέτρηση ή ζύγιση των πωλου
μένων ειδών, ή με οποιονδήποτε 
τρόπο δυσχέρανση ή παρεμπόδιση 
διενέργειας αγορανομικού ελέγχου, 
η κατοχή και επίδειξη παραποιημέ
νων ή ψευδών δικαιολογητικών κτή

Το κείμενο στηρίχθηκε στις διαλέξεις 
του αστυνομικού Δ/ντή Φωτ.Αρκαδό- 
πουλου.

σεως των προϊόντων, η απόκρυψη ή 
άρνηση πώλησης καταναλωτικών α
γαθών, η απόκρυψη της ύπαρξης κε
νών δωματίων από Ξενοδόχους, η 
επιβολή υποχρέωσης στον αγορα
στή της συναγοράς και άλΛων ειδών 
που δεν εζήτησε κ.λπ.

Ειδικώτερα στις ισχύουσες Αγο-

ρανομικές Διατάξεις, με τις οποίες 
ρυθμίζεται ο τρόπος εμπορίας και 
διακίνησης των διαφόρων αγαθών, 
περιλαμβάνονται και πάρα πολλές 
άλλες υποχρεώσεις και απαγορεύ
σεις, που δεν είναι δυνατόν να συμ- 
περ ιληφ θούν στο παρόν 
περιορισμένο κείμενο.

Για πληροφορίες και καταγγελίες οι καταναλωτές μπορούν να 
απευθύνονται

• Στην Υπηρεσία Προστασίας και Ενημέρωσης του Καταναλωτού του 
υπουργείου Εμπορίου, τηλέφωνα: 3642.506, 3642.508 και 3621.838.

• Στις Υποδ/νσεις Αγορανομίας, τηλέφωνα: Αθηνών 3217.056, Προαστίων 
2519.146, Πειραιά 4179.895, Θεσσαλονίκης 522.656.

• Στα Γραφεία Ενημέρωση και Προστασίας Καταναλωτή των κατά τό
πους νομαρχιών, τηλέφωνα:

Αγ.Νικόλαος (Λασιθίου): 239.60, Αλεξανδρούπολη 263.49, Βέροια: 
246.79, Βόλος: 236.73, Έδεσσα, 234.43, Θεσσαλονίκη 527.425, Καβά
λα: 834.504, έσωτ. 347,348, Καρπενήσι 235.91, Καστοριά 223.75, Κιλ
κίς 225.59, Κομοτηνή: 225.92, Κόρινθος: 245.63, Ξάνθη: 227.09, Σέρρες: 
228.55, Χαλκίδα: 223.60, Χανιά 224.53.

• Τέλος, στις Δ/νσεις ή τα Τμήματα Εμπορίου των κατά τόπους νομαρ
χιών ή στο αστυνομικό κατάστημα (τμήμα) κάθε πόλης ή χωριού, ό
ταν δεν υπάρχει τοπική Υπηρεσία Αγορανομίας.

Οργανώσεις για την προστασία του καταναλωτή

1) Ινστιτούτο Καταναλωτών -  ΙΝ.ΚΑ. -  Κέντρο καταναλωτών και περι
βάλλοντος Τ.Θ. 17184 - Αθήνα - 10024 τηλ. 3612.345

2) Ένωση Πολιτών Κέντρο πληροφόρησης και προστασίας πολιτών Μη- 
λιώνη 8 - Αθήνα 10673, τηλ. 3612.345-3641.495

3) Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών ΚΕ.Π.ΚΑ. - Θεσσαλονίκης - Βασι- 
λέως Ηρακλείου 36 - Θεσσαλονίκη, τηλ. 031/269.449 (Καπετανάκης).

4) Καταναλωτικός Συνεταιρισμός της Ε.ΠΟΙ.ΖΩ. Κρέμου 149-151 Καλ
λιθέα, τηλ. 9582.584.

5) Ομάδα καταναλωτών παραδοσιακών προϊόντων διατροφής Θεοδόσης 
Μηλογιαννάκης - Σίνα 10 - Αθήνα, τηλ. 3618.712, 3641.164, 3472.626.

6) Πανελλήνιο Κέντρο ΟικοΛογικών Ερευνών ΠΑ.Κ.Ο.Ε. -Παναγιώτης Χρι- 
στοδουλάκης - Σουφλίου 7 - Αμπελόκηποι - Αθήνα, τηλ.7770.198, 
7752.050, 7752.022.

7) ΣΥΝ.ΚΑ. Σύνδεσμος Προστασίας Καταναλωτών Δ. Θεοδωράκη 18 - 
Ρόδος τηλ. 31300.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙ

Το Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων της Γ.Α.Δ.Α.
-------------------- ---------------------  Π α ρουσ ία ση  Ν. Π ολύμερος _________________________

Η ανάπτυξη κατά τον 20ο αιώνα των επιστημών συμ
περιφοράς και κυρίως της εξελικτικής ψυχολογίας έ
δειξαν τη σημασία που έχουν τα πρώτα χρόνια της 
ζωής του παιδιού για την μετέπειτα ανέλιξη και έντα
ξή του στην κοινωνία.

Η αστυνομία είναι η πρώτη επίσημη μορφή εξουσίας 
ή κοινωνικού ελέγχου με την οποία έρχεται σε επαφή 
ο ανήλικος μετά από τις ανεπίσημες πηγές κοινωνικού 
ελέγχου (γονείς, δάσκαλοι, γειτονιά) και ταυτόχρονα 
οι αστυνομικοί είναι οι πρώτοι εφαρμοστές του δικαίου 
στο κατώφλι του συστήματος της δικαιοσύνης α
νηλίκων.

Η συνειδητοποίηση του πολύμορφου και σημαντι
κού αυτού ρόλου της Αστυνομίας, η ανάγκη ιδιαίτερης 
μεταχείρησης των ανηλίκων, το γεγονός ότι το 1/4 πε
ρίπου των εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας διαπράτ- 
τονται από εφήβους και ότι γενικά οι περιπτώσεις, 
ανηλίκων που απασχολούν τα δικαστήρια αυξάνονται, 
οδήγησαν στη δημιουργία ειδικής Υπηρεσίας για την 
αντιμετώπιση περιστατικών που αφορούν ανηλίκους.

Αρμοδιότητες -  Αποστολή
Αποστολή της νέας αυτής Υπηρεσίας όπως ορίζε

ται στο άρθρο 8 παρ. 6 του Π.Δ. 95/87 είναι:

α) Η μεταχείρηση (κράτηση, μεταγωγή) των ποινικών 
παραβατών ανηλίκων κατά τη διάρκεια της παραμο
νής τους στις Αστυνομικές Υπηρεσίες σε συνεργασία 
με τις δικαστικές αρχές ανηλίκων, 
β) Η συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς για την 
πρόληψη και καταστολή της εγκληματικότητας α
νηλίκων.
γ) Η επεξεργασία στατιστικών στοιχείων της εγκλη
ματικότητας των ανηλίκων.

Από το παραπάνω Π.Δ. και από άλλες επιμέρους δια
τάξεις διαφαίνεται καθαρά η ευαισθησία της Υπηρε
σίας σε θέματα προστασίας των ανηλίκων και η 
επιθυμία να γίνει συνείδηση στα αστυνομικά όργανα 
Π αΡΧή της αγωγής και της ομαλής κοινωνικής επα

νένταξης αντί της τιμωρίας του ανηλίκου .
Αλλωσστε είναι γνωστό ότι η Αστυνομία πάντοτε 

υπήρξε πρωτοπόρος στα θέματα προστασίας των νέ
ων και πάντοτε παρείχε άμεση και αποτελεσματική 
συνδρομή στους φορείς εκείνους που έχουν επωμισθεί 
τις υποθέσεις και τα προβλήματα των νέων.

Η στελέχωση της νέας αυτής Υπηρεσίας έγινε με 
αυστηρά κριτήρια προσωπικότητας και μάλιστα μετα
ξύ εκείνων των αστυνομικών που η ένταξή τους στο

626



τμήμα Ανηλίκων ήταν κατ’ αρχήν αποτέλεσμα δικής 
τους απόφασης και πρόκρισης. Παράλληλα με την στε- 
λέχωση δημιουργήθηκαν ειδικοί χώροι με τον κατάλ
ληλο εξοπλισμό ώστε να ανταποκρίνονται προς την 
ψυχολογία του ανήλικου παραβάτη, διότι όπως απέ
δειξαν οι έρευνες η πρώτη εμπειρία του ανηλίκου από 
το σύστημα της δικαιοσύνης, είναι καθοριστική για τη 
μετέπειτα εξέλιξή του σε δημιουργικό άτομο, ή αντί
θετα σε «στιγματισμένο» και υπότροπο εγκληματία.

• Οι παραβάτες ανήλικοι τυγχάνουν ειδικής μεταχεί
ρισης υπό την έννοια ότι αποφεύγεται η ού’,7 ιψη και 
ο εγκλεισμός τους στο κρατητήριο και γένι1 . απόμ- 
πευσής τους.

Όταν συλλαμβάνονται για σοβαρά αδικήματα του 
Ποινικού Κώδικα δεν ασφαλίζονται πλέον με χειροπέ
δες κατά την μεταγωγή τους, εκτός αν κρίνονται σαν 
εξαιρετικά ύποπτοι απόδρασης. Οι συνοδοί τους φέ
ρουν κατά το δυνατόν πολιτική περίβολό αι η φύλα
ξή τους γίνεται σε ειδικά κατασκευασμένα και 
εξοπλισμένα κρατητήρια ώστε να ανταποκρίνονται 
στην ψυχολογία του ανήλικου και να επιτυγχάνονται 
οι σκοποί της αγωγής που δεν είναι άλλοι από την ψυ
χοσωματική και πνευματική ανέλιξη του ανήλικου πα
ραβάτη.

Αμέσως μετά από κάθε σύλληψη ειδοποιούνται οι 
γονείς και οι αρμόδιοι επιμελητές ανηλίκων για να πα
ράσχουν έγκαιρα και αποτελεσματικά τις υπηρεσίες 
τους.

Όλες οι παραπάνω ενέργειες και προσπάθειες του 
Τμήματος Ανηλίκων σκοπό έχουν να καταδείξουν στον 
ανήλικο παραβάτη, ένα ανθρωπινότερο και πιο οικείο 
πρόσωπο εξουσίας ώστε μέσα από την κατάκτηση της 
εμπιστοσύνης του, να τον συνετίσουν, τόσο για το κα
λό του ίδιου όσο και γενικότερα για το καλό της κοι

νωνίας μας.

Ο σύγχρονος αστυνομικός έχει συνειδητοποιήσει τη σπου- 
δαιότητα του κοινωνικού του ρόλου και έχει τη θέληση και 
τη δυνατότητα να είναι κοντά στους ανήλικους, φίλος και 
προστάτης τους, όπως το απαιτούν οι σύγχρονοι καιροί.

Η πλειοψηφία των αστυνομικών έχουν μάθει να επικοινωνούν 
με τους ανήλικους αποτελεσματικά με αυθορμητισμό και ει
λικρίνεια.

Η πλειοψηφία των αστυνομικών του Τμήματος Ανη
λίκων έχουν διδαχθεί ειδικά μαθήματα ψυχολογίας και 
έχουν μάθει να επικοινωνούν με τους ανηλίκους απο
τελεσματικά, με αυθορμητισμό και ειλικρίνεια.

Είναι κάτι περισσότερο από απλοί εφαρμοστές του 
νόμου αφού ξεπερνούν τα στενά υπηρεσιακά πλαίσια, 
μέσα στα οποία τυπικά κινείται κάθε αστυνομικός.

Δίνουν συμβουλές και γίνονται φίλοι, όχι μόνο με 
τους ανηλίκους παραβάτες, αλλά πολλές φορές με όλη 
την οικογένεια. Είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στο υψη
λό έργο τους, παρέχοντας μπορεί να πει κανείς, μονα
δική στο είδος κοινωνική προσφορά, αφιερώνοντας συ
νήθως 5 -1 0  ώρες την εβδομάδα από τον ελεύθερο 
χρόνο τους οικειοθελώς.

Στην επίτευξη της αποστολής αυτής σημαντική εί
ναι η συμβολή του γυναικείου αστυνομικού προσωπι
κού. Η γυναίκα Αστυνομικός λόγω της φυσικής της 
ιδιαιτερότητας, μπορεί να πλησιάσει περισσότερο ψυ
χολογικά τον ανήλικο παραβάτη, είτε αγόρι είναι αυ
τός είτε κορίτσι, αλλά και το ανήλικο θύμα αντίστοιχα.

Συχνά μιλάμε για ανήλικο παραβάτη, ξεχνώντας 
πως για κάθε ανήλικο παραβάτη υπάρχει και κάποιο 
ή κάποια θύματα που μπορεί αντίστοιχα να είναι και 
αυτά ανήλικα.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις κακοποίησης ή παραμέ
λησης του παιδιού, η γυναίκα αστυνομικός λόγω της 
φυσικής της ευαισθησίας θεωρείται πιο κατάλληλη να 
προσεγγίσει το πρόβλημα και να κερδίσει την εμπιστο
σύνη του ανηλίκου.

Από τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας προκύ
πτει ότι οι περισσότερες περιπτώσεις κακοποίησης 
παιδιών αφορούν σεξουαλική κακοποίηση και τούτο 
για τί οι άλλες μορφές κακοποίησης ή παραμέλησης 
δύσκολα καταγγέλονται ή έρχονται στο φως της δη
μοσιότητας, αλλά και όταν καταγγέλονται αποκλειστι
κός σκοπός αυτών που προβαίνουν στην αναφορά ή
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καταγγελία είναι μεν η κινητοποίηση των δημοσίων 
φορέων προσταστίας του παιδιού, ώστε να σταματή
σει η απαράδεκτη αυτή κατάσταση, από την άλλη με
ριά όμως δεν επιθυμούν εμπλοκή σ’ αυτή τη διαδικασία 
της Αστυνομίας, η οποία συνήθως επεμβαίνει στο τε
λευταίο στάδιο και μάλιστα όταν οι επανειλημμένες 
προσπάθειες των άλλων κοινωνικών φορέων αποβούν 
άκαρπες ή όταν εκτιμάται ότι ο υπαίτιος της 
κακοποίησης-παραμέλησης πρέπει να λογοδοτήσει ε
νώπιον της Δικαιοσύνης ή τουλάχιστον να του γίνουν 
αυστηρές συστάσεις.

Η «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ», επισκέφθηκε το 
Τμήμα Ανηλίκων που βρίσκεται στον 3ο όροφο του Α
στυνομικού Μεγάρου της Λ. Αλεξάνδρας και συζήτη
σε με το προσωπικό για τη λειτουργία και τις 
ιδιομορφίες της ειδικής και νεοσύστατης αυτής Υπη
ρεσίας.

Η είσοδος στο Τμήμα Ανηλίκων οδηγεί απ’ ευθείας 
σ ένα ευρύχωρο παιδικό σαλόνι με ωραία χρώματα 
και παιδικές φωτογραφίες, ειδικά εξοπλισμένο και δια
μορφωμένο, κατόπιν προτάσεων παιδοψυχιάτρων και 
επιμελητών ανηλίκων, ώστε να παρόυσιάζει μια αν
θρωπινότερη και πιο οικεία εικόνα της Αστυνομίας.

Ο Διοικητής του τμήματος Ανηλίκων Αστυνομικός 
Υποδιευθυντής ΤΣΙΡΩΝΗΣ Άγγελος μας είπε τα εξής 
σχετικά με την ίδρυση και τις δραστηριότητες της υ
πηρεσίας ανηλίκων: «Με το άρθρο 8 παράγραφος 6 
του Π.Δ 95/87 η πολιτεία ίδρυσε στην Υποδιεύθυνση 
Ασφάλειας, το Τμήμα Ανηλίκων, ένοτ νέο θεσμό 
σπουδαίας αναγκαιότητας.

Σκοπός και έργο της υπηρεσίας μας είναι πρώτα η 
πρόληψη και ύστερα η καταστολή της παραβατικότη- 
τας των ανηλίκων. Γί'συτό διενεργούμε καθημερινά και 
σε 24ωρη βάση ελέγχους από εξειδικευμένους υπαλ
λήλους της Υπηρεσίας μας σε τόπους συγκέντρωσης

Ο Δ/τής του Τμήματος Ανηλίκων, Αστυν. Υποδ/τη'' Τσιρώνης 
Αγγελος μαζί με το προσωπικό του τμήματος.

της νεολαίας όπως καφετέριες, Pub, ντισκοτέκ, σφαι
ριστήρια, μπιλιάρδα, καταστήματα ηλεκτρονικών παι- 
χνιδιών, πλατείες, κινηματογράφους κλπ, με σκοπό 
την πρόληψη αξιοποίνων πράξεων από ανηλίκους.

Ανήλικοι που καταλαμβάνονται να εκδηλώνουν ελα
φρά αντικοινωνική συμπεριφορά αλλά όχι αξιόποινη 
νουθετούνται κατάλληλα από Αξιωματικούς της Υπη
ρεσίας μας, αλλά και από ειδικευμένο επιστημονικό 
προσωπικό, ενώ ταυτόχρονα γίνονται συστάσεις 
στους γονείς, επιτρόπους ή κηδεμόνες τους, για την 
άσκηση μεγαλύτερου ελέγχου, κυρίως με την επισή
μανση των κινδύνων που διατρέχει ο ανήλικος υπό το 
κράτος μιάς τέτοιας συμπεριφοράς.

Ανήλικοι που στερούνται καταλλήλου οικογενεια
κού περιβάλλοντος ή ακόμη και στέγης και τροφής, 
απευθυνόμενοι στην Υπηρεσία μας βρίσκουν πάντα 
ένα φιλικό χέρι να του συμπαρασταθεί στο πρόβλημά 
τους και παραπέμπονται προς φιλοξενία σε ειδικούς 
ξενώνες της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων.

Ακόμη και όταν ο ανήλικος συλλαμβάνεται να πράτ
τει κάποιο αδίκημα, αντιμετωπίζεται σαν ένα άτομο 
που ουσιαστικά μέσα από την πράξη του ζητά έστω 
και με τέτοιο ακραίο τρόπο την βοήθεια της κοινωνίας.

Η προανάκριση των ανηλίκων γίνεται σύμφωνα με 
τα τελευταία πορίσματα της εγκληματολογίας, Ανα- 
κριτικής Ψυχολογίας και ενεργείται πάντοτε από Α
ξιωματικούς της Υπηρεσίας μας (άνδρες ή γυναίκες) 
και σε χώρους ειδικά διασκευασμένους γι' αυτό τον 
σκοπό.

Κατά την προανάκριση ερευνάται με επιμέλεια η ε
ναντίον τους κατηγορία, και τα αίτια που τους οδήγη
σαν στην παραβατικότητα.
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Κατ’ εξαίρεση για τις υποθέσεις ναρκωτικών, επει
δή παρουσιάζουν ιδιαιτερότητα, επιλαμβάνεται απο
κλειστικά η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, 
συνεπικουρούμενη από την υπηρεσία μας.

Αν οι κρατούμενοι ανήλικοι είναι τοξικομ ανείς η υ
πηρεσία μας μεριμνά για την άμεση εισαγωγή τους 
στο αρμόδιο νοσηλευτικό η Θεραπευτικό ίδρυμα σε 
συνεργασία με την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρ
κωτικών.

Για τις υποθέσεις που ανήκουν στην εδαφική αρμο
διότητα των Τμημάτων Ασφαλείας της Δ.Α Αττικής και 
στις οποίες εμπλέκονται μόνο ανήλικοι, ειδοποιείται 
αμέσως το Τμήμα Ανηλίκων το οποίο επιλαμβάνεται 
αμέσως, ανάλογα με την σοβαρότητα της υπόθεσης, 
όχι μονο της προανάκρισης αλλά και των άλλων ενερ
γειών. (Κράτηση, μεταγωγή κλπ).

Στις περιπτώσεις που εμπλέκονται ενήλικοι και α
νήλικοι, τότε την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Α
σφαλείας με την συνδρομή της Υπηρεσίας μας.

Εκτός όμως από την παραπάνω αποστολή η υπηρε
σία μας συνεργάζεται με όλους τους φορείς που έχουν 
σχέση με τον ανήλικο και συλλέγει στατιστικά στοι
χεία σχετικά με την παραβατικότητα των ανηλίκων, με 
σκιπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για την αντιμε- 
πτώπιση των αιτιών που οδηγούν τους ανήλικους στην 
αντικοινωνική συμπεριφορά.

Από τα στατιστικά στοιχεία της υπηρεσίας μας προ
κύπτει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 1988 τα εγκλή
ματα στα οποία ενεπλάκησαν ανήλικοι ήταν σχετικά 
με: α) Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας β) προσβολές 
της γενετήσιας αξιοπρέπειας γ) Εκούσιες απαγωγές 
δ) Αρπαγές ανηλίκων ε) Επαιτεία-Αλητεία στ) Βία στα 
γήπεδα ζ) Εμπρησμοί.

Μελετάται επίσης η ίδρυση περιφερειακών Τμημά
των Ανηλίκων στις μεγάλες πόλεις, Θεσσαλονίκη Η
ράκλειο, Αάρισα, και για τον σκοπό αυτό 
πραγματοποιούνται κάθε χρόνο δύο (2) σεμινάρια στα

οποία εκπαιδεύεται αστυνομικό και πολιτικό προσω
πικό που στην συνέχεια θα στελεχώσει τις νέες υπη
ρεσίες ανηλίκων.

Παράλληλα καταβάλλουμε μεγάλη προσπάθεια να 
γνωστοποιήσουμε σ ’ όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες 
του λεκανοπεδίου Αττικής την σύσταση και λειτουρ
γία της υπηρεσίας μας ώστε να μας αποστέλλονται ό
λες οι υποθέσεις που αφορούν ανήλικους. Αξιωματικοί 
επίσης της υπηρεσίας μας έρχονται σε επαφή και συ
νεργάζονται με τους άλλους συναρμόδιους φορείς, Δι
καστές ανηλίκων, Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων, 
Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού κλπ. Όχι μόνο δΤ αλ
ληλογραφίας αλλά και δια προσωπικών επισκέψεων 
καθιστώντας τους κοινωνούς των σκοπών και των στό
χων μας.

Στο σημείο αυτό θέλω να ευχαριστήσω το περιοδι
κό μας, διότι με την προβολή της υπηρεσίας μας στο 
ευρύ κοινό θα βοηθήσει τα μέγιστα στον τομέα της ε
νημέρωσης».

Από όλα τα παραπάνω συνάγεται καθαρά ότι ο νέ
ος Θεσμός της Αστυνομίας Ανηλίκων, ακολουθώντας 
τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους σωφρονισμού 
των ανηλίκων εκπληρώνει μια σπουδαία κοινωνική α
ποστολή που αποβλέπει στο καλώς ενοούμενο συμφέ
ρον του ανηλίκου και στις ανάγκες της πολιτείας. 
Αναντίρρητα η επέκταση του θεσμού στην περιφέρεια 
θα προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες προς όφελος των 
ανηλίκων και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα.

Στην προσπάθεια αυτή της Αστυνομίας η συμπαρά
σταση της Κοινωνίας και ειδικότερα του οικογενεια
κού περιβάλλοντος του ανηλίκου είναι πολύτιμη.

Γ ια το λόγο αυτό η αστυνομία τείνει χέρι συνεργα
σίας σε όλους τους πολίτες και κοινωνικούς φορείς για 
την πρόληψη του εγκλήματος και την προστασία της 
νεολαίας μας απ’ αυτό, μέσα από γόνιμο και εποικο
δομητικό διάλογο.
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ΠΤΥΧΙΑ ΣΕ ΝΕΟΥΣ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ Β

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ \
Στη διάρκεια ειδικής τελετής που 

έγινε στις 8.7.88, στις εγκαταστά
σεις των αστυνομικών σχολών, στο 
Μαρούσι, απονεμήθηκαν τα πτυχία 
σε εξήντα έξι (66) νέους υπαστυνό- 
μους Β' που, μετά από επτάμηνη εκ
παίδευση, αποφοίτησαν ευδόκιμα 
απ’ το Τμήμα Επαγγελματικής Με
τεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, 
εκπαιδευτικής περιόδου 1987 -  
1988.

Τα πτυχία επέδωσε ο υφυπουργός 
Δημόσιας Τάξης Σήφης Βαλυράκης 
και παραβρέθηκαν ο αρχηγός της 
ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος Ανδρέας Κα
λόγερός, ο Α υπαρχηγός αντιστρά
τηγος Ιωάννης Αντωνόπουλος, ο 
προϊστάμενος της θρησκευτικής 
υπηρεσίας του Σώματος, π. αρχι
μανδρίτης Ευσέβιος Πιστολής, ο 
δ/ντής Αστυνομικής Ακαδημίας τα- 
ξίαρχος Χαράλαμπος Ζιανίκας, οι 
διοικητές των Σχολών Αξ/κών και 
Αστυφυλάκων αστυνομικοί διευ
θυντές Φώτης Αρκαδόπουλος και 
Κων/νος Ευθυμιόπουλος, ο δ/ντής 
της Δ/νσης Εκπαίδευσης/Υ.Δ.Τ. 
Αθαν. Ντζουβάνης, οι διατελέσαν- 
τες διοικητές του Τμήματος 
Μετ/σης, αστυν. Α' Δημ. Μαντζιαβάς 
και αστυν. Β' Απόστολος Καραμα- 
νωλάκης, οι καθηγητές του Τμήμα
τος και συγγενείς των νέων υπαστυ- 
νόμων.

Στην αρχή της εκδήλωσης μίλησε 
ο διοικητής του Τμήματος Μετ/σης, 
αστυν. α Δημ. Μαντζιαβάς, ο οποίος 
απηύθυνε παραινέσεις και συμβου
λές προς τους αποφοιτήσαντες για 
να ανταποκριθούν όσο το δυνατό 
καλύτερα στα αυξημένα καθήκοντά 
τους και ευχαρίστησε τους καθηγη
τές για τη συμβολή τους στην επιτυ
χία της εκπαίδευσης.

Εκ μέρους των νέων υπαστυνό- 
μων μίλησε ο αρχηγός της τάξης 
Γιώργος Νικολακάκης που ευχαρί
στησε την πολιτική και υπηρεσιακή 
ηγεσία του Σώματος για το αμέριστο 
ενδιαφέρον που έδειξαν για ένα άρ
τιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, βασι

σμένο σε σύγχρονη εκπαιδευτική 
ύλη που δίδαξαν άριστοι καθηγητές 
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμά
των και καταρτισμένοι αξιωματικοί 
της ΕΛ.ΑΣ.

Σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε και 
ο κ. υφυπουργός Δημόσιας Τάξης, ο 
οποίος συνεχάρη τους νέους υπα- 
στυνόμους για τα πολύ σημαντικά 
καθήκοντα που επωμίζονται απέ
ναντι στην κοινωνία και τον πολίτη 
γενικότερα και τους ευχήθηκε καλή 
επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

Η τελετή έκλεισε με δεξίωση προς 
τιμή των αποφοιτησάντων.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ση
μειώσουμε ότι η σειρά 1987 -  1988, 
του Τμήματος Επαγ/κής μετ/σης, 
είναι η πρώτη εκπαιδευτική σειρά 
που αποτέλεσε Τμήμα της Σχολής 
Αξιωματικών.

Ένα δίκαιο αίτημα προηγούμενων 
εκπαιδευτικών σειρών για την απαγ
κίστρωση του Τμήματος Επαγγελ
ματικής Μετ/σης Ανθυπαστυνόμων 
απ’ τη Σχολή Αστυφυλάκων και την 
ένταξή τους στη Σχολή Αξιωματι
κών, ως τμήμα αυτής, ικανοποιή
θηκε με νομοθετική ρύθμιση (Π.Δ. 
161/15.4.88).

Στο ενεργητικό εξάλλου αυτής 
της εκπαιδευτικής σειράς ανήκει και 
μια συγκινητική πρωτοβουλία.

Τις παραμονές της αποφοίτησής 
τους,οινέοιυπαστυνόμοιανέλαβαν 
τη δαπάνη αγιογράφησης δύο εικό
νων των αρχάγγελων Μιχαήλ και Γα- 
βριήλ που θα τοποθετηθούν στο 
πρόναο του I. Ναού των Παμεγίστων 
Ταξιαρχών των αστυνομικών σχο
λών (Μεσογείων 96).

Συγκεκριμένα, το Τμήμα σαν σύν
ολο, συγκέντρωσε το ποσό των 
71.500 δραχμών, ενώ ο συνάδελφός 
τους Θαν. Ζιώγας πρόσφερε, μεμο
νωμένα, 90.000 δραχμές. Τα ποσά 
αυτά δόθηκαν απ’ ευθείας σε αγιο- 
γράφο για την αγιογράφηση των ει
κόνων που προαναφέραμε. Η συμ
παράσταση του διοικητή του Τμήμα
τος αστυν. Β' Απ. Καραμανωλάκη, 
στην πρωτοβουλία αυτή, υπήρξε 
αμέριστη.

