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Η μάχη
του Καλπακίου

Του υπαστυνόμου Β' Δημήτρη Κάσσιου

«Με τη λόγχη χαράξαμε αδρό 
στα βουνά τ ’ όνομά μας - 

γαλάζιο λουλούδι -  το πάρει 
ως τα πέρατα, ο θρύλος ξανά 

στους λαούς να το κάνει 
τραγούδι».

Στ. Σπεράντζας

Το 1940, ο ελληνικός στρατός έγραψε 
μια απο τις ενδοξότερες σελίδες της 
ιστορίας μας. Με αποφασιστικότητα και 
αδάμαστη θέληση, κατόρθωσε να απο
κρούσει τον αριθμητικά υπέρτερο εχθρό 
και στη συνέχεια να τον τρέψει σε φυγή.

Με τις νίκες αυτές δοξάστηκε η χώρα 
μας σ’ ολόκληρο τον κόσμο, σε μια εφιαλ
τική εποχή για την ανθρωπότητα, όταν 
οι σιδερόφρακτες μεραρχίες του Χίτλερ 
και Μουσσολίνι πλημμύρησαν την Ευρώ
πη, σκορπίζοντας τη φρίκη και τον 
όλεθρο.

Ο άξονας Βερολίνου - Ρώμης θεωρεί
το για τις Ευρωπαϊκές χώρες αήττητος. 
Όμως μια μικρή χώρα, με ένδοξο παρελ
θόν, με δάφνες χιλιετηρίδων, ύψωσε το 
ανάστημά της και στάθηκε εμπόδιο στο 
διάβα του.

Το «έπος του 40» είναι νωπό ακόμα 
στις μνήμες μας. Αλλοι έζησαν από κον
τά τις ανεπανάληπτες εκείνες στιγμές, 
άλλοι τις άκουσαν και άλλοι τις διάβα
σαν. Θα μεταφερθούμε και μεις στις μέ
ρες εκείνες, με μια επίσκεψη -  προσκύ
νημα στον τόπο όπου δόθηκε η ολιγοή- 
μερη ομώνυμη μάχη, εκεί στους πρόπο- 
δες της «Γκραμπάλας«, στο ηρωικό 
Καλπάκι.

Κοντά στο σταυροδρόμι που συνδέει 
τα Γιάννενα με την Κόνιτσα και την Κακα
βιά και σε λίγα μέτρα απόσταση απ τη 
σπηλιά - στρατηγείο του διοικητή της 8ης 
Μεραρχίας κατά τον Ελληνο-ιταλικό

πόλεμο -  βρίσκεται το πολεμικό μουσείο 
40-41.

Πάνω σ’ ένα ανάγλυφο χάρτη, έχει 
αποτυπωθεί με κάθε λεπτομέρεια η ιτα
λική εισβολή και η κάθε Φάση της ένο
πλης σύγκρουσης στα γύρω υψώματα. Ο 
επισκέπτης, με κατάλληλη ηχοφωτεινή 
ξενάγηση, ζει από κοντά όλες τις στιγ
μές του άνισου αλλά νικηφόρου αγώνα 
των Ελλήνων στρατιωτών.

Να πως περιγράφεται η εχθρική εισβο
λή, η διάταξη των αντιμαχόμενων δυνά
μεων, οι μάχες και η εκδίωξη των Ιταλών 
πέρα απ τα σύνορα μας:

Το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου οι ιτα
λικές δυνάμεις προσεγγίζουν στα σύνο
ρα. Στο αριστερό άκρο των συνόρων 
σταθμεύει η πρώτη φάλαγγα του συνταγ
ματάρχου Σαπιέντζε. Λίγο πιό πάνω, κον
τά στο χωριό Πρέσκοτ, σταθμεύει η δεύ
τερη φάλαγγα, η κεντρική, του στρατη
γού Τζανίνι. Κοντά στο χωριό Σώπικ 
σταθμεύει η τρίτη φάλαγγα του συνταγ
ματάρχη Τρίτσιο. Τέλος στο δεξιό άκρο 
και στην περιοχή Λεσκοβικίου, σταθμεύει 
η τέταρτη φάλαγγα του συνταγματάρχη 
Σωλίνα. Και οι τέσσερις φάλαγγες συγ
κροτούν την 23η μεραρχία «Φεράρα» με 
διοικητή το στρατηγό Τζανίνι, ο οποίος 
και ανέλαβε προσωπικά τη διοίκηση της 
κεντρικής φάλαγγας.

Οι ελληνικές δυνάμεις προκαλύψεως 
βρίσκονται ανεπτυγμένες στις θέσεις 
τους κοντά στα σύνορα. Απ’ το χωριό Κα-

στάνιανη της Μουργκάνας ως το χωριό 
Στράτσανη της Κόνιτσας, υπήρχαν τέσ
σερα τάγματα.

Στις 28 Οκτωβρίου, στις 5.30, μισή ώρα 
πριν απ’ τη λήξη του τελεσίγραφου, έπει
τα από σφοδρό βομβαρδισμό πυροβολι
κού και αεροπορίας, οι ιταλικές δυνάμεις 
αρχίζουν να εισβάλλουν στο ελληνικό 
έδαφος .

Από αριστερά η πρώτη φάλαγγα κινεί
ται προς το χωριό Στρατινίστα, ύψωμα 
Καλαμά. Η δεύτερη, η κεντρική, κινείται 
με κατεύθυνση το Αργυροχώρι, Σταυρο
δρόμι, Χάνι Δελβινακίου, ύψωμα Λίμνη. 
Η τρίτη προωθείται με κατεύθυνση Δρυ- 
μάδες, Μερόπη, Λαχανόκαστρο, Ρουψιά, 
Γεροπλάτονο, Μαυροβούνι, Ανω Ραβέ- 
νια. Η τέταρτη φάλαγγα, μέσω Μέρτζα- 
νης και κοιλάδας Αώου, κινείται στο δε
ξιό άκρο προς το Αηδονοχώρι, δεξιά απ’ 
το Βασιλικό και φτάνει στο Μεσοβούνι.

Τη νύχτα της 29 πρός 30 Οκτωβρίου, 
οι ιταλικές δυνάμεις της μεραρχίας Φε
ράρα έχουν πλησιάσει σημαντικά στον 
κυρίως αμυντικό χώρο.

Αρχικά, τα ελληνικά τμήματα προκα
λύψεως , υποχωρούν στη βασική γραμ
μή αμύνης όπου βρίσκεται η 8η Μεραρ
χία, στα υψώματα Γκραμπάλας, Ασόνι- 
τσα, 493, Βελά, Άγιος Αθανάσιος, 
Βροντισμένη, Σιάστης, Μονή Σωσίνου. 
Επικεφαλής της 8ης Μεραρχίας είναι ο 
θρυλικός διοικητής υποστράτηγος Κα- 
τσιμήτρος.
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«Έτσι πολεμούσαμε», πίνακας Αλ. Αλε· 
ξανδράκη.

Οι ιταλικές δυνάμεις την 30η Οκτω
βρίου και την 1η Νοεμβρίου προωθούν
ται στις τελικές θέσεις μάχης και προπα- 
ρασκευάζονται για την τελική επίθεση. 
Η α' φάλαγγα σταθμεύει κοντά στο χω
ριό Παρακάλαμος, η β' κοντά στα Δολια- 
νά, η γ' στην περιοχή Αργυροράχης και 
η δ' στο Μεσοβούνι και στον Αγιο Μηνά. 
Κοντά στη λίμνη Τζαραβίνα, σταθμεύει 
η μεραρχία τεθωρακισμένων «Κενταύ
ρων» με σκοπό να υποβοηθήσει το έργο 
της μεραρχίας «Φεράρα».

Η ώρα για τη μεγάλη επίθεση έχει πια 
σημάνει. Στις 2 Νοεμβρίου απ’ τις εννιά 
το πρωί, σμήνη ιταλικών αεροπλάνων, σε 
διαδοχικά κύματα, βομβαρδίζουν την το
ποθεσία Καλπακίου και κυρίως το ύψω
μα Γ κραμπάλα.

Μετά την αποχώρηση της αεροπορίας, 
αρχίζει την επίθεση ο εχθρός σ’ ολόκλη
ρο το μέτωπο. Τις εσπερινές ώρες κατα
λαμβάνεται το ύψωμα Γκραμπάλα απ’ 
τους Ιταλούς που όμως το ανακατάλαβαν 
με επιτυχείς αντεπιθέσεις οι Ελληνες, τις 
πρωινές ώρες της 3ης Νοεμβρίου.

Η μέρα αυτή είναι αποφασιστική για 
την οριστική έκβαση της νίκης. Εχθρική 
επίθεση προς τα υψώματα Γ κραμπάλα,

Ασόνιτσα, Ψηλορράχη, αποτυγχάνει. 
Στις 4 τ’ απόγευμα, εισέρχεται στο μέτω
πο η μεραρχία Κενταύρων με ογδόντα 
άρματα και επιτίθεται στα υψώματα Καλ
πακίου. Τα εχθρικά άρματα βάλλονται 
απ’ το ελληνικό πυροβολικό και αντιμε
τωπίζουν αντιαρματικά κωλύματα. Ετσι 
ανακόπτεται η κίνησή τους, μερικά κατα- 
στρέφονται και τα υπόλοιπα οπισθοχω
ρούν σε αταξία. Μια πρώτη σημαντική 
επιτυχία των Ελλήνων, μια ελπίδα για 
την τελική έκβαση...

Τη νύχτα της 3ης προς 4 Νοεμβρίου 
καταλαμβάνεται απ’ τους Ιταλούς, το 
ύψωμα Αγιος Αθανάσιος που όμως ανα
καταλαμβάνεται απ’ τα ελληνικά τμήμα
τα το πρωί της 4ης Νοεμβρίου. Η γενναία 
άμυνα των δυνάμεών μας συνεχίζεται με 
στιγμές απαράμιλλου ηρωισμού.

Στις 4 Νοεμβρίου το πρωί προγραμμα
τίστηκε γενική επίθεση των Ιταλών στον 
τομέα Καλπακίου που όμως αναβλήθηκε 
για την επόμενη. Το κύριο βάρος της επί
θεσης ανέλαβε η μεραρχία Κενταύρων 
με τη βοήθεια εκατέρωθεν της μεραρ
χίας Φεράρα. Τη νύχτα της 4 προς 5 Νο
εμβρίου, τα ελληνικά τμήματα που βρί
σκονται βόρεια στον Καλαμά, συμπτύ-

«ΠυροβοΑικό στο ποτάμι», πίνακας Αλ. Ά- 
λεξανδράκη.
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χθηκαν νότια για να αποφύγουν τα 
εχθρικά άρματα.

Στις 5 Νοεμβρίου, στις 10 το πρωί, εκ
δηλώνεται ισχυρή εχθρική επίθεση κατά 
των υψωμάτων Παλαιόκαστρο και Μονής 
Βελλά. Απόπειρα διάβασης του Καλαμά, 
κοντά στο χωριό Παρακάλαμος, από 
εξήντα περίπου εχθρικά άρματα, αποτυγ
χάνει ενώ δεκαπέντε απ’ αυτά ακινητο- 
ποιούνταί μέσα στην ελώδη περιοχή.

Οι μάχες εντείνονται κάθε ώρα, κάθε 
μέρα. Οι Ελληνες αγωνίζονται πιό απο
φασιστικά για την τελική νίκη.

Την επόμενη μέρα εκδηλώνεται απ’ 
τον εχθρό νέα επίθεση κατά των γραμ
μών Καλπακίου και Βροντισμένης, χωρίς 
καμιά επιτυχία, χάρη στη σθεναρή αντί
σταση των τμημάτων μας.

Απ’ το πρωί της 7ης Νοεμβρίου αρχί
ζει νέος σφοδρός βομβαρδισμός ολόκλη
ρου του τομέα. Και την 10.30 ώρα εντεί- 
νεται η εχθρική επίθεση εναντίον των 
υψωμάτων Ασόνιτσα και Ψηλορράχη, η 
οποία αποκρούεται. Τμήμα εχθρικού ιπ
πικού που ανέβηκε στο ύψωμα «Βροντι- 
σμένη» διαλύεται με εύστοχα πυρά του 
πυροβολικού μας.

Με τη δύση του ήλιου, καταλαμβάνε
ται η βόρεια πλαγιά της Γκραμπάλας η 
οποία όμως ανακαταλαμβάνεται με άμε
ση αντεπίθεση των ελληνικών τμημάτων.

Η νίκη είναι πια δική μας. Απ’ την 8η 
Νοεμβρίου 1940, χαλαρώνεται η εχθρι
κή πίεση και περιορίζεται η δράση των 
ιταλικών δυνάμεων που αρχίζουν πια να 
παίρνουν αμυντική διάταξη. Τα ελληνικά 
τμήματα διασχίζουν τον Καλαμά και ανα
καταλαμβάνουν το ύψωμα Σιάστης και 
Μονής Σωσίνου. Στη συνέχεια αντεπιτί- 
θενται εναντίον των Ιταλών και τους διώ
χνουν προς τα σύνορα. Ετσι τελείωσε η 
μάχη του Καλπακίου με απόλυτο θρίαμ
βο των ελληνικών όπλων.

Αν επιχειρήσουμε μετά από τόσα χρό
νια, να κάνουμε έναν απολογισμό, θα δια
πιστώσουμε πόσο ουσιαστικά ήταν τα 
αποτελέσματα της μάχης του Καλπακίου 
που αποτελεί το θεμέλιο του νικηφόρου 
αγώνα εναντίον του εισβολέα αλλά και 
την πρώτη νίκη των συμμάχων εναντίον 
των σιδερόφρακτων και ανίκητων μέχρι 
τότε δυνάμεων του άξονα. Δυό απ’ τις κα
λύτερες ιταλικές μεραρχίες υπέστησαν 
σοβαρότατες απώλειες σε νεκρούς, 
τραυματίες και αιχμαλώτους.

Το ηθικό των ελληνικών τμημάτων 
ήταν πάρα πολύ υψηλό. Αποφασιστικά σ’ 
αυτό συνέτεινε το γεγονός ότι πολλοί 
αξιωματικοί και οπλίτες κατάγονταν από 
την περιοχή της Ηπείρου και κυριολεκτι
κά πολεμούσαν «υπέρ βωμών και 
εστιών».

Η εσφαλμένη εκτίμηση, η εσκεμμένη 
υποτίμηση της αξίας του αντιπάλου μπο
ρεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα. Σ’ αυ
τό το βασικό λάθος έπεσε η ιταλική ηγε

σία που δεν εξετίμησε σωστά την αξία, 
την ικανότητα, την αντοχή και το υψηλό 
ηθικό του ελληνικού στρατού.

Παράλληλα ο εχθρός έκανε κακή χρη
σιμοποίηση των δυνάμεων του. Η συνερ
γασία της ιταλικής αεροπορίας με το πυ
ροβολικό και το πεζικό δεν ήταν κανονι
κή. Απ’ την ελληνική πλευρά η ορθή 
εφαρμογή των κανόνων άμυνας, έφερε 
τη φθορά στον εχθρό. Εξάλλου εξαιρε
τική υπήρξε και η υποστήριξη του εύστο
χου ελληνικού πυροβολικού.

Η νίκη του Καλπακίου στάθηκε αποφα
σιστική για τις άλλες ένδοξες νίκες των 
Ελλήνων στην άνιση αναμέτρηση με τις 
πανίσχυρες εχθρικές δυνάμεις.

Αλλά πάνω και πέρα απ’ τη μεγάλη

στρατιωτική της σημασία, είναι ένας ακό
μα φωτεινός σταθμός στην ιστορία της 
φυλής μας και μιά ακόμα επιβεβαίωση ότι 
οι Ελληνες, όταν αγωνίζονται για την 
ελευθερία, επιστρατεύουν όλες τις δυνά
μεις τους για την τελική νίκη και οι νίκες 
αυτές έχουν πανανθρώπινη σημασία.

Ας ανατρέξουμε όμως για τις αλησμό
νητες εκείνες μάχες και σ’ άλλες αναφο
ρές και ντοκουμενταρισμένες ειδήσεις.

Είχε προηγηθεί βέβαια η επίδοση του 
τελεσίγραφου στον πρωθυπουργό, απ 
τον πρεσβευτή της Ιταλίας Γκράτσι. Να 
τι αναφέρει στην έκθεσή του ο διοικητής 
της ασφάλειας της πρωθυπουργικής κα
τοικίας για την επιμονή του πρεσβευτή 
να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό:
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I

«28 Οκτωβρίου 1940. Ώρα 2.50 πρωινή. 
Το υπ’ αριθμό Δ.Σ 75 αυτοκίνητο, του 
οποίου επέβαιναν ο πρεσβευτής της Ιτα
λίας, μεθ’ ενός άλλου προσώπου σταθ
μεύει πρό της εισόδου της εν Κηφισία οι
κίας όπου διαμένει ο Πρωθυπουργός. Ευ
θύς ως το αυτοκίνητον εστάθμευσε πρό 
της εισόδου της οικίας ο σκοπός χωρο- 
φύλαξ πλησίασας όπως διαπίστωση την 
ταυτότητα των επιβαινόντων είδε κατερ- 
χομένους τον πρεσβευτήν της Ιταλίας, 
κρατούντα ανά χείρας, έναν φάκελλον, 
και τον άγνωστον συνοδόν του οίτινες 
και του εδήλωσαν ότι είναι απολύτως 
ανάγκη να παρουσιασθεί αμέσως ο κ. 
πρέσβης εις τον κ. Πρόεδρον της Ελλη
νικής Κυβερνήσεως. Ο χωροφύλαξ αμέ

σως ειδοποίησε τον υπαξιωματικόν της 
υπηρεσίας, ο οποίος μετέβη και εκτύπη- 
σε κατ’επανάληψιν τον κώδωνα της επί 
της οδού Κεφαλληνίας εισόδου της οι
κίας, αλλά δεν του εδόθη απάντησις. 
Επειδή δε ο πρέσβυς επέμενε τονίζων ότι 
οπωσδήποτε πρέπει να παρουσιασθεί είς 
τον κ. Πρόεδρο, ο υπαξιωματικός της 
υπηρεσίας αφύπνισε τον αρχιφύλακα 
ενωμοτάρχην Τραυλόν, ο οποίος εκάλε- 
σαν από τηλεφώνου τον κ. Πρόεδρο, είς 
τον οποίον και ανέφεραν ότι ο πρεσβευ
τής της Ιταλίας ευρίσκετο έξωθι της οι
κίας και επέμενε να παρουσιασθεί ενώ
πιον του. Ο κ. Πρόεδρος του απήντησεν 
επίλέξει: «Καλά, τέτοια ώρα! Τι θέλει;» 
είς απάντησιν δε του ενωμοτάρχου ότι

δεν εγνώριζεν τον σκοπόν της αφίξεως 
του, απήντησε «καλά, περίμενε». Ακολού
θως ο κ. Πρόεδρος εξήλθεν είς την θύ- 
ραν της οικίας και εκάλεσε τον πρεσβευ
τήν, εισήλθον δε και οι δύο μαζί εντός 
της οικίας...

Ο Ακαδημαϊκός Αγγελος Τερζάκης
γράφει για το πρωί της 28ης Οκτωβρίου:

«Ηταν η ώρα 6 όταν οι σειρήνες της αν- 
τιεροπορικής άμυνας ξύπνησαν την πο
λιτεία. Ο ουρανός ήταν πεντακάθαρος, 
λεύκαζε ο όρθρος, μύριζε δροσιά. Στους 
δρόμους, τούς έρημους ακόμα, κρότησαν 
μερικά παραθυρόφυλλα, κάποιες μπαλ- 
κονόπορτες. Οι άνθρωποι ξυπνούσαν 
ξαφνιασμένοι, ρωτούσαν τους πρώτους 
διαβάτες. Μάτια υψώνονταν στον ουρα
νό, έψαχναν. Όμως σ’ ολη την κίνηση 
που άρχιζε και πύκνωνε σε μικρές συν
τροφιές, σε ομάδες που ξεκινούσαν για 
τα κέντρα, δεν ξεχώριζες ταραχή ή αγω
νία. Μια διάθεση ευφορίας, κέφι ανάλα
φρο, αλλόκοτο, ξεσήκωνε τις ψυχές, 
πρωινό αγέρι πού κολπώνει το πανί. Στα 
μάτια των ανθρώπων που αντικρύζονταν, 
έφεγγε ένα χαρούμενο ξάφνιασμα, σάμ
πως όλος ο κόσμος, ο ίσαμε χτές βουτηγ
μένος στην καθημερινότητα και στη βιο
πάλη, να μάθαινε ξαφνικά πώς έχει μέ
σα του κρυμμένα νιάτα.»

«Η Αθήνα το πρωί αυτό δεν ήταν πο
λιτεία. Ήταν υψικάμινος που ’λιώσε μέ
σα σε λίγη ώρα το καθημερινό μέταλλο 
του λαού και το μετέτρεψε σε καθάριο 
χρυσάφι. Κάτω από απέραντο γαλάζιο 
κύμα -  για πότε πρόλαβαν να σημαιοστο
λιστούν ως κι οι πιο απόμακρες συνοι
κίες; -  τα πλήθη, παραμιλώντας, δίναν 
ασυναίσθητα, σε τρία λογάκια, το μυστι
κό της αυριανής νίκης: Να πεθάνουμε, 
αλλά σαν Έλληνες!» (Σπάρου Μελά: «Η 
μεγάλη μέρα»)

Το πρώτο ελληνικό πολεμικό ανακοι
νωθέν, στις 10 το πρωί της ίδιας ημέρας 
ήταν λακωνικό:
«Αι ιταλικοί στρατιωτικοί δυνάμεις προ
σβάλλουν από της 5.30 π.μ σήμερον τα 
ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελ- 
ληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι 
δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδά
φους».

Τις βραδυνές ώρες της δεύτερης ημέ
ρας του ελληνοιταλικού πολέμου, το Γε
νικό Στρατηγείον εξέδωσε το υπ’ αριθ. 
3 πολεμικό ανακοινωθέν:

«Κατά την διάρκεια της νυκτός, της 
28ης πρός την 29ην περιωρισμέναι τοπι
κοί ενέργειαι επαφής.

Κατά την διάρκειαν της ημέρας της 
29ης Οκτωβρίου ο εχθρός εχρησιμοποί- 
ησεν εν Ηπείρω ισχυρός δυνάμεις, μετ’ 
ελαφρού και βαρέως πυροβολικού.

Αι ημέτεραι κινήσεις εκτελούνται επί 
τη βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου».

Σύμφωνα με αυτό ίο  σχέδιο, οι ελλη-
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Τακτικό Στρατηγείο 8ης Μεραρχίας, 
υποστράτηγου Χαρ. Κατσιμήτρου, κατά 
τον ελληνοιταλικό πόλεμο 40 ■ 41.

νικές δυνάμεις θα υποχωρούσαν στη βα
σική γραμμή άμυνας για να παραπλανη
θεί ο εχθρός ως προς τη μαχητική ικα
νότητα, τη ψυχική δύναμη και τα 
πολεμικά μέσα του Έλληνα μαχητή αλ
λά και για να υποστεί, με τη βαθμιαία 
υποχώρηση, συνεχή φθορά.

Το υπ αριθ. 15 ανακοινωθέν του ελλη
νικού στρατηγείου, στις 10 Νοεμβρίου, 
αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Στο διάστημα από 28 Οκτωβρίου έως 
και 10ης Ν/ρίου, έλαβαν χώρα επιχειρή
σεις σοβαρός εκτάσεως... Ανελήφθη ού- 
τω εκ μέρους μας σφοδρά αντεπιθέσις 
ήτις διεξήχθη μετά πείσματος υπό σκλη
ρός εδαφικός και καιρικός συνθήκας και 
δυσχερεστάτας τοιαύτας ανεφοδιασμού 
και αναχορηγίας. Μετά σκληρόν αγώνα 
αι εχθρικοί δυνάμεις ανετράπησαν και 
σπεύδουσαι να διαφύγωσι την πλήρη κύ- 
κλωσιν, υπεχώρησαν εν διαλύσει κατα- 
διωκόμεναι κατά πόδας. Παρέσυρον εις 
φυγήν και τας αποσταλείσας πρός ενί- 
σχυσίν των εχθρικός δυνάμεις, αίτινες 
άρτι αποβιβασθείσαι είς Αυλώνα, μετά- 
φέρθησαν εσπευσμένως δι αυτοκινήτων 
πρός ενίσχυσιν των υποχωρουσών...»

Οι φαντάροι μας, φορτωμένοι τον 
οπλισμό τους, βρεγμένοι ως το κόκκαλο 
και ξυλιασμένοι, με κρυοπαγήματα, κα
τάκοποι απ τις πολυήμερες πορείες, με 
αρβύλες χωρίς σόλες, νηστικοί και διψα- 
σμένοι, δε σταμάτησαν τη νικηφόρο πο
ρεία τους. Συνέχισαν να πολεμάνε, όπως 
ακριβώς έκαναν δυόμιση χιλιάδες χρό-
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νια πριν, οι τριακόσιοι του Λεωνίδα, για 
να φυλάξουν τις Θερμοπύλες 
«Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε αστα

μάτητα, ένας πίσω απ τον άλλο, ίδια τυ
φλοί. Με κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι 
απ’ τη λάσπη, όπου, φορές εκαταβούλια- 
ζε ίσαμε το γόνατο. Επειδή το πιό συχνά 
ψιχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες 
στην φυχή μας...».
(Απόσπασμα απ’ το «η πορεία προς το μέ

τωπο» του Οδυσσέα Ελύτη).
Η Ελλάδα, σας 28 Οκτωβρίου 1940, μό

νη της ανάμεσα στις untfTO/μένες χώρες 
της Ευρώπης, πολέμησε ενάντια στη φα
σιστική εισβολή, προσφέροντας ανεκτί
μητη συμβολή στο συμμαχικό αγώνα, 
αφού εξανάγκασε τη χιτλερική μηχανή 
να επέμβει, χάνοντας έτσι πολύτιμο χρό
νο, που υπήρξε μοιραίος για την τελική 
έκβαση του πολέμου.



1. Η κατοικία του καθενός είναι άσυλο. Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου είναι 
απαραβίαστη. Καμμιά έρευνα δεν γίνεται σε κατοικία, παρά μόνο όταν και όπως ορίζει ο 
νόμος και πάντοτε με την παρουσία εκπροσώπων της δικαστικής εξουσίας.

2. Οι παραβάτες της προηγούμενης διάταξης τιμωρούνται για παραβίαση του οικιακού 
άσυλου και για κατάχρηση εξουσίας και υποχρεούνται σε πλήρη αποζημίωση του 
παθόντος, όπως νόμος ορίζει (άρθρο 9 του Συντάγματος).

Θεμελιώδη αρχή του Συντάγματος αποτελεί η υπο
χρέωση της πολιτείας να σέβεται και να προστατεύει 
την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η εγγύηση συτή, που πα
ρέχεται στον πολίτη για προσωπική ασφάλεια και 
ελευθερία, εκφράζεται και με το απαραβίαστο του 
ασύλου της κατοικίας.

Μια σειρά από ερωτήματα δημιουργοϋνται για το τι 
θεωρείται «κατοικία», με ποιους τρόπους προστα
τεύεται το άσυλο της, από ποιους και κάτω από ποιες 
συνθήκες υπάρχει περίπτωση να αρθεί το απαραβία
στο.

I. Έννοια του άσυλου της κατοικίας.

Το ατομικό αυτό δικαίωμα εμφανίστηκε και δια
μορφώθηκε στο αγγλικό δίκαιο με την αρχή «το σπίτι 
μου είναι το φρούριό μου» (my home is my castle) και

αργότερα πέρασε σε όλα τα Συντάγματα της Ευρώπης. 
Σήμερα, αναγνρίζεται από την οικουμενική Διακήρυξη 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του 1948 (άρθρο 12), την 
Ευρωπαϊκή Σύμδαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου 
(άρθρο 8) και το Διεθνές Σύμφωνο των ατομικών και 
πολιτικών δικαιωμάτων του 1966 (άρθρο17). Στην Ελ
λάδα αναφέρεται για πρώτη φορά στο Σύνταγμα του 
1832.

Η έννομη τάξη χρησιμοποιεί τον όρο κατοικία με 
δύο έννοιες: α) με νομική σημασία, όπως ορίζεται από 
το άρθρο 51 του Αστικού Κώδικα, δηλαδή «κατοικίαν 
έχει τις τον τόπον, ένθα κυρίως και μονιμως εγκατέ- 
στη». β) σαν φυσική ή πραγματική κατάσταση. Το Σύν
ταγμα αναφέρεται στη δεύτερη αυτή έννοια και θεω
ρεί ως «κατοικία» το κατάλυμα ή τον χώρο που χρησι
μοποιείτο άτομο για μόνιμη εγκατάσταση ή προσωρινή
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διαμονή ή επαγγελματική απασχόληση μόνιμη ή πρόσ
καιρη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο συγκεκριμένος 
χώρος, ανεξάρτητα εάν είναι οικοδομημένος ή όχι, να 
είναι περιφραγμένος ή κλειστός και κατ' επέκταση 
απρόσιτος σε όλους. Υπάρχει, λοιπόν, προστασία για 
τον οίκο (dooius) και όχι για την κατοικία μας την έννοια 
της νομικής κυριολεξίας (domicilium).

Σύμφωνα με τον ορισμό αυτό, κατοικία είναι το δια
μέρισμα ή το δωμάτιο, όπου μένει κανείς μόνος ή με 
άλλους έστω κι αν δεν αποτελούν οικογένεια με την 
παραδεκτή έννοια. Η νομική σχέση που συνδέει το 
άτομο με τον χώρο διαμονής του μπορεί να είναι είτε 
ενοχική (ενοικιαστής) ε ίτε εμπράγματη (ιδιοκτήτης,
κάτοχος ακόμη και παράνομος) ε ίτε οποιαδήποτε άλλη 
σχέση.

Επίσης σαν «κατοικία» μπορούν να χαρακτηρι- 
σθούν η αυλή ή ο κήπος εφ ’ όσον είναι περιφραγμένα

και όχι ένας οποιοσδήποτε ανοικτός χώρος (π.χ. χω
ράφι). Ακόμη κι ένα όχημα (π.χ. αυτοκίνητο), ένα πλοίο 
(π.χ. γιωτ, θάρκα) ή ένα ιδιωτικό αεροπλάνο, ε ίτε είναι 
ακινητοποιημένα είτε βρίσκονται σε κίνηση, θεωρούν
ται «κατοικία» και προστατεύονται. Οι χώροι εργασίας 
και επαγγελματικής απασχόλησης, όπως π.χ. γραφεία, 
ιατρεία, καταστήματα, εργοστάσια, συνιστούν την έν
νοια της κατοικίας, όταν είναι κλειστά για το κοινό και 
όχι βέβαια τις εργάσιμες ώρες που είναι ελεύθερη και 
ανέλεγκτη η είσοδος σε οποιονδήποτε. Ειδικότερα, τα 
λεγάμενα «δημόσια κέντρα» δηλαδή ξενοδοχεία (εκ
τός απ τα «κλεισμένα» δωμάτια), καφενεία, θέατρα, 
κινηματογράφοι, κ.λπ. εξαιρούνται εφ ’ όσον το κοινό 
εισέρχεται ελεύθερα ή με καταβολή αντίτιμου ή και 
δωρεάν. Θέμα συζήτησης στη Βουλή δημιούργησαν 
αμφισβητήσεις για το πανεπιστημιακό άσυλο. Υποστη- 
ρίχθηκε, όμως, από πολλούς ότι τα νομικά πρόσωπα 
δεν εξαιρούνται από την διάταξη του άρθρου 9 του 
Συντάγματος. Τελικά, επικράτησε η άποψη να λυθεί το 
πρόβλημα νομοθετικά.

Η παραπάνω έννοια της κατοικίας αποδίδεται και με 
το άρθρο 265 του Β.Δ. της 12 Μαρτίου/18 Απριλίου 
1958 περί Κανονισμού Υπηρεσίας Χωροφυλακής.

Η απαρίθμηση των περιπτώσεων εφαρμογής ή εξ
αίρεσης από τον κανόνα προφανώς είναι ενδεικτική. 
Επομένως, μετά από όσα έχουν αναφερθεί ως τώρα, 
μπορούμε να πούμε ότθ κριτήρια για το αν πρόκειται 
για «κατοικία», που προστατεύεται ως «άσυλο», απο
τελούν:

α) αν ο συγκεκριμένος χώρος είναι περίκλειστος 
και

β) αν η είσοδος δεν είναι ελεύθερη, δηλαδή αν δεν 
είναι δυνατή χωρίς την εκούσια συγκατάθεση του δια- 
μένοντος.

II. Φορείς ή υποκείμενα του ατομικού δικαιώμα
τος του άσυλου της κατοικίας -  Αντικείμενο
της Συνταγματικής προστασίας.

Το Σύνταγμα, μη κάνοντας καμμιά διάκριση, ανα
γνωρίζει σαν φορείς του δικαιώματος τόσο τους Έ λ
ληνες πολίτες όσο κάι τους αλλοδαπούς. Συμπεριλαμ
βάνει όλα τα φυσικά πρόσωπα που μένουν ή ασχο
λούνται επαγγελματικά σε περίκλειστο χώρο (εργοδό
τες και εργαζόμενους) καθώς και τα νομικά πρόσωπα, 
δηλαδή σωματεία, ιδρύματα, εταιρείες, πολιτικά κόμ
ματα κ.λπ.

Σαν συμπέρασμα, μπορούμε να πούμε ότι, σήμερα 
το άσυλο της κατοικίας δεν αποβλέπει στην προστασία 
ούτε του ιδιωτικού βίου απομονωμένων φυσικών 
προσώπων ούτε της ιδιοκτησίας ή άλλης εμπράγματης 
ή ενοχικής έννομης σχέσης αλλά της προσωπικής 
ελευθερίας με ευρύτερη έννοια, όπως καθορίζεται και 
από το πνεύμα των άρθρων 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του 
Συντάγματος.

III. Εκταση της προστασίας του άσυλου της κα
τοικίας.

Οταν ο συντακτικός νομοθέτης αναφέρεται στο
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άσυλο της κατοικίας και κατ’ επέκτασή στην προστα
σία της εννοεί ότι:

α) απαγορεύεται σε οποιαδήποτε αρχή (διοικητική, 
εκτελεστική ή νομοθετική)· να εισέλθει στην κατοικία 
κάποιου χωρίς την συγκατάθεσή του.

6) επιτρέπεται με ορισμένες προϋποθέσεις και σε 
ορισμένες περιπτώσεις η παραβίαση του ασύλου 
«όταν και όπως ο νόμος ορίζει». Αυτό σημαίνει ότι η 
προστασία που παρέχει το Σύνταγμα είναι σχετική 
αφού συνδέεται με την «επιφύλαξη του νόμου». Πιο 
αναλυτικά, απαγορεύει τις μη νόμιμες,· δηλαδή τις αυ
θαίρετες επεμβάσεις της κρατικής εξουσίας.

Η προσβολή του ασύλου από ιδιώτες στο ιχειοθετε ί 
τις αξιόποινες πράξεις της διατάραξης κοινής ειρήνης 
(189 Π.Κ.) και διατάραξης οικιακής ειρήνης (334 Π.Κ:). Η 
πρώτη, περίπτωση συνίσταται στην τέλεση ομαδικών 
βιαιοπραγιών εναντίον προσώπων ή στην ομαδική εισ
βολή σε ξένα σπίτια ή άλλα ακίνητα. Η δεύτερη περί
πτωση αφορά αυτόν που μπήκε παράνομα ή παρέμεινε 
χωρίς τη θέληση του δικαιούχου στην κατοικία του. 
στο χώρο εργασίας του στον περίκλειστο χώρο του 
οποίου είνα ι κάτοχος ή σε χώρο που χρησιμοποιείται, 
από. δημόσια υπηρεσία.

Το Σύνταγμα προβλέπει την «κατ' οίκον.έρευνα» 
κυρίως για ανακριτικούς σκοπούς, αλλά είνα ι εύλογο 
να επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικία και για άλλους 
νόμιμους σκοπούς, όπως υγειονομικούς, φορολογι
κούς, στεγαστικούς (καταλύματα στρατού, προσφύ
γων, σεισμοπαθών), για πρόληψη δυστυχημάτων (π.χ, 
πυρκαγιά), για εκτέλεση δραστικών αποφάσεών. Σε 
όλες τις περιπτώσεις η παραβίαση συντελείτα ι «όταν 
και όπως ο νόμος ορίζει» και υπόκειται σε περιορι
σμούς, που προκύπτουν από γεν ικές αρχές οι οποίες 
δημιουργήθηκαν από το πνεύμα του Συντάγματος και 
έχουν καθιερωθεί από την νομολογία των δικαστη
ρίων.

Με βάση τις  αρχές αυτές, η παραβίαση του άσυλου 
της κατοικίας, πρέπει:

α) να μην αντιβα ίνει στην ισότητα του νόμου απέ
ναντι στους πολίτες και στην ισότητα των πολιτών 
απέναντι στο νόμο.

β) να δ ικα ιολογείτα ι από σοβαρούς λόγους γεν ικό 
τερου συμφέροντος (π.χ. δημόσιας ασφάλειας και τά 
ξης, υγείας κ.λπ.).

γ) να είναι αναγκαία και πρόσφορη για την επίτευξη 
του επιδιωκόμενου αποτελέσματος, που δεν θα μπο
ρούσε να επ ιτευχθεί με ηπιώτερα μέσα (αρχή της ανα- 
λογικότητας).