Ο προϊστάμενος της Θρησκευτι
κής υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ., ευχαρί
στησε τους αποφοιτήσαντες για την 
προσφορά τους που ερμηνεύτηκε 
σα δείγμα αγάπης και σεβασμού 
προς τον I. Ναό της Σχολής.
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Α σ τ υ φ ύ λ α κ α ς  σ υ λ λ α μ β ά ν ε ι 
ν α ρ κ ο μ α ν ή -τ σ α ν τ ά κ ια  μέρα- 

μεσημέρι στου Γκύζη

Στην οδό Καρολίδου προχωρούσε 
η 35χρονη δημόσιος υπάλληλος Μα
ρία Σκανδάλη, όταν διερχόμενος μο- 
τοσυκλετιστής, ο 25χρονος Νικόλαος 
Σταθόπουλος της άρπαξε αιφνιδιαστι
κά την τσάντα που περιείχε 2.000 δρχ. 
και προσωπικά αντικείμενα, και ανέ
πτυξε ταχύτητα για να φύγει. Εκείνη 
τη στιγμή στη συμβολή των οδών Λυ- 
καίου και Καρολίδου εμφανίστηκε ο 
αστ/κας της Άμεσης Δράσης Ιωάννης 
Δ. Γώγος, που βρισκόταν εκτός υπη
ρεσίας και οδηγούσε το αυτοκίνητό 
του. Αμέσως μόλις αντελήφθη το πε
ριστατικό και λειτουργώντας αστρα
πιαία κάνει επί τόπου στροφή για να 
καταδιώξει τον δράστη. Ο τελευταίος, 
στην απεγνωσμένη προσπάθειά του 
να ξεφύγει, χάνει τον έλεγχο της μο- 
τοσυκλέττας του και ανατρέπεται. Ο 
αστ/κας, χωρίς να χάσει λεπτό, κατε
βαίνει απ’ το αυτοκίνητό του και με
τά από σύντομη συμπλοκή ακινητο- 
ποιεί τον Σταθόπουλο. Την ίδια στιγ
μή έφθασε κοντά τους και η ποθούσα, 
Μαρία Σκανδάλη, η οποία και ανα
γνώρισε την τσάντα της. Στην σωμα
τική έρευνα, που έκανε επί τόπου στο 
νεαρό ο αστ/κας Ιωάννης Γ ώγος, βρή
κε επίσης μια μεταχειρισμένη σύριγ
γα και ένα κουταλάκι του γλυκού. Αρ
γότερα από την έκθεση του ΚΖ' ΑΤΑ 
προς τον εισαγγελέα Πλημμελειοδι-

Εγκαίνια της νεοσύστατης  
Αστυνομικής Δ /νσης  Ορεστιά- 

δας

Με την παρουσία των τοπικών αρ
χών και πλήθους κόσμου πραγματο
ποιήθηκαν τα εγκαίνια
λειτουργίας της Αστυνομικής Διεύ
θυνσης Ορεστιάδας, από τον Νο
μάρχη Έβρου κ. Κωβαίο.

Όπως είναι γνωστό η νέα αστυνο
μική διεύθυνση ιδρύθηκε με το 
Προεδρικό Διάταγμα 161/1988 και 
μεταξύ άλλων προβλέπει την 
ύπαρξη δύο αστυνομικών διευθύν
σεων στο νομό Έβρου, με έδρες την 
Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα 
αντίστοιχα. Ειδικά η τελευταία περι
λαμβάνει όλο το βόρειο τμήμα δη-

κών Αθήνας, θα φαινόταν πως τα πα
ραπάνω αντικείμενα χρησιμοποίησε ο 
δράστης, λίγες ώρες πριν την αρπα
γή της τσάντας, για να πάρει μια δό
ση ηρωίνης μέσα στο Άλσος του Πε
δίου Άρεως.

Ο Νικόλαος Σταθόπουλος οδηγή
θηκε στο ΚΖ' ΑΤΑ, όπου ισχυρίσθηκε 
ότι άρπαξε την τσάντα γιατί χρειαζόν- 
τα χρήματα για να αγοράσει ναρκω
τικά. Σε βάρος του σχηματίστηκαν δι
κογραφίες για κατοχή και χρήση ναρ
κωτικών καθώς και κλοπής.

Ο αστ/κας Ιωάννης Γ ώγος παρου

σιάστηκε στο γραφείο του Υπουρ
γού Αναστασίου Σεχιώτη όπου δέ
χθηκε τα συγχαρητήρια του ιδίου του 
Υπουργού, του Υφυπουργού Σήφη 
Βαλυράκη και του Αρχηγού της 
ΕΛΑΣ, Ανδρέα Καλογερα. Ήταν η 
ηθική αμοιβή του για το θάρρος, την 
ετοιμότητα και την υψηλή αίσθηση 
καθήκοντος που τον χαρακτήρισαν. 
Ένα φωτεινό παράδειγμα ότι η δια
φύλαξη των κοινωνικών αγαθών είναι 
ζήτημα καθημερινής πρακτικής ανε
ξάρτητα από το υπηρεσιακό ωράριο.

λαδή τις επαρχίες Ορεστιάδας και 
Διδυμοτείχου.

Στην τελετή των εγκαινίων παρα
βρέθηκαν οι βουλευτές Έβρου Πα-

παδόπουλος, Αντωνιάδης και Στα- 
ματόπουλος, οι δήμαρχοι Ορεστιά
δας και Διδυμοτείχου, πρόεδροι 
κοινοτήτων, ο διοικητής της XVI
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Μεραρχίας υποστράτηγος Τομαδά- 
κης, ο επιθεωρητής Αστυνομίας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
ταξίαρχος Κ, Τασσάκος, οι αστυνο
μικοί διευθυντές Αλεξανδρούπο
λης, Ροδόπης, Ξάνθης και Καβάλας, 
εκπρόσωποι επιστημονικών και 
επαγγελματικών οργανώσεων, εκ
πρόσωποι του Τύπου και πολύς κό
σμος.

Προσφωνόντας τους παρισταμέ- 
νους ο διευθυντής της Α.Δ. Ορε- 
στιάδας, αστυνομικός υποδ/ντής I. 
Δεδούσης, αφού αναφέρθηκε στην 
ακριτική περιοχή ευθύνης της νέας 
διεύθυνσης καθώς και ολόκληρου 
του νομού Έβρου, και τις ιδιαιτερό- 
τητές της, σκιαγράφησε με αδρές 
γραμμές την ιστορία του αστυνομι
κού θεσμού και τους στόχους του 
αστυνομικού έργου σήμερα.

Τόνισε πως ο ρόλος της αστυνο
μίας για να κατορθώσει να είναι 
προστατευτικός για τα δικαιώματα 
και τα αγαθά του πολίτη πρέπει 
πρώτα να είναι διαπαιδαγωγικός και 
προληπτικός.

Προς αυτή την κατεύθυνση, της 
πρόληψης, κατέληξε ο αστυνομικός 
δ/ντής, απαιτείται να συστρατευ- 
θούμε όλοι (πολιτεία -  οικογένεια -  
σχολείο -  εκκλησία -  αστυνομία, τύ
πος και άλλοι κοινωνικοί φορείς) σε 
μια εκστρατεία εξανθρωπισμού της 
κοινωνίας με δύο στόχους: την 
ηθική εξύψωση του ανθρώπου και τη 
λήψη μέτρων που θα εξαλείψουν τις 
αιτίες που δημιουργούν το έγκλημα.

Τέλος, ευχαρίστησε τους παρι- 
στάμενους και ευχήθηκε να αποθεΐ 
γόνιμη η συνεργασία λαού, στρατού 
και αστυνομίας στην περιοχή και 
επωφελής για το κοινωνικό σύνολο.

Στη συνέχεια μίλησε ο επιθεωρη
τής Αστυνομίας ταξίαρχος Κ. Τασ- 
σόκος, τονίζοντας πως η ίδρυση της 
Α.Δ. Ορεστιάδος υπήρξε γνήσιο αί
τημα όλων των κατοίκων της περι
οχής που σαν γνήσιοι ακρίτες «φυ
λάγουν Θερμοπύλες», π λά ι-π λά ι με 
την Αστυνομία και πιστεύουν πως με 
τη λειτουργία της θα αστυνομευθεί 
αποτελεσματικότερα η βόρεια

πλευρό του νομού.

Ο λαός αυτός προσδοκά καλλίτε
ρες συνθήκες ασφάλειας και τάξης 
και έχουμε χρέος να δουλέψουμε 
άοκνα για να τις προσφέρουμε, 
πρόσθεσε ο κ. Τασσάκος. Για να 
εδραιωθεί το δημοκρατικό πολί
τευμα στην πατρίδα μας χρειάστη
καν μακροχρόνιοι αγώνες και θυ
σίες, είπε κλείνοντας ο ταξίαρχος, 
και μόνον τότε θα εδραιωθεί η εμπι
στοσύνη του πολίτη απέναντι στην

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ 
ΣΕ ΕΝΟΠΛΗ ΛΗΣΤΕΙΑ

δίστακτοι ληστές, οπλισμένοι 
με περίστροφα πυροβόλησαν εν ψυ- 
χρώ τον Αρχιφύλακα φρουρό του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου της ο
δού Πατησίων 316 και αφού άρπα
ξαν περ ίπου  1 1.350.000 δρχ. 
εξαφανίστηκαν με κλεμμένο αυτο
κίνητο.

Ο Αρχιφύλακας Θεόδωρος Παπα- 
πάνος είναι ο άτυχος αστυνομικός 
που δέχθηκε εν ώρα υπηρεσίας τα 
πυρά των ληστών. Τέσσεροι πυρο
βολισμοί με αντίστοιχα τραύματα. 
Ευτυχώς όχι σοβαρά.

Ο τραυματισμένος αρχιφύλακας Θεόδω
ρος Παπαπάνος

Στον «Ευαγγελισμό» όπου μετα
φέρθηκε ταραγμένος από την περι
πέτεια που πέρασε και που θα 
μπορούσε να του στοιχίσει ακόμη 
και τη ζωή του αφηγείται σύντομα

Ελληνική Αστυνομία όταν ο κάθε 
αστυνομικός θα σέβεται και με ζήλο 
θα εφαρμόζει την ισοπολιτεία, την 
ισονομία, την αμεροληψία και τη δι- : 
καιοσύνη.

Αμέσως μετά μίλησε ο Νομάρχης 
για την αποστολή και το έργο της 
νεοσύστατης διεύθυνσης και κή- ]  
ρυξε την έναρξη λειτουργίας της. 
Επακολούθησε δεξίωση που παρέ
θεσε η Α.Δ. σε αίθουσα ξενοδοχείου 
της πόλης.

— ------------------------ — ------------------------- _ _ _ _ _
τα γεγονότα.... «Ήταν περίπου 3.10 
μ.μ. όταν ξαφνικά όρμησαν στο τα
μιευτήριο τέσσερα άτομα. Ο ένας 
από αυτούς φώναζε «ληστεία». Στο 
Ταμιευτήριο βρίσκονταν τρεις υπάλ
ληλοι και μία πελάτισα. Εγώ αμέσως 
έσπευσα να καλυφθώ.

Ένας όμως απότους ληστές με 
πυροβόλησε τέσσερις φορές. Δύο 
σφαίρες με βρήκαν στο αριστερό χέ
ρι, μία στον αριστερό μηρό και μία 
στην κάτω γνάθο. Λαβωμένος τρά
βηξα το πιστόλι μου και έριξα δύο 
σφαίρες στον αέρα για εκφοβισμό.
Οι ληστές όμως δεν έφυγαν. Έμει
ναν για πέντε λεπτά.

Δύο από αυτούς, έπαιρναν τα χρή
ματα και οι υπόλοιποι είχαν πιάσει 
θέσεις και με σημάδευαν. Μου φώ
ναζαν «Ρίξε το πιστόλι». Εγώ δεν το 
πετούσα. Αντίθετα όταν άρχισαν να 
φεύγουν σύρθηκα μέχρι το πεζο
δρόμιο πυροβόλησα ξανά χωρίς ό
μως να τους πετύχω».

Ο Θεόδωρος Παπαπάνος είναι 47 
ετών κατάγεται από την Πρέβεζα 
και είναι πατέρας τριών ανηλίκων 
παιδιών. Υπηρετεί 23 χρόνια στην Α
στυνομία. Ανήκει στη δύναμη του 
16ου Αστυνομικού Τμήματος Αθη
νών και συχνά εκτελούσε υπηρεσία 
φρουρού στο Ταχυδρομικό Τα
μιευτήριο.

Μια πολύ άσχημη μέρα και μια α
ξέχαστη περιπέτεια για τον άτυχο 
Αρχιφύλακα, που μας δίνει αφορμή 
να επισημάνουμε για μια ακόμη φο
ρά τους κινδύνους, τις δυσκολίες 
καθώς και τις άσχημες συνθήκες κά
τω από τις οποίες ασκούν τα καθή- 
κοντά τους οι αστυνομικοί 
υπάλληλοι, προσπαθώντας να φέ
ρουν σε πέρας τη δύσκολη αποστο
λή τους, σε μια κοινωνία απρόσωπη 
και πολλές φορές ψυχρή.
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Έσωσαν τον "ΙΟχρονο από
.βέβαιο θάνατο.

Δυο φυλακές -  αγγέλους με
στολή αστυνομικών είχε εκείνο το 
καλοκαιριάτικο απομεσήμερο ο 
ΙΟχρονος Βασίλης Καραπαναγιώ- 
της. Ήταν οι αστυφύλακες της 
Άμεσης Δράσης Δημήτρης Κουρ- 
κουμέλης 29 χρόνων, οδηγός περι
πολικού και ο 25χρονος συνοδηγός 
του Θεόδωρος Μήτσιας. Χάρη στην 
ανθρωπιά, την ψυχραιμία και το 
κουράγιο τους σώθηκε ο τραυματι
σμένος σοβαρά μικρός από τζάμια 
που άθελά του έσπασε παίζοντας. 
Ας δούμε όμως πως συνέβη το ατύ
χημα, τη δραματική του εξέλιξη και 
το περιπετειώδες αίσιο τέλος.

Γύρω στις 1.45' εκείνης της μέρας 
ο Βασίλης έπαιζε με τον μικρότερο 
αδελφό του Θανάση 7,5 χρόνων στο 
σπίτι τους στους Αγίους Αναργύ
ρους. Τα δυο αγόρια είναι παιδιά του 
Αντώνη Καραπαναγιώτη, 32 χρόνων, 
από τον πρώτο του γάμο. Η μητριά 
τους βρισκόταν επίσης στο σπίτι και 
ασχολούνταν με το νοικοκυριό της. 
Κάποια στιγμή που τα παιδιά κυνη
γιόντουσαν μέσα στα δωμάτια ο Βα
σίλης δεν αντιλήφθηκε ότι η μπαλ- 
κονόπορτα ήταν κλειστή και έπεσε 
με δύναμη πάνω της. Τα τζάμια της 
έσπασαν και καρφώθηκαν σε διά
φορα σημεία του κορμιού του που 
μέσα σε δευτερόλεπτα πλημμύρισε 
στο αίμα. Είχε διαμπερές τραύμα 
στο δεξιό σημείο του θώρακα, προς 
τον ώμο που αιμορραγούσε συν
έχεια αποκομμένες κεντρικές αρ
τηρίες.

Τρελή από αγωνία, μόλις βλέπει το 
παιδί σ' αυτή την κατάσταση, η μη
τριά του Ειρήνη βγαίνει στο δρόμο 
και καλεί σε βοήθεια έναν γείτονα 
που με το κλειστό φορτηγάκι του 
σπεύδει αμέσως, επιβιβάζονται και 
ξεκινούν για το νοσοκομείο. Σε μι
κρή απόσταση από το σπίτι του μι
κρού βλέπουν μπροστά τους ένα 
περιπολικό της Άμεσης Δράσης που 
βρισκόταν εκεί έχοντας πάρει σήμα 
από το Κέντρο για απόπειρα κλοπής 
σε παρακείμενο κατάστημα. Εξ

ηγούν στους αστυνομικούς τι συμ
βαίνει και ζητούν τη θοήθειά τους. 
Χωρίς κανένα δισταγμό το πλήρωμα 
ενημερώνει το Κέντρο για τη σοβα
ρότητα του περιστατικού καιπαίρνει 
εντολή να φροντίσει για τη σωτηρία 
του παιδιού.Ταυτόχροναο αξιωματι
κός υπηρεσίας του Β' Κέντρου 
Άμεσης Δράσης κ. Αθανάσιος Κώ
νος ειδοποιεί με τη σειρά του την 
Τροχαία ν’ ανοίξει δρόμο στο περι
πολικό, ώστε να φθάσει το γρηγορό
τερο δυνατό στο Γουδί.

Ο συνοδηγός παίρνει το παιδί 
στην αγκαλιά του, στο μπροστινό 
κάθισμα και το κρατά προσπαθών
τας να σταματήσει το αίμα. Πίσω ο 
γείτονας και η μητέρα αγωνιούν, 
ενώ ο οδηγός του περιπολικού έχει 
να επιτελέσει το δυσκολότερο έργο. 
Να φθάσει μέ ταχύτητα αστραπής 
στο νοσοκομείο οδηγώντας σαν 
ραλλίστας στους γεμάτους δρόμους 
της Αθήνας.

Το ρολόι σημαδεύει με τους δεί
χτες του την 1.55' ώρα. Σε 6 λεπτά 
ακριβώς το αυτοκίνητο του «100» 
καλύπτει (!!!) την απόσταση, μα 
ποιος νοιάζεται για το εκπληκτικό 
ρεκόρ. Ο αστυφύλακας-συνοδηγός 
νιώθει τη θερμοκρασία του παιδικού 
σώματος να πέφτει λίγο - λίγο. Το 
αίμα, του μουσκεύει το πουκάμισο 
καθώς οι σάρκες κρέμονται κομμέ
νες από τη τζαμαρία. Με το ελεύ
θερο χέρι του ο Μήτσιας κρατά το 
μικρόφωνο του ασύρματου ενημε

Οι δυο αστυφύλακες -  σωτήρες του 
ΙΟχρονου αγοριού -  Δ. Κουρκουμέλητ, 
και Θ. Μήτσιας. Το πουκάμισο του δεύτε
ρου ποτισμένο με το αίμα του μικρού 
τραυματία.

ρώνοντας το Κέντρο και την Τρο
χαία για την πορεία τους. Ο μικρός 
έχει γίνει κατάχλωμος από το αίμα 
που χάνει. Τα έξι αυτά λεπτά μοιά
ζουν με αιώνα. Ό ταν, στις 2.01' 
φθάνουν στο νοσοκομείο οι γιατροί 
τους κοιτάζουν έκπληκτοι. «Αν 
αργούσατε δύο λεπτά ακόμα ίσως ο 
μικρός να μην ζούσε...» προφταί
νουν να τους πουν. Κι εκείνοι ψύ
χραιμοι, αλλά συγκλονισμένοι, πριν 
φύγουν ζητούν να δώσουν αίμα για 
τον Βασίλη που οδηγείται αμέσως 
στο χειρουργείο. «Δεν χρειάζεται» 
τους διαθεβαιώνουν οι γιατροί, 
υπάρχει επάρκεια στο νοσοκομείο.

Η διάγνωση συνοψίζει: «θλαστικό 
τραύμα με διατομή μυών στη δεξιά 
μασχάλη θλαστικά τραύματα στο 
δεξιό ώμο, βραχίονα, μηρό, καθώς 
και στο σαγόνι».

Ο Βασίλης εγχειρίζεται με επιτυ
χία και η περιπέτειά του τελειώνει 
λίγο αργότερα, όταν βγαίνει από το 
χειρουργείο εκτός κινδύνου πια.
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Τα χάπια, το αντίδοτο, τα 
αδελφάκια 

και το ....αίσιο τέλος.

Επαιζαν ανέμελα στο σπίτι τους, 
στην οδό Δημοκρατίας 60 του Μενι- 
δίου, ο ΙΟχρονος Στέλιος Παντελί- 
δης και η βχρονη αδελφούλα του 
Αθανασία, εκείνο το απόγευμα. Το 
κακό όμως παραμονεύει παντού.

Έτσι κάποια στιγμή βρήκαν δυο 
κουτιά με αναλγητικά χάπια τα οποία 
χρησιμοποιούσε ο παππούς τους για 
τη μέση του. Χωρίς να τους αντιλη- 
φθεί η μητέρα τους Βαρβάρα, ήπιαν 
τα χάπια και έπεσαν σε κώμα. Μόλις 
εκείνη αντιλήφθηκε τι συνέβαινε ει
δοποίησε το «166» και τα παιδιά 
μεταφέρθηκαν επειγόντως με 
ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παί-

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 
ΤΗΣ Δ.Α.Ε.Α.

Η Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχει
ρήσεων Αττικής διοργάνωσε ποδο
σφαιρικό πρωτάθλημα περιόδου 
1987-1988, στο οποίο πήραν μέρος τα 
πέντε τμήματα της Υποδιεύθυνσης 
Αποκατάστασης Τάξης, το Τμήμα 
Εσωτερικών Λειτουργιών της Διεύ
θυνσης και το Τμήμα της Ειδικής Κρα
τικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας.

Σκοπός της αθλητικής αυτής διορ
γάνωσης ήταν: α) μια διαφορετική 
απασχόληση για τους αστυνομικούς, 
πέρα από τα συνηθισμένα υπηρεσια
κά προβλήματα, β) η σωματική και φυ
σική άσκηση των ανδρών της 
Δ.Α.Ε.Α., με βασικό στόχο την απόλυ
τη επιχειρησιακή ετοιμότητα, γ) η 
καλλιέργεια και εμπέδωση της αθλη
τικής ιδέας μεταξύ των αθλητών και 
δ) η δημιουργία πνεύματος ομαδικό-

τητας, συναδέλφωσης και αγάπης με
ταξύ του προσωπικού, που είναι αναγ
καία στοιχεία για την επίτευξη της 
αποστολής της ειδικής αυτής υπη
ρεσίας.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα του 
εσωτερικού αυτού πρωταθλήματος, 
που έγινε στο γήπεδο των Αστυνομι
κών Σχολών της Λεωφόρου Μεσο
γείων, περιλάμβανε είκοσι μία συναρ
παστικές συναντήσεις, οι οποίες διε- 
ξήχθησαν σε αθλητικότατα πλαίσια. 
Τελικά, πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η 
ομάδα του Δ' Τ.Α.Τ.

Για την άψογη διοργάνωση του 
πρωταθλήματος αξίζουν συγχαρητή
ρια στην αρμόδια επιτροπή αξιωματι
κών της Δ.Α.Ε.Α. και ειδικά στον Υπα- 
στυνόμο Α ’ Ανδρέα Σγουρό, που εί
χε αναλάβει το γενικό συντονισμό.

Ο Δίντής της Υ.Α.Τ. Αστυν. Υποδ/ντής κ. Σταμάτης ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ, ενώ παραδίδει το κύπελλο της διοργάνωσης στον αρχηγό της 
πρωταθλήτριας ομάδας.

δων «Αγία Σοφία». Ο γιατρός ρώ
τησε τη μητέρα τι χάπια πήραν για vc 
τους δώσει το αντίδοτο αλλά η κ. 
Παντελίδη δεν ήξερε. Επειδή ο σύ
ζυγός της βρισκόταν στην Λαχανα
γορά και δεν ήταν δυνατόν να ειδο
ποιηθεί αμέσως, ο γιατρός απευ
θύνθηκε στην Άμεση Δράση.

Το κατεπεΐγον σήμα πήρε περιπο
λικό με πλήρωμα τον αρχιφύλακα 
Βασίλη Καρατάσο και τον αστυφύ
λακα Αθανάσιο Σπηλιόπουλο που με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα κατευθύνθηκε 
στο σπίτι της οικογένειας. Οι δύο 
αστυνομικοί έψαξαν, βρήκαν τα δύο 
άδεια μπουκαλάκια και τα παρέδω
σαν στο γιατρό του νοσοκομείου, 
που με τη σειρά του χορήγησε το 
αντίδοτο στους μπόμπιρες που σώ
θηκαν. Η αγωνία της μητέρας, των 
γιατρών αλλά και των αστυνομικών 
τελείωσε με αισθήματα ανακούφι
σης για όλους.

Η μικρή Αθανασία και πλάι η μητέρα 
της με έκδηλη την αγωνία στο πρόσωπό 
της.

Ο φωτορεπόρτερ και η 
ορειβασία.

Έκανε ορειβασία στην Πάρνηθα, 
όταν έχασε κάποια στιγμή την ισορ
ροπία του και κρεμάστηκε στο κενό, 
ο φωτορεπόρτερ Πέτρος Φλεμετά- 
κης. Τις εκκλήσεις του για βοήθεια 
αντιλήφθηκε ο αστυνόμος Κων/νος 
Πάλλας που βρισκόταν εκεί εκτός 
υπηρεσίας.
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ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΣ.*- A  f\Js__ t
Με εξαιρετική επιτυχία έγιναν στο 

κλειστό γυμναστήριο Ορεστιάδος οι 
ετήσιοι αγώνες πρωταθλήματος βό- 
λεϋ μεταξύ των Γενικών Επιτελείων 
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας 
και των Αρχηγείων Λιμενικού Σώμα
τος και Ελληνικής Αστυνομίας. Διορ- 
γανώτρια ήταν η ομάδα της Αερο
πορίας.

Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνο
μίας μετά σπουδαία εμφάνιση, ανα- 
δείχθηκε πρωταθλήτρια και απέσπα
σε τα ευμενή σχόλια των φιλάθλων 
και του τοπικού τύπου, αφού κέρδισε 
όλα τα παιχνίδια με 3-0 σετ.

Στη φωτογραφία η ομάδα της 
ΕΛ.ΑΣ:

Από αριστερά: Πολύζος, Μαργα- 
ρώνης, Κούρτογλου, Γαλάκος, Μαριά- 
τος, Τριανταφυλλίδης, Καζάζης, 
Τριανταφυλλόπουλος. Επίσης διακρί- 
νονται οι προπονητής ομάδος κ. Δερ- 
μάτης, ο προϊστάμενος Αθλητικού 
Τμήματος Αστυν. Β' κ. Βασιλείου, ο 
Δ/ντης Α/Δ Ορεστιάδος Αστυν. 
Υπ/ντης I. Δεδούσης, ο αναπληρωτής 
Δ/ντης Δημ. Σχέσεων Αστυν. Α' κ. 
Κόρμαλης και Αξ/κοί της Α/Δ Ορε
στιάδος.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ Η ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΕΥ 
ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
Ι.Ρ.Α. ΗΜΑΘΙΑΣ

Η τοπική διοίκηση Ι.Ρ.Α. Ημαθίας 
στα πλαίσια της σύσφιξης σχέσεων 
ειλικρινούς φιλίας μεταξύ των συνα
δέλφων διοργάνωσε δύο ποδοσφαι
ρικές συναντήσεις με τις αντίστοιχες 
ομάδες της Ι.Ρ.Α. Σερρών και Α.Δ. Πιε
ρίας. Ο πρώτος αγώνας έγινε στο 
Εθνικό στάδιο Βέροιας και έζησε με 
σκορ 3-1 υπέρ της γηπεδούχου ομά
δας. Στη συνέχεια οι συνάδελφοι της 
ΙΡΑ Σερρών ξεναγήθηκαν από μέλη 
της ΙΡΑ Ημαθίας στους αρχαιολογι
κούς χώρους της Βεργίνας και στα 
αξιοθέατα της Βέροιας. Χαρακτηρι
στικό είναι ότι την ίδια μέρα φιλοξε
νήθηκαν και 50 αστυνομικοί μέλη της 
Ι.Ρ.Α. από το Μόναχο Δυτικής Γερμα
νίας. Σε δεξίωση που δόθηκε προς τι
μή των δύο αντιπροσωπειών από τα 
μέλη της Ι.Ρ.Α. Ημαθίας, σε κέντρο 
της περιοχής, οι συνάδελφοι αντάλ
λαξαν αναμνηστικά δώρα.

Στη συνέχεια με αφορμή τον αγώ
να ρεβάνς που έγινε στις Σέρρες, τα 
μέλη της Ι.Ρ.Α. Ημαθίας ανταπέδωσαν 
την επίσκεψη των συναδέλφων τους

και συγχρόνως είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφτούν διάφορες ακριτικές πε
ριοχές, και να ξεναγηθούν στα οχυ
ρά του ΡούπεΑ από τον Διοικητή του 
Α.Τ. Σιδηροκάστρου Αστυνόμο Β' IN
TO Δημήτριο. Στη συνέχεια οι συνά
δελφοι των Σερρών οργάνωβαη'δεξίω- 
ση προς τιμή των φιλοξενουμένων 
στη λέσχη Αστυνομίας και οι Ημαθιώ- 
τες εκδρομείς έμειναν κατάπληκτοι

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Τοπικής Διοίκησης 
Ημαθίας.

από την εγκάρδια φιλοξενία και την 
οργάνωση της Ι.Ρ.Α. Σερρών.

Στον άλλο αγώνα που έγινε στο 
γήπεδο Νέας Εφ&#υ Πιερίας μεταξύ 
της Α.Δ. Πιερίας και Ι.Ρ.Α. Ημαθίας νι
κητές αναδείχθηκαν οι φιλοξενούμε
νοι με σκορ 1 -5 .
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Αναμνήσεις και ανέκδοτα "
από τα πρώτα βήματα της Αστυνομίας στην Αθήνα...