δ) να μην αναιρεί την ουσία του ατομικού δικαιώμα
τος και

ε) να ερμηνεύετα ι στενά τόσο από τα διο ικητικά 
όργανα όσο και από τα δικαστήρια.

SV. Πότε και πώς διεξάγεται η κατ’ οίκον έρευνα.

Ενώ κατ αρχήν το Σύνταγμα ορίζει ότι «ουδεμία

κατ' οίκον έρευνα ενεργείται». στη συνέχεια αναφέρει 
ότι «ει μη όταν και όπως ο νόμος ορίζη». Ο νόμος 
(άρθρα 253 έως 256 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) 
ρυθμίζει τη διεξαγωγή της κατ' οίκον έρευνας, κάτω 
από ορισμένες προϋποθέσεις:

α) να έχει αρχίσει κύρια ανάκριση ή προανάκριση 
για κακούργημα ή πλημμέλημα και όχι σε περίπτωση 
πταίσματος.

β) να είνα ι εύλογο ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο 
είναι δυνατή η βεβαίωση της τέλεσης του εγκλήματος, 
της ανακάλυψης ή σύλληψης των δραστών και της 
αποκατάστασης της ζημιάς που προξενήθηκε (253 
ΚΠΔ).

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 4007/25-6-1975 γνωμο
δότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου (Ποινικά 
Χρονικά ΚΕ //- σελ. 441), που στηρίζετα ι στη ρητή επι
ταγή του Συντάγματος, σε κάθε περίπτωση κατ’ οίκον 
έρευνας, ανεξάρτητα εάν ενεργε ίτα ι μέρα ή νύχτα, 
.είναι απαραίτητη η παρουσία εκπροσώπου της δικα
στικής αρχής. Στο σημείο αυτό, νοούνται οι δ ικαστικοί 
λειτουργοί που περιβάλλονται"με συνταγματικές εγ
γυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας 
(άρθρα 87 -  91 Συντάγματος) π.χ. ανακριτής, ε ισαγγε
λέας. πταισματοδίκης, ειρηνοδίκης, Με την εισαγωγή 
της καινοτομίας αυτής ό συντακτικός νομοθέτης θέ-■ ο 0
λησε να αποτρέψιεί' κα ΐαχρήσεις ή αυθα ιρεσ ίες των 
κρατικών οργάνων, με αποτέλέσμα να μην ισχύουν πια 
όσες δ ιατάξεις αναφέροντ.αι στη διεξαγωγή έρευνας 
χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού και να χα
ρακτηρίζονται παράνομες.

Έ να άλλο θέμα, το οποίο πρέπει να σχολιασθεί. 
είναι ότι υπάρχει σαφής διάκριση ανάμεσα στην 
έρευνα που δ ιεξάγετα ι μέρα με εκείνη που επιχειρεί- 
τα ι κατά την διάρκεια της νύχτας. Δηλαδή, τη νύχτα η 
έρευνα επιτρέπεται μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις, 
που απαριθμούνται περιοριστικά στο άρθρο 254 ΚΠΔ. 
και οι οποίες είναι:

α) αν πρόκειται να συλληφθεί πρόσωπο που διώκεται 
νόμιμα, δηλαδή με δικαστικό ένταλμα.

β) αν κάποιος καταλαμβάνεται να διαπράττει κα
κούργημα ή πλημμέλημα αλλά όχι και πταίσμα.

γ) αν γ ίνετα ι συνάθροιση σε ιδιωτική οικία, όπου 
δ ιενεργούντα ι κατ' επάγγελμα τυχερά παιχνίδια ή 
χρησιμοποιείται σαν τόπος για κατ’ επάγγελμα ασκού
μενη ακολασία.

δ) αν πρόκειται για χώρο προσιτό σε όλους τη νύ
χτα. όπου βέβαια δεν υφίσταται θέμα ασύλου.

ε) αν την είσοδο στην κατοικία ζητά ο κάτοχος της 
για σύλληψη προσώπου που διώκεται νόμιμα (278 παρ. 
1 εδ. β ΚΠΔ).

Το χρονικό διάστημα, που χαρακτηρίζετα ι νύχτα, 
ορίζεται για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31 
Μαρτίου από τις 8 μ.μ. έως 6 π.μ. και για την περίοδο 
από 1ης Απριλίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου από τις 9 μ.μ. 
έως.5 π.μ. Οι διατυπώσεις και ο τρόπος ενέργειας της 
έρευνας καθορίζονται στα άρθρα 255, 256 και 258 ΚΠΔ. 

Η σχετικότητα της προστασίας του άσυλου της κα



τοικίας, εκτός από την περίπτωση της «επιφύλαξης 
του νόμου» που αναφέρθηκε παραπάνω, προκύπτει 
και από την αναστολή του άρθρου 9 του Συντάγματος 
όταν τίθετα ι σε ισχύ το άρθρο 48 για «κατάσταση οι- 
λιορκίας». Η αναστολή αφορά αποκλειστικά έρευνες 
που έχουν σχέση με την ασφάλεια του κράτους, του 
πολιτεύματος και της δημόσιας τάξης.

V. Το απαραβίαστο της ιδιωτικής και οικογενεια
κής ζωής.

Η ελληνική έννομη τάξη γνώριζε το απαραβίαστο 
της ιδιωτικής ζωής από τη ρητή καθιέρωσή του στο 
άρθρο 8 παρ. 1 της Σύμβασης για την προάσπιση των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών 
ελευθεριών (Ρώμη 1950). το οποίο όριζε ότι «παν 
πρόσωπον.δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής 
και οικογενειακής ζωής του. της κατοικίας του και της 
αλληλογραφίας του».

Στην ελληνική νομοθεσία, όμως, εμφανίζεται για 
πρώτη φορά στο Σύνταγμα του 1975 και θα μπορούσε 
να χαρακτηρισθεί σαν πλεονασμός. Με μια πιο προσ
εκτική ματιά, διαπιστώνουμε ότι δεν περιορίζεται μόνο 
στην έρευνα ή την είσοδο σε κατοικία. Το πνεύμα της 
νέας διάταξης είναι η απαγόρευση, γενικότερα, της 
παρακολούθησης, της κατασκόπευσης και του ελέγ
χου της ιδιωτικής ή οικογενειακής συμπεριφοράς με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Ενδεικτικά, αναφέρουμε τη 
χρησιμοποίηση των σύγχρονων τεχνικών και ηλεκτρο
νικών μέσων και συσκευών ακουστικής ή οπτικής 
παρακολούθησης και καταγραφής (υπόθεση Water
gate). λήψης φωτογραφιών από μακριά ή φιλμς που 
αποτυπώνουν σκηνές οικογενειακής ζωής κ.λπ. Σί
γουρα δεν μπορεί να διατυπωθεί ένας πλήρης ορισμός 
για το πότε υπάρχει προσβολή της ιδιωτικής και οικο
γενειακής ζωής εφ ’ όσον δεν είναι δυνατόν να προκα- 
θορισθούν οι περιπτώσεις παραβίασης.

Η οικογενειακή ζοιή του ατόμου αναφέρεται στη 
γενικότερη συμπεριφορά του σαν μέλος ορισμένης 
οικογένειας με την ευρύτερη έννοια του όρου, δηλαδή 
και πέρα από τις σχέσεις μεταξύ συζύγων, γονέων και 
παιδιών κ.λπ.

Η ιδιωτική ζωή του ατόμου έχει ακόμα ευρύτερη 
έννοια και αναφέρεται στις δραστηριότητες του πέρα 
από τα πλαίσια της οικογένειας και φθάνει μέχρι κά
ποιες εκδηλώσεις δημόσιου βίου, που κάτω από ορι
σμένες προϋποθέσεις, καλύπτονται από την προστα
σία της διάταξης π.χ. η συγκέντρωση σε κάποιο χώρο, 
που δεν είναι προσιτός στο κοινό, με ατομικές προσ
κλήσεις αυστηρά προσωπικές. Επομένως, η προστασία 
της ιδιωτικής ζωής εκδηλώνεται και σε άλλους χώρους 
εκτός της κατοικίας.

Γίνεται, λοιπόν, δεκτό, ότι ιδιωτική ζωή αποτελεί 
κάθε τι που αφορά την υγεία του προσώπου, τις θρη
σκευτικές ή ηθικές πεποιθήσεις του, την οικογενειακή 
του συμπεριφορά (γάμος, ερωτική ζωή), τις φ ιλικές του 
σχέσεις, την οικονομική του κατάσταση, τη μορφή του 
(φωτογραφία), ακόμα και την χρησιμοποίηση της φω
νής του χωρίς τη συγκατάθεσή του. Συμπληρωματικά,

θα πούμε, ότι η καθιέρωση του επαγγελματικού απορ
ρήτου και το απαραβίαστο της ελεύθερης ανταπόκρι- 
σΓΙ9 (π·Χ· απόρρητο επιστολών), όπως ορίζεται στο άρ
θρο 19 του Συντάγματος, καλύπτονται από την προσ
τασία της ιδιωτικής ζωής.

Η ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του ατόμου προσ
βάλλεται μόνο όταν επιτρέπεται από το νόμο η κατ' 
οίκον έρευνα, γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν 
παραβιάζεται μόνο η κατοικία κάποιου αλλά και η ιδιω
τική του ζωή.

Η συνταγματική κατοχύρωση του απαραβίαστου 
δεν αευθύνεται μόνο στα κρατικά όργανα αλλά και 
στην τυχόν επεμβατική συμπεριφορά των ιδιωτών 
(εφαρμογή της αρχής της τριτενεργείας). Είναι εύ
λογο. ότι το κράτος δεν είναι η μοναδική πηγή κινδύ
νων για τις ελευθερίες του ατόμου. Η εξέλιξη της κοι
νωνίας έχει δημιουργήσει τέτο ιο πλέγμα κοινωνικών -  
ιδιωτικών δυνάμεων που μπορούν άμεσα να πλήξουν 
τα ατομικά δικαιώματα.

VI. Κυρώσεις.

Η παραβίαση του άσυλου της κατοικίας θεωρήθηκε 
τόσο σοβαρή και επιλήψιμη ώστε να προβλέπεται από 
το ίδιο το Σύνταγμα η επιβολή κυρώσεων για τους 
παραβάτες -  δημόσια όργανα (άρθρο 9 παρ. 2). Πιο 
συγκεκριμένα ορίζει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι εν γέ- 
νει τιμωρούνται:

α) για παραβίαση οικιακού ασύλου (241 Π.Κ.) με 
φυλάκιση τριών μηνών έως δύο ετών, όταν εισέλθουν 
στην κατοικία κάποιου, παρά τη θέλησή του και χωρίς 
τις νόμιμες διατυπώσεις π.χ. παράνομη έρευνα, και

β) για κατάχρηση εξουσίας (239 Π.Κ.).
Επίσης υποχρεούνται να καταβάλουν στον πα- 

θόντα πλήρη αποζημίωση (άρθρα 298 επ.. 914. 932 ΑΚ).
Βλέπουμε, λοιπόν, ότι εναντίον των κρατικών ορ

γάνων υπάρχει ένα πλέγμα ποινικών, αστικών και πει
θαρχικών κυρώσεων (βλ. και άρθρο 13 παρ. 1 του κώ
δικα Δημόσιων Διοικητικών Υπαλλήλων).

Ελπίζουμε, η προσέγγιση του θέματος να υπήρξε 
διαφωτιστική για τη σκιαγράφηση του γενικού πλαί
σιου, που καθορίζει τα δικαιώματα κάθε προσώπου 
αναφορικά με την έκταση της προσωπικής του ελευ
θερίας, έτσι όπως εκφράζεται μέσα από τη συνταγμα
τική κατοχύρωση του άσυλου της κατοικίας του.
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Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έγινε 30 ετών.
Του Μανώλη Γρηγοράκη *

Την 1η Ιανουάριου του 1988 η Ευρωπαϊκή Κοινό
τητα έκλεισε τριάντα χρόνια, της μέχρι τώρα σταδιο
δρομίας της. Τριάντα χρόνια ασταμάτητων προσπα
θειών, αγώνων και κόπων για την επίτευξη σε τελικό 
στάδιο, της ανώτερης ιδέας που έχει θεσπιστεί από τα 
Κράτη μέλη της, της πλήρους δηλαδή ενοποίησής 
τους, παρά τις θεμελιακές διαφορές που υπήρχαν και 
υπάρχουν καθώς και αυτών που διαδραματίζονται κα
θημερινά.

Ας προχωρήσουμε όμως τώρα για να δώσουμε σε 
πρώτο στάδιο, ορισμένα γενικά στοιχεία, για το πως 
δημιουργήθηκε. πως γεννήθηκε και το τι σκοπούς, τι 
στόχους έχει βάλλει και με σαφήνεια από 'κει και πέρα, 
να δούμε τα επιτεύγματα και τα γενικότερα οφέλη του 
όλου θέματος.

Με τη λήξη του Β" Παγκοσμίου πολέμου, μειώθηκε 
σημαντικά ο ρόλος των κύριων Ευρωπαϊκών Κρατών, 
πράγμα που είχε σαν αποτέλεσμα η «Γηραιά Ήπειρος» 
να χάσει την κυριαρχία της ή τέλος πάντων να χάσει τη 
θέση που τόσες χιλιετηρίδες κατείχε, να είναι δηλαδή 
το επίκεντρο όλων των πολίτικο -  οικονομικών εξελί
ξεων σε διεθνή κλίμακα. Αφού ακόμα και οι αποφάσεις 
που την αφορούσαν έπαψαν να παίρνονται από την 
ίδια. Άλλαξε δηλαδή το κέντρο λήψης δικών της απο
φάσεων για δικές της υποθέσεις.

Ο στρατηγός Αϊζενχάουερ, την εποχή που εκτε- 
λούσε καθήκοντα προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, 
υποστήριξε πλήρως σε όλο το φάσμα της, τη σύναψη 
της συνθήκης της Ρώμης. Επίσης σε μία δήλωσή του το 
1951 ανέφερε, πως η Ευρώπη δεν μπορεί να επιτύχει 
την αύξηση της υλικής της δύναμης, όσο θα είναι διαι
ρεμένη με εδαφικούς φραγμούς. Μια θεωρία ή μια 
κρίση θα λέγαμε η οποία μετά από εφτά μόλις χρόνια 
έγινε μια ζωντανή πραγματικότητα.

Βλέποντας λοιπόν ορισμένα από τα Ευρωπαϊκά 
Κράτη ότι κανένα μόνο του δεν ήταν σε θέση να δια
δραματίσει πρωτεύοντα ρόλο έφτασαν στη δημιουργία 
πρώτα και στη διεύρυνση ύστερα της Ε.Ο.Κ. με από- 
τερο στόχο, η Ευρώπη να ξαναρχίσει να παίζει πρω
τεύοντα ρόλο. Επίσης να βοηθήσει και την ίδια την 
ανθρωπότητα, σύμφωνα με τις δυνατότητες που θα 
της παρέχονταν.

Μέσα στα τριάντα αυτά πρώτα χρόνια, που είναι 
οφθαλμοφανές ότι είναι μια απειροελάχιστη μονάδα 
χρόνου για την εξέλιξη και πορεία ενός Κράτους, πόσο 
μάλλον μιας τέτοιας μεγάλης ένωσης Κρατών. Παρό
λου αυτού του μικρού χρονικού διαστήματος που έχει 
διαβεί και των δυσκολιών και δοκιμασιών που είναι 
όντως αξιοσημείωτες και έχει περάσει, έχει να επιδεί- 
ξει τεράστια άλματα και προόδους. Αναμφισβήτητα 
όλα αυτά προκαλούν τον σε βάθος προβληματισμό 
ηγετών πολλών Κρατών, μεμονομένων πολιτικών και 
πολύ κόσμου και όντος είναι αξιομνημόνευτα και ανε

πανάληπτα.
Στην τριακονταετία αυτή, η Ε.Ο.Κ. έφθειρε τον 

εθνικισμό στην Ευρώπη και μπορεί να απλωθεί πέρα 
και από αυτή και να τον αντιμετωπίσει με ένα νέο, 
λαμπρό ιδανικό, με τη φωτοβόλο ιδέα της Κοινότητας. 
Προσπάθησε και πέτυχε ως ένα ικανοποιητικό σημείο 
την ευημερία των Κρατών μελών της και έκανε την 
Ευρωπαϊκή κοινωνία πιο ανθρώπινη.

Ακούστηκε στη διεθνή σκηνή για πρώτη φορά επί
σημα και με στοιχειώδη κριτήρια η φωνή της Ευρώπης, 
που τα συμφέροντά της πλέον δεν μπορούν να τα 
υπερασπίζονται μεμονωμένα οι χώρες που την αποτε
λούν. Άρχισε η τήρηση πραγματικά των δημοκρατικών 
διαδικασιών και η προσήλωσή τους στους καθεαυτού 
δημοκρατικούς θεσμού.ς Για παράδειγμα αυτού μπο
ρούμε να αναφέρουμε την απόρριψη από την Κοινό
τητα της προτάσεως του τότε Προέδρου της Γαλλίας 
Πομπιντού και άλλων, να επιτραπεί στην Ισπανία να 
γίνει μέλος της Ε.Ο.Κ., όταν στην ίδια την Ισπανία επι
κρατούσε και κυριαρχούσε σθεναρά το δικτατορικό 
καθεστώς.

Τρία διαδοχικά στάδια είχε προγραμματίσει η 
Ε.Ο.Κ. Την κοινή αγορά, την οικονομική ένωση και τέ
λος την πλήρη ενοποίηση. Μέχρι στιγμής έχει επιτευ
χθεί το πρώτο ως ένα βαθμό με αρκετή επιτυχία μάλι
στα και με θετικά αποτελέσματα κάτι που μπορεί να 
φανεί στη χώρα μας, ειδικότερα στην αγροτική και 
οικονομική της πολιτική. Με την κοινή αγορά εξασφα- 
λίσθηκε η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, εργατικής 
δύναμης, καθώς και των άλλων συντελεστών της 
παραγωγής. Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται σήμερα η 
Ε.Ο.Κ. είναι πιο προχωρημένο από εκείνο της ζώνης 
ελεύθερου εμπορίου και της τελωνειακής ένωσης.

Στην οικονομική ένωση προβλέπεται η εξάλειψη 
όλων εκείνων των περιορισμών στη διακίνηση των εμ
πορευμάτων και των διαφόρων συντελεστών παραγω
γής, συνδιάζεται δε με την εναρμόνιση ως ένα ορι
σμένο συγκεκριμένο βαθμό, της όλης εθνικής οικονο
μικής πολιτικής.