Μέσα από την ιστορική εξέλιξη του αστυνομικού θεσμού στη χώρα 
μας προβάλλουν, όχι λίγες φορές, νότες χαρούμενες έως φαιδρές. Σή
μερα μοιάζουν περισσότερο με ανέκδοτα. Όμως πρόκειται για πραγματι
κότητες, που δίνουν το γενικότερο στίγμα της εποχής τους.

Η «Α.Ε.» θα αρχίσει να παρουσιάζει τα περιστατικά αυτά, όπως προ
βάλλουν από τις αναμνήσεις παλαιών συναδέλφων και τις στήλες του 
τύπου της εποχής. Και οπωσδήποτε δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς 
από το να ξεκινήσει με την πρωτοφανή απόφαση του Πάγκαλου να περι- 
στείλει την ανηθικότητα, που εξέφραζαν οι τότε... κοντές φούστες.

Η κοντή φούστα υπό διωγμόν.

Αλήθεια πόσο γρήγορα αλλάζουν οι 
εποχές, οι άνθρωποι, οι συνήθειες... Σή
μερα και αυτή η εικόνα των γυμνιστών 
δεν σοκάρει (τουλάχιστον τους νεώτε- 
ρους) ενώ πριν 60 περίπου χρόνια η φού
στα που έφτανε στο γόνατο ξεσήκωσε 
«πολιτική·, θύελλα. Και έγινε αφορμή για 
τη δημιουργία αστυνομικής διάταξης κα
τόπιν εντολής του τότε Πρωθυπουργού 
Θ. Πάγκαλου σύμφωνα με την οποία «το 
ύψος της φούστας από του εδάφους 
δέον να μην υπερβαίνει τα 30 εκατοστά 
του μέτρου».

Ας δούμε όμως πως ένας Πρωθυπουρ
γός (!!) ασχολήθηκε με τον... ποδόγυρο 
και πως αντιμετώπισε το γεγονός ο τύ
πος της εποχής.

Κατ' αρχήν την ιδέα της απαγόρευσης 
φαίνεται ότι την συνέλαβε η κυρία... 
Παγκάλου σύμφωνα με τα όσα θυμάται ο 
πρώην αρχηγός της Αστυνομίας Πόλεως 
Ιωάννης Γ. Καλυβίτης στο βιβλίο του 
«Μια μικρή ιστορία. Η Αστυνομία Πόλεων 
και τα 40 χρόνια της». Αθήναι 1962: «Μια 
μέρα επήγα στο Προεδρικό Μέγαρο δια 
την τακτική αναφορά μου προς τον τότε 
Πρόεδρον αείμνηστον Στρατηγόν Πάγκα- 
λον. Εις το γραφείο του ευρίσκετο η σύ
ζυγός του και η κόρη του. Η σύζυγος του 
Προέδρου αποτεινομένη προς εμέ μου 
είπε: «Γιατί κ. Δ/τά επιτρέπετε σε μερι
κές κυρίες και δεσποινίδες να γυρνούν 
στους δρόμους με φούστες κοντές μέχρι 
το γόνατο;». Εγώ απήντησα ότι η Αστυ
νομία δεν κανονίζει το μάκρος της φού

στας αλλ' η θεά μόδα. Ο Πρόεδρος ευ- 
ρήκε λογική την παρατήρηση της συζύ
γου του και με τη σειρά του με διέταξε να 
προβώ αμέσως εις την σύνταξιν της σχε
τικής αστυνομικής διατάξεως. Παρ’ όλας 
τας αντιρρήσεις μου ο Πάγκαλος επέ
μενε και επανέλαβε τη διαταγή του. 
Επηκολούθησε διαλογική συζήτηση 
μεταξύ εμού και του Προέδρου δια το

μήκος της φούστας και δια τον τρόπον 
μετρήσεώς της. Εν τέλει απεφασίσθη να 
απέχη το άκρον της φούστας 30 πόντους 
από το έδαφος και να μετράται διά μέ
τρου το ύψος αυτό υπό των Αστυνομικών 
οργάνων.

Η Αστυνομική διάταξις συνετάχθη και 
υπεγράφη εκτός εμού ως Αστυνομικού 
Δ/τού και υπό του μακαρίτη Μαρούδα 
Διοικητού της Ασφαλείας της πόλεως, 
διότι κατά την εποχήν εκείνην την ασφά
λειαν της πρωτευούσης κατά διαταγήν 
του Παγκάλου ή σκει η Χωρ/κή. Μετά την 
υπογραφήν εστάλη προς το αρμόδιον 
Υπουργείον των Εσωτερικών προς έγ- 
κρισίν της εδημοσιεύθη εις τας εφημε
ρίδας και ήρχισεν η εφαρμογή της». 
Όπως αναφέρει ο Δ.Ι. ΓΕΝΟΒΕΛΗΣ στο 
βιβλίο του «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΧΡΟ
ΝΙΚΑ» στις 13 Δεκεμβρίου 1925 όλες οι 
Αθηναϊκές εφημερίδες δημοσίευσαν την 
διάταξη το κείμενο της οποίας παραθέ
τουμε αυτούσιο:

«Περί ωρισμένου μήκους φουστών δε
σποινίδων άνω των 12 ετών και κυριών 
κυκλοφορουσών εις δημόσια εν γένει 
μέρη και κέντρα»

«Εν Αθήναις σήμερον την 30ήν Νοεμ
βρίου έτους 1925, ημείς ο Διευθυντής 
Αστυνομίας Πόλεων Ιωάννης Καλυβίτης 
και Ασφαλείας Ιωάννης Μαρούδας, σκο- 
πούντες να παρεμποδίσωμεν την εις τα 
δημόσια εν γένει μέρη και κέντρα παρα- 
τηρουμένην οσημέραι πρόκλησιν εις 
ανηθικότητα διά'της διατηρήσεως κον-
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τών φουστών προς κοινόν σκάνδαλον, 
έχοντες υπ’ όψιν και σχετικήν διαταγήν 
του Υπουργείου Εσωτερικών,

«Διατάσσομεν:

Άρθρον μόνον: Ορίζομεν όπως αι κυ- 
ρίαι και δεσποινίδες αι άνω των 12 ετών, 
οσάκις περιέρχωνται τα δημόσια εν γένει 
μέρη, ως και όταν εισέρχονται εντός των 
δημοσίων κέντρων, φέρωσι φούστας ων 
το κατώτατον άκρον δέον να απέχη από 
τους εδάφους 30 εκατοστά του μέτρου. 
Θεωρούνται συνυπεύθυνοι οι γονείς ή 
επίτροποι των ανηλίκων κορασίων. Οι 
παραβάται της παρούσης, ης η ισχύς άρ- 
χεται από 15ης Δεκεμβρίου και ης η εκ- 
τέλεσις ανατίθεται εις τους αστυνομι
κούς υπαλλήλους, καταδιώκονται και τι
μωρούνται συμφώνως προς το άρθρον 
607 του Ποινικού Νόμου».

Ό πως ήταν επόμενο, η έκδοση της 
πρωτοφανούς εκείνης διαταγής προκά- 
λεσε μεγάλη ταραχή στο γυναικόκοσμο 
και έδωσε θέμα για ποικίλα ειρωνικά 
σχόλια στις εφημερίδες και τα περι
οδικά!

Μια εφημερίδα έγραφε την επομένη'

«Ο θηλυκός κόσμος ανάστατος διά την 
διαταγήν των κοντών φουστανιών. Αι 
Λυσιστράται μας απειλούν ότι θα εξορ- 
μήσουν επαναστάτημέναι εις τους δρό
μους κραδαίνουσαι ως όπλα τα οικιακά... 
σκουπόξυλα διά να σαρώσουν την ανδρι
κήν αρχήν».

Ά λλη  πρόσθετε σε ύφος σοβαροπρε- 
πές:

«Εις τον πρωθυπουργόν κ. Πάγκαλον 
καταγγέλλομεν την εξής σατανικήν 
απόπειραν καταστρατηγήσεως της δια- 
τάξεως των βραχέων φορεμάτων: Περί 
την οσφύν κάθε κοντής φούστας θα 
ραφή πλατεία λωρίς υφάσματος ελαστι
κού, το οποίον θα επιτρέπη κατά την μέ- 
τρησιν εις το φόρεμα να κατέρχεται 
τούτο εις τα νόμιμα 30 εκατοστά».

Και τρίτη εφημερίδα συμπλήρωνε:

«Μας γράφει εν οργή Ατθίς διαφω
νούσα διά το μέτρον της μακριάς φού
στας: Διατ’ι αι γυναίκες είναι υποχρεω
μένοι να μακρύνουν τις φούστες των, 
επειδή σκανδαλίζονται οι άνδρες, και 
δεν πρέπει να ληφθεί εν μέτρον διά τους 
ευζώνους, διά να μη σκανδαλίζονται αι 
γυναίκες;».

Έπειτα από μίαν εβδομάδα ανηγγέλθη 
ότι θα εδίδετο αναβολή διά την εφαρμο
γήν του μέτρου.

«Η τελεσιγραφική διακοίνωσις -  
έγραφε με λεπτόν χιούμορ η «Καθημε
ρινή» -  η επιδοθείσα προς το γυναικείον 
κόσμον διά την μάκρυνσιν των φορεμά
των εξακολουθεί να κρατεί εις έξαλλον 
συγκίνησιν τας νεαρός ιδίως κυρίας, αι 
οποίαι δεν φαίνονται διατεθειμένοι να

αποδεχθούν αδιαμαρτυρήτως μέτρον 
όπερ θεωρούν δεσμευτικόν των προσω
πικών των ελευθεριών και αγρίως πιεστι
κόν της ελευθερίας των κάτω άκρων των. 
Κατά νεωτέρας πληροφορίας η αστυνο
μική διάταξις διά τα κοντά φουστάνια θα 
εφαρμοσθή διά της προσλήψεως ειδικών 
προς τούτο γυναικών -  πολισγούμεν, 
επιτηρουμένων υπό αξιωματικών της 
αστυνομίας πόλεων. Κρίνεται εν τούτοις 
πιθανή χορήγησις μηνιαίας αναβολής..».

Στας 15 Ιανουάριου 1925 η «Καθημε
ρινή» εδημοσίευε:

-« Μ ε  την σημερινήν αυγήν διαλύονται 
και αι τελευταίοι ελπίδες. Τα κοντά φου
στάνια καταργούνται οριστικώς και αμε- 
τακλήτως. Μέχρι των νυκτερινών ωρών ο 
ενδιαφερόμενος κόσμος ανέμενε με 
αγωνίαν κάποιαν αναβολήν, κάποιο ανα
κοινωθέν, αλλ' αι δηλώσεις των αρμο
δίων διέλυσαν πάσαν ελπίδα πιθανής 
παρατάσεως. Οι αστυνομικοί υπάλληλοι, 
εις τους οποίους έλαχεν ο κλήρος να εκ- 
τελούν την τόσον λεπτήν αυτήν υπηρε
σίαν, πρέπει να μη παρασύρωνται εις 
υπερβολικόν ζήλον, άλλως οι δρόμοι του 
άστεως κινδυνεύουν να μεταβληθούν 
εις σκηνήν οπερέττας...».

-  Ο σατιρικός ποιητής ευρήκε και αυ
τός την ευκαιρίαν να σατιρίση με τους 
ακολούθους στίχους το μέτρον της 
φούστας:

«Από σ ή μ ε ρ α  σ το υ ς  δ ρ ό μ ο υ ς  

θα κ α τ α μ ε τ ρ ο ύ ν  τις φ ο ύ σ τες  

μ ε  το μ έ τ ρ ο , μ ε  το ν  π ή χ υ ,  

μ ε  την σ π ιθ α μ ή  δ εό ντω ς .

Α λτ! κ υ ρ ία  μ ια  σ τ ιγμ ο ύ λα ... 

Α σ τ υ φ ύ λ α ξ  ε ίσ α ι... π ό ν τ ο ς !

-  Σ ε ις  θα  πάτε ε ις  το π τα ίσ μ α ! 

Τ έλος  κ ι ’ ο ι α σ τ υ φ υ λ ά κ ο ι 

α π α υ δ ο ύ ν  κα τα μ ετρ ο ύ ντες , 

Σ υ γ κ ιν ή σ ε ις , κ α υ γ α δ ά κ ια  

ε κ α τ ά ν τ η σ α ν  σε  χ ά λ ια ... 

κ α ι στα τμ ή μ α τα  γ υ ρ ίζ ο υ ν  

σ ιγ η λ ο ί, β ρ α δ υ π ο ρ ο ύ ν τ ε ς .

Έ χ ο υ ν  χ ά σ ε ι κα ι τα μ έτρ α  

κ α ι τ' α υ γ ά  κ α ι τα π α σ χ ά λ ια  

Εν τω μ έ σ ω  τ ό σ ο υ  τζ ίρο υ  

θ ύ μ α τα  του  π ο δ ο γ ύ ρ ο υ !...» .

-  Υπεύθυνοι έναντι του νόμου διά το 
μήκος της φούστας των Ελληνίδων γυ
ναικών θα λογίζωνται και αι ράπτριαι, αι 
οποίαι θα παραβαίνουν την διάταξιν των 
30 εκατοστών των φουστανιών. Η Κυ- 
βέρνησις κατά την σύνταξιν της πολυ- 
θρυλήτου διατάξεως είχεν υπ' όψιν της 
ανάλογον νομοθέτημα εν Γαλλία ισχύον, 
καθ' ο αι φούσται των Γαλλίδων πρέπει 
να απέχουν το πολύ 35 εκατοστά από του 
εδάφους.

-  Εκυκλοφόρησε και τραγουδάκι διά

το κυβερνητικόν μέτρον της σεμνής 
φούστας:

«Μ ' α ρ έ σ ο υ ν ε  του  Π ά γ κ α λ ο υ

τα γ ού σ τα

35 π ό ν τ ο υ ς  φ ούστα ...»
Την 25 Μαρτίου 1926 μία απογευμα

τινή εφημερίς επεστράτευε όλην την ει
ρωνείαν της διά να αναγγείλη:

«Εις την γωνίαν των οδών Αιόλου και 
Σταδίου συνελήφθη χθες την πρωίαν η... 
ανηθικότης! Η δόξα ανήκει εξ ολοκλή
ρου εις τον υπαστυνόμον κ. Σαρλήν, ο 
οποίος με «τακτ» εξαιρετικόν πράγματι 
κατωρθωσε έπειτα από μακράς εξερευ
νήσεις ανά τας ρύμας και τας οδούς της 
πρωτευούσης να 'συλλάβη την πρώτην 
παραβάτιδα της αστυνομικής διατάξεως 
περί «μήκους της φούστας»: Την δε
σποινίδα Κατίναν Βογιατζή ετών 22. Επί
σης το απόγευμα ο υπαστυνόμος κ. Πο
λύδωρος συνέλαβε εις την οδόν Σταδίου 
την Ιβέτιδα Μαρίκαν Μπακαρτζή, διότι 
έφερε κοντήν φούσταν. Αι παραβάτιδες 
ωδηγήθησαν εις το πταισματοδικείον. Η 
πρώτη κατεδικάσθη υπό του πταισματο- 
δίκου κ. Παλλαδινού εις 24ωρον κράτη- 
σιν και η δευτέρα εις πρόστιμον 100 δρα
χμών μόνον. Η νεαρά Μπακαρτζή, μόλις 
ήκουσε την καταδικαστικήν απόφασιν, 
ελιποθύμησε και μετεφέρθη αμέσως εκ
τός της αιθούσης, όπου χάρις εις τας 
περιποιήσεις των δεσποινίδων αντιγρα- 
φέων του Πταισματοδικείου, συνήλθε».

Εν τέλει έπειτα από πολλάς αμφιτα
λαντεύσεις, αναβολάς και κωμικά επει
σόδια κατά τας σποραδικός απόπειρας 
εφαρμογής του, το μέτρον εγκατελήφθη 
αδόξως. Και εις τα φύλλα της 2ας Απρι
λίου 1926 εδημοσιεύθη η κάτωθι ανακοί- 
νωσις:

«Ο Πρωθυπουργός κ. Πάγκαλος συν- 
ειργάσθη χθες μετά του Διευθυντού της 
Αστυνομίας Πόλεων κ. Καλυβίτου επί 
των μέτρων διά την φούσταν. Κατόπιν 
μακράς συζητήσεως, απεφασίσθη όπως 
παύση πάσα καταδίωξις διά το ζήτημα 
της κοντής φούστας. Ο κ. Καλυθίτης, 
ομιλών σχετικώς, ανεκοίνωσε, τα ακό
λουθα εις τους αντιπροσώπους του τύ
που: «Η διάταξις περί κοντής φούστας 
εφαρμοσθείσα αυστηρώς απέδωκε τα 
προσδοκώμενα αποτελέσματα, διότι το 
πλειστον των γυναικών συνεμορφώθη 
προς ταύτην. Άλλωστε, σκοπός των δια
φόρων αστυνομικών διατάξεων δεν είναι 
η δημιουργία παραβατών, αλλά ο εθι- 
σμός του κοινού μεθοδικώς και 6α- 
θμιαίως, εις τα διά τούτων διατασσό- 
μενα. Τούτου ένεκεν η Διεύθυνσις της 
Αστυνομίας Πόλεων αναγκάζεται να δη- 
λώση, ότι θα παύση η καταδίωξις διά την 
κοντήν φούσταν, διότι έχει την γνώμην 
ότι ο γυναικείος κόσμος αντελήφθη την 
ωφελιμότητα του μέτρου».
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Παναγιώτης Βισβίκης
Στους πίνακες του κυριαρχούν η θεματική απλότητα και η χρωματική ευαισθησία

1Ιΰι<τ·Μ;

Στη ζωγραφική και στο σχέδιο είχε κλίση από μι
κρός ο αστυφύλακας -  τροχονόμος Παναγιώτης (Τά- 
κης) Βισβίκης. Η εικαστική του δημιουργία ακολουθεί 
οπό τότε κάθε βήμα του στη ζωή με αξιολογότατα 
αποτελέσματα.

Γεννημένος το 1953 στον Πειραιά, όπου και τελειώ
νει το Λύκειο, έχει αρχίσει ν’ ασχολείται με τη ζωγρα
φική πολύ νωρίς, καλλιεργώντας το ταλέντο του. Το 
1979 μπαίνει στην Αστυνομία και μετά από σύντομη 
θητεία στην Άμεση Δράση εντάσσεται στη δύναμη του 
Τμήματος Τροχαίας της γενέτειράς του όπου και υπη
ρετεί σήμερα.

Το 1984 αρχίζει να παρακολουθεί σχέδιο και χρώμα 
στο εργαστήριτου ζωγράφου Νίκου Πισσά και φοιτά σε 
Σχολή ελεύθερου Σχεδίου.

Ελεύθερος από οικογενειακές υποχρεώσεις, που 
υπαγορεύει συνήθως η έγγαμη ζωή, ο 35χρονος τρο
χονόμος έχει όλο τον καιρό ν' ασχοληθεί με την ζω
γραφική που τον εκφράζει.

Η τεχνική του επίδοση εντάσσεται σε νέο -  ιμπρεσ- 
σιονιστικό πλαίσιο με νεο -  ρεαλιστικά στοιχεία. Και 
στο σχέδιο αλλά και στη χρωματική γκάμα του είναι 
ολότελα ξεκάθαρος και σαφής. Το ίδιο και στη φόρμα 
που την τονίζει η χρωματική απλότητα.

Διακρίνεται ιδιαίτερα για την ελεύθερη παρου
σίαση των θεμάτων του.

Έχει ζωγραφίσει μέχρι τώρα πολλούς πίνακες και 
αρκετοί βρίσκονται σε ιδιωτικές συλλογές.

Πρόσφατα -  λίγο πριν το Πάσχα -  έργα του παρου
σιάστηκαν σε ατομική έκθεση στην Αίθουσα Τέχνης 
Πειραιά.

Έχει λάβει μέρος και σε δύο ομαδικές εκθέσεις με 
έργα ζωγράφων -  αστυνομικών:

• το 1982 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και

•  το 1987 στην Αίθουσα Εκθέσεων του Δήμου Αιγά
λεω.

Ο ίδιος, αντιμετωπίζει με πολύ μετριοφροσύνη το 
έργο του. Θεωρεί πως η ζωγραφική είναι κάτι μεγάλο 
και ωραίο και δεν έχει ανάγκη από τους δικούς του 
πίνακες για να προχωρήσει. Άλλως τε, όπως πιστεύει, 
κάθε ένας που ασχολείται αποτυπώνοντας στο χαρτί ή 
στο μουσαμά, ή όπου αλλού, σχέδια, προβάλλει τον 
εσωτερικό του κόσμο, καλό ή κακό.

“ Ανακάλυψα κάποια στιγμή ότι έχω δυνατότητες 
στο να μπορώ να ζωγραφίσω και προσπαθώ να τις καλ
λιεργήσω όσο μου είναι δυνατόν. Αυτό είναι όλο», λέει 
απλά.

Εμείς δεν θα θέλαμε τίποτα να προσθέσουμε εκτός 
από την παρουσίαση μερικών έργων του.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ^#ΚΟΣΜΟ

Για τους μεθυσμένους οδηγούς

Ένα νέο σύστημα ασφαλείας άρ
χισε να εφαρμόζεται πρόσφατα στις 
ΗΠΑ. Λέγεται «Σύστημα Γκάρντιαν», 
κι εμποδίζει τους μεθυσμένους 
οδηγούς να βάλουν μπροστά τ' 
αμάξι τους μ' έναν πολύ πρωτότυπο 
τρόπο: ο οδηγός, πριν βάλει το 
κλειδί στ’ αμάξι, είναι υποχρεωμέ
νος να... φυσήξει, να εκπνεύσει δη

Ηλεκτρονικό «κλειδί» υψηλής  
ασφάλειας για πόρτες

Βρεταννική εταιρία δημιούργησε 
ένα νέο ηλεκτρονικό σύστημα κλει
δαριάς για πόρτες. Με το σύστημα 
αυτό ο ιδιοκτήτης του σπιτιού χρη
σιμοποιεί το μπρελόκ των κλειδιών 
αντί για το κλειδί όταν θέλει ν ’ ανοί
ξει την πόρτα. To «Entropod» είναι 
ένα ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου 
πρόσβασης υψηλής ασφάλειας που 
εκτός των άλλων πλεονεκτημάτων 
αποθαρρύνει και τον βανδαλισμό. Οι 
συμβατικές κλειδαριές μπορεί να 
φθαρούν, να παραβιαστούν, ακόμα 
και να κλείσουν με κόλλα, ενώ το νέο 
σύστημα δεν έχει τρύπα για το 
κλειδί ή σχισμή και ανοίγει την 
πόρτα όταν ενεργοποιηθεί με ηλε
κτρονικό «κλειδί» που έχει κώδικα 
που έχει επιλέξει ο ίδιος ο χρήστης 
από 65.000 συνδυασμούς.

Το ηλεκτρονικό κλειδί είναι ένα 
μικρό νάυλον τετράγωνο που μπο
ρεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μπρε
λόκ κλειδιών. Περιέχει 16 μαγνήτες 
από φερρίτη που μπορούν να τοπο
θετηθούν από τον κάτοχο σε οποια
δήποτε επιθυμητή σειρά βορρά -

λαδή, σε μια συσκευή που βρίσκεται 
δίπλα στο τιμόνι. Τότε το «Γκάρ- 
ντιαν» αναλύει την αναπνοή του

νότου. Η κωδικοποίηση είναι πολύ 
απλή και δεν απαιτεί ιδιαίτερη ικα
νότητα ή γνώσεις. Πάνω στην πόρτα 
του σπιτιού η διαμερίσματος τοπο
θετείται μια πλάκα πάνω στην οποία 
ο κάτοχος του σπιτιού απλώς 
ακουμπάει το μπρελόκ. Πίσω από 
την πλάκα υπάρχει κουτί ελέγχου 
που είναι προγραμματισμένο να 
αναγνωρίζει τον κώδικα πάνω στο 
συγκεκριμένο μπρελόκ και να ανοί
γει την πόρτα.

To «Entropod» που ελέγχεται με 
μικροεπεξεργαστή, με αυτοελεγχό- 
μενο και αντισταθμιζόμενο Software, 
μπορεί να πάρει ρεύμα από οποια
δήποτε τυποποιημένη πηγή εναλ
λασσόμενου ρεύματος. Είναι πολύ 
οικονομικό στην κατανάλωση ρεύ
ματος και σαν προαιρετικό εξτρά 
προσφέρεται και εφεδρική μπατα
ρία. Όλες οι πλάκες που είναι εκτε
θειμένες είναι κατασκευασμένες 
από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής 
ποιότητας. Τα κουτιά προσαρμογής 
μπορεί να είναι χωνευτά ή τοποθε
τημένα στην επιφάνεια και τα εκτε
θειμένα τμήματα συγκροτούνται με 
ειδικές βίδες που αντέχουν σε πρά
ξεις βανδαλισμού. Το μπρελόκ

οδηγού, κι αν το ποσοστό του αλ
κοόλ είναι πολύ υψηλό, το αμάξι δεν 
ξεκινάει με κανέναν τρόπο.

προσφέρεται σε δέκα τυποποιημένα 
χρώματα.

Έ φ αγε μισό 
κιλό χρυσού

Η πύλη των εισερχομένων επιβα
τών στο αεροδρόμιο της Βομβάης 
άρχισε να κουδουνίζει έντονα όταν 
πέρασε από αυτήν ο Μωχάμετ Σου
ρία, 30 ετών, που μόλις είχε φθάσει 
αεροπορικώς από το Ντουμπάι. Για 
καλό και για κακό, οι αρχές του αε
ροδρομίου τον πέρασαν από τις 
ακτίνες και έτσι βρέθηκαν 48 μικρά 
τεμάχια χρυσού στο στομάχι του. Ο 
Σουρία ομολόγησε ότι είχε καταπιεί 
24 ουγγιές (περίπου 675 γραμμάρια) 
χρυσού, γιατί η Ινδία απαγορεύει 
την εισαγωγή χρυσού από ιδιώτες. Ο 
Σουρία οδηγήθηκε σε νοσοκομείο 
για να του δοθεί καθαρκτικό. Ως πι
στός μουσουλμάνος, όμως, που νη
στεύει κατά τον μήνα του Ραμαζα- 
νίου, αρνήθηκε να πιει το καθάρσιο 
πριν από τη δύση του ήλιου. Μέχρι 

το πρωί είχε αποβάλει 6 τεμά
χιο χρυσού διά της φυσικής οδού.
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Γιαννούλης Χαλεπός
Χαράζοντας νέους δρόμους στην τέχνη.

Από τις κορυφαίες και συνάμα αινιγμοτικότερες καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες 
νεοέλληνας γλύπτης, ο Γιαννούλης Χαλεπός βρίσκεται φέτος ξανά στο προσκήνιο της 
χρόνων από το θάνατό του.

του τόπου μας, ο μεγαλύτερος -  ίσως -  
επικαιρότητας, με τη συμπλήρωση πενήντα

τις 15 Σεπτεμβρίου 1938 εκλεισε ήρεμα τα μάτια του για πάντα σε ηλικία 87 χρόνων, ο δημιουργός της «Κοιμισμένης» 
σφραγίζοντας ανεξίτηλα οχ. μόνο την εποχή του και το μέλλον, αλλά και μια ζωή γεμάτη αντιφάσεις, ψυχικές μεταβολές 
ανατασεις, που σήμερα ερμηνεύονται αντικειμενικό από τους σύγχρονους μελετητές και βρίσκουν τη λογική τους εξήγηση. ’

J " ε μ'° συνΤ°μη αν“φ° ρ0 στο θ '° του «·εγάΑ°» καλλιτέχνη -  που επηρέασε σημαντικό τη δημιουργική του πορεία -  και στις 
καλλιτεχνικές του αναζητήσεις θα προσπαθήσουμε και εμείς να διεισδύσουμε στα άδυτα της ψυχής και της τέχνης του.

Το ελπιδοφόρο ξεκίνημα -  
η τραγική συνέχεια

Στον Πύργο της Τήνου, κοιτίδα των σμιλευτών 
του μάρμαρου όπου η απαράμιλλη λευκότητα του 
-  «σπάταλα» ξοδεμένη θα ',λεγε κανείς -  κυ« 
ριαρχεί σ' όλες τις εκφράσεις της ζωής, δουλε
μένη επιδέξια από πλήθος τεχνίτες, γεννήθηκε, 
το 1851, ο Γιαννούλης Χαλεπάς, πρωτότοκο 
παιδί της οικογένειας. Μαρμαρογλύπτες οι πρό
γονοί του και ο ίδιος ο πατέρας του, που όμως 
στη συνέχεια επεκτείνει τη δράση του σε εργο
λαβίες και στο εμπόριο -  δουλειές που τον φέρ
νουν πολλές φορές από το Βουκουρέστι μέχρι τη 
Μικρασία. Στη γεννέτειρά του τελειώνει το Δη
μοτικό και το Σχολαρχείο και στη Σύρο μία τάξη 
του Γυμνασίου.

Τον άσβηστο πόθο του να σπουδάσει την τέχνη 
και ν’ ασχοληθεί με την γλυπτική σκιάζουν οι 
παραδοσιακές επιλογές των γονιών του για το 
μέλλον του. Η αναπόφευκτη μεταξύ τους σύγ
κρουση οδηγεί στο τέλος την οικογένεια-με τον 
Γιαννούλη -  στην Αθήνα το 1869. Αμέσως γρά
φεται στο Σχολείο των Τεχνών και η πορεία του 
δεν είναι απλά καλή είναι θριαμβευτική. Σπουδά
ζει γλυπτική και γρήγορα εξασφαλίζει -  το 1872 -  
υποτροφία για δύο χρόνια από το ίδρυμα της 
Ευαγγελίστριας της Τήνου που του επιτρέπει να 
συνεχίσει (1873 -  1876) στη Βασιλική Ακαδημία 
των Καλών Τεχνών του Μονάχου, Ούτε η διακοπή 
της επιχορήγησης το 1875, ούτε οι στερήσεις 
αποδείχθηκαν ικανές να τον εμποδίσουν να ολο
κληρώσει τις σπουδές του, πρωτεύοντας σ’ 
όλους τους διαγωνισμούς. Τον ίδιο χρόνο επι
στρέφει στην Αθήνα και καταλήγει για ξεκούραση 
στην Τήνο.

Σύμφωνα με κάποια -  ανεπιβεβαίωτη -  εκδοχή 
εκεί γνωρίζει και ερωτεύεται χωρίς ελπίδα μια 
κοπέλλα, γόνο πλούσιας οικογένειας, και η ερω
τική απογοήτευση που νιώθει είναι μία από τις 
αιτίες που του προκαλούν λίγο αργότερα την 
«ψυχική αρρώστια».

Επιστρέφει στην πρωτεύουσα και εργάζεται 
πυρετωδώς στο εργαστήρι της οδού Μητροπό- 
λεως και στη συνέχεια στη Μαυρομιχάλη 8 -  
όπου είναι και το σπίτι της οικογένειας -  πάνω σε

0 Γιαννούλης Χαλεπός

θέματα που το συγκλονίζουν, όπως η «Μήδεια» 
του Ευρυπίδη και η συνεχής πάλη του ιδανικού με 
το κακό -  «Σάτυρος και Ερωτας». Στο ίδιο διά
στημα που είναι και η πρώτη περίοδος του έργου 
του (1870 -  1878) σμιλεύει στο μάρμαρο το 
άγαλμα της Σοφίας Αφεντάκη της «Κοιμωμέ- 
νης», ύστερα από παραγγελία της οικογένειάς 
της. Τη νέα που ο Χαλεπάς δεν είχε δει ποτέ κι 
όμως έκανε «αθάνατη» με το επιτύμβιο αυτό 
«βλέπουμε» και σήμερα στο Α' Νεκροταφείο, 
όπου πάνω από τον τάφο της βρίσκεται το περί- 
καλλο άγαλμα. Παράλληλα δίνει «σάρκα και 
οστά» στο όνειρό του κατασκευάζοντας σε 
υπερφυσικό μέγεθος τη «Μήδεια να σκοτώνει τα 
παιδιά της» και -  στα τέλη του 1877 -  τον «Σά- 
τυρο που παίζει με τον Ερωτα». Χαρακτηριστικό 
της πρώτης περιόδου η αυστηρή προσήλωση στο 
πνεύμα και την παράδοση του κλασσικισμού του 
19ου αιώνα. Εμπνέεται κύρια από την ελληνική 
και ευρωπαϊκή μυθολογία, ενώ τα επιτύμβιά του 
μένουν πιστά στην τηνιακή παράδοση του πατρι
κού εργαστηριού. Παρ’ όλ’ αυτά δεν μπορεί να 
συγκροτήσει τις τάσεις εκείνες που δίνουν πλα
στικότητα στο έργο του μέσα από τέλεια συγκρο
τημένη σύνθεση, άψογη τεχνική και εξαιρετική 
δεξιοτεχνία στο σμίλεμα του μάρμαρου.

Τα πρώτα συμπτώματα της «αρρώστιας» εκδη
λώνονται γύρω στα 1878 με μελαγχολίες, εριστι- 
κότητα και μανία καταστροφής των έργων του. Σε 
στιγμές τέτοιας έντασης -  που οι γιατροί δεν 
μπορούν να ερμηνεύσουν -  καταστρέφει τη 
«Μήδεια» και αποπειράται να καταστρέψει τον 
«Σάτυρο που παίζει με τον Ερωτα». χωρίς ευτυ
χώς να το πετύχει. Τα αλλεπάλληλα ταξίδια με 
την οικογένειά του στην Τήνο, τη Μικρά Ασία, 
την Ιταλία δεν βελτιώνουν ουσιαστικά την κατά
σταση. Οι ψυχικές του μεταπτώσεις τον φέρνουν 
από την ηρεμία στην ταραχή και το αντίστροφο. 
Κανείς δεν μπορεί να τον βοηθήσει.

Η λογικότερη εξήγηση για τις εξάρσεις του 
αυτές που κορυφώνονται με τον βαθύ πνευμα
τικό του λήθαργο -  για 40 περίπου χρόνια -  είναι 
η σύγκρουση των πνευματικών του αναζητήσεων 
και ανησυχιών με την «αθέατη» καταπίεση που 
ασκεί πάνω του η γονική μέριμνα. Ιδιαίτερα η 
μητέρα του πιστεύει πως η αιτία της «αρρώ
στιας» του είναι η ενασχόλησή του με τη γλυ
πτική.

Το 1888, μετά από πολλούς δισταγμούς απο- 
φασίζεται ο εγκλεισμός του στο φρενοκομείο 
της Κέρκυρας, σε ηλικία 37 χρόνων σαν πά- 
σχοντα από άνοια». Σ’ αυτό το άσυλο «ζωντανών 
-  νεκρών» θα μείνει μέχρι το 1902 και θα τον 
επαναφέρει στην Τήνο η μητέρα του ένα χρόνο 
μετά το θάνατο του πατέρα του (1901).

Είναι 51 χρόνων μα τόσο ανανεωμένος και 
πανέτοιμος για δημιουργία που όλα δείχνουν 
πως ο πνευματικός και σωματικός του λήθαργος 
δεν υπάρχει πια. Στο πατρικό σπίτι του νησιού 
όπου τον πήγε η μητέρα του με σκοπό να τον 
απομονώσει από τα σύνεργα της τέχνης του, 
τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει το δημιουργικό 
του πάθος.

Το ταλέντο του αναβρύζει 
στη δύση της ζωής.

’ Ετσι αρχίζει η δεύτερη περίοδος της καλλιτε
χνικής του πορείας (1902 -  1930), στην Τήνο, 
και συνεχίζεται ορμητική μετά τον θάνατο και της 
μητέρας του το 1916. Στο υπόγειο εργαστήρι του 
σπιτιού του ανατρέπει με τη διαύγεια του νου και

640



Ο «Σάτυρος που παίζει με τον Ερωτα» από τα 
πρώτα δημιουργήματα του.

τη σπιρτάδα του κορμιού πολλές ψυχιατρικές 
θεωρίες. Τα έργα του, γλυπτά, οχέδια, ή προ
πλάσματα σε γύψο ή πηλό, αποκτούν την πλαστι
κότητα που επιθυμούσε, απελευθερωμένα μαζί 
με το δημιουργό από περιορισμούς σχολών ή 
καλλιτεχνικών ρευμάτων. Δίνει σ' αυτά τον 
προσωπικό του τόνο, με πλούσια φαντασία, μέσα 
από συμπλέγματα λιτά, εκφραστικά.

Η θεματολογία είναι η ίδια με του παρελθόν
τος. Μόνο που τώρα η αντιμετώπισή της είναι 
απλούστερη, σαν να μαλακώνει την απολυτότητα 
και η νίκη του ιδανικού πάνω στο κακό φαίνεται 
σαν ένα όραμα πραγματοποιήσιμο. «Μήδειες» 
και «Σάτυρος», «Πεντάμορφες» και «Άγγελος»

Κεφάλι Σότυρου.

σε αρμονικό δόσιμο. Για πρώτη φορά δημοσιο
γράφος και άνθρωπος της Τέχνης προσεγγίζουν 
τον ίδιο και το έργο του.

Τρεις εκθέσεις γλυπτών του γίνονται στην 
Αθήνα: το 1923, το 1925 (από την Ακαδημία 
Αθηνών που δύο χρόνια αργότερα του απονέμει 
το Αριστείο Γραμμάτων και Τεχνών) και το 1928 
(από το «Άσυλο Τεχνών» Ν. Βέλμη).

Το 1930 επιστρέφει στην Αθήνα για να ζήσει 
με την οικογένεια του ανηψιού του -  γυιού του 
αδελφού του Νικολάου -  Βασίλη Χαλεπά. Η γυ
ναίκα του Ειρήνη και η μικρή κόρη τους Κατερίνα 
υπεραγαπούν τον «παππού». Στο σπίτι τους 
στους πρόποδες του Λυκαβητού. στη Νεάπολη, 
στην οδό Δαφνομήλη περνά -  ίσως -  τα πιο 
ευτυχισμένα του χρόνια.

Στις «αποσκευές» του φέρνει πενήντα έργα 
και εκατοντάδες σχέδια ζωγραφισμένα πάνω σε 
σελίδες από τα λογιστικά βιβλία του πατέρα του, 
όλα καρπούς της δεύτερης περιόδου δουλειάς 
στην Τήνο.

Στην Αθήνα εγκαινιάζει την τελευταία περίοδο 
ζωής και δημιουργίας (1930 -  1938), σ' ένα 
περιβάλλον αγαπημένο κορυφώνοντας τον οί
στρο του.

Στο εργαστήρι της αυλής κατεβαίνει χαράματα 
και το εγκαταλείπει με τη δύση του ήλιου, σαν 
έφηβος, και ρίχνεται με πάθος στη σχεδίαση και 
στο πλάσιμο πηλού. Είναι χαρούμενος. Κάθε λίγο 
και λιγάκι σχεδιάζει κάτι ή βελτιώνει κάποιο παλιό 
σχέδιο και ξανασυνεχίζει με πηλό ή γύψο. Από 
την ταράτσα του σπιτιού θαυμάζει τη θέα της 
Αθήνας, τη νύχτα τότε επισκέπτεται το Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο, την Ακρόπολη και την 
«Κοιμωμένη» του στο Α' Νεκροταφείο. Συμμε
τέχει το 1934 στον πανηγυρικό γιορτασμό των 83 
χρόνων του.

Τον Απρίλη του 1938 παθαίνει ημιπληγία. 
Απτόητος και με τη βοήθεια της ακατάβλητης 
όρασης και της νεανικής του διάθεσης δουλεύει 
με το γερό χέρι. Λίγους μήνες αργότερα, το 
μεσημέρι της 15ης Σεπτέμβρη πεθαίνει γαλήνια, 
έχοντας νικήσει τα γηρατειά, τους βιολογικούς 
νόμους και τις ψυχιατρικές θεωρίες.

Ίσως ο Γιαννούλης Χαλεπός να είχε γεννηθεί 
σε λάθος εποχή που αρνιόταν να δεχτεί την 
μελαγχολία και την πνευματική έξαρση σαν κάτι 
«θεμιτό» και κατανοητό. Με τα μάτια των σημε
ρινών ανθρώπων δεν υπήρξε ποτέ πραγματικά 
«τρελλός» και αν μπορεί κανείς με πικρία ν’ 
αποτιμήσει κάτι είναι ο λίγος χρόνος που του 
απέμεινε για να δώσει όσα το ταλέντο του υπα
γόρευε, μέσα από σαράντα χαμένα χρόνια της 
ζωής του.
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Χάρη στις συντονισμένες και μεθο
δικές προσπάθειες της Ασφάλειας 
Αττικής, συνελήφθησαν μέσα σε συν
τομότατο χρονικό διάστημα, γεγονός 
που πραγματικά ικανοποίησε το λαϊ
κό αίσθημα, οι δράστες του εγκλήμα- 
τος της 29ης Ιουλίου που έγινε στο 
εργοστάσιο «ΜΙΝΕΡΒΑ» στη λεωφό
ρο Κηφισσού 132 με θύμα το νυχτο
φύλακα Χρήστο Κάρλο πατέρα έξι 
παιδιών. Οι στιγεροί δολοφόνοι που 
στην κυριολεξία κατακρεούργησαν 
τον άτυχο Κάρλο (ο ιατροδικαστής 
μέτρησε 8 μαχαιριές στο λαιμό του 
θύματος, μια στο ένα χέρι του και ένα 
τυφλό τραύμα από πυροβολισμό στο 
μηρό) είναι ο Παναγιώτης Αναστασό- 
πουλος, 23 χρόνων πρώην εργάτης 
της φαρμακοβιομηχανίας και ο Γεώρ- 
γιος Αυγουστίδης 35 χρόνων σεσημα
σμένος κακοποιός και συχνός «επι
σκέπτης» των φυλακών.

Όπως δήλωσε ο διοικητής της 
Ασφάλειας Αττικής Γιώργος Βασιλό- 
πουλος σύμφωνα και με την απολο
γία βέβαια του Αναστασόπουλου η 
πορεία προς το έγκλημα ήταν η εξής:

«Οι δύο δολοφόνοι είχαν γνωριστεί 
τον τελευταίο καιρό. Δεν ήξεραν ο

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Σύλληψη —  «αστραπή»

ένας τον άλλο μέχρι την στιγμή που 
γνωρίστηκαν μέσω του Γιώργου Π. 
Λιπιώτη, 35 χρόνων, ο οποίος έχει συ
νεργείο μοτοσυκλετών στην οδό Διο
νύσου 15 στα Νέα Λιόσια.

Ο Αναστασόπουλος έψαχνε κά
ποιον για να κάνουν μαζί τη διάρρη
ξη. Δεν ήθελε όμως κάποιον από τους 
γνωστούς και τους φίλους του. Η συ
νεργασία με τον Αυγουστίδη άρχισε 
αμέσως μετά τη γνωριμία. Για την ορ
γάνωση της ληστείας συναντιόντου
σαν και συζητούσαν σε διάφορες κα- 
φετέριες.

Αφού τα κανόνισαν όλα προμηθεύ
τηκαν τρυπάνια και σχοινί και έχον
τας καλυμμένα τα πρόσωπά τους με 
κάλτσα πήγαν στο εργοστάσιο. Είχαν 
σκοπό να φιμώσουν τον φύλακα και 
όχι να τον σκοτώσουν όπως είπε ο 
Αναστασόπουλος».

Οι αστυνομικοί έφθασαν στη σύλ
ληψη των δραστών του φόνου σε 
σχετικά μικρό χρονικό διάστημα (η 
σύλληψη των δραστών έγινε στις 1/8 
του Αναστασόπουλου και 2/8 του Αυ
γουστίδη) έχοντας απ’ την αρχή σαν 
δεδομένο το γεγονός ότι ο δολοφό
νος είχε σχέση με το χώρο του εργο

στασίου. Επειδή ο αριθμός των εργα
ζομένων ήταν μεγάλος, πρώην και 
νυν, (280 μόνο είναι οι μόνιμοι υπάλ
ληλοι) αναζητήθηκαν αυτοί με το βε
βαρημένο παρελθόν. Ανάμεσά τους 
ήταν και ο Παναγιώτης Αναστασό
πουλος προσεσημασμένος για κλοπή 
μοτοποδηλάτου.

Παράλληλα, η Ασφάλεια είχε στη 
διάθεσή της ένα ακόμα σημαντικό 
στοιχείο: μια ηλικιωμένη κυρία, που 
έμενε δίπλα στο εργοστάσιο, είχε 
παρατηρήσει το πρωί της προηγού
μενης του φόνου μέρας μια μοτοσυ- 
κλέτα σταθμευμένη εκεί κοντά. 
Ήταν μια μπλε και άσπρη SUZUKI 
750, ίδια μ’ αυτή που πρόσφατα εί
χε αγοράσει ο Αναστασόπουλος, και 
ο αριθμός κυκλοφορίας της ταίρια
ζε μ’ αυτόν που είχε συγκροτήσει: 
ΧΕ 412.

Οι αστυνομικοί ήταν πια σίγουροι 
ότι ο Αναστασόπουλος είχε πάρει 
μέρος στη διάρρηξη του εργοστα
σίου και το φόνο του άτυχου νυχτο
φύλακα. Εξετάσθηκαν, αμέσως, 
φίλοι και γνωστοί του, και σύντομα 
προέκυψε ότι είχε φύγει με τη μοτο- 
συκλέτα του κι ένα σλίπινγκ-μπαγκ 
για την περιοχή της Αρχαίας Ολυμ
πίας, από όπου καταγόταν. Μαζί του 
είχε κι ένα τουλάχιστον από τα ό
πλα, που είχαν κλαπεί από τη 
«ΜΙΝΕΡΒΑ».

Το τετραήμερο ξενύχτι των αν- 
δρών της Ασφάλειας Αττικής και το 
ανελέητο ανθρωποκυνηγητό που εί
χαν εξαπολύσει από το πρωί του φό
νου, δεν πήγαν χαμένα: ο
Αναστασόπουλος συλλαμβάνεται σ’ 
ένα δασάκι στην περιοχή Δρούβα 
κοντά στην Αρχαία Ολυμπία. Στο 
πρόχειρο καταφύγιό του, θα βρεθεί 
μια κυνηγετική καραμπίνα, δύο μα
χαίρια κι ένα στιλέτο.

Ο νεαρός εγκληματίας δεν θα φα
νεί τόσο σκληρός στην προανάκρι
ση. Την άλλη κιόλας μέρα, οι 
πληροφορίες του θα οδηγήσουν 
τους αστυνομικούς στη Ζάκυνθο, για 
τη σύλληψή του συνενόχου του Αυ
γουστίδη, που είχε καταφύγει στο 
σπίτι της αρραβωνιαστικιάς του.
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Με μια σειρά από εντυπωσιακές επιτυχίες συνεχίζει τον αγώνα της, με στόχο το χτύπημα του «λευκού 

θανάτου» η Αστυνομία στο λεκανοπέδιο. Στις συλλήψεις και εξαρθρώσεις σπειρών εμπορίας και διακίνησης 
αλλά και σε μεμονωμένες περιπτώσεις καθώς και στις ποσότητες ναρκωτικών που περιήλθαν στην κατοχή της 
και καταστράφηκαν, θα αναφερθούμε αναλυτικά στη συνέχεια:

Η πολλαπλή... χρήση της 
γκαρσονιέρας.

Ο νεαρός τραβεστί Γεράσιμος 
Θεοδώρου ή Περγαδάκης είχε νοι
κιάσει την υπόγεια γκαρσονιέρα της 
οδού Κλαπάδου 5 στην Κυψέλη για 
κοινή ... χρήση. Πολλοί τοξικομανείς 
περνούσαν καθημερινά την πόρτα 
της για να κάνουν χρήση ηρωίνης. 
Στον οργανωμένο -  από πλευράς 
υποδομής -  τεκέ σύχναζαν ακόμα 
τραβεστί και άλλοι «άνθρωποι της 
νύχτας». Η έφοδος των αστυνομι
κών του Ζ' Τμήματος Ασφάλειας 
«έπιασε κυριολεκτικά στον ύπνο» 
τον ενοικιαστή και δύο φίλους του 
που είχαν την πόρτα ανοιχτή και το 
φως αναμμένο. Ο ένας μάλιστα, ο 
ΘΟχρονος Γεώργιος Αδαμαντίδης 
ετοιμαζόταν να κάνει χρήση ηρωί
νης, ενώ στο υπόγειο βρισκόταν και 
ο 23χρονος Εμμανουήλ Μαρινάκης. 
Στο διαμέρισμα επικρατούσε ακα
ταστασία και δινόταν αμέσως η ει
κόνα του τεκέ αφού υπήρχαν χρησι
μοποιημένα σύνεργα χρήσης σε με
γάλη ποσότητα καθώς και αρκετά 
αχρησιμοποίητα. αδιάψευστα πει
στήρια για τη...χρησιμότητα της 
γκαρσονιέρας. Όπως προέκυψε στη 
συνέχεια από την έρευνα, οι τοξικο
μανείς που πήγαιναν εκεί «για να 
πάρουν τη δόση τους» — όπως ομο
λόγησαν οι τρεις συλληφθέντες -  
προμηθεύονταν την ηρωίνη από έγ
χρωμους αλλοδαπούς στην πλατεία 
Βικτωρίας. Οι περίοικοι και οι κάτοι
κοι της ίδιας πολυκατοικίας είχαν 
συχνά διαμαρτυρηθεί για τα κάθε 
λογής ύποπτα στοιχεία που μπαινό- 
βγαιναν μέρα -  νύχτα στο διαμέρι
σμα και φυσικά «ανάσαναν» με ανα
κούφιση για την εξάρθρωση της 
σπείρας και την διάλυση του «τεκέ» 
της ηρωίνης.

Οι τρεις σ υ λ λ η φ θ έ ν τ ε ς  της Κ υ ψ έ λ η ς :  
Θ ε ο δ ώ ρ ο υ , Μ α ρ ιν ά κ η ς , Α δ α μ α ν τ ίδ η ς .

Η δίωξή των ναρκωτικών 
στον Πειραιά.

Συντονισμένες προσπάθειες 
καταβάλλει η Αστυνομία στον Πει
ραιά για να περιορίσει το φαινόμενο 
της διακίνησης ηρωίνης από αλλο
δαπούς, κυρίως «έγχρωμους». Η Ει
δική Ομάδα Δίωξης Ναρκωτικών έχει 
συμβάλλει αποφασιστικά στον περι
ορισμό της τον τελευταίο καιρό, 
μαζί με τις υπόλοιπες αστυνομικές 
δυνάμεις του πρώτου λιμανιού της 
χώρας. Η προσπάθεια συναντά με
γάλες δυσκολίες γιατί οι αλλοδαποί 
μεθοδεύουν ολοένα και νέους τρό
πους για να κρύβουν την ηρωίνη —  
ακόμα και σε απόκρυφα σημεία του 
σώματός τους -  και να την περνούν 
από τις διωκτικές αρχές χωρίς να γί
νονται αντιληπτοί. Ακόμα ο αριθμός 
των «εγχρώμων» που κινούνται στον 
Πειραιά -  σαν πληρώματα καραβιών
-  είνα, ■ τίτ - ρα μεγάλος και ο έλεγ
χος τυυς 5ύοκολος. Παράλληλη εί
ναι η προσπάθεια της Αστυνομίας 
για τον εντοπισμό των στεκιών όπου 
συχνάζουν και δρουν (καφετέριες, 
μπαρ κλπ.) και η συγκέντρωση αδιά- 
ψει ων αποΤ ικτικών στοιχείων 
για τους παραβάτες ώστε η σύλΛηψη
-  όταν γίνεται -  να έχει ουσιαστικό 
αντίκρυσμα.

Τέλος έντονη είναι η παρέμβαση 
και προς την κατεύθυνση της εν
ημέρωσης -  διαφώτισης του κοινού 
για να στηριχθεί η συνολική προσ
πάθεια της πρόληψης αυτής της 
κοινωνικής μάστιγας.

Πλακίδιο χασίς 255 γραμμαρίων.
Στις τσέπες οδηγού τουριστικών 

λεωφορείων που συνελήφθη από 
την αστυνομία βρέθηκαν μετά από 
σωματική έρευνα επτά κομμάτια χα
σίς σε πλακίδιο βάρους 255 γραμμα
ρίων και 2.065 μάρκα Δυτ. Γερμα
νίας. Δράστης ο θβχρονος Νικόλαος 
Τοσούνογλου και στο σπίτι του αρ
γότερα βρέθηκαν άλλα 13 γραμμά
ρια χασίς. Ανακρινόμενος ο οδηγός 
ομολόγησε πως το είχε προμηθευτεί 
από τον συνάδελφό του Ανδρέα 
Φανό για να το πουλήσει αντί 
200.000 δρχ. σε πελάτη επειδή ο 
ίδιος θα έφευγε στο εξωτερικό.

Έ μπορος και δύο χρήστες.
Στην πλατεία Αττικής συνελή- 

φθησαν από αστυνομικούς της 
Ασφάλειας ο 34χρονος έμπορος 
ηρωίνης Βασίλειος Τσάτσαρης που 
είχε μόλις πουλήσει στους Ηλία Μα- 
στάθη 27 χρόνων και Γεώργιο Παπά-



ζογλου 28 χρόνων από ένα φακελ- 
λάκι με 1/4 του γραμμαρίου ηρωίνη 
προς 2.500 δραχμές. Σε απόσταση 
λίγων μέτρων βρέθηκαν άλλα 18 φα- 
κελλάκια με την ίδια ποσότητα που 
είχε πετάξει ο έμπορος κατά τη σύλ
ληψή του.

Συνολικά στοιχεία.
Από τον Ιανουάριο μέχρι και τον 

Ιούνιο του 1988 -  σύμφωνα με στοι
χεία της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκω
τικών της Ασφάλειας Αττικής -  δια
πιστώθηκαν 308 παραβάσεις της 
σχετικής με τα ναρκωτικά νομοθε
σίας. πιάστηκαν 486 άτομα και κατα
σχέθηκαν 25.524 γραμμάρια ηρωί
νης. 717 κοκαΐνης, 268 όπιου, 2.511 
κατεργασμένου χασίς. 825 ακατέρ
γαστου χασίς, 485 ημικατεργασμέ- 
νου. 475 δισκία ηρεμιστικά και 368 
δισκία μεθαδόνης.

Αδέλφια έμποροι ηρωίνης.
Σεσημασμένοι έμποροι ναρκωτι

κών ήταν ο Βασίλειος Μητσόπουλος 
30 χρόνων και ο 32χρονος αδελφός 
του Ευθύμιος. Στο διαμέρισμα που 
έμεναν -  Κεδρηνού 76-78 στους 
Αμπελόκηπους -  βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν 200 γραμμάρια ηρωί
νης. συσκευασμένα σε δύο σακου
λάκια. Στο ίδιο σπίτι συνελήφθη και 
η 24χρονη Ειρήνη Αργύρη Χρήστου 
και φίλη των δύο αδελφών. Όπως 
προέκυψε από την προανάκριση την 
ηρωίνη αγόρασε από τη Θεσσαλο
νίκη ο Ευθύμιος Μητσόπουλος αντί 
1.000 δραχμών το γραμμάριο και την 
έφερε στην Αθήνα για να την που
λήσει ο αδελφός του.

Ο χιλιανός π ο ρ τ ο φ ο λ ά ς  και οι σ υ ν ε ρ -  
γ ά τ ιδ έ ς  του.

μια πιστωτική κάρτα και 8.000 δρα
χμές. Ο πορτοφολάς διέμενε σε ξε
νοδοχεία του Πειραιά και είχε δύο 
συνεργάτες στη ...δουλειά τις συμ- 
πατριώτισσές του Βενέγκα Σάλας 
Γιανίνα και Κορές Σανσέζ Μαργα
ρίτα 21 και 23 χρόνων αντίστοιχα. Η 
«επίδοση» του ήταν γνωστή και κατά 
το παρελθόν στις διωκτικές αρχές.

Πορτοφολάδες από τη Χιλή.
Πεπειραμένος χιλιανός πορτοφο

λάς. ήταν ο 31χρονος Σότο Μπατίλα 
που «ξαλάφρωνε» τις τσέπες περα
στικών, όταν του φαίνονταν... πολύ 
βαρειές. Συνελήφθη στο ταχυδρο
μείο της οδού Αιόλου, τη στιγμή που 
έκλεβε το πορτοφόλι του 25χρονου 
Αυστραλού Αρόν Παλέ με περιεχό
μενο 2 τράβελ - τσεκ των 50 λιρών,

Σε δρόμο της Αθήνας 
πιάστηκε ο έμπορος.

Στη διασταύρωση των οδών Αρδη- 
τού και Βασ. Όλγας συνελήφθη από 
αστυνομικούς ο 28χρονος Γεώργιος 
Σκώκος, έχοντας στην κατοχή του 
φιαλίδιο με 15 γραμμάρια ηρωίνης. 
Από την προανάκριση προέκυψε 
πως ο Σκώκος ήταν έμπορος του

«λευκού» θανάτου και τον τελευ
ταίο καιρό πουλούσε ηρωίνη στην 
πλατεία Βικτωρίας. Στις τσέπες του 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 50.000 
δραχμές.

Μ ε  41 γραμμάρια ηρωίνης.
Από αστυνομικούς της Υποδ/νσης 

Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας 
Αττικής πιάστηκε ο Φανούρης Αθα- 
νασόπουλος, 34 χρόνων και πάνω 
του βρέθηκαν 11 γραμμάρια ηρωί
νης, ενώ άλλα 30 γραμμάρια βρέθη
καν στο σπίτι του στην Αγία Παρα
σκευή. μετά από έρευνα της αστυ
νομίας στα δωμάτια του. Για τον 
Αθανασόπουλο ο δρόμος ήταν κλει
στός, και τα «όνειρά» του ψαλιδί
στηκαν πολύ γρήγορα.

151 γραμμάρια ηρίοίνης.
Τόσα συνολικά βρέθηκαν στο 

σπίτι αλλά και πάνω στον ίδιο τον 
29χρονο έμπορο Βασίλη Καραμούζη 
που συνελήφθη στο Κολωνάκι. 
Ακόμα κατασχέθηκαν 50.000 δρα
χμές «εισπράξεις από την εμπορία» 
του ναρκωτικού.