Τέλος η πλήρης ενοποίηση, το τρίτο αυτό μεγάλο 
στάδιο, που θα είναι και το αποκορύφωμα της Κοινότη
τας στβ μέλλον, προϋποθέτει άμεσα τη νομισματική 
αλλά και τη δημοσιονομική ένωση αποκτόντας την κα- 
θέρωση και την εδραίωση μιας υπερεθνικής διοίκησης, 
της οποίας οι αποφάσεις θα γίνονται δεκτές και επο
μένως θα είναι υποχρεωτικές για όλα τα κράτη μέλη 
της Κοινότητας. Στην πράξη αυτό σημαίνει τη δη
μιουργία οργάνων που θα διαθέτουν δικαιοδοσίες 
ομοσπονδιακής κεντρικής εξουσίας.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Κοινότητα αφού ολοκληρώσει 
και εδραιώσει στο μέγιστο βαθμό την κοινή αγορά, κάτι 
που δεν θα αργήσει καθόλου να κάνει θα περάσει στο 
επόμενο στάδιο του προγράμματος της, την οικονο-
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μική δηλαδή ένωση. Η επιτροπή της Κοινότητας έχει 
καταρτίσει κατάλληλα σχέδια που αποβλέπουν στη γε
νική προώθηση του θεσμικού τομέα.

Έτσι το κλείσιμο των τριάντα χρόνων ζωής της, 
αποτελεί ένα κοσμοϊστορικής σημασίας γεγονός και 
ένα από τα αρκετά σημαντικά και αξιόλογα συλλογικά 
επιτεύγματα των τελευταίων δεκαετιών. Θα μπορούσε 
να χαρακτηρισθεί μια Ευρωπαϊκή επανάσταση, που έκ
λεισε τον πρώτο της γύρο μ : επιτυχία, μέσα στο παγ
κόσμιο «ριγκ».

Παράλληλα όμως με όλα αυτά που πέτυχε η Ε.Ο.Κ. 
μέσα στο.σύντομο χρονικό διάστημα της τριακονταε
τίας, πέρασε και δύσκολες περιόδους. Όμως αντί να 
καμφθεί από αυτές ή να αποπροσανατολιστεί, έδειξε ένα 
σωστό πρόσωπο και αντέστρεψε τους όρους. Οι δυσ
κολίες έγιναν επιτυχίες και επιτεύγματα, ικανοποιών
τας έτσι πολλούς από τους σκοπούς της Κοινότητας.

Αντιμετώπισε δηλαδή δυσκολίες που είχαν σχέση 
τόσο με την παλαιά αλλά και με τη νέα διεύρυνση, την 
ενεργειακή κρίση και τα μεσογειακά προβλήματα, τα 
οποία όμως έδέιξαν πως η θέση της στον κόσμο δεν 
είναι τυχαία, αλλά εξαρτάται και από την πολιτική και 
την οικονομική της συνοχή. Μια άλλη’ εξίσου μεγάλη 
δυσκολία απασχολεί και σήμερα την Κοινότητα είναι 
ότι αν καθυστερήσει υπέρμετρα η ενοποίηση και εν 
των μεταξύ κλονιστεί η δημοκρατία σε ορισμένες χώ
ρες, τότε το όνειρο της ενωμένης Ευρώπης θα σβήσει 

. οριστικά.

Το τελευταίο όμως αυτό σιγά — σιγά αρχίζει και 
.μπαίνει σε έναν όλο και καλύτερο δρόμο και σίγουρα 
με τϊς μεγάλες προσπάθειες αλλά και τη σύνεση από 
την οποία διακατέχονται οι χώρες της Ε.Ο.Κ., μία μέρα 
των ημερών με την υπογραφή της ένωσης της.Ευρώ
πης θα σβήσει και αυτός ο προβληματισμός και θα 
μείνει σαν μια επιφύλαξη πλέον μέσα στην Ιστορία της 
Ευρώπης, που ειπώθηκε από έναν αξιόλογο πολιτικό. 
Το μεγαλύτερο επίτευγμά της που νομίζω ότι όλοι θα 

δεχτούμε άμεσα, είναι το ότι κατόρθωσε να επιζήσει. 
να αναπτυχθεί και τέλος να αποδείξει με αυτό τον 
τρόπο, πως είναι δυνατόν να δημιο.υργηθεί μία Κοινό
τητα πού να βασίζεται στις αρχές δημοκρατίας και 
προόδου, που η εξέλιξη γενικά σε όλους τους τομείς 
θα την μετατοπίζει και θα την περνά, σ' αυτό που λέγε
ται κοινωνική δικαιοσύνη και σοσιαλισμός.

Πέτυχε αυτό που τόσες μεγάλες προσπάθειες γ ί
νονται σήμερα για να γίνει πράξη από θεωρία, να απαλ
λαγούν τα μέλη της, από τη μαύρη αιμοβόρα «σκιά του 
πολέμου» και τις πολύμορφες συγκρούσεις του «σκο
τεινού» παρελθόντος.

Με τις διαβουλεύσεις και τη μέθοδο των υποχωρή
σεων που τους δίδαξε, τους πρόσφερε καλύτερες δυ
νατότητες συμφιλίωσης και καλύτερες δυνατότητες 
ανάπτυξης.

Με όλα αυτά τα επιτεύγματα που' μας αφήνουν 
άναυδους και απολιθωμένους στην κυριολεξία, η 
Ε.Ο.Κ. αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση. Ενσαρκώνει 
το ρόλο ενός δασκάλου και καθοδηγητή που με την

μικρή αλλά μεθοδική κίνησή του, θα μπορούσε να 
απαλλάξει την ανθρωπότητα ολόκληρη από αυτό το 
αδίστακτο και ανυπέρβλητο σε μίσος τέρας που λέγε
ται «πυρηνικό ολοκαύτωμα», «πυρηνικός πόλεμος».

Η ενοποίηση της Ευρώπης αποτελεί στις τωρινές 
συνθήκες τον ασφαλέστερο και ίσως το μοναδικό 
τρόπο για να αποτραπεί όχι μόνο ο κίνδυνος η σύγ
χρονη Ευρώπη να ακολουθήσει τη τύχη της αρχαίας 
Ελλάδας, αλλά να αποτραπεί και ο κατά πολύ μεγαλύ
τερος κίνδυνος της μεταλαμπάδευσης του Ευρωπαϊ
κού πολιτισμού «από δεύτερο χέρι» με το να ακολου
θήσει ένας δεύτερος Μεσαίωνας.

Ας είμαστε λοιπόν όλοι μας ευέλπιδες και υποστη- 
ρικτές αυτής της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότη
τας. Μια που σήμερα κλείνει τα τριάντα χρόνια της ας 
ευχηθούμε στο μέλλον να κινηθεί με θάρρος, αποφα
σιστικότητα και αισιοδοξία έλκοντας κοντά της και 
άλλα κράτη, αποτρέποντας το μίσος, σε ένα δρόμο 
αμοιβαίου συμφέροντος, ανθρωπιάς, κατανόησης, 
αγάπης και ειρήνης. Σκέψεις που αν πραγματοποιη
θούν έστω και σε μικρό βαθμό, θα γίνουν το βάθρο 
πάνω στο οποίο θα εδραιωθεί η πραγματική αλληλεγ
γύη. Ετσι ο άνθρωπος θα οδηγηθεί σε μία νέα εποχή 
με ανώτερες και ανώτατες σε υπόσταση δημιουργικές 
ιδέες για την μετέπειτα ζωή και εξέλιξη του ανθρώπι
νου είδους, πάνω στον πλανήτη αυτό που ονομάζεται 
Γη.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. A. ΟΥΤΚΙΝ «Κέντρο ανταγωνισμού».
2. Ε. NOEL «Τα γρανάζια της Ευρώπης».
3. Μ. DUVERGER «Εισαγωγή στον Πολιτική».
4. J. GALBRAITH «Οικονομία και κοινό συμφέρον».
5. P.S.R.F. MATHIJSEN «Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο».
6. Π. ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ «Οι σχέσεις Ελλάδας -  ΕΟΚ -  ΗΠΑ».
7 Τ. ΦΑΚΙΟΛΑΣ «Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα και η ένταξη της 

Ελλάδας».

8. Π. ΚΑΖΑΚΟΣ «Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα».
9. Γ. ΜΥΛΩΝΑ «Οικονομικά και Κοινωνικά προβλήματα».

10. Γ. ΣΑΡΕΙΔΑΚΗ «Ευρωπαϊκή ΚοινότηταΤ
11. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Από το λόγο του κατά την απονομή του 

μεταλλίου του Καρλομάγνου.
12. A. TOUNBEE «Γενική ιστορία».

Ο Μανώλης Γρηγοράκης είναι γιος απόστρατου ανθυπα- 
στυνόμου και μαθητής της Γ τάξης του Γενικού Λυκείου 
Μυτιλήνης. Στον 9ο Πανελλήνιο (35ο Πανευρωπαϊκό) Διαγω
νισμό για την Ευρωπαϊκή Ημέρα των Σχολείον, πήρε μέρος 
και πρώτευσε με την παραπάνω μελέτη του, t άμεσα σε 3.890 
νέους ίιαγωνιζόμενους απ' όλη την Ελλάδα.

Μετά τη βράβευσή του, εκπροσώπησε την Ελλάδα στη 
συνάντηση των πρωτευσάντων από όλες τις χώρες -  μέλη της 
Ε.Ο.Κ., που έγινε στην Αυστρία.

Η «Α.Ε.» δημοσιεύει τη μελέτη του και του εύχεται συγχα
ρητήρια και «εις ονώτερα».
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ώρες κοινής ησυχίας και εντός κατοι- 
κημένων περιοχών, παντός οδικού 
οχήματος αν εκ της λειτουργίας του 
προκαλούνται υπερβολικοί θόρυβοι».

Όμως τι είναι η ακινητοποίηση του 
οχήματος και τι σκοπό έχει;

Είναι εφικτή η εφαρμογή της από 
τα αστυνομικά όργανα;

Τι διαδικασίες προβλέπονται για να 
ακινητοποιηθεί ένα όχημα;

Για μια πλήρη ενημέρωση πάνω 
στο ζήτημα αυτό συζητάμε με τον 
Αστυνόμο Β της Τροχαίας Αθηνών κ. 
Τσενέ Σωτήριο.
— Τι είναι ακριβώς η ακινητοποίηση 
του οχήματος.
— Η ακινητοποίηση του οχήματος εί
ναι η διαδικασία αυτή που απαγορεύ
ει στο όχημα να συνεχίσει το ταξίδι 
του εφ όσον δεν εξασφαλισθούν οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ασφαλή κίνησή του πάνω στο δρόμο. 
Το όλο θέμα ρυθμίζεται απο τις δια
τάξεις του άρθρου 46 του ΚΟΚ και 
της εν συνεχεία αυτού εκδοθείσας 
κοινής απόφασης (30870/6-10-83 ΦΕΚ 
603/Β/19-11-83) των υπουργών Δημο
σίας Τάξεως & Συγκοινωνιών.

— Ποιά είναι η σκοπιμότητα της κι
νητοποίησης
— Η ακινητοποίηση είναι σημαντικό
τατο μέτρο καταστολής και πρόλη
ψης τροχαίων ατυχημάτων και απο
σκοπεί στη μηχανολογική βελτίωση 
των οχημάτων καθώς και στον έλεγ
χο της φυσικής κατάστασης του οδη
γού. Είναι προφανής η αναγκαιότητα 
και η χρησιμότητα της θεσπίσεως δια
τάξεων για την αντιμετώπιση των πε
ριπτώσεων αυτών καθ’ οδόν γιατί η 
βεβαίωση απλά και μόνο σχετικών 
παραβάσεων δεν αποτρέπει τους κιν
δύνους για την οδική ασφάλεια όταν 
το όχημα αφήνεται να συνεχίζει την 
κίνησή του, παρά τη διαπίστωση της 
επισφαλούς κατάστασης αυτού ή του 
οδηγού. Δηλαδή, η καθιέρωση του εν 
λόγω μέτρου θίγει μόνο τους αμελείς 
και για οποιοδήποτε λόγο ακατάλλη
λους οδηγούς, ενώ παράλληλα δια
σφαλίζει τους λοιπούς χρήστες των 
δρόμων απ αυτούς.

— Ο νόμος είναι εφαρμόσιμος; δηλα
δή καλύπτει όλο το φάσμα, όλα τα κε
νά, ή χρειαζόταν να αναφέρεται τίπο
τα άλλο;
— Ο νόμος, ένα σημείο λεπτό που 
μπορούμε να θίξουμε είναι ότι δεν 
έχει υποχρεωτική εφαρμογή, δηλαδή, 
λέει ότι δύνανται τα αστυνομικά όρ
γανα να επιβάλλουν την ακινητοποί-

Ο Αστυνόμος Β', της Τροχαίας Αθηνών, κ. 
Σωτήρης Τσενές.

ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
Επιμέλεια: Φώτης Μακροζαχόπουλος

'Ενα καθημερινό και συχνότατο 
φαινόμενο στους ελληνικούς δρό
μους αποτελούν τα τροχαία ατυ
χήματα.

Δυστυχώς, κατέχουμε-ένα μακά
βριο «ρεκόρ« μεταξύ των χωρών της 
ΕΟΚ, στα τροχαία ατυχήματα, που ερ
μηνεύεται με 2.500 νεκρούς κάθε 
χρόνο.

Συχνά απ αυτή εδώ τη στήλη προ
σπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε 
τους οδηγούς με συμβουλές και υπο
δείξεις, με στόχο να προλαμβάνονται 
πολλά από τα ατυχήματα αυτά και να 
σταματήσει αυτό το καθημερινό «αι
ματοκύλισμα» στους δρόμους.

Η πολιτεία ταγμένη στην προστα
σία της ζωής των πολιτών της καθιέ
ρωσε νόμους που εκτός από την κα
ταστολή βοηθούν και στην πρόληψη 
των φαινομένων αυτών.

Μεταξύ των μέτρων που προβλέπει 
ο ΚΟΚ για τη πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων συμπεριλαμβάνεται και 
η ακινητοποίηση των οχημάτων.

Ειδικότερα στο άρθρο 46 του ΚΟΚ 
ορίζονται τα εξής:

«Εάν διαπιστωθεί ότι η παραιτέρω 
κίνησης οδικού οχήματος είναι επι
κίνδυνος δια τους επιβαίνοντες ή 
τους λοιπούς χρησιμοποιούντας την 
οδόν, συνέπεια βλαβών, φθορών ή 
ως εκ της σωματικής ή πνευματικής 
καταστάσεως του οδηγού, τα αστυ
νομικά όργανα δύνανται να ακινητο- 
ποιήσουν το όχημα μέχρις ότου εξα- 
σφαλισθούν αι αναγκαίοι προϋποθέ
σεις ασφαλούς λειτουργίας του 
οχήματος. Ακόμη, «ακινητοποίησιν 
κατά ανωτέρω δύνανται να επιβάλ
λουν τα αστυνομικά όργανα, κατά τις
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ηση δεν υπάρχει υποχρέωση, ενώ στη 
συγκεκριμένη περίπτωση θα έπρεπε, 
εφ όσον το όχημα είναι επικίνδυνο 
για την κυκλοφορία να ακινητοποιεί- 
ται υποχρεωτικά να μην είναι δηλα
δή στην ευχέρεια του αστυνομικού 
οργάνου κ.λ.π. Είναι ένα λεπτό ση
μείο, το οποίο αξίζει να το θίξουμε.

— Εάν ο οδηγός αρνηθεί να συμμορ
φωθεί έχει επιπτώσεις;
— Ο οδηγός που θα αρνηθεί να συμ
μορφωθεί έχει βέβαια κυρώσεις. Δη
λαδή στις περιτώσεις αυτές επιβάλ
λεται εκτός από το πρόστιμο που 
προβλέπουν τα οικεία άρθρα για την 
κάθε περίπτωση και παρεπόμενες 
διοικητικές ποινές. Έτσι γ ι’ αυτόν ο 
οποίος αρνείται να συμμορφωθεί με 
τις υποδείξεις του αστυνομικού οργά
νου για την ακινητοποίηση οχήματος 
ή εκείνος που κινεί το όχημα του και- 
τοι έχει διαταχθεί να γίνει ακινητοποί- 
ηση, τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι 1 
έτους και χρηματική ποινή τουλάχι
στον 5.000 δρχ. παράλληλα και με 
αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδη
γού για χρονικό διάστημα ενός εως 
τριών μηνών. Η ποινή επιβάλλεται 
υποχρεωτικά από το δικαστήριο.
— Πότε επιβάλλεται ακινητοποίηση 
οχήματος και πώς γίνεται αυτό;
— Η ακινητοποίηση γίνεται πάντοτε 
με την σύμπραξη δυο αστυνομικών 
και ύστερα από συνεκτίμηση των ε ι
δικών συνθηκών που συντρέχουν για 
κάθε περίπτωση. Εξατομικεύεται δη
λαδή η κάθε περίπτωση και εξετάζε
ται η σοβαρότητα της βλάβης του 
οχήματος, ή η ευπάθεια του μεταφε- 
ρόμενου φορτίου. Οι ενεργώντας τον 
έλεγχο αστυνομικοί είναι από τους 
πλέον, έμπειρους της υπηρεσίας, οι 
οποίοι εκπαιδεύτηκαν για το σκοπό 
αυτό σε ειδικό σεμινάριο από τεχνι
κούς υπαλλήλους του Υπουργείου 
Μεταφορών & Επικοινωνιών. Παρ’ 
όλα αυτά στους ασχολούμενους με το 
θίγόμενο αντικείμενο έχουν δοθεί οι 
δέουσες εντολές και κατευθύνσεις 
ώστε να προχωρούν στην υλοποίηση 
του μέτρου όταν δεν απαιτούνται 
ιδ ιαίτερες τεχνικές γνώσεις και δεν 
προκαλλούνται αμφιβολίες ως προς 
την ουσία της παράβασης και αφού 
προηγουμένως 'ληφθούν υπ όψιν τα 
πραγματικά περιστατικά. Ο δε έλεγ
χος να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή 
και μεγάλη σύνεση. Όμως υπάρχουν 
προβλήματα στην ευρεία χρήση του 
μέτρου που οφείλονται σστην έλλει
ψη των απαραιτήτων τεχνικών μέσων, 
στη έλλειψη χώρων για την φύλαξη 
των οχημάτων κ.λ.

— Εάν πρόκειται για όχημα υπερφορ
τωμένο με φορτίο τροφίμων - κρέα

τα, φρούτα, λαχανικά, ψάρια, κ.λ.π 
που με την ακινητοποίηση κινδυνεύ
ει να αλλοιωθεί, τότε τί γίνεται σ’ αυ
τή την περίπτωση.
— Όπως είπαμε πρέπει να είναι δυο 
αστυνομικοί που κάνουν την ακινητο- 
ποίηση οι οποίοι εκτιμούν όλα τα 
πραγματικά περιστατικά της κάθε πε
ρίπτωσης. Λαμβάνουν υπ’ όψη τους 
π.χ την ευπάθεια του φορτίου τρόφι
μα κ.λ.π αν πρόκειται για υπέρβαρο 
αλλά η υπερφόρτωση είναι μια από 
τις σοβαρότερες αιτίες ατυχημάτων 
και γι αυτό δεν μπορούν να επιτρέ
ψουν την παραπέρα κίνησή του υπερ
φορτωμένου οχήματος και αν μάλι
στα είναι πέραν του 10%. Σ ’ αυτή την 
περίπτωση οι αστυνομικοί δεν έχουν 
καμμία ευθύνη για τυχόν αλλοίωση

του φορτίου λόγω ακινητοποίησης.

— Και αν από πλευράς αστυνομικών 
γίνει λάθος εκτίμηση;
— Οι εντολές της Υπηρεσίας είναι ότι 
οι ασχολούμενοι με το αντικείμενο 
αυτό πρέπει να ενεργούν με ιδιαίτε
ρη προσοχή και μεγάλη σύνεση. Εάν 
παρά ταύτα υπάρξουν σχετικά παρά
πονα αυτά θα εξεταστούν με τη δέ
ουσα σχολαστικότητα και εφ ' όσον 
προκόψουν ευθύνες τότε η περίπτω
ση αυτή θα ελ εγχθ ε ί από την 
Υπηρεσία.

— Τα αστυνομικά όργανα που κά
νουν αυτούς του ελέγχους είναι εξει- 
δικευμένο προσωπικό ή απλά όργα
να της τροχαίας;
— Όπως είπαμε, είναι τροχονόμοι

Περιπτώσεις ακινητοποίησης

Τα αστυνομικά όργανα μπορούν νο επιβάλ
λουν την ακινητοποίηση του οχήματος ή μοτο
ποδηλάτου στις πιο κάτω περιπτώσεις: 

ά) Όταν το όχημα έχει βλάβη στο σύστημα 
διεύθυνσης ή τροχοπέδησης ή βλάβη που προ- 
καλεί ροή λιπαντικών ή καύσιμης ύλης. Η ακι- 
νητοποίση διαρκεί μέχρι να αποκατασταθεί η 
βλάβη.

β) Όταν δεν λειτουργεί κανένα φως τροχοπέ
δησης του οχήματος. Η ακινητοποίηση διαρκεί 
μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

γ) Όταν το όχημα δεν έχει καθόλου φώτα πο
ρείας ή διασταύρωσης ή θέσης ή όταν αυτά που 
έχει δεν λειτουργούν, εφόσον η πιό πάνω έλλει
ψη διαπιστώνεται κατά την διάρκεια της νύκτας. 
Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να αποκαταστα- 
θεί η βλάβη.

δ) Όταν το όχημα έχει ελαστικά επίσωτρα με 
προχωρημένη φθορά ή έχει ακατάλληλα ελαστι
κά επίσωτρα (μέγεθος ή είδος προφίλ) ή οποια
δήποτε ουσιώδη διαφορά σε σχέση με τα ελλα
στικά που προδιαγράφονται από τα έγγραφα 
του οχήματος. Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να 
τοποθετηθούν κανονικά ελαστικά επίσωτρα.

ε) Όταν το όχημα έχει βλάβη ή ελλείψεις 
στους μηχανισμούς τα εξαρτήματα ή τις συ
σκευές του ή στο κύριο σώμα του, τέτοια που 
χωρίς αμφισβήτηση κάνει επικίνδυνη τη συνέ
χιση της κίνησής του, ή προκαλεί κινδύνους σε 
αυτούς που χρησιμοποιούν την οδό ή εκπέμπει 
καυσαέρια πέρα από τα όρια που καθορίζονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων τών 
Υπουργών Κοινωνικών Υπηρεσιών κάι Συγκοινω
νιών μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη.

οτ) Όταν από τη λειτουργεία του οχήματος 
προκαλούντΟι θόρυβοι που υπερβαίνουν το επι
τρεπόμενο όριο για την κατηγορία πόυ ανήκει 
το όχημα εφόσων οι θίόρυβοι προκαλούνται μέ
σα σε κατοικημένη περιοχή στις ώρες κοινής 
ησυχίας, όπως αυτές καθορίζονται με τις αντί
στοιχες αστυνομικές διατάξεις. Εαν οι θόρυβοι 
που προκαλεί το όχημα υπερβαίνουν τα 105 dB 
(Α) για επιβατικό αυτοκίνητα, δίτροχα μοτοποδή
λατα και δίτροχες μοτοσυκλέτες κάι τα 110 dB 
(Α) για τα φορτηγά αυτοκίνητα, λεωφορεία, τρί
τροχα μοτοποδήλατα και τρίτροχες μοτοσυκλέ
τες τότε τα αστυνομικά όργανα μπορούν να δια
τάξουν την ακινητοποίηση του οχήματος σε

οποιοδήποτε σημείο (μέσα ή έξω από κατοικη- 
μένη περιοχή) καί σε. οποιαδήποτε ώρα και αν 
προκαλούνται θόρυβοι. Η διαπίστωση της στάθ
μης του παραγόμένου θορύβου γίνεται αά;ο τα 
αστυνομικά όργανα, σύμφωνα με την «εν στά- 
σει« στο πλησίέστερο ακάλυπτο χώρο (δρόμο, 
οικόπεδο, πλατεία, κλπ) που έχει ελεύθερη επι
φάνεια (χωρίς εμπόδια) τουλάχιστον κάτάτρία
(3) μέτρα μεγαλύτερη (περιμετρικά) από την εξω
τερική επιφάνεια ταυ ελεγχόμενου οχήματος. Η 
ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να αποκατασταθεί 
η βλάβη.

ζ) Όταν ο οδηγός οδηγεί πέρα από τα επιτρε
πόμενα χρονικά όρια εργασίας (παράβαση των 
διατάξεων του άρθρου του ΚΟΚ). Η ακινητοποί- 
ηση διαρκεί τουλάχιστον τέσσαρες (4) ώρες, 
εκτός αν παραλάβει το όχημα άλλος ικανός 
οδηγός.
η) Όταν ο οδηγός στερείται άδειας ικανότητας 
οδηγού ή όταν έχει του έχει αφαιρεθεί η άδεια 
ικανότητας οδηγού ή όταν αυτός έχει εμφανή 
σωματική ή πνευματική αναπηρία που-έχει άμε
ση επίπτωση στην ικανότητά του για οδήγηση. 
Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να παραλάβει το 
όχημα άλλος ικανός οδηγός.

θ) Όταν ο οδηγός είναι μεθυσμένος ή βρίσκε
ται κάτω από την επήρεια ναρκωτικών ή τοξικών 
ουσιών,.γεγονός που διαπιστώνεται με, επίσημα 
αναγνώρίόμέγή μέθοδο. Η ακινητοποίηση διαρ- 
κεί μέχρι να παραλάβει το όχημα άλλος ικανός 
οδηγός ή μέχρι να περάσει η επίδραση που εί
χαν πάνω ΟτΟν οδηγό το οινόπνευμα ή οι. τοξι- 
κές ουσίες.
ι) Όταν ο οδηγός ή ο επιβάτης δίκυκλης μότο- 
συκλέτας ή μοτοποδηλάτου δεν έχει μαζί του το 
ειδικό προστατευτικό κράνος που προβλέπει το 
άρθρο 101 τόύ ΚΟΚ: Η ακινητοποίηση διαρκεί 
μέχρις ότου ο οδηγός ή ο επιβάτης εφοδιαστούν 
με το ειδικό προστατευτικό κράνος.
- ιό) Όταν το όχημα είναι υπερφορτωμένο και 
το; μικτό βάρος υπερβαίνει περισσότερό απόν 
10% το μέγιστο βάρος που επιτρέπεται για το 
όχημα. Η ακινητοποίηση διαρκεί μέχρι να αφαι- 
ρεθεί από το όχημα το πρόσθετο βάρος, 
ιβ) Όταν το όχημα είναι φορτωμένο επικίνδυνα 
και εκτίθεται σε κίνδυνο πρόσωπα ή προκαλούν- 
ται ζημιές στο οδόστρωμα από φορτίο που διαρ
ρέει, πέφτει ή έλκεται από το όχημα ή όταν το 
όχημα είναι φορτωμένο με τρόπο που περιορί
ζει την ορατότητα του οδηγού ή εμποδίζει την
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από τους πλέον έμπειρους και κατάλ
ληλους (έχουν άδεια οδήγησης) πα
ράλληλα έχουν υποστεί τη εκπαίδευ
ση, ένα ειδικό δηλ. σεμινάριο από τε
χνικούς υπαλλήλους του Υπουργείου 
Μεταφορών και μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχουν παράπονα για τέτοια περί
πτωση. Ηδη, όπως προείπαμε είναι 
χαρακτηριστικές οι περιπτώσεις, ξε
καθαρισμένες και δεν υπήρξε μέχρι 
σήμερα πρόβλημα.

— Εάν βγάλει το υπερφορτωμένο εμ
πόρευμα ο οδηγός μπορεί να συ
νεχίσει;
— Βέβαια, η ακινητοποίηση διαρκεί 
μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη ή 
μέχρι να αρθεί το πρόβλημα που 
υπάρχει.

— -Θα πρέπει να υποχρεωθεί ο οδη
γός να σταματήσει το όχημα σε κά
ποιο σημείο που να μη δημιουργεί 
πρόβλημα στην κυκλοφορία και τότε 
θα πρέπει να βρει τρόπο να αφαιρέ- 
σει το επιπλέον φορτίο και μετά θα 
συνεχίσει την πορεία του αλλά θα 
υποστεί και τις κυρώσεις που αναφέ
ρει το άρθρο 32 για την περίπτωση 
αυτή. Αν όμως το πρόβλημα είναι μη
χανικό τότε εξετάζεται στη συγκεκρι
μένη περίπτωση αν μπορεί να επι
διορθωθεί επιτόπου η βλάβη. Φρον
τίζε ι αυτός για την ανεύρεση  
συνεργείου, να φτιάξει τη βλάβη, χω
ρίς να τον ταλαιπωρήσουμε περαιτέ
ρω και εάν γίνεται επιτόπου πάλι θα 
συνεχίζει την πορεία και θα υποστεί 
τις κυρώσεις.

Εάν δεν μπορεί να το φτιάξει επι
τόπου όπως μας λέει εδώ η απόφα
ση τότε εφ όσον αυτός αναλάβει όλη 
την ευθύνη και με υπεύθυνη δήλωση 
του δηλώνει ότι μπορεί να το επιδιορ
θώσει σε συνεργείο κοντινής περιο
χής τότε γράφουμε το δρομολόγιο κι- 
νήσεώς του, του αφαιρούμε τις πινα
κίδες και αυτός μπορεί να πάει να το 
επιδιορθώσει και να φέρει το χαρτί 
του συνεργείου που θα αναφέρει την 
αποκατάσταση της βλάβης, οπότε 
επιστρέφονται και οι πινακίδες. Το μέ
τρο αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται σε 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις και 
όταν δεν υπάρχει καμμιά αμφιβολία. 
Οταν δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώ
σεις και δεν προκαλούνται αμφιβο
λίες ως προς την ουσία της παράβα
σης τότε και μόνο θα πρέπει να προ
χωρούν στην υλοποίηση του μέτρου 
οι αστυνομικοί για να αποφευχθούν 
οι περιπτώσεις άσκοπης ταλαιπωρίας 
των οδηγών.

— Κ. Αστυνόμε, να αναφέρουμε ακό
μη μια περίπτωση που μας απασχο
λεί, αν δηλαδή ένας οδηγός έχει σω
ματική ή πνευματική αναπηρία, ή κά
ποια άλλη ανικανότητα, είναι σε θέση 
ο τροχονόμος να διαπιστώσει το ελ- 
λάτωμά του, που τον καθιστά επικίν
δυνο για την κυκλοφορία;
— Θα έλεγα, ότι αναμφίβολα είναι σε 
θέση να διαπιστώσει ότι έχει εμφανή 
σωματικά η πνευματικά ελλατώματα 
π.χ ακρωτηριασμό, μια βλάβη της 
ακοής, ή μια σύγχυση με την οδική 
σήμανση κ.λ.π. και αυτά τα γεγονόν- 
τα να του συνέβησαν μετά από την 
έκδοση της άδειας οδήγησης. Ο οδη
γός ενώ είχε την υποχρέωση να ανα
φέρει στην αρμόδια Υπηρεσία του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών για την 
πάθησέι του, παρά ταυτα δεν μερίμνη- 
σε να το κάνει αυτό. Τέτοιες περιπτώ
σεις είναι δυνατόν να συναντάμε 
στους σχετικούς ελέγχους, που διε
νεργούμε, δεδομένου ότι οι άδειες οι 
ερασιτεχνικές ισχύουν μέχρι να συμ
πληρώσει ο κάτοχος τους το 65ο έτος 
της ηλικίας του. Είναι πολύ μεγάλο το 
χρονικό διάστημα αυτό και είναι χα
ρακτηριστικές αυτές οι περιπτώσεις, 
μια και οι οδηγοί δεν υποχρεούνται 
σε ιατρικές εξετάσεις, παρά μόνο οι 
κάτοχοι επαγγελματικών αδειών. 
Πάντως, εαν υπάρχει οποιαδήποτε 
αμφιβολία, τότε έχουμε το δικαίωμα 
και σύμφωνα από το νόμο να καταφύ
γουμε στους ειδικούς, να τηρήσουμε 
τη βοήθεια των ειδικών, που αν είναι 
θέμα τεχνικό το ΚΤΕΟ σήμερα ή αν 
είναι θέμα ιατρικό θα παραπεμφεί με 
αναφορά μας για επανεξέταση δι
πλώματος.
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κανονική κίνηση του οχήματος, ή ελλατώνει την 
σταθερότητά του ή καλύπτει τα φώτα πορείας 
η στάθμευσης ή οπισθοπορείας ή τα αντανακλα
στικά στοιχεία του οχήματος. Η ακινητοποίηση 
διαρκεί μέχρι να αρθεί η αιτία που την προ- 
καλεσε. >.

ιγ) Οταν το όχημα δεν είναι εφοδιασμένο με 
πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου εφόσον υπήρ- 
,χε σχετική υποχρέωση η αστυνομική αρχή μπο- 
ρεί να διατάξει την ακινητοποίηση του οχήμα
τος και τον έκτακτο τεχνικό έλεγχον του.

Διαδικασία ακινητοποίησης. 
Δαπάνη μεταφοράς

1. Για την πραγματοποίηση της ακινητοποίησης 
οχήματος, απαιτείται η σύμπραξη δύο (2) αστυ
νομικών οργάνων. Τα όργανα αυτά επιβάλλουν 
την ακινητοποίηση του οχήματος, αφού προη
γούμενα εκτιμήσουν τις ειδικές συνθήκες που 
συντρέχουν σε κάθε περίπτωση (σοβαρότητα 
βλάβης, ή φθοράς του οχήματος, ευπάθεια ή 
αξία φορτίου). 0 οδηγός του οχήματος που σκι- 
νητοποιήθηκε ευθύνεται για τη φύλαξη του οχή
ματος κθι του μέταφέρόμενοϋ φορτίου.

2. Εάν, η αιτία που προκέλεσε την ακίνητοποί- 
ηση δεν είναι δυνατόν να αρθεί αμέσως στάν τό· 
ποπου έγινε η διαπίστωση της7 τότε'σύμφωνα 
με το άρθρο 92 του ΚΟΚ, τα αστυνομικά όργα
να αφαιρούν τις πινακίδες και την άδεια κυκλο
φορίας του οχήματος,·συντάσσουν έκθεση ακι- 
νητοποίησής .του,.και μεριμνούν για-τή μεταφο
ρά του, με ειδικό φορτηγό ή γερανοφόρο όχημα, 
σε χώρο όπου μπορεί να γίνει επισκευή ή η 
ασφαλής φύλαξή του.

.3. Εάν τα .αστυνομικό όργανα κρίνουν ότι η με
ταφορά του οχήματος για επισκευή ή για ακινη- 
τοποίηση σε κατάλληλό χωρά, δεν μπορεί να γί
νει με κρατικά μεταφορικά μέσα ή με συμβεβλη
μένους με τά Κράτος ιδιώτες μεταφορείς, τότε 
συνιστούν στον οδηγό να μεριμνήσει για την 
ασφαλή μεταφορά του οχήματος του, στον χώ
ρο που υποδεικνύεται στην έκθεσή ακίνητοποί- 
ησης με μέσά επιλογής του, ή ον πρόκειται για 
επισκευή που ενδείκνυΤαι νά γίνει επι τόπου να 
μεριμνήσει για τη διενέργειά της στον τόπο που 
διαπιστώθηκε η παράβαση.

4. Επιτρέπεται η κίνηση του οχήματος από τον

τόπο επισκευής ή φύλαξής του μέχρι το αστυ
νομικό τμήμα, όπου φυλάσσονται η άδεια και οι 
πινακίδες κυκλοφορίας του, μετά την άρση της 
αιτίας που προκάλεσε την ακινητοποίησή του, 
μόνο εφόσων ο οδηγός έχει μαζί του αντίγρα
φο της έκθεσης ακινητοποίησης όπου αναφέρε- 
ται η επιτρεπόμενη διαδρομή χωρίς πινακίδες 
και άδεια.
 ̂ 5. Η κίνηση οχήματος, χωρίς άδειακύκλόφο- 

ρίάςΊιαι πινακίδες για το οποίο έχει σύντίδχτεί 
έκθεση ακινητοποίησης, μπορεί νά γίνει μέχρι 
τον επισκευής ή φύλαξης του, που,άναφέρεται 
στην έκθεση ακινητοηοίησής, λατά την’ κρίση" 
των αστυνομικών οργάνων, εφόσον ο οδηγός 
δηλώσει γραπτά ότι η κίνησή του οχήματος θα 
γίνει προσεκτικά και’μέ αποκλειστική ευθύνη 
του σε ότι αφορά τόσο τη δική του ασφάλεια 
όσο και την. ασφάλεια των επιβατών του όχήμα- 
τος ή εκείνων που χρησιμοποιούν την οδό και 
εφόσων ο οδηγός έχει μαζί του- αντίγραφο της 
έκθεσης ακινητοποίησης.

£. Σε κάθε περίπτωση ακινητοποίησης ή από
δοσης οχήματος που ακινητοποιήθηκε συντάσ- 
σεται η έκθεση που προβλέπεται. Η έκθεση υπο
γράφεται από τα αστυνομικά όργανα και από 
τρν οδηγό εφόσον επιθυμεί.; Εαν ο οδηγός επι- 
θύμεί να κινήσει το όχημα σύμφωνα με τις δια
τάξεις της προηγούμενης παραγράφου, τότε 
υποχρεωτικό υπογράφει τη σχετική δήλωση που 
προβλέιΐεταί στο έντυπο της έκθεσης ακίνητο· 
ποίησης. Οι εκθέσεις συντάσσονται σε τρία αν
τίγραφα σε στέλεχος εντύπων.Από αυτά το ένα 
έντυπο παραμένει στο στέλεχος και τα αλλά πα
ραδίνονται από ένα στον οδηγό και στην υπη
ρεσία, μαζί με την άδεια και πς 'πινακίδες κυκλο
φορίας.