Και αλλοδαποί έμποροι.
Στην πλατεία Ομονοίας συνελή- 

φθησαν οι: Χάμπο Αχμάρι. 29 χρό
νων από τη Συρία και Ρίζα Μιλιά 58 
χρόνων από το Λίβανο. Η σωματική 
τους έρευνα απέδωσε 100 γραμμά
ρια ηρωίνης.

Οικογενειακή... επιχείρηση.
Πατέρας και γυιος είχαν κοινά εν

διαφέροντα και ασχολίες με προτί
μηση στο «ξελάφρωμα» των γιοτ 
που ήταν ελλιμενισμένα στις διάφο
ρες μαρίνες της Αττικής. Μαζί τους 
δύο ακόμα άτομα, που συνελήφθη- 
σαν δικάστηκαν και καταδικάστηκαν 
μαζί με τους επικεφαλής. Πρόκειται 
για τον Νικόλαο Τζώρτζη 59 χρόνων, 
τον 32χρονο γυιό του Θεόφιλο, τον 
Βασίλειο Τσαμπά 37 χρόνων και τον 
Στυλιανό Κασδοθασίλη 34 χρόνων.
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Ο γουνέμπορος και 
ο πακτωλός ηρωίνης.

Στο ενεργητικό της Υποδ/νσης 
Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφ. Αττι
κής εγγράφεται αυτή η μεγάλη επι
τυχία, τόσο γιατί αποτελεί την εξάρ
θρωση σπείρας όσο και για την πο
σότητα ηρωίνης που βρέθηκε και 
αποτράπηκε η διοχέτευσή της σε 
χρήστες, έναντι αδρού χρηματικού 
τιμήματος. Πριν περίπου τρεις μή
νες έφθασε στην υπηρεσία η πλη
ροφορία ότι κάποιος ελληνοαμερι- 
κανός ζητούσε αγοραστές για να

Οι α σ τ υ ν ο μ ικ ο ί μ ε  την  η ρ ω ίν η  κα ι τα 
χ ρ ή μ α τ α  π ο υ  κα τά σ χ ε σ α ν .

Μ α ν ιά τη ς , Δ η μ η τ ρ ίο υ  κα ι Χ α τζη γεω ρ -  
ι γ ιο υ  μ ετά  τη σ ύ λ λ η ψ ή  τους.

Γ β  ΓΕ ΓΟ Ν Ο Τ Α

|ΚΑ! Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α  U

τους διαθέσει μεγάλη ποσότητα 
ηρωίνης -  στην Ελλάδα και στο εξ
ωτερικό. Η σχετική έρευνα αποκά
λυψε πως το πρόσωπο αυτό ήταν σ 
Ηλίας Μανιάτης, κάτοικος Κυψέλης, 
που ενεργούσε για λογαριασμό του 
ήδη «γνωστού» στην αστυνομία λα
θρέμπορου ναρκωτικών Θωμά Δη- 
μητρίου 48 χρόνων που διατηρούσε 
κατάστημα γουναρικών στο Παγ- 
κράτι. Στον ίδιο παρουσιάστηκε, 
σαν... υποψήφιος αγοραστής ένας 
αστυνομικός και συμφώνησαν να 
του πουλήσει ο Δημητρίου 15 κιλά 
ηρωίνης αντί του ποσού των 60.000 
δολαρίων το κιλό. Λίγες μέρες αρ
γότερα κι ενώ ο γουνέμπορος μαζί 
με τον Μανιάτη περίμεναν στο μα
γαζί του τον πελάτη για να του 
παραδώσουν την...προκαταβολή 
των 5 κιλών ηρωίνης, που είχε ήδη 
στην κατοχή του ο πρώτος, συ
σκευασμένη σε 10 σακκούλες δια
φορετικών ποιοτήτων, μαζί του ήρ
θαν και οι συνάδελφοί του και συν
έλαβαν τους εμπόρους. Ο συνεργά
της τους 33χρονος Αναστάσιος Χπ- 
τζηγεωργίου πιάστηκε στο σπίτι του 
Μανιάτη, όταν τον επισκέφθηκε, 
ανύπτ ς α όσα είχαν προηγηθεί 
και έχον ις επάνω του μικρή ποσό
τητα χασίς. Η έρευνα στο σπίτι τσ 
Μανιάτη έφερε στο φως 500 γραμ
μάρια χασίς που είχε παραδώσει 
στον ποώτο ο Χατζηγεωργίου ενώ 
στ<~ ,έρισ τπ ... θαυματουργής 
τριάδας βρέθηκαν και κατασχέθη 
καν - σαν προερχόμενα από την πώ
ληση ναρκωτικών -  1.428.000 δρα
χμές και 300 δολάρια Η.Π.Α.

Διανομή ηρωίνης με., 
μοτοσικλέτα.

Δεν χρονοτριβούσε καθόλου στη 
διανομή.... ηρωίνης, ο 27χρονος 
Παν. Αρωνάκης. Έκλεινε τηλεφω
νικά τα ραντεβού με τους πελάτες 
του και σταματούσε για λίγα λεπτά, 
όσα χρειάζονταν για να δώσει το 
«εμπόρευμα» και να εισπράξει τα 
χρήματα. Οι αστυνομικοί της δίωξης 
ναρκωτικών του Πειραιά τον παρα
κολουθούσαν συνέχεια επί 20 μέ
ρες. Γνώριζαν ότι ο Αρωνάκης όπως 
και ο 23χρονος αδελφός του Μαρί

νος ασχολούνταν συστηματικά με 
το εμπόριο ηρωίνης. Ο τελευταίος 
μάλιστα είχε πιαστεί ένα μήνα νωρί
τερα την ώρα που πουλούσε σε κά
ποιον, ποσότητα του ναρκωτικού 
αυτού. Η δραστηριότητα των δύο 
αδελφών έρχεται σε τέλεια αντί
θεση με τη ζωή και τη συμπεριφορά 
του πατέρα και του μικρότερου 
αδελφού τους που είναι φιλήσυχοι 
πολίτες.

Τον Μάιο ο Παναγιώτης είχε συλ- 
ληφθεί ξανά για ναρκωτικά και είχε 
αφεθεί ελεύθερος. Ελείνη τη μέρα ο 
πρωτότυπος διανομέας -  έμπορος 
σταμάτησε στον Κορυδαλλό -  όπου 
εφόδιαζε συστηματικά όλα τα στέ
κια ναρκομανών -  στην οδό Μεγ. 
Αλεξάνδρου για να δώσει σε τοξικο
μανή τη δόση του έναντι 12.000 
δραχμών. Επάνω του είχε πέντε 
γραμμάρια ηρωίνης και 22 φακελλά- 
κια της μιας δόσης, συνολικά 12 
γραμμάρια. Την ώρα της συναλλα
γής έσπευσαν και τον συνέλαβαν 
πριν προλάβει ν ’ αντιδράσει, οι άν- 
δρες της αστυνομίας.

Προμήθευε ναρκωτικά το γυιό 
του.

Έμοιαζαν σαν «δυο σταγόνε. 
νερό» ο Αργύρης Πολίτης 47 χρόνων 
και ο 23χρονος γυιός του Ιωάννης, 
πανομοιότυπο και το «επάγγελμά» 
τους, σαν έμποροι ναρκωτικών. Ο 
νεαρός ήταν ταυτόχρονα και χρή
στης ηρωίνης που του την προμή
θευε ο πατέρας του. Πιάστηκαν και 
οι δύο από την Ασφάλεια -  που βρι
σκόταν από καιρό στα ίχνη του πα
τέρα -  στο σπίτι τους στην οδό Δει- 
νοκράτους 37 στο Κολωνάκι. Στην 
κατοχή τους βρέθηκαν 100 γραμμά
ρια ηρωίνης και στο σπίτι επί πλέον 
και 100 γραμμάρια κοκαΐνης. Την 
ώρα της σύλληψης στο διαμέρισμα 
βρισκόταν και η 28χρονη Αικ. Καρα- 
πάνου που είχε πάει εκεί για να προ
μηθευτεί τη δόση της -  πάνω της 
βρέθηκε ένα γραμμάριο ηρωίνη. Η 
ίδια ποσότητα ήταν στην κατοχή του 
Ιωάννη Πολίτη προφανώς για δική 
του χρήση. Ο Αργύρης Πολίτης είχε 
αγοράσει την ποσότητα ηρωίνης 
από τη Θεσσαλονίκη.
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ΑΓΡΙΝΙΟ
Πουλούσαν μπανάνες, χωρίς 

άδεια πλανοδίου πωλητή και με 
πλαστά τιμολόγια αγοράς, οι Ανα
στάσιος Φραγκάκης 40 χρόνων κά
τοικος Καματερού και Ευστράτιος 
Λουπέλης 35 χρόνων κάτοικος Άνω 
Λιοσίων. Στον καθιερωμένο έλεγχο 
της Αγορανομίας εντοπίστηκαν και 
συνελήφθησαν, από αστυνομικούς. 
Όταν οι δύο πλανόδιοι μεταφέρθη
καν στο αστυνομικό τμήμα για τα 
αδικήματα που είχαν διαπράξει, δια
πιστώθηκε πως εκρεμούσαν σε βά
ρος τους καταδικαστικές αποφάσεις 
για παρόμοιες παραβάσεις. Συγκε
κριμένα, ο μεν Φραγκάκης είχε 20 
καταδικαστικές αποφάσεις από διά
φορα δικαστήρια με συνολική φυλά
κιση 640 ημερών και χρηματική 
ποινή 30.000 δραχμών, ενώ ο Λου
πέλης 11 καταδικαστικές αποφάσεις 
με συνολική φυλάκιση 430 ημερών 
και χρηματική ποινή 32.000 δρα
χμών.

Μετά την απαγγελία της κατηγο
ρίας δικάστηκαν και καταδικάστη
καν σε φυλάκιση ενός (1) μηνάς ο 
καθένας την οποία ποινή εξαγόρα
σαν. Δεν αφέθηκαν όμως ελεύθεροι, 
αντίθετα μεταφέρθηκαν σε αστυνο
μικό τμήμα της πρωτεύουσας για τις 
υπόλοιπες καταδικαστικές αποφά
σεις που εκκρεμούσαν σε βάρος 
τους.

Χασισοφυτεία μεγάλης έκτασης 
ανακάλυψε το Τμήμα Ασφαλείας 
Ρεθύμνου στην περιοχή Πρέβελη, 
αξιολογώντας σχετικές πληροφο
ρίες, λίγες μέρες μετά τον εντοπι
σμό και αποκάλυψη άλλης μίας πα
ρόμοιας καλλιέργειας ·στις Λινές 
Αμαρίου όπου ο ένας από τους δρά
στες πυροβόλησε κατά των αστυνο
μικών. Συγκεκριμένα ύστερα από 
παρακολούθηση οι αστυνομικοί εν
τόπισαν στην αγροκτηνοτροφική 
περιοχή της Μονής Πρέβελη, δασώ
δες τμήμα μέσα στο οποίο βρέθη
καν, προσεκτικά καλλιεργούμενα, 
60 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, 
μέσα σε λάκους, σε ειδικά διαμορ
φωμένο χώρο. Τα δενδρύλλια είχαν

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ
ύψος από 0,40 εκατοστά ως και 1.30 
μέτρα και ποτίζονταν από παρακεί
μενο ρυάκι. Η φυτεία ξεριζώθηκε και 
κατασχέθηκε. Το σημαντικό αυτής 
της επιχείρησης ήταν πως ο ένας 
από τους καλλιεργητές στην Πρέ
βελη ήταν ο 26χρονος Παντελής Ν. 
Πολιτάκης που συμμετείχε και στη 
χασισοκαλλιέργεια που ανακαλύ
φθηκε λίγες μέρες πριν στις Λινές 
Αμαρίου, για την οποία έχουμε γρά
ψει επίσης.

c yejq 'A

Νέα επιτυχία για τις αστυνομικές 
υπηρεσίες του νομού, στον τομέα 
της καταπολέμησης του «λευκού» 
θανάτου, σημειώθηκε, με την ανα
κάλυψη και σύλληψη τριμελούς 
σπείρας εμπορίας και διακίνησης 
ναρκωτικών.

Αφετηρία της κάποια πληροφορία 
που έφθασε στο Αστυνομικό Τμήμα 
Κύμης που αξιοποιήθηκε με τον κα
λύτερο τρόπο με τη συνεργασία και 
του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας 
και τον συντονισμό της Α.Δ. Εύ
βοιας.

Ύστερα λοιπόν από προσεκτική 
παρακολούθηση, συνελήφθη στην 
Κύμη ο 26χρονος Νίκος Κρινής, 
άνεργος, κάτοικος της ίδιας πόλης. 
4 έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό 
του έφερε στο φως 1,5 γραμμάριο 
ηρωίνης, ένα μαχαίρι με λεπίδα 15 
εκατοστών και ένα σουγιά με λεπίδα 
9 εκατοστών. Στη συνέχεια ερευνή- 
θηκε το σπίτιτου όπου βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: μισό κιλό καθαρή 
ηρωίνη, ένα φυτό ινδικής κάνναβης, 
μικρή ποσότητα κατεργασμένο χα- 
σίς, δύο δεσμίδες τσιγαρόχαρτο και 
ένα κουταλάκι για ηρωίνη. Τέλος σε 
χωράφι του, που επίσης ερευνήθηκε 
από την αστυνομία, στα Βίταλα βρέ

θηκαν τρία φυτά ινδικής κάνναβης 
φυτεμένα από τον ίδιο. Από την 
προανάκριση προέκυψε ότι την 
ηρωίνη είχε εισάγει από την Ινδία ο 
29χρονος ναυτικός Ηλίας Μάστο- 
ρης, κάτοικος Κύμης, ο οποίος την 
παρέδωσε για διάθεση στο εσωτε
ρικό, στον Νικ. Κρινή και στον Αρι
στοτέλη Μαστρόκαλο, 22 χρόνων, 
εργατοτεχνίτη, κάτοικο Καλλιθέας 
Αττικής. Όπως αποδείχτηκε ο ίδιος 
ναυτικός είχε φέρει και κατά το πα
ρελθόν ποσότητα ηρωίνης και χασίς 
που την διοχέτευσαν σε ναρκομα
νείς ή άλλους εμπόρους ναρκωτι
κών, οι Κρινής και Μαστρόκαλος 
αντί του ποσού των 1.840.000 δρχ. Οι 
δύο τελευταίοι είχαν απασχολήσει 
τις αστυνομικές αρχές κατά το πα
ρελθόν διαπράττοντας κλοπές και 
διαρρήξεις σε σπίτια, αυτοκίνητα και 
καταστήματα. Μαζί με τον Κρινή 
παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα 
και οι Μάστορης και Μαστρόκαλος 
που συνελήφθησαν επίσης, ύστερα 
από συντονισμένες ενέργειες της 
Αστυνομίας.

Λαβράκι του αργού θανάτου τσίμ
πησε το Τμήμα Ασφάλειας Χαλκίδας 
στα «δίκτυα» του. Πρόκειται για τον 
35χρονο οικοδόμο Δημ. Γεωργου- 
δάκη που όταν ερευνήθηκε από 
αστυνομικούς στην οικοδομή όπου 
δούλευε βρέθηκε πάνω του ένα 
γραμμάριο αποξηραμένο χασίς. Οι 
έρευνες στο σπίτι του αποκάλυψαν 
την ύπαρξη άλλων 47 γραμμαρίων 
της ίδιας ποιότητας. Τα φυτώρια του 
χασίς βρίσκονταν στην ταράτσα του 
σπιτιού του φυτεμένα σε γλάστρες. 
Μετρήθηκαν και κατασχέθηκαν 10 
τέτοια χασισόδεντρα.

Επιτυχίες και πάλι για την Ασφά
λεια Χαλκίδας στον τομέα της δίω
ξης ναρκωτικών. Συγκεκριμένα 
ύστερα από πολυήμερη συστημα
τική παρακολούθηση παγίδευσαν 
και συνέλαβαν τέσσερις χασισοκαλ- 
λιεργητές. Πρόκειται για τους: 
Λουκά Μαθιόπουλο 30 χρόνων. 
Κωνσταντίνο Δημητρίου 34 χρόνων 
σερβιτόρο, Ιωάννη Δημητρίου 26 
χρόνων τυπογράφο και Πόπη Δημη
τρίου 27 χρόνων σύζυγο του
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Κων/νου, νοικοκυρά, όλοι κάτοικοι 
Χαλκίδας. Η «τετράδα» συνελήφθη 
επ' αυτοφώρω να καλλιεργεί 53 
φυτά ινδικής κάνναβης στη θέση 
«Έρια» Καθενών. Το ύψος τους 
έφθανε από 0,10 εκατοστά ως 0,75 
εκατοστά, τα είχαν μεταφυτευμένα 
σε σακούλες νάϋλον και τοποθετη
μένα σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, 
προσεκτικά κρυμμένα. Οι δράστες 
αντιστάθηκαν κατά τη σύλληψη και 
μάλιστα ο ένας προσπάθησε να κτυ- 
πήσει αστυνομικό με ποτιστήρι. Τε
λικά πιάστηκαν και τα δενδρύλλια 
κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν.

Από κρεοπώλης... «αγρότης» ο 
45χρονος Γεώργιος Τσώκος κάτοι
κος Αρτάκης. Προτιμούσε από τα 
προϊόντα του κρεοπωλείου του την 
καλλιέργεια χασισόδεντρων, στο 
σπίτι του. Τελικά συνελήφθη όταν 
μετά από πληροφορίες που έφθα- 
σαν στην Ασφάλεια Χαλκίδας οι 
αστυνομικοί βρήκαν στο μαγαζί του 
αρκετή ποσότητα χασισόσπορου. 
Στη συνέχεια και με την παρουσία 
δικαστικού ερεύνησαν το σπίτι του 
και εκεί βρήκαν φυτεμένες σε γλά
στρες και βαρέλια 14 ρίζες ινδικής 
κάνναβης.

ΕΔΕΣΣΑ

Πριν επτά ολόκληρα χρόνια, το 
1981, σε απόσταση δεκαεπτά χιλιο
μέτρων από την Έδεσσα, πάνω στον 
εθνικό δρόμο Άγρας -  Άρνισσας 
βρέθηκε νεκρός, μέσα στο βυτιο
φόρο αυτοκίνητό του ο Γιώργος 
Ντένας, 43 χρόνων, από το Βαρικό 
Φλώρινας, χτυπημένος με πέντε 
σφαίρες από Ιταλική καραμπίνα 
μάρκας «Λουΐτζι Φρανκι». Η αστυ
νομία είχε τότε εξαπολύσει ανθρω
ποκυνηγητό και είχε ελέγξει όλες 
τις καραμπίνες αυτής της μάρκας 
που ήταν δηλωμένες στην Έδεσσα 
χωρίς όμως να καταφέρει ν’ ανακα
λύψει τον δράστη.

Δύο χρόνια αργότερα συνελήφθη 
για αρχαιοκαπηλεία στην Καλή, ο 
49χρονος αγρότης Χρήστος Χρη- 
στίδης. Στο σπίτι του εκτός από τα 
αρχαία οι αστυνομικοί βρήκαν μια 
αδήλωτη καραμπίνα όμοια μ’ αυτή

ΝΕΑ Α Γ ίΜ Η  ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ
που χρησιμοποιήθηκε για το έγ
κλημα. Αυτό κίνησε τις υποψίες 
τους και η καραμπίνα μαζί με τις 
σφαίρες που βρέθηκαν στο πτώμα 
στάλθηκαν για έρευνα σε ειδικά ερ
γαστήρια πρώτα στην Αθήνα και στη 
συνέχεια στο Λονδίνο (της Βρεττα- 
νικής Αστυνομίας). Η έρευνα από- 
δειξε ότι η καραμπίνα ήταν αυτή που 
χρησιμοποιήθηκε για τον φόνο του 
άτυχου Ντένα.

ΠΑΤΡΑ

Σε χασισότοπο είχε μεταβάλλει το 
μπαρ που διατηρούσε στην Πάτρα, ο 
43χρονος Βασίλης Γ κολφινόπου- 
λος. Μετά από έρευνα των αστυνο
μικών της Γενικής Ασφάλειας Πα- 
τρών, βρέθηκαν εκεί 200 «τσιγαριλί
κια» και 300 γραμμάρια χασίς. Στη 
συνέχεια, μετά από έρευνα στο εξ
οχικό σπίτι του Γκολφινόπουλου 
ανακαλύφθηκαν ένα ακόμα κιλό χα
σίς άριστης ποιότητας και 10 χασι- 
σόδεντρα που καλλιεργούσε ο δρά
στης, ο οποίος πήρε φυσικά την 
άγουσα προς τον εισαγγελέα.

Πλαστές συνταγές διάφορων -  
κλεμμένων -  βιβλιαρίων χρησιμο
ποιούσε ο 33χρονος τοξικομανής Β. 
Παπαεμμανουήλ για να εξαπατά 
φαρμακοποιό του Γενικού Νοσοκο
μείου Πατρών και να παίρνει ναρκω
τικές ουσίες. Δεν άργησε όμως να 
γίνει αντιληπτός και η Ασφάλεια Πα
τρών τον συνέλαβε.

ΣΗΤΕΪΑ

Παλιά εικόνα του Χριστού διαστά
σεων 23 X 27 εκατοστά, ένα πήλινο

λυχνάρι, ένα χάλκινο καπάκι, ένα μι
κρό πέτρινο ποτήρι και διάφορα νο
μίσματα του 1894 προσπαθούσε να 
πουλήσει έναντι 150.000 δραχμών, ο 
32χρονος Νικόλαος Κοντογιαννά- 
κης από τους Αρμένους Σητείας. 
Αστυνομικός έπαιζε το ρόλο του 
υποψήφιου αγοραστή και τελικά ο 
Κοντογιαννάκης συνελήφθη στα 
Πηλαλήματα. Ερευνώντας το αυτο
κίνητό του οι αστυνομικοί βρήκαν 
και κατάσχεσαν μαχαίρι λεπίδας 15 
εκατοστών.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Στη αυλή του σπιτιού του βρέθη
καν 13 μικρά δενδρύλλια ινδικής κά- 
ναθις. Ακόμα η Ασφάλεια Ηρα
κλείου, που είχε διασταυρωμένες 
πληροφορίες για τον Χαρίτο Σαρι- 
δάκη 34 χρόνων πως έκανε εμπόριο 
ναρκωτικών, βρήκε στο σπίτι 61 
γραμμάρια κατεργασμένο χασίς, 
τριών διαφορετικών ποιοτήτων. 
Ήταν συσκευασμένο σε μικρά πακε- 
τάκια διασκορπισμένα σε διάφορα 
σημεία. Το μεγαλύτερο των 55 
γραμμαρίων ήταν κρυμμένο κάτω 
από τσιμεντόλιθο επίσης στην αυλή. 
Ανακαλύφθηκαν ακόμα ένα πλήρες 
φυσίγγιο των 9 m.m., μια ταμπακιέρα 
μηχανικής τρίψεως τσιγάρου, μια 
χαρτόκουτα με τέσσερα πακέτα τσι
γαρόχαρτα και ένα τσιμπούκι. Ο 
δράστης ισχυρίστηκε πως το χασίς 
αγόρασε από την Αθήνα για προσω
πική του χρήση, αφού όπως επίσης 
ισχυρίστηκε είναι χρήστης εδώ και 
δεκαοκτώ χρόνια.

ΚΕΡΚΥΡΑ

Δύο Έλληνες και ένας Βέλγος 
συνελήφθησαν στην Κέρκυρα, 
έχοντας στην κατοχή τους μεγάλη 
ποσότητα ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα πάνω στον Βέλγο 
Χάλερ Μαρκουσούλτερ, 31 χρόνων 
οι αστυνομικοί βρήκαν 100 γραμμά
ρια μαριχουάνα. Ο ίδιος οδήγησε, 
λίγο αργότερα τους αστυνομικούς 
στο σπίτι του Σταμάτη Φεστούρη 31 
χρόνων και του Ανδρέα Σούλη 29 
χρόνων όπου επίσης βρέθηκε ένα 
κιλό μαριχουάνα.
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ΜΥΤΙΛΗΝΗ
Στον έλεγχο διαβατηρίων πιά

στηκε ο 25χρονος Πακιστανός 
Αχμέτ Ιγκμπάλ Ζακάλ, όταν βρέθη
καν πάνω του: ένα πλαστό Αγγλικό 
διαβατήριο, ένα πλαστό 100δόλ- 
λαρο Η.Π.Α. και μικροποσότητα -  
αυτή γνήσια -  ηρωίνης.

Μέσα σε δύο αυτοσχέδιες γλά
στρες, κατάλληλες για την περί
σταση είχαν φυτέψει και καλλιερ
γούσαν πέντε δενδρύλλια χασίς η 
Γεωργία Καφέ 56 χρόνων και ο 
26χρονος γυιος της Παναγιώτης. Και 
τις είχαν τοποθετήσει για λόγους 
ασφαλείας στην ταράτσα του, σπι
τιού τους στον Ά η  Γιάννη του Μό- 
θωνα. Η ιδιότυπη «επιχείρηση» κρά
τησε πολύ λίγο γιατί η Αστυνομία 
τους εντόπισε και τους συνέλαβε.

Με αξιοπρόσεκτη ανακοίνωσή της 
απευθύνθηκε στους συμπολίτες της 
η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου 
μετά την έναρξη της θερινής περη- 
όδου. Αξίζει να δημοσιεύσουμε αυ
τούσιες τις κυριότερες παραγρά
φους της γιατί πιστεύουμε πως οι 
συμβουλές που δίνει δεν χάνουν 
ποτέ την επικαιρότητά τους:

«Η Αστυνομική Διεύθυνση Λέσβου 
σε μια προσπάθειά της να αναβαθμί
σει τις προσφερόμενες προς το 
κοινό υπηρεσίες της με απώτερο 
στόχο τη βελτίωση της ποιότητας 
της ζωής, με τη διαφύλαξη όλων των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων που η μη 
προστασία τους άπτεται άμεσα της 
ψυχικής και σωματικής υγείας, της 
ελευθερίας κίνησης και της αισθητι
κής, αποφάσισε αφού εξάντλησε 
κάθε όριο συστάσεων να αξιώσει με 
εντατικούς ελέγχους τη τήρηση των 
διατάξεων που αφορούν:

7. Την εξασφάλιση της κοινής 
ησυχίας από κάθε είδους διατάραξη 
(κέντρα διασκέδασης -  κακός χειρι
σμός και έλλειψη ή βλάβη σιγαστή
ρων, κυρίως δικύκλων. Επειδή ο θό
ρυβος δημιουργεί επιβλαβείς για 
την ψυχική υγεία καταστάσεις, απει
λούνται από το Νόμο μεγάλα χρημα
τικά πρόστιμα.

2. Την εξασφάλιση της εύρυθμης

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ

ΛΛΑΔΑ

και άνετης κυκλοφορίας ιδίως μέσα 
στην πόλη της Μυτιλήνης. Η παρά τις 
απαγορεύσεις στάθμευση κύρια σε 
κεντρικούς δρόμους, θα συνεπάγε
ται παράλληλα με το χρηματικό 
πρόστιμο και την αφαίρεση των πι
νακίδων και της άδειας κυκλοφο
ρίας.

3. Την επικίνδυνη οδήγηση γενικά 
(ελιγμοί, αυτοσχέδιοι αγώνες, 
υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση 
προτεραιότητας, υπερβάσεις, αντι
κανονική χρήση φώτων) και τη μη 
χρήση προστατευτικών μέσων (ζώ
νες ασφάλειας -  κράνη).

4. Τη ρύπανση του περιβάλλοντος 
με οποιοδήποτε τρόπο (σκουπίδια -  
απόβλητα -  καυσαέρια).

5. Την ποιότητα των προσφεήομέ- 
νων υπηρεσιών από τα διάφορα 
καταστήματα εξυπηρέτησης του 
κοινού (εξασφάλιση της καθαριότη
τας των χώρων, αντικειμένων, 
προσφερομένων ειδών και της εμ
φάνισης και υγιεινής του προσωπι
κού που εργάζεται (λευκή μπλούζα -  
βιβλιάριο υγείας), καθώς και το κα
νονικό των τιμών για τα προσφερό- 
μενα είδη.

Τα μέτρα αυτά που η εφαρμογή 
τους εκτείνεται σ' όλο το Νομό Λέ
σβου... έχουν τη σκέψη της αταλάν- 
τευτης πίστης στη δημοκρατική νο
μιμότητα και της πίστης ότι κάθε εν
έργεια για επιβολή του Νόμου επι
βάλλεται αμετάθετα να συνοδεύεται 
με την εκδήλωση των ανθρωπιστι
κών συναισθημάτων τα οποία αναμ
φίβολα είναι ικανά να αφυπνίσουν 
υπολανθάνουσες δυνάμεις χρέους, 
μεταμέλειας και αυταναγκασμού.

Η Αστυνομία... δεν είναι μόνο επι
φορτισμένη με τη διαφύλαξη των 
αγαθών της Δημόσιας Τάξης και 
ασφάλειας, αλλά είναι συνάμα εγ
γυητής των ατομικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων των πολιτών. Είναι στη

διάθεση κάθε πολίτη σε ό,τι άπτεται 
στη σφαίρα του εφικτού από την 
απλή πληροφόρηση μέχρι την αμέ- 
ριστη αρωγή σε κάθε δυσκολία».