7. Εάν τα αστυνομικά όργανα κρίνουν ότι για 
τη διαπίστωση της άρσης της άιπας που προκά
λεσε την ακινητοποίηση του οχήματος χρειάζον
ται ειδικές γνώσεις ή ειδικές μεθόδοι και εξο
πλισμός, μπορούν να ζητήσουν, πριν από την 
απόδοση του οχήματος, βεβαίωση από τεχνίτη 
κάτοχο ειδικού πτυχίου επισκευαστή οχημάτων, 
σημείωμα από αρμόδια δημόσια υπηρεσία, μό
νο στην περίπτωση που έχει δοθεί εντολή στην 
έκθεση ακινητοποίησης του οχήματος. Σε αντί
θετη περίπτωσή η σχετική διαπίστωση, πριν από 
την επιστροφή της άδειας και των πινακίδων κυ
κλοφορίας, γίνεται μόνο από τα αστυνομικά 
όργανα.



ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Η παραβίαση των κανόνων οικοδομικής
Επιτακτική η ανάγκη για την τροποποίηση 

και συμπλήρωση της διατάξεως του άρθρου 286 Π.Κ.

Του ΔΗΜ. Κ. ΝΤΖΙΩΡΑ 

Αρχηγού Αστυν. Πόλεων ε.α.

I. Όπως είναι γνωστό, εργολάβοι, μηχανικοί κ.λπ. 
είχαν χτίσει στην Καλαματα πολυκατοικία, η οποία με 
το σεισμό της 13/9/1986 κατέρρευσε σαν χάρτινος 
πύργος και καταπλάκωσε έξι (6) άτομα, που βρήκαν 
φρικτό θάνατο, του οποίου γενεσιουργός αιτία, εκτός 
από το σεισμό, ήταν, κατά κύριο λόγο, η κακή κατα
σκευή της οικοδομής (μ.ά. αντί για 37 κολόνες οι υπαί
τιο ι είχαν βάλει 18). Ομως, οι υπεύθυνοι γλίτωσαν από 
όλες τις ποινικές τους ευθύνες και δεν έδωσαν λόγο 
στη δικαιοσύνη λόγω... «στιγμιαίου». Αξίζει να σημειω
θεί, ακόμα, ότι το θέμα πήρε μεγάλη δυσμενή δημο
σιογραφική έκταση. Ετσι, άλλοι μιλούσαν για «αί
σχος», άλλοι για χωρίς προηγούμενη στα εγκληματο- 
λογικά χρονικά κ.λπ. ενέργεια των υπαιτίων, άλλοι ότι 
οι πεθαμένοι ένοικοι πήγαν «σαν το σκυλ ί  στ' αμπέλι» 
κ.λπ. Ειδικότερα, σχετικά με το «στιγμιαίο» με το υπ’ 
αριθμ. 13 από 3/2/1988 βούλευμα του Πλημμελειοδι
κείου Αθηνών, όπως αναφέρεται στον τύπο, κρίθηκε, 
ότι εξαλείφθηκε η ποινική αξίωση της Πολιτείας, για το 
παραπάνω έγκλημα, λόγω «παραγραφής» του, ως στι
γμιαίου, αφού από την τελείωσή του πέρασε το απαι- 
τούμενο χρονικό διάστημα 5 ή 8 χρόνια το πολύ, όπως 
είναι γνωστό, και έτσι εξέλειψε η ανάγκη του ποινικού 
κολασμού. Είναι, όμως, αυτό σωστό για το συγκεκρι
μένο έγκλημα του άρθρου 286 του Π.Κ. (παραβίαση 
των κανόνων της οικοδομικής), που μάλιστα θα έπρεπε 
να είχε διευρυνθεί, ώστε να τιμωρούνται θανατηφόρα, 
από την πράξη αυτή, αποτελέσματα;

II. Την ορθή κρίση του βουλεύματος, κανείς υπεύ
θυνος δικαστής και ερμηνευτής του δικαίου μας, δεν 
μπορεί να αμφισβητήσει, γιατί, από το περιεχόμενο 
της διάταξης του άρθρου 286 Π.Κ., οδηγείται καθένας, 
νομικός βέβαια, στο αναμφισβήτητο συμπέρασμα, ότι 
το έγκλημα είναι «στιγμιαίο». Άλλο δε το θέμα ότι κάτι 
τέτοιο οδηγεί σε λύσεις τελείως αντίθετες προς το 
λαϊκό αίσθημα και επομένως απαράδεκτες, όπως, σω
στά, επισημαίνουν οι δημοσιογράφοι. Η αντικειμενική 
του, δηλαδή, υπόσταση στη συγκεκριμένη περίπτωση 
πραγματώθηκε, σύμφωνα με τα παραπάνω, μόλις τε 
λείωσε η κατασκευή της ελαττωματικής πολυκατοι
κίας, γιατί απ’ το χρονικό αυτό σημείο έπαψε να συν
εχίζεται από τη συμπεριφορά των δραστών η τέλεση 
του εγκλήματος. Οι τελευτα ίο ι απομακρύνθηκαν από 
την πολυκατοικία και δεν είχαν πλέον καμιά σχέση με 
αυτή. Εδώ, παρατηρούμε ότι ο Καθηγητής κ. Ανδρου-

λάκης, που κάθε άλλο παρά εύκολα μπορεί να αμφι
σβητηθεί η γνώμη του, δέχεται ότι, υπό προϋποθέσεις, 
μπορεί να ζητηθεί ευθύνη από τους' δράστες αυτούς. 
Έτσι, δεν συνέτρεχαν από τότε μέχρι την ώρα που 
γκρεμίστηκε το κτίριο οι προϋποθέσεις για να χαρα- 
κτηρισθεί το έγκλημα ως «διαρκές», πράγμα που συμ
βαίνει, σύμφωνα με τις επιστημονικές αντιλήψεις και 
τη νομολογιακή μας πρακτική, όταν αυτό δεν συντε- 
λείτα ι σχεδόν ακαριαία, αλλά παρατείνεται επί τόσο 
χρόνο, σε κάθε στιγμή του οποίου υφίστανται όλοι οι 
όροι της αντικειμενικής του υπόστασης. Μια φορά οι 
υπεύθυνοι κατασκεύασαν την ελαττωματική πολυκα
τοικία, κ ι’ όχι σε κάθε στιγμή, μέχρι του χρόνου της 
κατάρρευσής της. Πολύ σωστά, επομένως, η νομολο
γία των δικαστηρίων μας δέχεται ότι το έγκλημα είναι 
τελειωμένο «μόλις δημιουργηθεί, έστω και για να 
επέλθει στο μέλλον, κίνδυνος σχετικός με τη ζωή ή την 
υγεία ανθρώπουΚΑ.Π. 1820/1983 Ποιν. Χρ. ΛΔ σελ. 607 
και 649/1963 Ποιν. Χρον. ΛΓ σελ. 904).

III. Οι συνέπειες της κατάταξης του παραπάνω εγ
κλήματος, μεταξύ των «στιγμιαίων» κάθε άλλο παρά 
σύμφωνες προς τη λαϊκή για το δίκαιο συνείδηση 
είναι. Άλλο δε το θέμα ότι όπως έχουν τώρα τα πρά
γματα δεν μπορεί να γ ίνει αλλιώς. Γι’ αυτό, μπορεί να 
είναι εύλογες οι αντιδράσεις του κοινού, δεν στηρί- 
ζόνται όμως στο νόμο’ και κάθε τι που δεν είναι νόμιμο, 
δεν συμβιβάζεται με τις αρχές της ορθής απονομής 
της δικαιοσύνης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνε
ται αποδεκτό.

IV. Ενόψη όλων των παραπάνω γεννιέτα ι το ερώ
τημα: Πρέπει τέτο ιο ι εγκληματίες (ασυνείδητοι κερ- 
δοσκόποι) να διαφεύγουν του ποινικού κολασμού, με 
τη φόρμουλα του «στιγμιαίου; Η απάντηση είναι «όχι». 
Κανείς δεν μπορεί, νομίζω, με βάση τα επιχειρήματα, 
που δικαιολογούν τη θέσπιση των διατάξεων της 
παραγραφής (σε όλους τους κλάδους του Δικαίου) να 
υποστηρίζει το αντίθετο. Τότε τι πρέπει να γίνει; Ποια 
θα πρέπει να είναι τα στοιχεία του, ώστε η αντιμετώ
πισή του να είναι σύμφωνη και προς το λαϊκό συναί
σθημα για το δίκαιο;

V. Κατά την άποψή μας, που σκοπό έχει να αποτε- 
λέσει αυτή έναυσμα και υπόδειξη ρυθμίσεων και λύ
σεων ίσως ευστοχότερων, ώστε να ακουσθούν και άλ
λες γνώμες από περισσότερο ειδικούς και να βρεθεί, 
τελικά, η σωστή και σύμφωνη με τις υπαγορεύσεις της
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προληπτικής αντεγκληματικής πολιτικής, λύση μόνο 
με την επέμβαση του νομοθέτη θα είναι δυνατή και 
έτσι θα είναι επίσης δυνατή η αντιμετώπιση της τώρα 
απαράδεκτης αυτής μεταχείρισης αδίστακτων κερδο- 
σκόπων εγκληματιών, που τιμωρούνται σύμφωνα με το 
περιεχόμενο της ισχύουσας διάταξης (άρθρου 286 
Π.Κ.). Ευκαιριακό, επισημαίνουμε, ότι η διάταξη αυτή 
είναι η μόνη στον Ποιν. Κώδικα που οι δράστες υπο
βάλλονται στο ίδιο πλαίσιο ποινής, αν ενεργούν με 
δόλο ή αμέλεια, πράγμα που νομίζουμε, ότι είναι αντί
θετο με τη γενική αρχή της διαβάθμισης των ποινών, οι 
οποίες προβλέπονται από τις διάφορες ποινικές δια
τάξεις, με βάση την υποκειμενική υπαιτιότητα των εγ
κληματιών (εκτός βέβαια από τις περισσότερες πται- 
σματικές). Με ασθενέστερη εκδοχή σαν τέτοια μπορεί 
να χαρακτηρισθεί η διάταξη του άρθρου 272 παρ. 2 Π.Κ. 
(παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες), που 
τιμωρεί με κάθειρξη!!! και όποιον οφείλει να συμπερά- 
νει (αμέλεια) τον προορισμό των εκρηκτικών υλών 
(διάταξη αντίθετη με τις βάσεις που θέτουν τα άρθρα 
16 και 26 (Π.Κ.) του δικαίου μας).

Vi. Με την αντίληψη αυτή η διάταξη του άρθρου 286 
Π.Κ., με αφετηρία τα πραγματικά γεγονότα, που αντι
μετωπίζει η καθημερινή ζωή, πρέπει, τροποποιούμενη 
και συμπληρούμενη, να διατυπωθεί ως εξής:

«1. Όποιος, κατά τη διεύθυνση ή την εκτέλεση οι
κοδομικού ή άλλου έργου ή μιας κατεδάφισης με πρό
θεση ενεργεί παρά τους κοινώς αναγνωρισμένους τε 
χνικούς κανόνες και έτσι προξενεί κίνδυνο σε ξένα 
πράγματα ή για τη ζωή ή την υγεία ανθρώπου τιμωρεί
ται: α) με φυλάκιση μέχρι ενός έτους αν από την πράξη 
μπορεί να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πρά-

γματα- 8) με φυλάκιση 2 - 5  ετών αν από την πράξη 
μπορεί να προκύψει κίνδυνος για την υγεία ή τη ζωή 
ανθρώπου και γ) με κάθειρξη αν στην περίπτωση του 
στοιχείου β' επήλθε θάνατος.

2. Αν οι πράξεις της παραγρ. ι τελέσθηκαν από 
αμέλεια επιβάλλεται στην υπό στοιχ. α' περίπτωση φυ
λάκιση μέχρι έξι μηνών, στην υπό στοιχ. β' φυλάκιση 
μέχρι δύο ετών και στην υπό στοιχ. γ ' φυλάκιση τριών 
μέχρι πέντε ετών.

3. Η παραγραφή της πράξης αρχίζει από τη στιγμή 
που επέρχεται ο κίνδυνος των ξένων πραγμάτων ή 
ανθρώπων ή ο θάνατος ή ανθρώπων».

VII. Πάνω στην ίδια αντίληψη στηρίζεται και η διά
ταξη του άρθρου 356 παρ. 2 Π.Κ. (διγαμία) που είναι 
διατυπωμένη ανάλογα. Κι’ αυτό γιατί, παρότι και η δι
γαμία είναι έγκλημα «στιγμιαίο», εντούτοις η παρα
γραφή της αρχίζει από τη στιγμή που ο ένας από τους 
δυο γάμους λύεται ή κηρύσσεται άκυρος. Αν η διγαμία 
δεν ήταν στιγμιαίο έγκλημα η διάταξη της παρ. 2 θα 
ήταν περιττή.

VIII. Η παρέμβαση του νομοθέτη επιβάλλεται, νομί
ζουμε, και από το λόγο, ότι για θέματα που δεν παρου
σιάζουν τόσο σπουδαίο πρακτικό ενδιαφέρον έχουν 
τροποποιηθεί, συμπληρωθεί κ.λπ. διάφορες διατάξεις 
του Κώδικα (κεφάλαια ολόκληρα π χ. εγκλήματα εσχά- 
της προδοσίας και κατά των ηθών ή μεμονωμένες) που 
πρέπει νο ξεπερνούν τις εκατό σε σύνολο 459 (κυρίως 
δε του Ειδικού Μέρους) με πλήθος νομοθετημάτων. 
Επομένως και στην περίπτωση των τόσων σοβαρών 
προβλημάτων, που γεννιώνται από τη διάταξη του άρ
θρου 256 του Κώδικα, ο κοινός νομοθένης δεν πρέπει 
να μείνει αδιάφορος.

679



Γύρω στα 1370 π.Χ. στον ιερό χώρο της αρχαίας Ο
λυμπίας γίνονται, για πρώτη φορά, αθλητικο ί αγώνες 
προς τιμή της Ηρας, μητέρας των θεών, στα πλαίσια 
μεγαλύτερω ν θρησκευτικών τελετών.

Πολλά χρόνια αργότερα, στα 884 π.Χ. ο Ίφιτος, βα
σιλιάς της Ηλιδας, καθιερώνει το θεσμό της εκεχε ι
ρίας σαν προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των αγώνων, 
ορίζοντας παράλληλα ότι οι αγώνες θα τελούνται ανά 
τετραετία  και θα ονομάζονται στο εξής Ολυμπιάδες.

Από το 776 π.Χ. - επίσημη χρονολογία της πρώτης 
Ολυμπιάδας - έως το 267μ.Χ. που έπαψαν να κρατιούν
ται... πρακτικά των αγώνων, ξετυλ ίγετα ι ένας μακρύς 
κατάλογος αθλητών.

Το σωτήριο έτος 393 μ.Χ. ο αυτοκράτορας Θεοδό
σιος κόβει οριστικά το νήμα της ίιαράδοσης, καταρ
γώντας τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην 
Ελλάδα. Ο θεσμός έχει πλέον υποστεί ανεπανόρθω
τες φθορές.

—ημερώνει ο 19ος αιώνας και στην Αγγλία, μέσα σε 
ένα κλίμα ευνοϊκότερων οικονομικών και κοινωνικών 
συνθηκών, ο Τόμας Άρλοντ, γυμνασιάρχης της Σχο
λής του Ράγκμπι, υποχρεώνει τους μαθητές του να α- 
θλούνται κανονικά, εντάσσοντας τον αθλητισμό στο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Το ενδιαφέρον για τα σπορ διαδίδετα ι και κερδίζει 
συνεχώς υποστηρικτές στη Γερμανία, στη Δανία, στις 
Σκανδιναβικές χώρες και στις ΗΠΑ. Αντίθετα, στη Γαλ
λία, ο τομέας «άθληση» είναι παραμελημένος. Οχι ό
μως για πολύ. Η φωτεινή προσωπικότητα του Πιερ ντε 
Κουμπερτέν θα βάλει τις  βάσεις για μια νέα εποχή.

Το 1892, σε μια διάλεξη του στη Σορβόννη, παρου
σιάζει τις θέσεις του για την αναγκαιότητα αναβίωσης 
των Ολυμπιακών Αγώνων. Το όνειρό του έγ ινε πραγ
ματικότητα τον Ιούνιο του 1894, όταν σε μια διεθνή συ
νάντηση στη Σορβόννη, που την παρακολούθησαν 
αντιπρόσωποι από 13 χώρες, αποφασίστηκε η διεξα-
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γωγή Ολυμπιακών Αγώνων, των «Ολυμπιάδων» κάθε 
τέσσερα χρόνια, με αφετερία το 1896. Στη συνάντηση 
της Σορβόννης αποφασίστηκε και η ίδρυση της Δ ιε
θνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ). Στις  6 Απριλίου 
του 1896 (1503χρόνια μετά την διεξαγωγή των τελευ
ταίων αρχαίων Ολυμπιακών Αγώνων) η Αθήνα φιλο
ξενούσε στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο τους 
πρώτους σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, που τους 
παρακολούθησαν 80.000 θεατές, ενώ στα 12 συνολι
κά αγωνίσματα πήραν μέρος 59 αθλητές από 10 έθνη.

Το πιο σημαντικό γεγονός εκείνων των Αγώνων συν
δέθηκε με την πέμπτη και τελευταία ημέρα των αγώ
νων και ήταν το αγώνισμα του μαραθώνιου, αγώνισμα 
που μπήκε στο πρόγραμμα στη μνήμη του Έλληνα 
στρατιώτη - Φειδιππίδη που το 490 π.Χ. έτρεξε από τον 
Μαραθώνα ως την Αθήνα (40 περίπου χιλιόμετρα) για 
να αναγγείλει τη νίκη των Ελλήνων εναντίον των Περ- 
σών. Ένας Έλληνας βοσκός, ο Σπύρός Λούης, τερμά
τισε πρώτος - επτά λεπτά πριν από τον δεύτερο 
αθλητή - σημαδεύοντας τους πρώτους σύγχρονους Ο
λυμπιακούς αγώνες με μία από τις μεγαλύτερες νίκες 
της Ολυμπιακής ιστορίας.

Η πρώτη Ολυμπιάδα του 1896 έληξε στις 15 Απρι
λίου με την τελετή της απονομής. Στην ειδική εξέδρα  
που στάθηκε για την περίπτωση, μετάλλια, κύπελλα, 
έπαθλα, διπλώματα και κλαδιά αγριελιάς από την Ο
λυμπία περίμεναν τους νικητές.

Την απονομή έκανε ο Γεώργιος ο Α, τιμώντας τον 
πρώτο νικητή κάθε αγωνίσματος με αργυρό μετάλλιο  
και τον δεύτερο με χάλκινο. Οι τρ ίτες νίκες δεν πήραν 
μετάλλιο. Σ ’ όλους τους αθλητές απονεμήθηκε ανα
μνηστικό δίπλωμα και κλαδί αγριελιάς.

Μετά το πέρας της τελετής όλοι οι αθλητές παρή- 
λασαν, εκτός προγράμματος, στο κατάμεστο Στάδιο. 
Κάποιος ανώνυμος μέσα από το πλήθος των θεατών 
δίνει στον Σπύρο Λούη μια ελληνική σημαία, η φιλαρ
μονική παίζει εμβατήρια.

Την επομένη της λήξης αποχωρούν οι ξένες αποστο
λές. Και η Αθήνα επιστρέφει στους παλιούς ρυθμούς.

Κάπως έτσι, το όνειρο του ντε Κουμπερτέν έγινε  
πραγματικότητα, οι προσπάθειες όλων όσων πίστεψαν 
σ αυτή την αθλητική συνάντηση δικαιώθηκαν από το 
μέγεθος της επιτυχίας και η Αθήνα του Ροίδη, του Σου- 
ρή, του Παλαμά, της σκόνης, της αταξίας, των τραμ 
και των λουλουδιασμένων μπαλκονιών, έγινε ο τόπος 
όπου η ανθρωπότητα έκανε στον εαυτό της ένα υπέ
ροχο δώρο, στα τέλη του περασμένου αιώνα.

Σε αντίθεση με τους σύγχρονους Ολυμπιακούς Α
γώνες, στην πρώτη εκείνη Ολυμπιάδα του 1896 οι α
θλητικές επιδόσεις έπαιξαν το δεύτερο ρόλο. Εκείνο 
που μέτρησε ήταν η αγωνιστική προσπάθεια. Και η 
προσπάθεια μιας καρδιάς ευγενικής, όπως θα είναι 
πάντα στη μνήμη όλων η καρδιά του ντε Κουμπερτέν, 
ειρηνικά αναπαυμένη στο μνημείο της στην Ολυμπία.

Το σήμα - οπτικό και ακουστικό - της Ολυμπιάδας 
της Σεούλ δ ιέτρεξε τον πλανήτη μας απ'άκρη σ'άκρη. 
Πού είναι όμως το ολυμπιακό πνεύμα των μακρινών 
μας προγόνων, αυτό που σταματούσε ως και τους πο
λέμους ακόμη, για να αναζητήσει ο Άνθρωπος, ως α
θλητής και μόνον αθλητής, το κλαδάκι της αγριελιάς  
- και τίποτα περισσότερο; Σήμερα η ευτυχία ή η δυστυ
χία των ιερών τεράτων του παγκόσμιου πρωταθλητι
σμού εξαρτάται από κάποια δέκατα ή εκατοστά του 
μέτρου ή του δευτερολέπτου, αφού η κάθε πρωτιά α
νοίγει Πακτωλούς και το μέταλλο των επάθλων δεν 
είναι απλώς συμβολικό.

Χρυσοποίκιλτα και χρυσοφόρα πανηγύρια οι Ολυμ
πιάδες της εποχής μας δεν αποτελούν πια ούτε καν 
κίνητρο περισυλλογής, ενώ το μήνυμα της αδελφοσύ
νης των λαών δεν καταφέρνει να δημιουργήσει αισθη
τούς κραδασμούς στα τύμπανα των βαρηκόων. Φέτος, 
βέβαια, «μποϋκοτάζ» δεν είχαμε, και ήταν πρωτοφα
νής ο αριθμός των αντιπροσωπειών στη Σεούλ. Αυτό 
όμως δεν σημαίνει ότι υπάρχει έστω και ελάχιστη ε 
πίδραση στη ροή των γεγονόντων που στοιχειοθετούν 
την ανθρώπινη μοίρα. Με άλλα λόγια, η ζωή συνεχί
ζεται ερήμην των λαμπρών αγώνων, αν εξαιρέσουμε 
κάποια εκατομμύρια θεατών που καθηλώνονται μπρο
στά στους δέκτες τους για να θαυμάσουν αυτούς τους 
υπέροχους ανθρώπους - μηχανές, έχοντας την ψευ
δαίσθηση ότι οι ίδιοι αθλούνται.

Όσοι θυμούνται το«οοου« των Ολυμπιακών Αγώνων 
του Λος Άντζελες και την κατακραυγή των πιστών του 
«ολυμπιακού ιδεώδους» που ξεσήκωσε κι όσοι δεν ξέ- 
χασαν τον συπαθέστατο «Μίσα» της Μόσχας και την 
ευκολία με την οποία «νομιμοποίησε» το σοβιετικό 
«οόου» που ελάχιστα διέφερε από το αμερικανικό, α
σφαλώς δεν απογοητεύτηκαν από το τηλεοπτικό σή
μα, που ήρθε από τη Σεούλ. Η 24η Ολυμπιάδα δείχνει 
να είναι όπως ακριβώς την περιμέναμε: ένα φαντασμα
γορικό φεστιβάλ στο οποίο οι αθλητικές επιδόσεις συ
νυπάρχουν με τη μεγαλύτερη επιχείρηση «μάρκετιγκ», 
διαφήμισης και πολι τικής προπαγάνδας. Το όραμα του 
Πιέρ ντε Κουμπερτέν κατέληξε σε μια γιγαντιαία «φιέ
στα», στην οποία τα αθλητικά γεγονόντα απλώς χρη
σιμοποιούντα ι γ ια  να εξυπηρετούν εμπορικές 
επενδύσεις.

Ό σο για  τους καταχρεωμένους διοργανωτές του 
Μόντρεαλ, σίγουρα τραβάνε τα μαλλιά τους, που δεν 
είχαν σκεφθεί πόσα μπορεί να κερδίσει κανείς από το 
«μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του κόσμου», αρκεί να 
αφήσει κατά μέρος του συναισθηματισμούς και να το 
«πουλήσει« σωστά. Οι Ολυμπικοί Αγώνες είναι το μό
νο πράγμα, με παγκόσμια ακτινοβολία, που μέσα σε
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λίγα  χρόνια άλλαξε χαρακτήρα, χωρίς να καχαλήξει 
σε αποτυχία. Και η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή ε ί
ναι ο μόνος διεθνής οργανισμός που εγκατέλειψε τις 
«μεγάλες ιδέες» του και μεταβλήθηκε σε οικουμενικό 
«ατζέντη», χωρίς να διαμαρτυρηθεί κανείς.

Αντιθέτως εκεί που ως το τέλος της δεκαετίας του 
1970 κανείς δεν ήθελε τους Ολυμπιακούς Αγώνες, σή
μερα οι ενδιαφερόμενοι προσέρχονται κατά συρροήν, 
ικέτες στη Λωζάνη και παρακαλούν - και όχι μόνον - 
να τους, φιλοξενήσουν. Πριν από 15 χρόνια η ανάλη
ψη της Ολυμπιάδας ήταν πανεύκολη υπόθεση. Σήμε
ρα έχει γ ίνε ι ένα από τα πιο δύσκολα εγχειρήματα, 
ακόμη και για τις  πιο ισχυρές και αναπτυγμένες χώρες.

Τα μέλη της ΔΟΕ είναι αυτή τη στιγμή ίσως οι πιο 
ισχυροί άνθρωποι στον κόσμο. Στα πόδια τους πέ
φτουν υπερδυνάμεις και μεγάλες κυβερνήσεις, πολυ
εθ ν ικ ές  επ ιχ ε ιρ ή σ ε ις  κα ι τηλεο π τικά  δ ίκτυα , 
προκειμένου να εξασφαλίσουν την εύνοιά τους.

Επιμύθιο
Περισσότεροι από 13.000 αθλητές. Περισσότερες 

από 160 χώρες. Σε ένα μεγάλο ραντεβού: 17-9-88, 24η 
Ολυμπιάδα, Σεούλ, Νότια Κορέα.

Για μερικές μέρες το κέντρο της παγκόσμιας αθλη
τικής σκηνής. Στους στίβους και τις εγκαταστάσεις του 
Ολυμπιακού Χωριού της Σεούλ έσβησαν κιόλας οι προ
βολείς που φώτισαν τους μεγάλους «σταρ« του αθλη
τισμού, τ ις  «τιτάνιες« συγκρούσεις τους, τα «φτερωτά 
πόδια», τα «ατσάλινα χέρια», τα «ιπτάμενα κορμιά«, τα 
«άπιαστα» ρεκόρ και τ ις  ήττες τους, φυσικά. Για λίγο, 
ξεχάσαμε αριθμούς και συμφέροντα και χαρήκαμε αυ

τή την ειρηνική αγωνιστική συνύπαρξη τόσων ανθρώ
πων - αθλητών και θεατών - και εθνοτήτων, που κάνουν 
κάθε Ολυμπιάδα κορυφαίο γεγονός. Στη Σεούλ ήδη τα 
ρολόγια άρχισαν να μετρούν αντίστροφα το χρόνο για 
τη Χρυσή Ολυμπιάδα του 1996. Ισως τότε να βρεθού
με πιο κοντά στη ... δράση!

Κων. Καραγιάννης

:.
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Ο σιδερένιος 
αθλητής με το 
χάλκινο 
Ολυμπιακό 
μετάλλιο

I

Η ίδια ιστορία και φέτος. Όπως στο Λος Αντζελες 
και στη Μόσχα, έτσι και στη Σεούλ. Ο ελ
ληνικός αθλητισμός έκανε αισθητή την παρουσία του 
χάρη σ ένανα από τους αφανείς εργάτες του. Απ’ αυ
τούς που δεν υπόσχονται εκπληκτικά ρεκόρ και διε
θνείς διακρίσεις. Απ’ αυτούς που «μιλάνε» μόνο όταν 
πρέπει και όπως πρέπει. Ο Μηγιάκης στη Μόσχα, ο Χο- 
λίδης στο Λος Αντζελες και τώρα στη Σεούλ. Παλιότε- 
ρα ο Γαλακτόπουλος. Ποιος ασχολήθηκε μαζί τους 
περισσότερο από τις λιγοστές μέρες της προσπάθειάς 
τους ή έστω και το εικοσιτετράωρο της υποδοχής τους 
στην πατρίδα; Το πολύ να τους χαρίσουμε για μερικές 
μέρες τον τίτλο του «ήρωα», να τους αφιερώσουμε α
κόμη και τις πρώτες σελίδες των εφημερίδων κι υστέ
ρα να τους εγκαταλείψουμε στην αφάνεια και την 
οικονομική εξαθλίωσή τους, περιμένοντας την επόμε
νη διάκρισή τους για να τους ξανανεβάσουμε στο βά
θρο του «ήρωα».

Έχει σκεφτεί κανείς μας π θα συνέβαινε σήμερα

Η ΕΛΛΑΔΑ έχει πάλι έναν Ολυμπιονίκη για να την υ
περασπίζει. Το παιδί που ήρθε σε ηλικία οχτώ χρονών 
από την Τασκένδη στην Ελλάδα, ο Μπάμπης Χολίδης, 
ένας πολύς απλός άνθρωπος, κέρδισε το χάλκινο ολυμ
πιακό μετάλλιο για δεύτερη μάλιστα συνεχόμενη φορά 
στην καριέρα του.

Αυτός ο βραχύσωμος, ξεριζωμένος παλαιστής, των 32 
ετών και των 57 κιλών δεν επανέλαβε απλά τον άθλο 
του Λος Αντζελες με το χάλκινο μετάλλιο. Δεν δικαίω
σε μόνο, πανηγυρικά, την επιλογή του ως σημαιοφόρου 
της ελληνικής ομάδας στην τελετή έναρξης της 24ης Ο
λυμπιάδας.

στην Ελλάδα, αν το χάλκινο μετάλλιο δεν το είχε φέρει 
ο Χολίδης, αλλά η ομάδα μπάσκετ, ας πούμε; Μπορείτε 
να λογαριάσετε αντί πόσων εκατομμυρίων δραχμών θα 
εξαργυρωνόταν η προσπάθεια των αθλητών για να φτά
σουν στο βάθρο του Ολυμπιονίκη.

Για τον Χολίδη, τον «ήρωα της Σεούλ», δεν θα υπάρ
ξουν πολυτελείς Μερσεντές και διαμερίσματα. Μόνο κά
ποια προαγωγή στο βαθμό του ανθυπαστυνόμου και τα 
αποκόμματα των εφημερίδων, που θ αποδεικνύουν με
τά από χρόνια στα παιδιά του πως υπήρξε κάποια μαγι
κή μέρα στη ζωή του πατέρα τους, όπου όλη η Ελλάδα 
είχε τ’ όνομά του στα χείλη της, ξυπνούσε με την αγω
νία της επιτυχίας ή της αποτυχίας του και πανηγύριζε 
βλέποντάς τον ν’ ανεβαίνει στο βάθρο του Ολυμπιονί- 
κη. Φυσικά, θα του μείνει και το μετάλλιο. Η απόδειξη 
πως τίμησε την πατρίδα του, πως αποδείχτηκε άξιος της 
αθλητικής του αποστολής, πως μόνος και αβοήθητος κα- 
τάφερε αυτό που δεν κατάφεραν άλλοι, έχοντας στη 
διάθεσή τους χρήμα, δημοσιότητα, συμπαράσταση.

Έγινε λαϊκό σύμβολο λεβεντιάς και θάρρους. Κόντρα 
σε αντιξοότητες, που θα λύγιζαν οποιονδήποτε «λογι- 
κό»αθλητή, μας «φούσκωσε»- εμάς τους .... πεινασμένους 
για διακρίσεις - και μας .... ψήλωσε κατά μερικούς πόν
τους.

Γι’ αυτό, δεν έχουμε παρά να του ανταποδώσουμε ένα 
«ευχαριστώ«. Απλό, αλλά βγαλμένο απ’ τα κατάβαθα της 
ψυχής μας. Τον ευχαριστούμε, που δεν γονάτισε, μετά 
από την εγχείρηση μηνίσκου. Τον ευχαριστούμε, που α
γωνίστηκε τραυματίας. Που δεν λογάριασε τους πόνους 
σ’ όλο του το κορμί. Που «διέσυρε» κάθε δικαιλογία, παί
ζοντας - τον ένα μετά τον άλλο - ουσιαστικά έξι τελικούς!
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Ε Λ Λ Α Σ

Τον ευχαριστούμε, τελικά γ ιατί κάπου έχουμε ανάγ
κη από ήρωες. Από αληθινούς ήρωες. Οχι «κατασκευα
σμένους». Αυτοί μας περισσεύουν...

«Θα πάρω το μετάλλιο και θα σταματήσω«, έλεγε με 
πίστη στις δυνάμεις του ο Μπάμπης Χολίδης, πριν ανα
χωρήσει για τη Σεούλ η ελληνική ολυμπιακή αποστολή. 
Και εκεί, όταν ο πρωταθλητής μας των 57 κιλών της ελ
ληνορωμαϊκής πάλης άρχισε να νικά τον ένα μετά τον 
άλλο, είπε: «Το βράδυ της 22ας του μηνός, όταν θα έχω 
πάρει το μετάλλιο, θα είμαστε ευτυχισμένοι, δεν θα κα
ταλαβαίνω ούτε πόνο ούτε ράμματα». Και πράγματι, ο 
Μπάμπης, ο εκφραστής της ελληνικής ψυχής, κέρδισε 
το δεύτερο ολυμπιακό του μετάλλιο. Ο ίδιος δεν είναι 
ευχαριστημένος. Ηθελε, όσο τίποτε άλλο, το χρυσό. Αλ
λά για μας, για όσους γνωρίζουν πόσες θυσίες απαιτούν
ται για να φθάσει κάποιος να διεκδικεί, έστω μετάλλιο 
σε Ολυμπιακούς Αγώνες και όσους ξέρουν τον Μπάμ- 
πη Χολίδη, ο μικρόσωμος, αλλά με τεράστια ψυχικά α
ποθέματα, πρωταθλητής μας επιτέλεσε στο ακέραιο το 
καθήκον του.

Ο Χαράλαμπος Χολίδης δικαίωσε όσους πίστευαν 
στην αξία του. Αλλά δικαίωσε και τον εαυτό του, την πί
στη του στις δυνάμεις του. Και δικαιώθηκε για τις προ
σπάθειες, που κατέβαλλε όλα αυτά τα χρόνια. 
=επερ.νώντας το πρόβλημα της πρόσφατης εγχείρησης, 
που έκανε στο δεξί πόδι και ακόμα, το μειονέκτημα της 
ηλικίας, μια ηλικία μεγάλη για την πάλη, ειδικά στις ε
λαφρές κατηγορίες, όπως αυτή του Χολίδη, όπου η κί
νηση είναι συνεχής, κέρδισε - όπως και το 1984 - το 
χάλκινο μετάλλιο της κατηγορίας των 57 κιλών της ελ
ληνορωμαϊκής προσφέροντας στην Ελλάδα το μοναδι
κό μετάλλιο στην Ολυμπιάδα της Σεούλ.

«Ήξερα, ότι θα κερδίσω μετάλλιο. Πολλοί δεν με πί
στεψαν, όμως εγώ το είχα πει«. Αυτά ήταν τα πρώτα λό
για του Μπάμπη Χολίδη μετά την κατάκτηση του 
μεταλλίου. Και ο μεγάλος Ελληνας αθλητής συνέχισε: 
«Μπήκα στον αγώνα για να κερδίσω και να προσφέρω 
ένα μετάλλιο στην πατρίδα μου. Ημουν σε άριστη ψυ

χολογική κατάσταση. Και εδώ αλλά και στο Λος Αντζε
λες νίκησα δύσκολους και καλούς αντιπάλους. Δεν 
αγωνίστηκα για λεφτά αλλά για τη συνείδησή μου και 
την πατρίδα μου που μου εμπιστεύθηκε τη σημαία, στην 
τελετή έναρξης. Το μετάλλιο το αφιερώνω στους γονείς 
μου, Δημήτρη και Ελένη. Στα νέα παιδιά έχω να πω ότι 
ο αθλητισμός είναι πολύ καλύτερος από άλλες διασκε
δάσεις. Ο πρωταθλητισμός είναι όμορφος γιατί σε κά
νει γνωστό και αγαπητό στον κόσμο. Είναι ωραίο να 
βγαίνεις από το σπίτι σου και όλοι να σε καλημερίζουν».

Ο Μπάμπης Χολίδης δήλωσε, ότι, τελευτ ' ις  στόχος 
του θα είναι να παλέψει στους Μεσογειακούς του 1991 
και μετά θα σταματήσει. Ομως, επειδή δεν θέλει να εγ- 
καταλείψει την πάλη, θα γίνει προπονητής, για να με
ταδώσει τις γνώσεις του και τις εμπειρίες του στα νέα 
παιδιά.

Ποιος είναι όμως αυτός ο 32χρονος άνδρας του 1.60, 
που σκορπά υπερηφάνεια σε εκατομμύρια Ελληνες; Για 
δεύτερη φορά σε τέσσερα χρόνια. Μια απάντηση έχει 
δώσει ο ίδιος, αρκετές φορές, στους φίλους του: «Ποιός 
Ολυμπιονίκης; Ποιός Χολίδης; Ο Μπάμπης ε ίμ α ι... Ένα 
παιδάκι».