Με ικανοποιητικά αποτελέσματα 
συνεχίζεται -  σύμφωνα και με τον 
τοπικό Τύπο -  η προσπάθεια της 
Τροχαίας για καλλίτερη αστυνό
μευση των δρόμων της Μυτιλήνης 
και για αποφυγή της ηχορρύπανσης 
που προκαλούν δίτροχα και τετρά
τροχα οχήματα, (ιδίως τα πρώτα). Οι 
τοπικές εφημερίδες επισημαίνουν 
ακόμα κάποια σημεία που γίνεται 
παράνομη στάθμευση (πλατείες, 
δρόμοι κ.ά.), καθώς και παραβάσεις 
που επαναλαμβάνονται σε μερικούς 
δρόμους της πόλης και προτρέπουν 
το Τμήμα να τα λάβει υπόψη του 
στην εξόρμησή του.

ΡΕΘΥΜΝΟ
Μεσάνυχτα έκλεψαν άγνωστοι 94 

πρόβατα από την κλειστή μάντρα 
του Ελευθ. Φλουρή στον Αίμονα. Και 
καθώς τα οδηγούσαν προς άγνωστη 
κατεύθυνση έγιναν αντιληπτοί. Στο 
κατόπι τοίΛέσπευσαν άνδρες του 
Μεταβατικού Αποσπάσματος Περά
ματος (που ασχολείται με τη δίωξη 
της ζωοκλοπής, και κάτοικο της 
περιοχής, καταδιώκοντάς τους. 
Μπροστά στην απειλή της σύλληψης 
οι κλέφτες εγκατέλειψαν το κοπάδι 
και έσπευσαν να εξαφανιστούν. Τα 
πρόβατα παραδόθηκαν στην συν
έχεια «σώα και αβλαβή» στον ιδιο
κτήτη τους.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Σαράντα πέντε κλοπές μέσα σε 
ένα εξάμηνο είχε διαπράξει ο σεση
μασμένος διαρρήκτης Βασίλης Τέ- 
γιος, 25 χρόνων. Τη δραοτηριότητά 
του αυτή διέκοψε η αστυνομία που 
τον συνέλαβε πρόσφατα. Προτί
μησή του ιδιαίτερη τα σπίτια τα γρα
φεία, τα καταστήματα και οι βιοτε
χνίες από όπου είχε, συνολικά, 
αφαιρέσει χρήματα και άλλα αντι
κείμενα αξίας 9.500.000 δραχμών.
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Επαναφέρονται στην ενεργό υπηρε 
σία

Επαναφέρθηκαν στην ενεργό υπη
ρεσία και προήχθησαν στο βαθμό 
του υποστρατήγου οι κ.κ. ΠΟΥΡΝΑ- 
ΡΑΣ Γεώργιος και ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜ· 
ΠΟΥΣ Ιωάννης.

Προήχθησαν σε αστυνόμους Β
Προήχθησαν σε αστυνόμους Β' οι 

εξής υπαστυνόμοι Α':

Πράπας Δημήτριος, Κομμένος Αλέ
ξιος, Καλέντζος Βασίλειος, Γιαννό- 
πουλος Βασίλειος, Τενέντες 
Περικλής, Κρουστάλης Ευάγγελος, 
Ζούμπος Ευστάθιος, Τριγάζης Δημή- 
τριος, Παναγιωτακόπουλος Λάμ
προς, Μ ιχαλακάκος Θωμάς, 
Γαλλίκας Δημήτριος, Ροδόπουλος 
Χρήστος, Πηγαδιώτης Γεώργιος, 
Τζαρτζάνης Θωμάς, Σταυρόπουλος 
Απόστολος, Βότσης Θεοφάνης, 
Φλώρος Αναστάσιος, Δολαπτσό- 
γλου Σιδέρης, Τσέργης Κωνσταντί
νος, Φουράς Δημήτριος, Κουρτάκης 
Νικόλαος, Πανίδης Κωνσταντίνος, 
Μουμτζής Δημήτριος, Μαργιώλος 
Δημήτριος, Τόλιας Παναγιώτης, 
Γιαννίκος Παναγιώτης, Παφίλης Δη- 
μήτριος, Κουτρουμάνης Αθανάσιος, 
Σέγκος Αθανάσιος, Ντομάζης Κων
σταντίνος, Παπαβασιλείου Αντώ
νιος, Κόνιαρος Χρήστος, 
Δημόπουλος Γεώργιος, Δουτσίνης 
Ιωάννης, Καραμπότσης Χαράλαμ
πος, Θεοχάρης Παναγιώτης, Παντα- 
ζόπουλος Ιωάννης, Αραμπατζής 
Γεώργιος, Μπλάνης Νικόλαος, Μί- 
χος Στέργιος, Κουλούρης Γεώργιος, 
Χαλούλος Ευάγγελος, Μπαρουτάς 
Βασίλειος, Αλεξίου Αθανάσιος, Κον
τός Λουκάς, Ραφαηλίδης Στέφανος, 
Σίμος Ευάγγελος, Βάσιος Παναγιώ
της, Εγγλέζος Στυλιανός, Ξερουδά- 
κης Χρήστος, Κόκκιος Βασίλειος, 
Σταματίου Γεώργιος, Φούτσης Η- 
λίας, Δερμενούδης Νικόλαος, Νύ- 
χτης Δημήτριος, Χαλυβόπουλος 
Ηλίας, Παπανικολάου Δημήτριος, 
Καρμής Σωτήριος, Καλαϊτζής Βασί
λειος, Κωνσταντόπουλος Νικόλαος, 
Τσιφούτης Πασχάλης, Μπουλούκος 
Δημήτριος, Σπανός Στρατής, Φωτό- 
πουλος Ιωάννης, Οικονόμου Δημή- 
τριος, Μαρίνης Παναγιώτης, 
Παπαδήμας Ανδρέας, Φαρμάκης Α
θανάσιος, Σερδάρης Βασίλειος, Α- 
μαξόπουλος Βασίλειος,
Γιαννόπουλος Παναγιώτης, Ράμμος 
Ιωάννης, Καλαϊτζάκης Γεώργιος,

Πασσίσης Βασίλειος, Μπαμιατζής 
Αντώνιος, Μουρατίδης Χαράλαμ
πος, Πρατσινάκης Ιωάννης, Γεωργό- 
πουλος Παναγιώτης, Γκρανάς 
Παναγιώτης, Παλαιοδημόπουλος Η
λίας, Πολύδωρας Λεωνίδας, Κουρά- 
κος Πέτρος, Μοσχονάς Ευάγγελος, 
Τσιανάκας Παναγιώτης, Μεγρέμης 
Ανδρέας, Χατζηδημητρίου Νικόλα
ος, Νικολόπουλος Ηλίας, Μπούτσι- 
κας Ιωάννης, Κοντοδήμος 
Απόστολος, Γιάνναρος Μιχαήλ, Αρ- 
γυρακόπουλος Γεώργιος, Μητακί- 
δης Σταύρος, Πελώνης Σωτήριος, 
Μισίδης Νικόλαος, Γαλανός Αντώ
νιος, Σισμανίδης Δημήτριος, Πιταρο- 
κοίλης Ιωάννης, Σαπίδης 
Ευστράτιος, Λουράκης Βασίλειος, 
Αντωνόπουλος Αθανάσιος, Μπου- 
γούδης Δρόσος, Φράγγος Χρήστος, 
Τσοβόλας Χρήστος, Δημητρακόπου- 
λος Ιωάννης, Πανόπουλος Δημή- 
τριος, Β ιτωράκης Αντώνιος, 
Ζωτάκης Σταύρος, Δημητρόπουλος 
Πολύκαρπος, Παπαγιάννης Δημή- 
τριος, Μαλιδάκης Σωτήριος, Καλφό- 
πουλος Πολυδεύκης.

Δελτία εισόδου - εξόδου αλ
λοδαπών:

Και τα δελτία που συντάσσονται 
από την υπηρεσία ελέγχου διαβατη
ρίων και αναφέρουν τα πρόσωπα για 
τα οποία έχει απαγορευθεί η έξοδος 
από τη χώρα, είναι δημόσια έγγρα
φα. Η υπεξαγωγή τους εαν γίνει από 
υπάλληλο τιμωρείται με ποινές κά
θειρξης. Αστυφύλακας που υπηρε
τούσε στο δυτικό αεροδρόμιο πήρε 
ένα εκατομμύριο δραχμές για να α- 
φαιρέσει από την υπηρεσία ελέγχου 
διαβατηρίων κάρτα απαγόρευσης ε
ξόδου προσώπου που του είχε απα- 
γορευθεί η έξοδος από τη χώρα με 
διάταξη των δικαστικών αρχών.

Α ν ά κ λ η σ η  α π ο δ ο χ ή ς  π α 
ραίτησης

Η ανάκληση αποδοχής παραιτή- 
σης υπαλλήλου έχει συνταξιοδοτι- 
κές συνέπειες στην περίπτωση που 
η διοίκηση, με προηγούμενη ενέρ- 
γειά της, όπως είναι η από παραδρο
μή προαγωγή του υπαλλήλου την 
οποία ανεκάλεσε, δημιούργησε σ’ 
αυτόν την πλάνη ότι απέκτησε τον 
βαθμό στον οποίο προήχθη και τον 
οδήγησε στην υποβολή της παραί
τησής του.

Η ημερήσια εκτός έδρας αποζημίω
ση των μετακινούμενων για εκτέλε
ση υπηρεσίας Δ ικαστικών 
Λειτουργών, πολιτικών υπαλλήλων 
και στρατιωτικών εν γένει, καθορί
στηκε ως εξής:
α) Για όσους από τους ανωτέρω προ

σκομίζουν δελτίο παροχής υπη
ρεσιών αποκλειστικά και μόνο 
του ξενοδοχείου στο οποίο διανυ- 
κτερεύουν κατά την εκτός έδρας 
παραμονή τους σε δρχ. (4.500) 
τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες, 

β) Γ ια όσους προσκομίζουν αποδεί
ξεις (θεωρημένες) ενοικιαζομέ- 
νων δωματίων, ξενώνων, 
στρατιωτικών λεσχών κ.λπ. σε 
δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000). 

γ) Για τους λοιπούς το 1/20 του βα
σικού τους μισθού μετά του επι
δόματος χρόνου υπηρεσίας η 
οποία δεν θα μπορεί να είναι ανώ
τερη των 2.000 δρχ. και κατώτε
ρη των 1.300 δρχ.

Θέματα στις εξετάσεις για το 
Τμήμα Επαγγ. Μ ετ/σης 
Α νθ/μων:

Στις ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ εξετάσεις για το 
Τμήμα Επαγγ. Μετ/σης Ανθ/μων 
δόθηκαν για ανάπτυξη τα ακό
λουθα θέματα:

Α Ποινικός Κώδικας:
1. Θεωρητικό: Εξύβριση και απρό

σφορη απόπειρα.
2. Πρακτικό: Ο αστυφύλακας Β' της

Αμεσης Δράσης σταματά τον μο- 
τοποδηλάτη Ε' και του ζητά να 
του επιδείξει την άδεια κυκλο
φορίας και την άδεια ικανότητας 
οδηγού. Ο μοτοποδηλάτης προ
σποιούμενος ότι ερευνά για τις ά
δειες εξάγει από το σακκίδιο του 
περίστροφο και πυροβολεί ανεπι- 
τυχώς κατά του αστυφύλακα. Ο 
αστυφύλακας Β' σχεδόν ταυτό
χρονα εξάγει το περίστροφό του, 
πυροβολεί και τραυματίζει ελα
φρά τον μοτοποδηλάτη. Τι αδική
ματα διαπράχθηκαν;

Β' Ποινική Δικονομία:
1. Θεωρητικό: Έγκληση. Σε ποιούς 

και πώς υποβάλλεται (άρθρα 43 
και 46 ΚΠΔ).

2. Πρακτικό: Στη Θεσσαλονίκη ο Α' 
κάτοικος Θεσσαλονίκης στις

.
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5.7.88 εξυβρίζει και προκαλεί σω
ματικές βλάβες στον Β' κάτοικο 
Αθηνών. Ο Β' την επομένη, 6.7.88, 
παρουσιάζεται στον αξιωματικό 
υπηρεσίας τον Α.Τ. Λαμίας και ζη
τά να καταμηνύσει τον Α'. Σε 
ποιες δικονομικές ενέργειες θα 
προβεί ο αξιωματικός υπηρεσίας;

Γ Οργανισμός και Κανονισμοί της 
ΕΛ.ΑΣ:

1. Παράταση διανυομένης άδειας.
2. Βεβαίωση πειθαρχικών παρα

πτωμάτων.

Εισάγονται στο τμήμα Επαγγ. 
Μ ετ/σης Α νθ/μω ν:
Εισάγονται μετά από εξετάσεις 
στο τμήμα Επαγγ. Μετ/σης 
Ανθ/μων οι ακόλουθοι ανθ/μοι κα
τά σειρά επιτυχίας:

ΔΑΝΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος, ΠΑΣΙ- 
ΣΗΣ Δημήτριος, ΠΙΤΕΡΟΣ Γεώρ
γιος, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 
Πάνος, ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ Δημήτριος, 
ΠΑΡΑΣΧΟΣ Δημήτριος, ΝΙΩΤΗΣ 
Φώτιος, ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, ΒΛΑΧΟΣ Λεωνίδας, ΠΑΤΡΑ- 
ΜΑΝΗΣ Χρήστος, ΤΣΙΟΥΝΗΣ 
Θεοφάνης, ΒΑΧΛΙΩΤΗΣ Σπήλιος, 
ΣΙΑΜΕΤΗΣ Χρήστος, ΕΥΘΥΜΙΑ- 
ΔΗΣ Ευθύμιος, ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ανδρέας, ΛΩΛΗΣ Θεόδωρος, ΠΑ- 
ΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Παύλος, ΠΑΤΕ
ΡΑΣ Σωτήριος, ΤΣΙΒΙΚΗΣ 
Σπυρίδων, ΚΑΤΖΙΛΑΚΗΣ Εμμα
νουήλ, ΚΙΤΣΙΟΣ Ιωάννης, ΣΠΥΡΙ- 
ΔΑΚΗΣ Χαράλαμπος,
Φ_ΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΤΣΑ- 
ΛΙΟΣ Γεώργιος, ΔΟΥΦΑΣ Ζήσης, 
ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αθανάσιος, ΔΗΜΗ- 
ΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΜΠΟΣ- 
ΝΑΚΗΣ Νικόλαος, ΤΡΙΑΝΤΟΣ 
Κωνσταντίνος, ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ 
Κωνσταντίνος, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νι
κόλαος, ΓΚΕΚΑΣ Ευάγγελος, 
ΒΑΖΔΙΡΒΑΝΙΔΗΣ Χρήστος, ΚΑΡ
ΤΑΣ Γ εώργιος, ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Βα
σίλειος'

Μεταβολές υπηρεσιών:

1. Μεταφέρθηκε η έδρα του Α.Σ. Κα
λού Χωριού Λασιθίου στον οικι
σμό Ίστρος της Κοινότητας 
Καλού Χωριού.

2. Ο Α.Σ. Μεγ. Δοξιπάρας Ορεστιά- 
δας Έβρου μεταφέρθηκε στην

Κοινότητα Χανδρά Ορεστιάδας 
και μετονομάστηκε σε Α.Σ. 
Χανδρά.

3. Ο Α.Σ. Κολλινών Αρκαδίας χαρα
κτηρίστηκε ως υπηρεσία «ήσσο- 
νος σπουδαιότητος» και 
επανδρώνεται πλέον με 1 υ- 
παξ/κον, σύμφωνα με το άρθρο 8 
του Ν. 1145/1981.

Η θικές  αμοιβές:
ΕΠΑΙΝΟΣ απενεμήθη στους Αστυ
νόμο Α' ΓΙΑΝΤΖΙΔΗ Απόστολο, Α
στυνόμο Β', ΓΚΙΤΣΑ Αθανάσιο, 
Υπαστυνόμο Α ', ΤΑΧΤΣΙΔΗ 
Κων/νο και στους αστυφύλακες 
ΒΟΥΛΤΣΙΟ Κων/νο και ΣΥΝΤΡΙ- 
ΒΑΝΗ Θεμιστοκλή, γιατί υπηρε- 
τούντες στην Αστυν. Δ/νση 
Ξάνθης, εργασθέντες με ιδιαίτε
ρο ζήλο, προθυμία, εργατικότητα, 
υπομονή και μεθοδικότητα πέρα 
από τα όρια του καλώς νοουμέ- 
νου καθήκοντος, υπό την καθοδή
γηση του Δ/ντού της Α.Δ. Ξάνθης 
κατόρθωσαν να συλλάβουν επι
κίνδυνο κλέφτη κατά την στιγμή 
που αυτός την 4-5-1988 και ώρα 
21.20' έκανε απόπειρα διαρρήξε- 
ως διαμερίσματος.
ΑΠΛΟΥΣ ΕΠΑΙΝΟΣ απενεαήθη 
στους Αστυνόμο Α' ΜΠΑΤΡΑΜΑ- 
ΚΗ Γεώργιο Αστυνόμο Β' ΜΠΟ- 
ΖΙΚΗ Κων/νο, Ανθ/μο ΔΕΜΕΡΤΖΗ 
Γεώργιο, και στους αστυφύλακες 
ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΗ Γεώργιο, ΔΙΑΜΑΝ- 
ΤΙΔΗ Ιωσήφ, ΜΠΟΥΤΣΟΥΚΙΔΗ 
Ιωάννη, ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ Αριστο- ’ 
τέλη και ΧΑΤΤΑ Ιωάννή, γιατί υ- 
πηρετούντες στο Τμήμα 
Ασφαλείας Δράμας, εργάσθηκαν 
φιλότιμα, μεθοδικά, δραστήρια, 
με εξαιρετικό ζήλο και πέραν του 
καλώς εννοουμένου υπηρεσιακού 
καθήκοντος με επιμονή και εύ
στοχούς χειρισμούς, ύστερα από 
πολυήμερη παρακολούθηση, πέ- 
τυχαν να συλλάβουν την 
24-4-1988 και ώρα 17.00', στο 15ο 
χιλιόμετρο της Ε.Ο. Δράμας - 
Θεσσαλονίκης τους α) Μ.Σ. σεση
μασμένο, από τους μεγαλύτερους 
καλλιεργητές και εμπόρους ινδι
κής κάνναβης που πρόσφατα α- 
ποφυλακίσθηκε με εγγύηση, ενώ 
εκρατείτο στις φυλακές Κομοτη
νής για δύο (2) περιπτώσεις εμπο
ρίας 5.500 χ ιλ /μ ω ν  ινδ ικής 
κάνναβης και β) Α.Γ., ενώ μετέφε
ραν με το υπ’ αριθ. ΚΙ-2177 Ι.Χ.Φ. 
αυτοκίνητο του δευτέρου, δύο (2) 
χιλιόγραμμα και εκατόν πενήντα

(150) γραμμάρια ινδικής κάννα
βης αρίστης ποιότητας σε φούν
τα. Η κατασχεθείσα ποσότητα, 
σύμφωνα με πληροφορίες μετα
φέρονταν στη Θεσσαλονίκη όπου 
επρόκειτο να πωληθεί σε άγνω
στα άτομα, προσφέροντας έτσι ε
ξαιρετική υπηρεσία στη Δημόσια 
Ασφάλεια, αποσπώντας τα ευμε
νή σχόλια του κοινού για την Υ
πηρεσία.

ΕΠΑΙΝΟΣ απενεμήθη στον αστυφύ
λακα ΔΕΡΜΠΩΚΗ Σπύρο, γιατί υ
πηρετώντας στο Αστυνομικό 
Τμήμα Ιτέας-Φωκίδας, κατά την ε
κτέλεση των υπηρεσιακών του 
καθηκόντων, επέδειξε προθυμία, 
ζήλο και θάρρος, με αποτέλεσμα 
τις νυκτερ ινές ώρες της 
21/22-5-1988, που ήταν διαταγμέ
νος σε υπηρεσία «Επιτήρηση ευ
παθών στόχων» εντός της πόλης 
Ιτέας, εντόπισε νεαρό άτομο το ο
ποίο προηγουμένως είχε αφαιρέ- 
σει από σταθμευμένο αυτοκίνητο 
ιδιώτη τους τέσσερες τροχούς 
του, και το οποίο στη συνέχεια 
τράπηκε σε φυγή με το Ι.Χ. αυτο
κίνητό του και τους κλαπέντες 
τροχούς, πλην όμως χάρις στην 
παρατηρητικότητα του Αστυφύ
λακα συνελήφθη εντός ολίγων ω
ρών και παραπέμφθηκε 
αρμοδίως, προκαλώντας με την 
εύστοχη αυτή ενέργειά του τα ευ
μενή σχόλια των κατοίκων της Ι
τέας, προς το άτομό του, αλλά και 
προς το Σώμα της Ελληνικής Α
στυνομίας γενικότερα. 
Α μο ιβα ίες  μεταθέσεις :

Επιθυμούν να μετατεθούν αμοιβαία:
(1) Ο αστυφύλακας Νικόλαος ΘΕΟ- 

ΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ από Α.Τ. Λεχαι- 
νών σε οποιαδήποτε υπηρεσία 
της Α.Δ. Α χα ιός (τηλέφωνα 
061-339.071 ή 0623-23.333).

(2) Ο αστυφύλακας ΒΡΕΤΤΟΣ Πανα
γιώτης από Α.Δ. Ηλείας σε υπη
ρεσία της Γ.Α.Α.Α (τηλέφωνο 
0261-95.084).

(3) Ο αστυφύλακας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
Ηλίας από το Δ' Α.Τ. Αθηνών σε 
Υπηρεσία των Α.Δ. Φθιώτιδας, 
Φωκίδας, Εύβοιας, στο Καρπενή
σι ή Βόλο.
Ο υπαστυνόμος Β' ΧΟΥΡΜΟΥΣΗΣ 

Ιωάννης του Εμμανουήλ που υπηρε
τεί το Α.Τ Καλαμακίου Αττικής, επιθυ
μεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό 
του που υπηρετεί στις Κυκλάδες ή 
Σποράδες.
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ 

ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΕΟΚ.

Με σκοπό την προσαρμογή της 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις των 
οδηγιών της ΕΟΚ, περί καθιερώσεως 
κοινοτικής άδειας οδήγησης και 
περί στοιχειώδους καταρτίσεως 
ορισμένων οδηγών οχημάτων οδι
κών μεταφορών, καθορίστηκε από 
το υπουργείο Μεταφορών και επι
κοινωνιών νέος τρόπος θεωρητικής 
(γραπτής) και πρακτικής εξέτασης 
των υποψηφίων οδηγών αυτοκινή
των και μοτοσυκλετών. των οδηγών 
που επιθυμούν μετατροπή της 
άδειός τους σε επαγγελματική ή την 
επέκτασή της σε ανώτερη κατηγο
ρία καθώς και των επανεξεταζομέ- 
νων για οποιοδήποτε λόγο οδηγών, 
ως εξής:

Άρθρο 1

Θεωρητική (γραπτή) εξέταση

1. Οι ενδιαφερόμενοι για την από
κτηση άδειας οδήγησης αυτοκινήτων και 
μοτοσικλετών υποβάλλονται σε θεωρη
τική (γραπτή) εξέταση για να διαπιστωθεί 
αν έχουν την απαιτούμενη γνώση και 
κατανόηση των θεμάτων, που απαρι- 
θμούνται στις παραγράφους 2 και 3 του 
παραρτήματος II του Π.Δ. 255/1984 (ΦΕΚ 
100/Τεύχος Α/8-7-1984).

2. Η διαπίστωση των παραπάνω γνώ
σεων γίνεται με τη συμπλήρωση εντύπου 
ερωτηματολογίου, που περιέχει 25 ερω
τήσεις ΚΟΚ. Στους υποψήφιους για 
επαγγελματική άδεια οδήγησης, μέχρι 
πλήρους εφαρμογής των διατάξεων του 
άρθρου 4 του Π.Δ. 255/1984 που προ
βλέπουν τη θέσπιση του πιστοποιητικού 
επαγγελματικής ικανότητας, δίδεται 
προς συμπλήρωση, επιπλέον και άλλο 
έντυπο ερωτηματολόγιο, που περιέχει

δώδεκα (12) ερωτήσεις σχετικές με τη 
μηχανολογική συγκρότηση και λειτουρ
γία του αυτοκινήτου.

3. Στη γραπτή εξέταση ο υποψήφιος 
θεωρείται ότι επέτυχε αν απαντήσει σω
στά στις 24 ερωτήσεις, αν πρόκειται για 
ερωτηματολόγιο του ΚΟΚ και στις 11 
ερωτήσεις, αν πρόκειται για ερωτηματο
λόγιο της Μηχανολογίας.

4. Η γραπτή εξέταση διεξάγεται σε ει
δικό χώρο της Υπηρεσίας και διαρκεί 20’ 
για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
των 25 ερωτήσεων ΚΟΚ και 15' για τη 
συμπλήρωση των ερωτηματολογίου των 
12 ερωτήσεων (μηχανολογίας).

6. ο  αποοριπτόμενος στη γραπτή εξ- 
έτατ ει δικαίωμα επανεξέτασης μετά 
από τρι. ντα (30) ημέρες από την επο
μένη της απόρριψής του και μόνο στην 
κατηγορία των ερωτηματολογίων που 
απορρίφθηκε.

7. Ο υποψήφιος, που καταλαμβάνεται 
ν' ντιγράφει ιε οποιοδήποτε τρόπο ή 
να συνεργάςεται με άλλο υποψήφιο 
θεωρείται ότι απέτυχε και έχει δικαίωμα 
επανεξέτασης μετά την παρέλευση έξι 
(6) μηνών.

8. Υποψήφιος που επέτυχε στη θεωρη
τική εξέταση υπόκειται σ’ επανεξέταση 
αν, από τη ημερομηνία που εξετάστηκε 
και επέτυχε, παρήλθε διάστημα ενός (1) 
έτους, χωρίς στο μεταξύ να προσέλθει 
για πρακτική εξέταση.

Άρθρο 2

Απαλλαγή από τη θεωρητική εξέταση

Απαλλάσονται από την κατά το προη
γούμενο άρθρο θεωρητική εξέταση:

α) Κάτοχοι ισχύουσας άδειας οδήγη
σης μοτοσικλέτας που επιθυμούν ν' 
αποκτήσουν άδεια οδήγησης αυτοκινή
του και αντιστρόφως.

6) Κάτοχοι ισχύουσας ερασιτεχνικής 
άδειας οδήγησης αυτοκινήτου που επι
θυμούν ν' αποκτήσουν επαγγελματική 
άδεια (απαλλάσσονται από τη θεωρητική 
-  γραπτή εξέταση στα σήματα του ΚΟΚ 
και υποβάλλονται μόνο σ' εξέταση επί' 
των θεμάτων της μηχανολογίας).

γ) Κάτοχοι ισχύουσας ξένης άδειας 
οδήγησης (οριστικής και όχι προσωρινής 
ή διεθνούς) και

δ) Κάτοχοι άδειας οδήγησης, που έχει 
εκδοθεί από στρατιωτική υπηρεσία ή από 
υπηρεσία των σωμάτων ασφαλείας στο 
όνομα αξιωματικών. υπαξιωμ~τικών και 
οπλιτών, μόνο κατά το διάστημα της θη
τείας ή υπηρεσίας τους.

Άρθρο 3

Εξέταση (θεωρητική) αγραμμάτων, κω
φαλάλων και ξένων

1. Οι αγράμματοι, υποψήφιοι για την 
απόκτηση άδειας οδήγησης αυτοκινή
των οχημάτων και μοτοσικλετών, υπο
βάλλονται σε θεωρητική εξέταση ως 
εξής:

α) Η εξέταση (θεωρητική) των αγραμ
μάτων υποψηφίων ενεργείται σε ορισμέ
νες ημέρες κατά μήνα, ενώπιον δύο (2) 
υπαλλήλων της οικείας Υπηρεσίας Συγ
κοινωνιών, που ορίζονται κάθε φορά από 
τον οικείο Νομάρχη.

β) Κατά την εξέταση, σε κάθε υποψή
φιο επιδεικνύεταιη εικόνα ή το σήμα του 
ερωτηματολογίου και διαβάζεται από 
τον υπάλληλο η ερώτηση με τρόπο ώστε 
ο υποψήφιος να την αντιληφθεί πλήρως. 
Οι απαντήσεις, που δίδονται από τον 
υποψήφιο, σημειώνονται από τον εξετα
στή στην αντίστοιχη θέση του ερωτημα
τολογίου.

γ) Μετά την εξαγωγή του αποτελέσμα
τος της εξέτασης υπογράφεται το φύλλο
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ερωτηματολόγιο και από τους δύο εξ
εταστές και παραδίδεται στην αρμόδια 
Υπηρεσία.

2. Ως αγράμματοι θεωρούνται και οι 
υποψήφιοι εκείνοι, οι όποιοι κατέχουν 
ενδεικτικό πρώτης και δεύτερης τάξης 
σχολείου στοιχειώδους εκπαίδευσης 
(δημοτικού). Το γεγονός αυτό αποδει- 
κνύεται με το αντίστοιχο αποδεικτικό 
σπουδών ή από το σχετικό απολυτήριο 
στρατού ή από άλλο επίσημο έγγραφο 
δημόσιας αρχής.

Στην περίπτωση που είναι αδύνατη η 
προσκόμιση ενός από τα παραπάνω 
στοιχεία θα δηλώνεται από τον αγράμ
ματο υποψήφιο οδηγό με υπεύθυνη δή
λωση του Ν.Δ. 105/69 ότι είναι αγράμμα
τος ή ποιας τάξης (σχολείου δημοτικού) 
είναι απόφοιτος.

3. Οι υποψήφιοι που είναι κωφάλαλοι 
και αγράμματοι εξετάζονται με την 
παραπάνω διαδικασία με την παρουσία 
διερμηνέων κωφαλάλων.

4. Οι κάτοχοι άδειας οδήγησης γεωρ
γικού μηχανήματος επί της οποίας 
υπάρχει η ένδειξη «ΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ» όταν 
ζητούν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ή 
μοτοσικλέτας υποχρεούνται να εξετα- 
σθούν θεωρητικά σύμφωνα με την παρα
πάνω διαδικασία.

5. Οι υποψήφιοι ξένοι υπήκοοι, που δεν 
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, μέχρι 
της εκτυπώσεως ξενόγλωσσων ερωτη
ματολογίων. εξετάζονται επίσης με την 
παραπάνω διαδικασία με τη βοήθεια 
διερμηνέα.

'Αρθρο 4

Πρακτική εξέταση

1. Η πρακτική εξέταση, η οποία γίνεται 
πάντοτε μετά την επιτυχή θεωρητική εξ
έταση του προηγούμενου άρθρου, δια- 
κρίνεται στις εξής δύο φάσεις:

Α: ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟΥΣ ΕΛΙΓΜΟΥΣ

Β ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ

2. Μέχρι να εξευρεθούν και διαμορ
φωθούν από τις Υπηρεσίες οι κατάλληλοι 
χώροι, στους οποίους θα πραγματο
ποιείται ξεχωριστά η εξέταση της Α φά
σης. σύμφωνα με όσα θα ορισθούν με 
απόφασή μας, η πρακτική εξέταση των 
υποψηφίων διενεργείται σε κατοικημέ- 
νες περιοχές και έξω από αυτές, σε δρό
μους ταχείας κυκλοφορίας ή εθνικούς ή 
επαρχιακούς. Κατά την εξέταση ελέγχε
ται η ικανότητα του υποψηφίου να οδη
γεί το όχημα, στο οποίο εξετάζεται, με 
άνεση και ασφάλεια.

Για το αντικείμενο της πρακτικά εξ
έτασης, τη σειρά διεξαγωγής των (ιμέ
ρους δοκιμασιών και τη διάρκεια της εξ
έτασης, εφαρμογής έχουν τα σημεία 5, 6,

7 και 8 του παραρτήματος II του Π.Δ. 
255/1984 και η εκδοθησομένη λεπτομε
ρειακή επί του θέματος εγκύκλιός μας,

3. Οι απορριπτόμενοι κατά την πρα
κτική εξέταση έχουν δικαίωμα επανεξέ
τασης μετά την παρέλευση τριάντα (30) 
ημερών, τουλάχιστον, από την επομένη 
της απόρριψής τους. Αν όμως η απόρ
ριψη γίνει για ορισμένα σφάλματα, που 
από τη φύση τους δικαιολογούν σύντομη 
επανεξέταση και τα οποία θα καθορι- 
σθούν με εγκύκλιο, δικαιούνται να ζητή
σουν αμέσως μόλις τους ανακοινωθεί το 
αποτέλεσμα, επανεξέταση από δευτε
ροβάθμιο όργανο (επιθεωρητή). Η δευ
τεροβάθμια εξέταση ενεργείται την 
επομένη ημέρα εξέτασης υποψηφίων.

Οι απορριπτόμενοι κατά τη δευτερο
βάθμια εξέταση έχουν δικαίωμα νέας εξ
έτασης από πρωτοβάθμιο όργανο, μετά 
την παρέλευση τριών (3) μηνών από την 
ημέρα της απόρριψης.

4. Οι μη εμφανιζόμενοι την προγραμ
ματισμένη ημέρα και ώρα για την πρα
κτική εξέτασή τους, έχουν δικαίωμα 
προσδιορισμού νέας ημερομηνίας εξ
έτασης που θ απέχει 30 τουλάχιστον 
ημέρες από την ημερομηνία που δεν 
προσήλθαν στην πρωτοβάθμια εξέταση 
ή 3 μήνες από την ημέρα που δεν προσ
ήλθαν στην δευτεροβάθμια εξέταση.

5. Η πρακτική εξέταση των ενδιαφερο
μένων για επέκταση της αδείας τους στις 
κατηγορίες Γ'. Δ' και Ε' καθώς και των 
επανεξεταζομένων, για οποιοδήποτε 
λόγο, στα οχήματα των κατηγοριών αυ
τών, γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
ανωτέρω. Οι τυχόν ιδιαιτερότητες που 
δικαιολογούνται κατά την πρακτική εξ
έταση σε οχήματα των κατηγοριών αυ
τών λόγω όγκου, δυνατοτήτων κ.λπ. θα 
ρυθμισθούν με εγκύκλιό μας.

6. Η πρακτική εξέταση των υποψηφίων 
μοτοσικλετιστών γίνεται σε οποιαδή
ποτε μοτοσικλέτα κυβισμού τουλάχι
στον 120 κ.ε. που έχει άδεια, πινακίδα 
αριθμού κυκλοφορίας και ασφαλιστήριο.

Η παράσταση του εκπαιδευτή κατά την 
εξέταση των μοτοσικλετιστών, δεν είναι 
υποχρεωτική. Κατά την εξέταση αυτή, 
που γίνεται σε ειδικό ελεύθερο χώρο 
ελέγχεται η ικανότητα του υποψηφίου 
να ισορροπεί με ευχέρεια και άνεση 
πάνω στο κινούμενο αργά (με ταχύτητα 
βηματισμού 6 χιλιομέτρων περίπου) 
όχημα επί ευθείας μήκους 20 μέτρων 
τουλάχιστον και πλάτους 30 εκατοστών.

Επίσης ελέγχεται η ικανότητα επιτα- 
χύνσεως του δικύκλου με κανονική αλ
λαγή ταχυτήτων, σε ευθεία πορεία μέσα 
στον ειδικό χώρο στον ίδιο διάδρομο των 
εξετάσεων, καθώς επίσης και η αντί
δραση του υποψηφίου σε απότομη 
στάση (διαδικασία φρεναρίσματος).

Τέλος ελέγχεται η ικανότητα πραγμα
τοποίησης ελιγμών (οκταριών) σε περι
ορισμένο χώρο.

Οι ελιγμοί αυτοί (τρεις πλήρεις) πρα
γματοποιούνται ανάμεσα σε τρία, σημεία 
ίσης απόστασης μεταξύ τους (4,50 μέ
τρων) σε ευθεία μήκους 9 μέτρων.

Οι ελιγμοί (οκτάρια) πρέπει να είναι, 
κατά το δυνατόν, συμμετρικοί και να επι
τυγχάνονται. σε πλάτος, όχι μεγαλύτερο 
των 2,25 μέτρων εκατέρωθεν των τριών 
σημείων (συνολικό πλάτος ελιγμού -  
οκταριού -4 .5 0  μέτρα).

Πριν από κάθε αλλαγή κατευθύνσεως 
καθώς και όταν πρόκειται να σταματήσει, 
ο εξεταζόμενος δίνει ανάλογο σήμα με 
τους δείκτες κατεύθυνσης (φλας) και αν 
δεν λειτουργούν με το χέρι (δεξί ή αρι
στερό αναλόγως).

Οι εξεταζόμενοι, κατά την εξέταση, 
πρέπει να έχουν τα μεσαία φώτα της μο
τοσικλέτας αναμμένα και να φορούν 
κράνος δικυκλιστού εγκεκριμένου τύ
που, ευθύνη του εξεταζόμενου.

7. Η εξέταση αυτών που έχουν σοβαρή 
αναπηρία γίνεται απαραίτητα από υπάλ
ληλο τεχνικό ειδικότητας μηχανολόγου 
κλάδου ΠΕ ή ΤΕ.

Εφόσον κρίνονται ικανοί για τη οδή
γηση του οχήματος γράφεται από τον 
εξεταστή στο δελτίο εκπαιδεύσεως και 
εξετάσεως καθώς και στην άδεια από τη 
γραμματεία η ένδειξη «Η πάθηση δεν 
εμποδίζει την ασφαλή οδήγηση του 
........... (ή τω ν)................ αριθμού κυκλο
φορίας αυτοκινήτου, στο οποίο (ή στα 
οποία) εξετάσθηκε και το οποίο (ή τα 
οποία) έχει τις εξής διασκευές

Αν η εξέταση γίνεται σε αυτόματο αυ
τοκίνητο θα αναγράφεται η ένδειξη «Η 
πάθησή του δεν εμποδίζει την ασφαλή 
οδήγηση αυτόματου μόνον αυτοκινή
του».

8. Η εξέταση των κωφαλάλων διενερ- 
γείται σε όχημα, το οποίο πρέπει απαραί
τητα να είναι εξοπλισμένο με καθρέπτες 
τοποθετημένους στο δεξιό και αριστερό 
μέρος του οχήματος, επιπλέον εκείνου 
(εσωτερικού καθρέπτη)που προορίζεται 
για την οπίσθια ορατότητα.

Επίσης το όχημα που χρησιμοποιείται 
για την εξέταση κωφαλάλων πρέπει να 
φέρει οπωσδήποτε το διεθνές ειδικό 
σήμα Κωφών -  Βαρυκόων (σχηματική 
παράσταση αυτιού). Το σήμα αυτό απα- 
ραιτήτως πρέπει να υπάρχει και σε κάθε 
όχημα, που οδηγείται από κωφάλαλο 
επικολλημένο στο πίσω και πάνω αρι
στερό μέρος του τζαμιού (παρ -  πριζ).

Η παραπάνω απόφαση εφαρμόζε
ται από 13-6-88,
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

* Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, Α, 133/1988

ΝΟΜΟΙ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1 7 8 9

Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την καταστολή της τρομοκρα
τίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Ά ρθρο πρώτο

Κερώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 
1 του Σΐυντάγματος η Ευρωπαϊκή Σ ύ μ ^ Ό  Ύια *·ατο:- 
στολή της τρομοκρατίας, ποιο υπογράφrposi στο· Στρασβούργο 
στις 27  Ιανουάριου 1977 με την επιφύλαξη ότι «η Ελλαδα 
δηλώνει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 13 της Ευρωπαϊκής Σύμ
βασης για την καταστολή της τρομοκρατίας ότι επιφυλάσ
σεται του δικαιώματος, υπό τους όρους της παρ. 1 αυτου 
του άρθρου, να αρνηθεί την έκδοση για κάθε έγκλημα από- 
τα αίπαριθμούμενα στο: άρθρο 1 της σύμβασης αυτής, ειφ’ όσο* 
ο φερόμενος ως δράστης διώκεται- για την υπέρ της ελευ
θερίας δράση του».

Το κείμενο της σύμβασης σε πρωτότυπο στη γαλλική γλώσ
σα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξή ς:

Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ  Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

Γ ΙΑ  ΤΗ Ν  Κ Α Τ Α Σ Τ Ο Λ Η  Τ Η Σ  Τ Ρ Ο Μ Ο Κ Ρ Α Τ ΙΑ Σ

Τα κράτη - μέλη του Συμβουλίου της Ευρωπ -ο . υπο
γράφουν αυτήν τη Σύμβαση,

Θεωρώντας ότι σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης εί
ναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ενότητας μετα
ξύ των μελών του,

Συνειδητοποιώντας την αυξανόμενη ανησυχία από· τον πολ
λαπλασιασμό των πράξεων τρομοκρατίας

Επιθυμώντας να ληφθούν αποτέλεσμα.·;;·/..·· ,.ετρ.ν προ 
μενού οι δράστες τέτοιων πράξεων να μη διαφεύ'Όυν τη δί
ωξη και τιμωρία,

Έχοντας την πεποίθηση, ότι η έκδοση είναι ένα ιδιαίτε 
ρ·α αποτελεσματικό μέσο για τη ; επίτευξη αυ:ου του σκο
πού,

Αποφασίζουν τα ακόλουθα:

Ά ρ θρ ο  I

Για τις ανάγκες της έκδοσης μεταξύ των συμβαλλόμε
νων κρατών, κανένα από τα κατωτέρω αναφερόμενα εγκλή

ματα δε θα θεωρείται πολιτικό ή έγκλημα συναφές προς 
πολιτικό έγικλημα ή έγκλημα που εμπνέετα: από πολιτικά 
κίνητρα:

α) τα εγκλήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
σύμβασης για την καταστολή της παράνομης κατάληψης α
εροσκαφών, που υπογράφηκε στη Χάγη στις 16 Δεκεμβρίου
1970,

6) τα εγκλήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της 
σύμβασης για τη ; καταστολή παράνομων πράξεων που στρέ
φονται κατά της ασφάλεια; της πολιτικής αεροπορίας, που

υπογράφηκε στο Μόντρεαλ στις 2 3  Σεπτεμβρίου 1971 ,

γ ) τα σοβαρά εγκλήματα που συνίσταινται σε προσβολή 
κατά της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της ελευθε
ρίας διεθνώς προστατευοιμένων προσώπων συμπεριλαμβανο
μένων των διπλωματικών αντιπροσώπων,

δ) τα εγκλήματα που περιλαμβάνουν την απαγωγή, τη 
σύλληψη ομήρων ή την αυθαίρετη κατακράτηση,

ει) τα εγκλήματα που περιλαμβάνουν τη χρήση βομβών, 
χειροβομβίδων, ρουκετών, αυτόματων πυροβόλων όπλων ή ε
πιστολές ή δέματα π αγί δεόμενα. κατά' το υ.έττο που αυτή 
η χρήση συνιστώ κίνδυνο προσώπων.

στ) η απόπειρα διάπραξης ενός από τα ανωτέρω εγκλή
ματα ή η συμμετοχή σ’ αυτά τόσο ως συναυτουργού όσο και 
ως σύνεργού προσώπου το οποίο δια-ράττει ή αποπειράται 
να διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα.

Ά ρθρο 2

1. Για τις ανάγκες της έκδοσης μεταξύ των συμβαλλόμε
νων κρατών, ένα συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να μη θεω
ρήσει ως πολιτικό έγκλημα ή έγκλημα συναφές προς τέτοι
ου είδους παραβίαση ή έγκλημα π:ε εμπνέετα: από πολιτικά 
κίνητρα κάθε σοβαρή πράξη βίας .-ου ' πραβλέπετα: στο
άρθρο 1 και η οποία στρέφεται ,κατά της ζωής, της σωμα
τικής ακεραιότητας ή της ελευθερίας προσώπων.

2. Το αυτό ισχύει για κάθε σοβαρή πράξη κατά της πε
ριουσίας. εκτός από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 1. όταν 
αυτή προκαλεί ομαδικό κίνδυνο προσώπων.

3. Το ίδιο θ·α ισχύει για την απόπειρα διάπραξης ενός 
από τα ανωτέρω εγκλήματα ή για τη συμμετοχή τοσο ως 
συναυτουργού όσο και ως σύνεργού ενός προσώπου το οποίο δια- 
πράττει ή αποπειράται να διαπράξει ένα τέτοιο έγκλημα.

Ά ρθρο 3

Οι διατάξεις όλων τιον συνθηκών και συμφωνιών για έκ
δοση που εφαρμόζονται μεταξύ των σκιβ·αλ κομενων κρσ, .ν 
συμπεριλαμβανομένης και της Ευρωπαϊκής σύμβασης έκτυ

πης τροποποιούνται αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των 
συμβα'λλομένων κρατών κατά το μέτρο που αυτε; είναι ασυμ
βίβαστες προς την παρούσα σύμβαση.

Ά ρθρο 4
Για τις ανάγκες αυτής της σύμβασης και εφ’ όσον ένα ο?πό

τα προβλεπόμενα στα άρθρα 1 ή 2  εγκλήματα δε; πε; 
λαμβάνεται μεταξύ των αναγραφόμενων περιπτώσεων εκ ;, 
σης σε μια συμφωνία ή σύμβαση έκδοσης που ισχύει μεσά
των συμβαλλόμενων κρατών, θεωρείται ότι περιλαμβάνεται 
σ' αυτή.

Ά ρθρο 5

Καμιά διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν πρέπει να 
ερμηνεύεται ως συνεπαγομένη υποχρέωση έκδοσης, αν το κρά
τος από το οποίο ζητείται η έκδοση έχει ουσιώδεις λόγους 
να πιστεύει ότι η αίτηση έκδοσης, που βασίζεται σε παραδ: 
ση που προβλέπεται στα άρθρα 1 ή 2, έχει υποβληθεί μ : 
σκοπό τη δίωξη ή τον κολασμό ενός προσώπου εξαίσιας τη:·
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φϋ/.ής. θρησκείας. ιθαγένειας ή των πολιτικών φρονημάτων 
η οτι η θέση του προσώπου αυτού κινδυνεύει να καταστεί χει
ρότερη εξαιτίας το» ενός ή το» άλλο» από τους λό-'ου- αυ
τούς.

Ά ρ θρ ο  6

1. Κ άθε συμοαιλλομενο κράτος παίρνει τζ  απαοαισητα - 
'p a  για την εγκαθίδρυση της ποινικής δικαιοδοσίας' 
ζ.ά^ε έγκλημα που -ροβλέ-εται στο άρθρο ! - r;  ■·· '  - ----------------- w r ^ v f  ■; J  W T j'V  K i v l V i .  ; ω -

ση κατα την οποία ο φερόμενος ως δράστης του εγκλήματος 
βρίσκεται στο έδαφος το» και το κράτος αυτό οεν τον εκίί- 
'V  ;;ετά ττ) λιίΨ>) I*1* ?  αίτησης έκδοσης από άλλο συυυβαλ- 
λομενο κράτος του οποίου η ποινική δικαιοδοσία στησίζετα: 

δ.ζ^ζςείς που υφισταντζι επίσης y.zt σττ- νοντθ ~ σ ί a -r*j 
κράτους απο το οποίο ζητείται η έκδοση.

^  παρούσα συμσαση οεν απόκλειει οποιαάήποτε ποινική 
-ίκαιοδοσια που ασκείται σύμφωνα με τα εσωτερικά δίκαια.

του
πεοί?

;·:ζ
τω-

Ά ρ θρ ο  7

F-'z συιμβζλλομενο κράτος στο έδαφος το» οποίου ανοσ/.α- 
Κύπτεται ο^φερόμενος ως δράστης κάποιου εγκλήματος από 
τα -ροδλεπόμενα στο άρθρο 1 και το οποίο έχει λάβει αίτη
ση νκοοσης υπο ^τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 
χοιρ-άγραφο 1 τοο άρθρο» 6, sxp’ όσον δεν πρόκειται να εκδώσει 
τον όποχτο για την τέλεση το» εγκλήματος δράστη παρα- 
-εμπε: την υπόθεση χωρίς καμιά εξαίρεση και χωρίς αδι
καιολόγητη καθυστέρηση στις αρμόδιες αρχές για την άσκη
μη ·ης ποινικής δίωξης. Οι αρχές αυτές αποφασίζουν υπό 
τ-ς ιοιες προϋποθέσεις που ισχύουν για κάθε έγκλημα σοβα- 
ρήΐ μορφής σύμφωνα με την εσωτερική τους νομοθεσία.

Ά ρ θρ ο  8

1. Τα συμβαλλόμενο κράτη παρέχουν την όσο το δυνατό
ευρυτερη δικαστική συνδρομή για ποινικές υποθέσεις σε όλες 
τις διαδικασίες που σχετίζονται με τα εγκλήματα που προ- 
ίλεπονται στο άρθρο 1 ή 2. Σ ε κάθε περίπτωση, εφαρμό
ζεται ως προς τη δικαστική συνδρομή η νομοθεσία του κρά
τους προς το οποίο απευθύνεται η αίτηση έκδοσης. Π άντω ς  
η δικαστική συνδρομή δεν μπορεί να γίνει αντικείμενο άρνη- 
τηί λ -  μόνη τη δικαιολογία ότι αφορά ένα πολιτικό έγκλη
μα ή ένα έγκλημα συναφές, με ένα τέτοιο έγκλημα ή έγκλγμα 
που υποκινείται απο πολιτικά αίτια.

2 . Καμιά διάταξη της παρούσας σύμβασης δεν μπορεί να 
ερμηνευτεί ως συνεπαγόμενη υποχρέωση παροχής της δικα
στικής συνδρομής. εάν το κράτος προς το οποίο απευθύνετα· 
η αίτηση έχει σοβαρούς λόγους να πιστεύει ότι η αίτηση 
δικαστικής συνδρομής που βασίζεται σε έγκλημα που προ- 
βλεπεται στο άρθρο 1 ή 2 υπόβλήθηκε με σκοπό τη δίωξη 
η τον κολασμό ενός προσώπου εξαιτίας της φυλής του, 
θρησκείας, εθνικότητας ή πολιτικών πεποιθήσεων ή ότι η 
θέση αυτού του προσώπου κινδυνεύει να καταστεί χειρότερη 
εξαιτίας του ενός ή του άλλου από τους λόγους αυτούς.

3. Οι Ιοιαταξεις όλων των συμφωνιών και συτμβάσεων δι
καστικής συνορομης σε ποινικές υποθέσεις, που εφαρμόζονται 
μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών συμπεριλοιμόανομένης 
/.ζ: ;ης ευρωπαϊκής σύμβασης δικαστικής συνδρομής σε 
,.οινικες υποθέσεις, τροποποιούνται όσο αφορά στις σχέσεις 
μεταςυ των συμβαλλόμενων κρατών κατά το μέτρο που αυτές 
εινζ: ασυμβίβαστες με αυτήν τη σύμβαση.

Ά ρ θρ ο  9

1. Η Ευρωπαϊκή Επ.ιτροπή για τα Ποινικά. Προβλήμα
τα του Συμβουλίου της Εμρώπης παρακολουθεί την εκτέλε-

της παρούσας σύμβασης.

2. Η Βττιτροχη διευκολύνει ε7τιο·ης? όττου O'Tcccpy&i
^νοτγχ,η, τη ςιλιχη διε'λ^ετησ'η δυσ^έρειοτς η οττο(̂

■ >2 τ.ραεχι>τ:τ·ε αχό την εκτέλεση της σνμ.'β>ασης.

Άρ-^ρο 10

1. Κ ά θε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών που 
αφορά την ερμηνεία ή  εφαρμογή της παρούσας σύμβασης που 
δε ρυθμίζεται στο πλαίσιο της παραγράφου 2  του άρθρου 
9, θα  υποβάλλεται σε διαιτησία με αίτηση ενός από τα μέρη 
στη^διαφορ» 'Κάθε 'μέρος θ α  υποδεικνύει ένα διαιτητή και 
οι δύο διαιτητές θ α  υποδεικνύουν έναν τρίτο δ.αιτητή. Αν 
μ^σα σε προθεσμία τριών, μηνών απο της υποβολής της 
αίτησης για. διαιτησία το ένα από τα μέρη δεν προβαίνει 
στην υπόδειξη διαιτητή, αυτός θ α  διορίζεται με αίτηση του 
άλλου ίμερους, απο τον Πρόεδρό το» Ευρωπαϊκού Δικαστη
ρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αν ο Πρόεδρος του Ευρω
παϊκό» Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων είναι υπήκοος 
ενός απο τα μέρη στη διαφορά, η υπόδειξη του διαιτητή θα  
ανατίθεται στον Αντιπρόεδρο του Δικαστηρίου ή αν ο Αντι
πρόεδρος είναι υπήκοος ενός από τα μέρη στη διαφορά, στο 
αρχαιότερο μέλος του Δικαστηρίου, τ« οποίο δεν είναι υπή,- 
κοος ενός από τα μέρη στη διαφορά. Η ίδια διαδικασία θα  
εφαρμόζεται στην περίπτωση κατά τηρ οστοία οφ δύα διαιτη
τές δίε συμφωνηοομν στην εκλογή που τρίτου διαιτητή,.

2 . J ο Διαιτητικό Δικαστήριο θα  αποφασίσει για τη διαδι
κασία του. Οι αποφάσεις του θ α  λαμβάνοντα: κατά πλιειο- 
ψηφία. Η απόφασή του θ α  είναι οριστική.

Αρθρο 1 ί

I. Η σύμβαση αυτή είναι ανοικτή για υπογραφή από τζ 
ατη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τπόκειται σε 

επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση. Τα έγγραφα επικύρωσης, 
πποδοχής ή έγκρισης θα  κατατίθενται στο Γενικό Γραμμα
τέα του Συμβουλίου της Ευρώπης.

2; Η σήεβαση ή.α μ ρ χ ί* : να ισχύσει μετά παρέλευση τριών 
[ λ ^ ^ χ  <7;  ̂ x μτ2 $ ·είτ;ς το,ά τρίτοι εγγράφ0'.
επ'.χΰρω-τ,ς. a-occ'/ή ς  ή έγχριτη,ς.

ο. Ω ς προς το κράτος τ» οποίο υπέγραψε και το οποίο θα  
κυρώσει, απκεχΰει η εγκρίνει τη αύμβαση μεταγενέστερα. 
α·υτή θ α  αρχίσει να ισχύει, ως προς αυτό, τρεις μήνες μετά 
την ημερομηνία κατάθεσης των εγγράφων της επικύρωσης, 
ππ-αάβχής ή έγκρνσης.

Ά ρ θρ ο  δεύτερο

U: ελληνικό: ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς 
και αλλοδαπούς για ό.άθε έγκλημα που προόλέπεται στο άρ
θρο 1 της σύμβασης υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο 
άρθρο 0 αυτής.

Αρθρο τρίτο

II ισχύς αυτου του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
ττην εφημερίδα της Κυβερνήσεως και της σύμβασης που 
κυρώνεται από την ημερομηνία που ορίζει το άρθρο ) ] πα:
3 αυτής.

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυ
βερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 16 Ιουνίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

654



ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ /
Σ Τ Α Υ Ρ Ο Λ Ε Ξ Ο

Οριζόντια:

1 Συνηθισμένα μας προβλήματα.
2. Πατέρας... της πάπισσας Ιωάννας

- Ο Νικόλαος ξεΚιΚά (αντ.).
3. Δίνει επίθετο στο μέλι - Αριθ

μητικό.
4. Αξέχαστος συνθέτης μας (με 

άρθρο).
5. Σχετική με τις Φερόες (γεν.)

-  Έτσι... των λατινομαθών.
6. Βουνό και στοιχείο δικαιοπραξίας

- Ο σύζυγος της Μάρπησσας.
7. Ξένη αποστολή - Ερωτική... ε

πίθεση.
8. Κωμωδία του Αριστοφάνη - Εβραϊ

κό όνομα (αντ.).
9. Τόπος του Αιήτη - Θυμίζει Βαν

Γκογκ (αντ.(-Σύμφωνο.
10. Θυμίζει Αγία Ειρήνη (γεν.).

Κάθετα:
1. Το θρίαμβό της σήμανε η νίκη των

εικονολατρών (γεν.).
2. Προφήτης - «Θα πάω εκεί στην....»,

γνωστό λαϊκό τραγούδι.
3. Θυμίζει Ιαπωνία-Θεός των... 

δασών.
4. Έργο του ζωγράφου Ματίς.
5. Θ αλασσινή θεότητα (γεν.)- 

Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.
6. Παρά λίγο... άγιος-Δ ιπλό 

σύμφωνο.
7. Τίτλος ποιημάτων του Αχ. Πα

ράσχου.
8. Τίτλος τραγωδίας.
9. Υπάρχουν και τέτοια πράγματα

κατά το αστικό δίκαιο-Μεγάλες 
εδαφικές εξάρσεις.

10. Με το ανέβασμα επιταχύνεται 
(γεν.)-Είδος λεπτού μαλλιού 
(ξεν.).

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Οριζόντια:
1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ, 2. 
ΒΙΩ-ΟΥΖΟ, 3. ΙΑΣΙΝ-ΛΕΟΝΕ, 
4. ΣΤΟΑΝ, 5. ΙΛΙΣΟΣ -  ΟΤΑΤΙ, 6. 
ΚΑΡΑΒΙΑ, 7. ΙΟ Ν -Α Ν ΙΣΑ , 8. 
ΕΟΚ -  ΑΝ, 9. ΣΚΟΥΡΤΗΣ -  ΗΠΑ, 
10. ΙΩ Ν ΙΑ - ΛΑΣΣΟ, 11. AM -  
ΣΗΜΑ, 12. ΑΛΣ-Η Ν ΙΟ Ν .

Κάθετα:
1. ΑΒΙΝΙΟΝ -  ΣΙΑ, 2. ΣΙΑ -  ΚΩΜΑ, 
3. Φ ΩΣ-ΙΣΟΝ, 4. ΙΣΣ-Υ ΙΟ Σ, 5. 
ΛΕΝΤΟ-ΝΕΡΑ, 6. Ο Σ Α -Τ Ο -  
ΣΣ, 7. Σ Ο Λ Α -Κ Η Λ Η , 8. 
ΤΖΕΝΟΒΑ- ΣΑΜΗ, 9. Ο Υ Ι-ΤΑ - 
Ν Α -Σ Α Ν , 10. ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ, 11. 
ΤΑΣ-ΠΟ ΛΟ , 12. ΝΙΚΑΙΑ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 | | | I | |

2 ■

3 Β

4 ■

5 °

6 ■ ■

7 ■ ■ Β
8 ■

9 ■ ■

10

Μου βγάζετε παρακαλώ μια 
φωτογραφία;
Είναι η πρώτη μου κλήση...

Τι με κοιτάτε;
Δεν έχετε ξαναδεί σαλάμι;
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Ι ΐ * Λ Λ ΗΛ0ΓΡΑΦΙ/ΕΓ3>

Η Νομάρχης Αργολίδας κ. Μάρθα Σημαντώνη με 
επιστολή της στον ΑσΥυν. Δ/ντή Αργολίδας

συγχαίρει τον Αστυνόμο Ρίννη τον υπα- 
στυνόμο Τούζο καθώς και όλο το προσωπικό του 
Τμήματος Ασφαλείας Ναυπλίου για την επιτυχή έκ
βαση πολύμηνων προσπαθειών για τον εντοπισμό, 
σύλληψη και εξάρθρωση ομάδας αρχαιοκαπήλων 
που είχαν αφαιρέσει από το Μουσείο της Αρχαίας 
Επιδαύρου σημαντικά εκθέματα και για την επι
στροφή του μεγαλύτερου και σημαντικώτερου τμή
ματος των κλοπιμαίων στο Μουσείο, 

β Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονί
κης με επιστολή του προς τον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την 
αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια της Αστυνο
μίας Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια των απεργιών 
του προσωπικού του Οργανισμού. Όπως τονίζεται η 
εξασφάλιση της έννομης τάξης η αποφυγή επεισο
δίων και η διευκόλυνση εκείνων.που επιθυμούσαν 
να εργαστούν είναι έργο των αξιωματικών και αν- 
δρών της Αστυνομίας Θεσσαλονίκης. Πολύ θετική 
ήταν η συνεργασία του Γενικού Αστ/κού Διευθυντή 
Αθανασίου Μορφάκη και του Διευθυντή Τάξης Στέ
φανου Παπαδόπουλου με τη διοίκηση του ΟΑΣΘ.

• Ο κ. Ιωάννης Απλακίδης Σύμβουλος Ομίλου Φίλων 
Ελλην. Αστυνομίας στη Γλυφάδα Αττικής εκφράζει 
τα θερμά του συγχαρητήρια προς τον Αρχηγό της 
Ελλην. Αστυνομίας για τον αρχιφύλακα Γεώργιο 
Καταραχιά που υπηρετεί στον Αστυν. Σταθμό Αγίου 
Στεφάνου Αττικής και ο οποίος διεκπεραιώνει σω
στά, ταχύρρυθμα και με ευπρέπεια τα καθήκοντά 
του.

• Ο αστυφύλακας Πέτρος Μρρκαντωνάκης του Τμή
ματος Τάξης της Αστυν. Δ/νσης Λασηθίου ευχαρι
στεί θερμά όλο το προσωπικό της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Λασιθίου καθώς επίσης και το προσω
πικό της Σχολής Οπλιτών Αστυνομίας Σητείας Λασι
θίου για την ηθική και υλική συμπαράστασή τους 
κατά τη σοβαρή ασθένεια της κόρης του Αικατερί
νης.

• Ο αστυφύλακας Θωμάς Γαρουφαλής (Α.Μ. 215124) 
που υπηρετεί στην Αμεσο Δράση Αττικής ευχαρι
στεί θερμά τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ κ. Ανδρέα Καλό
γερό, τον Διοικητή της Αμέσου Δράσεως Αττικής 
Ιωάννη Βλαχάκη, τους προϊσταμένους του αξιωμα
τικούς, τους συναδέλφους του και τον όμιλο φίλων 
Ελληνικής Αστυνομίας για την υλική και ηθική συμ
παράστασή τους στην εγχείρηση καρδιάς που έκανε 
στο εξωτερικό

* Η Διοίκηση και τα μέλη του Συνδέσμου Διαιτητών 
Ποδοσφαίρου Αργολίδας συγχαίρουν τον αρχιφύ
λακα Μπάλα για την άψογη εκτέλεση των καθηκόν
των του στον αγώνα Ηλιόκαστρου -  Σκαφιδάκι.

•  Ο κ. Γ. Χαροκόπος Δ/ντής του ξενοδοχείου Herodion 
απέστειλε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ευχαρι
στήρια επιστολή αλλοδαπής πελάτισας του ξενοδο
χείου με την οποία ευχαριστεί την Ελληνική Αστυ
νομία και συγκεκριμένα αστυνομικό του Β' Αστυνο
μικού Τμήματος για την βοήθεια που της παρασχέ
θηκε.

•  Ο Σύμβουλος και Πρόξενος της Καναδικής πρε
σβείας στο Βελιγράδι κ. J. Zawisza ευχαριστεί θερμά 
και συγχαίρει την αρχιφύλακα Α ’ Γεωργία Χαραλαμ- 
ποπούλου του Τμήματος Τάξης Ιωαννίνων για τη 
βοήθεια που έδωσε στον ίδιο και τη σύζυγό του κατά 
τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ελλάδα.

•  Ο Σύμβουλος της Πρεσβείας της Δανίας κ. Otto 
Schepelern ευχαριστεί θερμά τον Θεόδωρο Χαρα- 
λαμπόπουλο Διευθυντή ΙΝΤΕΡΠΟΛ στην Αθήνα κα
θώς επίσης την υπηρεσία του. την Αστυνομία Πει
ραιώς και το Αστυνομικό Τμήμα Καλύμνου. Ιδιαίτερα 
ευχαριστεί τον αστυνομικό Νικόλαο Δακούρα του 
Αστυν. Τμήματος Καλύμνου που πρόσφατα συμπα
ραστάθηκε και βοήθησε τη Δανή υπήκοο Nanna Erik- 
sen.

• Ο Δ*υθυντής του Δημόσιου Ταμείου Χολαργού κ. 
Σάββας Α. Κορωνόπουλος ευχαριστεί θερμά τον 
Διοικητή του Αστ/κού Τμήματος Χολαργού Νικόλαο 
Γαλατιανό για το προσωπικό ενδιαφέρον που έδειξε 
στην ασφάλεια του νεοσύστατου Δημόσιου Ταμείου 
Χολαργού.

• Οι μαθητές, οι γονείς και οι δάσκαλοι του 1ου ειδι
κού Δημοτικού Σχολείου Αγρίνιου ευχαριστούν 
θερμά την Αστυν/κή Δ/νση Ακαρνανίας για την 
προσφορά έγχρωμης■ τηλεόρασης προϊόν ποδο
σφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Α.Δ. Ακαρνα
νίας και του Παναιτωλικού. Ιδιαίτερα ευχαριστούν 
τους: Γεράσιμο Μπελεβώνη Υπαστυνόμο Β', Γεώρ
γιο Κονδύλη Ανθ/μο, Μιχάλη Ανωγιάτη Ανθ/μο, 
Σπυρίδωνα Ράπτη αρχ/κα, Λάμπρο Τακτικό αστυφύ
λακα που σαν μέλη της επιτροπής οργάνωσης του 
παραπάνω αγώνα, βοήθησαν ηθικά και υλικά για την 
επιτυχία της εκδήλωσης αυτής.

•  Οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Ωρεών, Ν. Πύργου και 
Ταξιάρχη με επιστολή τους στον Υπουργό Δημόσιας 
Τάξης ευχαριστούν θερμά και συγχαίρουν τον Δ/τή 
του Αστυν. Τμήματος Τάξης Ιστιαίας Εύβοιας Δημή- 
τρι° Ευσταθίου Υπ/νόμο Α και τους υπ' αυτόν άν- 
δρες για την βοήθεια και συμπαράστασή τους κατά 
τον αγώνα των κατοίκων για τη ματαίωση της ανέ
γερσης του Χημικού εργοστασίου «ΒΑΧΡΩΜ» στους 
Ωρεούς Εύβοιας. Η βοήθειά τους υπήρξε αποτελε
σματική ώστε ν' αποφευχθούν σοβαρά επεισόδια με 
απρόβλεπτες εξελίξεις μεταξύ των κατοίκων των 
παραπάνω κοινοτήτων και των εκπροσώπων της 
«ΒΑΧ ΡΩ Μ».



ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΕΣ
Από τον Υπαστυνόμο Α' κ. Γεώργιο Ντάβαλη λά

βαμε την παρακάτω επιστολή, την οποία δημο
σιεύουμε:

«Ξεκινώ το γράμμα μου με ένα άλλο γράμμα που έστειλε ο 
συνάδελφος ανθυπασπιστής κ. Ιωάννης ΔΗΜΑΚΗΣ του Α.Τ. 
Σκάλας Λακωνίας και δημοσιεύτηκε στην «Επιθεώρηση Χω
ροφυλακής» τον Αύγουστο του 1982:

«Κύριοι, σαν αφορμή λαβών το θλιβερό εκείνο γεγονός 
του θανάτου σε τροχαίο ατύχημα την 30-5-1982 στις 03.50' το 
πρωί, των δύο συναδέλφων του Αστυν. Τμήματος Άργους, 
κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους και την εν συνεχεία 
έκκληση του Αρχηγείου μας σε ολόκληρο το προσωπικό του 
Σώματος για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών των 
θυμάτων, παρακαλώ όπως διαθέσετε λίγο από τον πολύτιμο 
χώρο του περιοδικού μας και δημοσιεύσετε την πιο κάτω 
σκέψη -  πρότασή μου, η οποία σκοπό έχει την σε περίπτωση 
υλοποιήσεώς της, επίλυση μιας δια παντός του καυτού τού
του θέματος και την άμεσο προσωρινή ανακούφιση της οικο- 
γενείας τινός του Σώματος, δια της από την υπηρεσία κατα- 
θληθείσης οικονομικής ενίσχυσης.

Π ρ ό τ α σ η .  Να ρυθμιστεί νομοθετικά από την υπηρεσία 
διάταξη, με την οποία να γίνεται μηνιαίως κράτηση από ένα 
έκαστον που υπηρετούμε στο Σώμα, ποσού ΜΟΝΟΝ ΕΚΑΤΟ 
(100) δραχμών, το δε συγκεντρωθησόμενο μηνιαίως πΰσό να 
κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό τραπέζης.

Σε περίπτωση επισυμβάντος θανάτου εν υπηρεσία ανδρός 
ή γυναικός του Σώματος να δίδεται από τον ειδικό αυτόν 
λογαριασμό ΑΜΕΣΩΣ στην οικογένεια του θύματος το ανώ
τατο ποσόν των οκτακόσιων χιλιάδων (800.000) δραχμών, 
ανεξαρτήτως του βαθμού του θύματος.

Ίσως για οποιονδήποτε αναγνώσει τα ανωτέρω, το ποσό 
των 800.000 δραχμών να του φανεί υπέρογκο, αντίθετα όμως 
είναι λίγο, αν ληφθεί υπ' όψιν ότι υπηρετούμε στο Σώμα πλέον 
των 20.000 και το συγκεντρούμενο ποσό μηνιαίως θα υπερ
βαίνει τα δύο (2) εκατομμύρια, άλλωστε δεν πιστεύω ότι τα 
θύματα θα είναι τόσα πολλά ούτως ώστε ο ειδικός τούτος 
φορέας να μην ανταποκριθει.

Σε περίπτωση δε κατά την οποία, το κατ' έτος χρηματικό 
ποσό δεν θα καταβληθεί για τον σκοπό που συγκεντρώθηκε, 
να δύναται τούτο να διατεθεί από την υπηρεσία για άλλους 
αγαθοεργούς ή φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Επίσης έτερος σκοπός της δημοσίευσης στο περιοδικό 
μας είναι αφ' εν.ός μεν για να τεθεί υπ' όψιν παντός αρμοδίου, 
αφ’ ετέρου δε, ενδέχεται άλλοι συνάδελφοι που τυχόν την 
διαβάσουν να έχουν να προτείνουν κάτι καλύτερο επί του 
θέματος.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την φιλοξενία και εύχομαι 
όπως η ανωτέρω σκέψη μου εισακουστεί και εκμεταλευτεί 
ανάλογα».

Έτσι τελειώνει το γράμμα του ο συνάδελφος κ. ΔΗΜΑ
ΚΗΣ.

Δυστυχώς προσθέτω εγώ η ευχή του δεν έπιασε. Ούτε 
εισακούστηκε. Ούτε εκμεταλλεύτηκε από κανένα.

Αυτή η σκέψη -  πρόταση που εκφράστηκε τόσο ωραία -  
τόσο ανθρώπινα θάλεγα από τον συνάδελφο μ' απασχολούσε 
και μ' απασχολεί χρόνια τώρα. Δολοφονία Αστυφ. Λαδά στη 
Καλλιθέα -  τραυματισμός Αστυφ. Τσαρπαλή στον Πειραιά 
από έκρηξη βόμβας -  δολοφονία Κιούση στη Κηφισιά -δολο

φονία Αστυφ. Καραχάλιου στη Ν. Σμύρνη -  δολοφονία Αστυφ 
Φαλίδα -  δολοφονία Αστυφ. Μάτη Χρήστου στα Πετράλωνα -  
δολοφονία Αστ/κων Μπούρα -  Γεωργίου και Δουγένη στην 
Αθήνα, δολοφονία Αστυφ. Τσαράβα. Αντί να λιγοστεύουν 
κάθε χρόνο οι θάνατοι και οι τραυματισμοί πάνω’στην ώρα της 
υπηρεσίας (στην εκτέλεση του καθήκοντος) πληθαίνουν.

Πληθαίνει κάθε φορά μετά από ένα τέτοιο συμβάν, ο πό

νος, η δυστυχία, η απόγνωση στις οικογένειες των θυμάτων, 
στις δικές μας οικογένειες. Θέλουμε δεν θέλουμε κάθε 
χρόνο θα έχουμε θύματα μεταξύ μας, ανεξάρτητα με το ποιος 
ευθύνεται. Θα πρέπει κάποτε αυτή η απρόσωπη υπηρεσία που 
λέγεται Αστυνομία, αλλά που αποτελείται από ζωντανούς αν
θρώπους να σταθεί στο ύψος της -  αρωγός στα παιδιά της.

Δεν αρκούν πλέον τα τυπικά. Είναι δυνατόν, όλοι μας, να 
πιστεύουμε, ότι κάνουμε το χρέος μας προς τους ανθρώ
πους, που δίνουν και έδωσαν την ζωή τους για μια ήσυχη και 
ασφαλή κοινωνία, μόνον με την εκπροσώπηση της υπηρεσίας, 
την κατάθεση στεφάνων, την εκφώνηση επικήδειων, τον 
προαιρετικό έρανο μεταξύ των υπαλλήλων, για την ενίσχυση 
των οικογενειών των θυμάτων που πάντα είναι ο κεντρικός 

πρωταγωνιστής στο δράμα που παίζεται;

Αντίθετα, θέλουμε -  ζητάμε, ουσιαστική και συνεχή συμ
παράσταση. Δεν αρκεί μόνον να δίνουμε χρήματα. Πρέπει η 
υπηρεσία να βρίσκεται πάντα κοντά σε κάθε αναξιοπαθούντα 
συνάδελφο. Να βοηθάει ηθικά και υλικά τις οικογένειές τους 
τα παιδιά τους όχι μία αλλά πολλές φορές. Δεν χρειάζονται 
μεγάλα μέσα αλλά μόνο μια απόφαση. Τώρα όμως. Δεν μπορεί 
να πληρώνουμε τόσα χρόνια, για το περιοδικό μας, για τις 
δημόσιες σχέσεις, τον αθλητισμό από τον μισθό μας και να 
μην λαμβάνεται μία απόφαση να κρατηθούν 100 δραχμ. κάθε 
μήνα από τον καθένα μας, για τα θύματά μας, τις οικογένειές 
τους, για μας τους ίδιους.

Έχουμε υπολογίσει πόσα χρήματα θα συγκεντρώνονται 
κάθε χρόνο; Γύρω στα 50.000.000 δραχμές. Αναλογιστήκαμε 

πώς θα ένοιωθε τώρα η οικογένεια π.χ. του Αστυφ. ΔΟΥΓΕΝΗ; 
Ό χι ότι θα απαλύναμε τον πόνο της, εάν καταθέταμε στη 
Τράπεζα από δύο εκατομμύρια στα παιδιά του, παρακολου
θούσαμε από κοντά τα προβλήματα της οικογένειας, βοη
θούσαμε στη μόρφωση των παιδιών του, στην αποκατάστασή 

τους επαγγελματικά.
Ας αναλογισθούμε πόσο ήσυχοι εμείς οι υπόλοιποι θα πη

γαίναμε στη δουλειά μας, όταν ξέραμε (πέρα από την μέριμνα 
του Κράτους), ότι εάν μας συμβεί κάτι, θα βρεθεί κοντά μας ή 
στις οικογένειές μας ηθικά και υλικά η υπηρεσία μας;

Εκτός από τα παραπάνω ξέρετε πόσοι απ' εμάς τους εν 
ενεργεία υπαλλήλους χρειαζόμαστε βοήθεια, ηθική και 
υλική; Πόσοι θέλουμε να πάμε τα παιδιά μας, τους γονείς μας 
στο νοσοκομείο εδώ ή στο εξωτερικό και δεν μας φτάνουν τα 
χρήματα που έχουμε;

Τα χρήματα που θα περισσεύουν κάθε χρόνο από τις κρα
τήσεις, θα μπορούν να δοθούν και σ' άλλους συναδέλφους 
που τα έχουν ανάγκη, ώστε να μην αναγκαζόμαστε να ζητάμε 
δάνεια από την Τράπεζα ή το Μετοχικό Ταμείο.

Πολλοί συνάδελφοι εμπλέκονται σε δικαστικούς
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αγώνες, εντελώς για τυπικούς λόγους — αναφέρω σαν παρά
δειγμα τον θάνατο των -  21 -  φιλάθλων στο γήπεδο Καραϊ- 

σκάκη και τελικά αθωώνονται. Ξέρετε πόσα έξοδα απαιτούν

ται. Θα μπορούσε η υπηρεσία να τους χορηγεί άτοκα 

δάνεια να πληρώσουν ένα καλό δικηγόρο για να αποδείξουν 
την αθωότητά τους.

Μπορώ να αναφέρω πολλές περιπτώσεις, άμεσης ανάγκης 

ή σκοπούς που θα μπορούσε να ανταποκριθεί ο ειδικός αυτός 
φορέας.

Ομως προέχει πρώτα απ' όλα να υλοποιηθεί αυτή η πρό
τασή μου και όλα μετά θα είναι εύκολα.

Τελειώνοντας, απευθύνομαι στους αρμόδιους και τους 
προτείνω να μελετήσουν την πρότασή μου και να αποφασί
σουν σχετικά. Πιστεύω ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Αυτό. 
το θέμα το έχω συζητήσει με πολλούς συναδέλφους και όλοι 
εύχονται να γίνει.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία».

• Η Γαλλίδα υπήκοος Helene Mee του Pierre ευχαριστεί θερ
μά το υπουργείο Δημόσιας τάξης, την Αστυνομική Δ/νση 
Χανίων ιδιαίτερα τον βοηθό Αστυνομικού Διευθυντή Χα
νιών, Αστυνόμο Α Νικόλαο Κανελόπουλο που οργάνωσε 
την επιχείρηση, τον Διοικητή Α.Τ.Τ. Καντάνου, τον Διοικη
τή του Α.Σ. Παλαιοχώρας, και όλους τους αστυνομικούς και 
πολίτες που έλαβαν μέρος στη δύσκολη αλλά τελικά επι
τυχή επιχείρηση της ανεύρεσης και διάσωσης του ανήλι
κου Jadand Frederic Hierry ο οποίος αποκόπηκε του 
υπόλοιπου γκρουπ των Γ άλλων μαθητών στη διάρκεια εκ
δρομής στη δύσβατη ορεινή περιοχή Παλαιοχώρας προς 
Σούγια Σέλινου.

• Ο Γεν. Γραμμαιέας του Υπουργείου Πολιτισμού κ. Κ. Αλα- 
βάνος ευχαριστεί θερμά την Αστυν. Δ/νση Αργολίδας για 
τη σύλληψη από την υπηρεσία των δραστών διάρρηξης του 
εργαστηρίου συντήρησης αρχαιοτήτων Ασκληπιείου Επι- 
δαύρου καθώς και για την κατάσχεση και παράδοση στην 
Εφορεία Αρχ/των Ναυπλίου τριών από τα έξι κλαπέντα αρ
χαία μαρμάρινα ευρήματα.

• Ο Διευθυντής του Δημ. Ταμείου Χαιδαριου ευχαριστεί και 
συγχαίρει τον Διοικητή του παραρτήματος ασφαλείας Χαϊ- 
δαρίου Ευθύμιο Κούκο και τον αστυνομικό Ιάκωβο Γαζή αρ
μόδιους για την εκτέλεση των ενταλμάτων προσωπικής 
κράτησης που εκδίδονται από το Ταμείο. Και οι οποίοι με 
τη προσωπική τους ανταπόκριση συνέδραμαν τόσο ενερ
γά στο δύσκολο έργο του Δημόσιου Ταμείου.

• Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυ
σιοθεραπευτών εκφράζει προς τον Υπουργό Δημόσιας Τά
ξης και το Σώμα της ΕΛ.ΑΣ. τις ευχαριστίες του ιδιαίτερα 
προς τα αστυνομικά όργανα και το Διοικητή του Τμήματος 
Τάξης Ηλιούπολης γιατί χάρη στις συντονισμένες τους προ
σπάθειες έγινε δυνατή η σύλληψη του Γ. Αδαμόπουλου που 
αντεποιείτο το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή και έθε
τε σε κίνδυνο την υγεία πολλών ασθενών.

° Ο Αρχιεπίσκοπος των Καθολικών κ. Νικόλαος εκφράζει τις 
ευχαριστίες του για τη συμπαράσταση και εξυπηρέτηση 
που του προσέφεραν άνδρες της υπηρεσίας που ήταν δια
τεταγμένοι σε υπηρεσία τροχονομικού ελέγχου στη Ν.Ε.Ο. 
Αθηνών-Λαμίας. Συγκεκριμένα ευχαριστεί τους αστ/κες Γε
ώργιο Τάτση, Δημήτριο Στάση, Ηρακλή Κωτούζα και Γεώρ
γιο Ψαθά.

• Ο στρατιώτης Κοσμάς Περάκης ευχαριστεί τον αρχιφύλα- 
κα Ευάγγελο Δήμου για την ανεύρεση και παράδοση του 
πορτοφολιού του με την στρατιωτική του ταυτότητα και ένα 
χρηματικό ποσό.

• Ο κ. Ευάγγελος Κασσέτας από το Χαλάνδρι ευχαριστεί τον

ανθυπαστυνόμο Δημήτριο Γκαλουτένη της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ιωαννίνων ο οποίος τον βοήθησε σε τροχαίο 
ατύχημα στην εθνική οδό προς Ηγουμενίτσα.

• Η κ. Ιφ. Νταή μέσω της εφημερίδας Έθνος ευχαριστεί τους 
άνδρες και το διοικητή του Α.Τ.Τ. Ξυλοκάστρου κ. Βάρδα 
οι οποίοι βοήθησαν και συμπαραστάθηκαν στην ίδια και τα 
παιδιά της σε τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Αθηνών 
Πατρών.

• Ο κ. Γεώργιος Χαβελές εκφράζει τις ευχαριστίες του προς 
τους υπαστυνόμο Μιχάλη Νικήτα και τους αστυφύλακες 
Χρηστό Ανδρούτσο και Κωνσταντίνο Παχή οι οποίοι τον 
βοήθησαν στη δύσκολη στιγμή της έγκαιρης μεταφοράς 
του μικρού παιδιού του στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία 
Σοφία».

• Ο κ. Αντώνιος Αποστολίδης εκφράζει τις θερμές του ευχα
ριστίες προς τον Διοικητή της Ασφάλειας Τρικάλων Αθα
νάσιο Καλατζή και τους άνδρες του οι οποίοι έδειξαν 
ιδιαίτερο ζήλο και αυξημένη αίσθηση του καθήκοντος και 
έτσι συνέλλαβαν τους δράστες κλοπής του χρυσοχοϊου του 
που διατηρεί στην Ελασσόνα και του απέδωσαν τα κλο
πιμαία.

• Η Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία Ε.Κ.Ο. ευ
χαριστεί θερμά για την πραγματικά πολύτιμη βοήθεια που 
της προσέφερε η Αστυν. Δ/νση Θεσσαλονίκης στη προσπά
θεια εντοπισμού των υπαιτίων κλοπής καυσίμων από το Δι
υλιστήριό της. Ιδιαίτερα ευχαριστεί τον Δ/ντη Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης Ταξίαρχο Δ. Καραγκούνη, τον αστυνόμο Α' 
Γ. Παπακωνσταντίνου, αναπληρωτή Δ/ντή Δημόσιας Ασφά
λειας, τον προϊστάμενο Τμήματος Οικονομικών Εγκλημά
των Αστυνόμο A' X. Ζαφείρη και τον υπαστυνόμο Π. 
Καρανάσιο καθώς και τους άνδρες του τμήματός του.

• Η οικογένεια Παπαδάκη από το Σκινιά Μονοφατσίου ευχα
ριστεί τον αρχιφύλακα Γεώργιο Μελεσσανάκη που υπηρε
τεί στον Αστυνομικό Σταθμό Σκινιά καθώς και τους 
συνεργάτες του οι οποίοι κατόρθωσαν να συλλάβουν τους 
διαρρήκτες της οικίας της οικογένειας και να εξαναγκά
σουν τους διαρρήκτες να επιστρέφουν πολλά από τα κλο
πιμαία.

• Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας ΜΕΤΑΛ-ΧΗΜΙΚΑ 
Α.Β.Ε.Μ. ευχαριστεί τον διοικητή του ΙΗ' τμήματος Ασφα
λείας Αθηνών Σωτήριο Ανδροβιτσανέα και τους άνδρες του 
οι οποίοι κατόρθωσαν σε σύντομο χρονικό διάστημα να α- 
νακαλύψουν την σπείρα που έκλεψε το υπ’ αριθμ. ΜΜ-3534 
φορτηγό της εταιρείας φορτωμένο με ηλεκτρόδια αξίας 
4.500.000 δρχ.

• Ο κ. Παν. Ιωάννου συγχαίρει το πλήρωμα περιπολικού, α- 
ποτελούμενο από τους Παναγιώτη Πανταζή και Ιωάννη 
Γκουβερό γιατί κατά την περιπολία τους έξω από το κατα
στατικό του που βρίσκεται στη Λυκόβρυση. Αμαρουσίου 25, 
διαπιστώνοντας ότι ήταν ανοικτό μετά τα μεσάνυχτα επέ- 
δέιξαν θάρρος, τόλμη και αφοσίωση στην εκτέλεση του κα

θήκοντος τους.
• Ο κ. Νικόλαος Βαρτζακάκος εκφράζει τις θερμές του ευ

χαριστίες στους άνδρες περιπολικού Νικόλαο Γρίβα και Πα
ναγιώτη Τζιντζηρά οι οποίοι ενώ εκτελούσαν διατεταγμένη 
υπηρεσία επέδειξαν παρατηρητικότητα, αποφασιστικότη
τα, θάρρος, ψυχραιμία, μεθοδικότητα, αίσθημα ευθύνης και 
εξαιρετικό ζήλο και πέτυχαν να συλλάβουν τους δράστες 
κλοηής του επιβατικού του αυτοκινήτου ΒΝ 8231, το οποίο 
οδηγούσαν εκείνη τη στιγμή προς άγνωστη κατεύθυνση.

'  Η κ.Κιτσάκη Ουρανία, Χα του φονευθέντος εν υπηρεσία στη 
θύρα°του Υ.Δ.Τ. αστυφύλακα Κιτσάκη Κων/νου, ευχαριστεί θερ
μά τους αστυνομικούς της Τροχαίας Αθηνών και Κάισαριανής, 
για τη συμπαράστασή τους στο βαρύτατο πένθος της και εκ
φράζει την ευγνωμοσύνη της σ’ όλους τους αστυνομικούς του 
σώματος για την οικονομική ενίσχυση που προσέφεραν στην 
οικογένειά της.
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Το φαινόμενο της τρομοκρατίας με τον εκμηδενισμό των αποστάσεων και 
την ευκολία μετακινήσεων ανθρώπων και αγαθών έχει πάρει πλέον

διεθνείς διαστάσεις.
Η Ελληνική Αστυνομία στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει τη 

σημερινή ανησυχητική εξέλιξη της τρομοκρατίας, συνεχώς 
εκσυγχρονίζεται και αναδιοργανώνεται και παράλληλα συνεργάζεται 

αρμονικά με κάθε άλλη χώρα στα πλαίσια της INTERPOL και των λοιπών
συναρμοδίων διεθνών φορέων.