Το παιδάκι που στα 9 του χρόνια, όταν ήρθε στην Ελ
λάδα από την Τασκένδη, έβαλε τα κλάματα στις πρώ
τες του μέρες στο ελληνικό σχολείο.

Γιατί όμως; Ό ταν η δασκάλα του ζήτησε να της φέ
ρει ένα ποτήρι νερό, εκείνος δεν ήξερε τι να κάνει. Δεν 
γνώριζε παρά ελάχιστα ελληνικά.

Ο νεαρός που έδωσε πριν πολλά χρόνια ένα τάλιρο 
ο ένα ζητιάνο στο Ζάππειο. Το μόνο τάλιρο που είχε και 
πήγε με τα πόδια στο σπίτι του, στην Καλλιθέα, όπου 
έμενε τότε.

Ο Μπάμπης Χολίδης γεννήθηκε την 1 Οκτωβρίου 1956 
στην Τασκένδη της Σοβιετικής Ενωσης. Σε ηλικία 9 χρο- 
νών ήλθε στην Ελλάδα και εγκαταστήθηκε με τους γο
νείς του και τα αδέλφια του μόνιμα.

Ο Χολίδης μεγάλωσε μέσα σε μια φτωχή οικογένεια 
που μπορεί να μη του χάρισε πολλές ανέσεις αλλά σί
γουρα του έδωσε απλόχερα καλοσύνη και ηθική.

« Εχω δύο αδελφούς και δύο αδελφές παντρεμένες 
και τέσσερα ανιψάκια, δύο αγοράκια και δύο κοριτσά
κια», λέει ο Χολίδης. «Τον πατέρα του τον λένε Δημή
τρη και τη μητέρα του Ελένη». Ακόμα και σήμερα ο 
Μπάμπης Χολίδης με τα χέρια «τανάλιες» παραμένει ένα 
απλοϊκό παιδί που δεν το χάλασε η δόξα.

Το όνομά τομ είναι συνδεδεμένο με την ιστορία της 
ελληνικής πάλης τα τελευταία 12 χρόνια. Πήρε μέρος 
για τέταρτη φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Πήγε πρώ
τα στο Μόντρεαλ, το 1976, μετά στη Μόσχα, το 1980. 
Στην Ολυμπιάδα του Λος Αντζελες πήρε το χάλκινο με
τάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών.

Έχει ακόμα κατακτήσει δύο χάλκινα σε Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα. 1978 Μεξικό, 1986 Βουδαπέστη. Στα Πα
νευρωπαϊκά έχει κερδίσει ένα ασημένιο (1983 Βουδαπέ
στη) και δύο χάλκινα (1986 Αθήνα, 1976 Λένινγκραντ).

Ο Χαράλαμπος Χολίδης υπηρετεί στην Ελλληνική Α
στυνομία από το 1975, όταν κατατάχθηκε στην τότε Α
στυνομία Πόλεων. Το 1984, Ολυμπιονίκης του Λος 
Αντζελες, προάχθηκε στο βαθμό του αρχιφύλακα, τιμής 
ένεκεν. Φέτος, ελπίζουμε πως η Πολιτεία δεν θα αρκε- 
στεί να τον προαγάγει στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου. 
Αν και ο ίδιος δηλώνει κατηγορηματικά πως δεν αγωνί- 
σθηκε για τα πριμ και τα χρήματα: «Εγώ πάλεψα για τη 
συνείδησή μου, για την πατρίδα μου, για τη σημαία. Το 
μετάλλιο μου κάνει όσο και η Ακρόπολη. Είναι ιερό. Δεν 
αποτιμιέται σε χρήματα...»
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Πλούτος, πολυτέλεια, δύναμη, είναι οι πιο σημαντικές 
αξίες του χρυσού, που για χάρητους ο άνθρωπος κάνει τα 
πάντα για να τον κατακτήσει.

Ο «κίτρινος πυρετός»
Προϊστορία και αξία

Σ’ εκείνη την πρώτη του επαφή με 
το λαμπρό μέταλλο στις όχθες κά
ποιου ποταμού ο άνθρωπος του 
Κρομανιόν δεν ήταν δυνατόν βέβαια 
να φανταστεί ότι αυτό το μέταλλο 
θα γινόταν κάποτε σύμβολο ευημε
ρίας και κίνητρο για κάθε είδους 
«βρώμικο παιχνίδι» μεταξύ των με
λών της ανθρώπινης κοινωνίας.

Πλούτος, πολυτέλεια, δύναμη εί
ναι οι πιο σημαντικές αξίες του χρυ
σού που για χάρητους ο άνθρωπος 
οπλισμένος με ανεξέλεγκτη πλεο
νεξία είναι διατεθειμένος να κάνει 
τα πάντα προκειμένου να τον κατα
κτήσει. Σέβεται και υπολογίζει το 
μέταλλο αυτό τόσο πολύ, ώστε να 
προσπαθεί από παλιά ακόμη και να 
το δημιουργήσει μόνος του.

Για χιλιάδες χρόνια, ο χρυσός 
υπήρξε η σταθερή αξία που εκτιμή- 
θηκε από άτομα και κοινωνίες 
περισσότερο από κάθε άλλη μορφή 
αξίας. Ο χρυσός είναι το μοναδικό 
είδος αξίας που δεν μπορεί να γίνει 
πληθωριστική με το να τυπωθεί σε 
πλαστά αντίτυπα. Δεν μπορεί επίσης 
να υποτιμηθεί με κρατική παρέμ
βαση. Η προσήλωση του αποτα
μιευτή και του επενδυτή στο χρυσό 
μπορεί να εξηγηθεί αν κανείς απλά 
σκεφτεί ότι ο χρυσός (σε αντίθεση 
με το χαρτονόμισμα και τα άλλα 
φθαρτά μέταλλα) είναι άφθαρτος 
από χρόνο και σκουριά. Επίσης σε 
αντίθεση με τις άλλες ακίνητες 
αξίες είναι ευκολομετάφερτος και 
το κυριότερο παραμένει πάντα πο
λύτιμος και σπάνιος. Είναι χαρακτη
ριστικό ότι αν και εξορύσσεται επί 
6.000 χρόνια (και απ’ ό,τι δείχνουν οι 
αρχαιολογικές έρευνες περισσό
τερο) μόλις 100.000 μετρικοί τόνοι 
έχουν παραχθεί συνολικά στην 
ιστορία της εξόρυξης. Αυτό σημαί
νει ότι αν μπορούσαμε ποτέ να συγ-

Της Αγγελικής Ρήγα

κεντρώσουμε όλο το χρυσό που έχει 
ανά τους αιώνας παραχθεί και τον 
μετατρέπαμε σε ένα κύβο χρυσού 
αυτός ο κύβος θα είχε μήκος πλευ
ράς μόλις 18 μέτρων. Το όνειρο των 
αλχημιστών και του Μήδα φαίνεται 
άπιαστο ακόμα και στην ατομική μας 
εποχή. Η εργαστηριακή κατασκευή 
χρυσού και η μαζική παραγωγή του 
είναι αδύνατη (μέχρι στιγμής του
λάχιστον). Ακόμα και σήμερα που η 
μαζική εξόρυξη χρυσού έχει πάρει 
τις διαστάσεις μαγείας, η ετήσια 
παραγωγή χου δεν θα μπορούσε να 
ξεπεράσει ένα κύβο με μήκος πλευ
ράς πάνω από 5 μέτρα (δηλ. 1.000 
μετρικοί τόνοι).

«Μαύρη αγορά»

Η λαθρεμπορία χρυσού στη χώρα 
μας αποτελεί ένα πρόβλημα που 
συνεχώς διευρύνεται παίρνοντας 
διαστάσεις τρομακτικές για την 
εθνική μας οικονομία. Σχετική έκ
θεση του υπουργείου Εθνικής Οικο
νομίας (αρ. πρωτ. 1338) το Μάρτιο 
του '87 αναφέρει σχετικά:

«Μεταξύ των ετών 1979 και 1984 η 
επίσημη διακίνηση χρυσού περιορί
στηκε στο 1/10 (από 13 τόνους σε 
1,4), επομένως και η φανερή διακί
νηση προϊόντων, η οποία βέβαια σε 
αξία πρέπει να ήταν πολύ μεγαλύ
τερη λόγω της αύξησης, στο μεταξύ, 
των τιμών των πρώτων υλών, και 
κατά συνέπεια περιορίστηκε ανά
λογα και η φορολογητέα ύλη.

Το έτος 1979, η ποσότητα χρυσού 
που δηλώθηκε επίσημα ήταν 13 τό
νοι. Έτσι, σύμφωνα με την εξέλιξη 
της τουριστικής ζήτησης και του 
τζίρου των αργυροχρυσοχόων, κα
θώς και άλλους παράγοντες, υπολο
γίζεται ότι το 1986 η ποσότητα χρυ
σού πρέπει να ξεπέρασε τους 20 τό
νους (ή τα 40 δισεκατομμύρια δρα
χμές σε αξία). Σ’ αυτή την εκτίμηση 
συμφωνούν και οι εκπρόσωποι του 
κλάδου.

Με τα ισχύοντα δεδομένα, είναι 
επόμενο να υπεισέρχονται στον 
κλάδο παρασιτικές ομάδες (μεσά
ζοντες) τόσο στην προμήθεια πρώ
των υλών όσο και στη διακίνηση 
έτοιμων προϊόντων, αυξάνοντας το 
κόστος παραγωγής και μειώνοντας 
οπωσδήποτε και την ποιότητά τους.

Από άποψη οργάνωσης και λει
τουργίας, ο κλάδος φαίνεται ότι 
ασκεί μια αφανή δραστηριότητα, 
που κινείται και εξελίσσεται, τα τε 
λευταία κυρίως χρόνια, στο χώρο 
της «παραοικονομίας», τόσο στην 
αγορά της πρώτης ύλης όσο και στη 
διακίνηση των παραγόμενων 
προϊόντων. Αυτό έχει σαν συνέπεια 
τη σημαντική απώλεια φορολογικών 
εσόδων για το κράτος, τη διαρροή 
συναλλάγματος και, γενικά, την 
αδυναμία οργάνωσής του για 
άσκηση μιας εξαγωγικής πολιτικής. 
Τέλος, η ιδιομορφία των αγαθών 
(πρώτων υλών και έτοιμων προϊόν
των), που συνίσταται στο ό,τι είναι

685



αντικείμενα μικρά σε όγκο (αλλά με
γάλης αξίας), παρέχει τη δυνατά  
τητα εύκολης απόκρυψης και λ<£ 
θραΐας διακίνησης.

Το γεγονός ότι σήμερα το μεγα 
λύτερο ποσοστό (της τάξης του 80 -  
90%) των παραγόμενων προϊόντων 
διακινείται λαθραία και ότι από αυτά 
το 60%, περίπου, πωλείται στους 
αλλοδαπούς τουρίστες, παρέχει ττή 
δυνατότητα όχι μόνο φοροδιαφυ
γής αλλά και απόκρυψης (διαρροής) 
συναλλάγματος, κατά το μεγαλύ
τερο τουλάχιστον προσοστό των 
αγορών που γίνονται από τους του
ρίστες σε ξένο νόμισμα. Το ποσοστό 
αγορών σε ξένο νόμισμα υπολογίζε
ται στο 50% των συνολικών, δηλαδή 
με βάση τον εκτιμώμενο κύκλο ερ
γασιών υπάρχει δυνατότητα από- 
κρυψης συναλλάγματος της τάξεως 
των 23.940.000 δραχμών, κάθε 
χρόνο!».

Σύμφωνα με υπολογισμούς η τιμή 
του χρυσού ανά κιλό κυμαίνεται στο 
1.5—1.9 εκατομμύριο δραχμές.

Ειδικό γιλέκο με το οποίο ένα «βαποράκι» 
μπορεί να μεταφέρει μέχρι 10 κιλά χρυσού.

Από τα χρυσωρυχεία ως τα θησαυροφυλά
κια ο χρυσός αλλάζει πολλά χέρια. Προτι
μάει πάντα όμως το σκοτάδι είτε στα έγ
κατα της γης είτε στα υπόγεια των 
τραπεζών.

Στη μαύρη αγορά η τιμή του εί
ναι περίπου 2.000.000 δραχμές. Τότε 
γιατί πολλοί αγοράζουν παράνομα; 
Γιατί η νόμιμη αγορά του ενός κιλού 
με τους φόρους φτάνει στα 2,8 εκα
τομμύρια δραχμές. Ό ταν λοιπόν ο 
μαυραγορίτης αγοράσει με δύο εκα
τομμύρια δραχμές ένα κιλό χρυσό, 
το πουλάει 2,4 εκατομμύρια βγάζον
τας κέρδος 400.000 δραχμές ενώ ο 
νέος αγοραστής το ξαναπουλάει 
στο νόμιμο ύψος του, δηλαδή 2,8 
εκατομμύρια δραχμές, και έτσι κερ
δίζει και αυτός άλλες 400.000 δρα
χμές. Η μόνη ζημιωμένη είναι η αλ- 
ληνική οικονομία.

Από επίσημα στοιχεία προκύπτει 
ότι οι Έλληνες μαζί με τους Ιταλούς 
και τους Γάλλους είναι οι καλύτεροι 
πελάτες των ελβετικών τραπεζών.

Ελβετός αστυνομικός προ καιρού 
σχολίασε σε Έλληνα συνάδελφό 
του: «Η Ελλάδα δεν θα αντιμετώπιζε 
προβλήματα οικονομικά (εξωτερικό 
ισοζύγιο πληρωμών) αν τα χρήματα 
Ηου καταθέτουν οι Έλληνες τα τε
λευταία χρόνια στην Ελβετία, έμε
ναν στις Ελληνικές τράπεζες...»

Συνάλλαγμα, χρυσός και 
«βαποράκια»

Πώς κατορθώνουν όμως τα παρά-

Μια χούφτα χρυσάφι. Μια ολόκληρη πε
ριουσία. Το όνειρο όλων των ανθρώπων.
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νομα κυκλώματα να διώχνουν το 
συνάλλαγμα και να εισάγουν χρυσό 
στην Ελλάδα; Οιτρόποι, «τα κόλπα», 
είναι πολλά. Ενα από τα πιο συνηθι
σμένα είναι η μεταφορά του συναλ
λάγματος σε βαλίτσες με διπλό 
πάτο. Ωστόσο ένα πολύ έμπειρο μάτι 
μπορεί να ξεχωρίσει το χώρισμα στο 
οποίο με επιμέλεια τοποθετούνται 
τα χρήματα.

Για τη μεταφορά της βαλίτσας 
συνήθως χρησιμοποιούνται αλλο
δαποί «τουρίστες» για να μην κι
νούνται οι υποψίες των τελωνεια
κών αρχών. Η βαλίτσα με τα χρήματα 
παραδίδεται στις αποσκευές της 
αεροπορικής εταιρείας και παρα- 
λαμβάνεται στη χώρα προορισμού. 
Ο έλεγχος των αποσκευών στο αε
ροδρόμιο είναι μόνο ενδεικτικός.

Ένας άλλος τρόπος εξαγωγής 
συναλλάγματος είναι τα λεγόμενο 
TIR , δηλαδή οι νταλικές διεθνών 
μεταφορών. Στην περίπτωση αυτή ο 
οδηγός πριν σφραγισθεί από το Τε
λωνείο εξαγωγής το φορτηγό του 
τοποθετεί το συνάλλαγμα σε ένα 
από τα κιβώτια που βάζει και το εμ
πόρευμα προς εξαγωγή. Αυτό το κι
βώτιο που είναι ίδιο με τα υπόλοιπα 
το τοποθετεί ανάμεσα στα άλλα και 
ακίνδυνα πια το συνάλλαγμα φεύγει 
στο εξωτερικό.

Τα μεγαλύτερα όμως ποσά συναλ
λάγματος οι τελωνειακός και αστυ
νομικές αρχές πιστεύουν ότι δια
φεύγουν στο εξωτερικό με θαλαμη
γούς. Κι αυτό συμβαίνει γιατί κατά 
τον ερχομό ή τον απόπλου τους δεν 
ελέγχονται επαρκώς και δεν είναι 
και εύκολο ν ’ ανακαλυφθούν οι κρύ
πτες τους.

Το μεροκάματο που το «βαπο
ράκι» (ο μεταφορέας) βγάζει από τη 
μεταφορά συναλλάγματος μπορεί 
να φτάνει και τις 400.000 δραχμές.

Στην επιστροφή τους από το εξ
ωτερικό τα «βαποράκια» κουβαλάνε 
συνήθως χρυσό σε πλάκες ή πολύτι
μους λίθους που δεν τα δηλώνουν 
για να μην πληρώνουν φόρους. Η 
μεταφορά του χρυσού γίνεται με ει
δικά γιλέκα -  κρύπτες που φοριούν
ται κάτω από τα ρούχα και δύσκολα 
διακρίνονται.

Οι μέθοδοι απόκρυψης χρυσού εί

μας διαφύγει το γεγονός ότι οι ξένες 
χώρες αρνούνται για ευνόητους λό
γους να βρουν έναν κώδικα κοινής 
ααντιμετώπισης του προβλήματος, 
όπως στα ναρκωτικά ή την τρομο
κρατία.

Στοιχεία πάρθηκαν από το: “information” 
Σύγχρονη Επιχείρηση και Νέα Τεχνολογία. 
Δεκέμβριος ’87. Τεύχος 21.

ναι γνωστές στην Ελληνική Αστυνο
μία, πλην όμως υπεισέρχονται σειρά 
από παράγοντες που δυσκολεύουν 
το έργο της. Όπως χαρακτηριστικά 
μας είπε Αξ/κός του Τμήματος Οι
κονομικών Εγκλημάτων της Ασφά
λειας Αττικής: «Τα βαποράκια φτά
νουν στο αεροδρόμιο πέντε λεπτά 
πριν από την πτήση και μπερδεύον
ται με κάποιους άλλους καθυστερη
μένους επιβάτες. Μας είναι αδύνα
τον να τους ελέγξουμε όλους. Πιά
νουμε έναν και αν είμαστε τυχεροί 
βγάζουμε το λαβράκι. Αν καθυστε
ρήσουμε, οι ξένες εταιρίες, που στο 
κάτω — κάτω δεν ενδιαφέρονται γιο 
τα οικονομικά μας, διαμαρτύρονται 
ότι καθυστερούμε την πτήση, οι επι
βάτες ξεσηκώνονται, φωνάζουν και 
οι αερολιμενικές αρχές και γίνεται 
φαύλος κύκλος. Κι έτσι μένουμε με 
την πίκρα ότι κάποια βαποράκια με 
εκατομμύρια μας ξεγλίστρησαν».

Και βέβαια εδώ δεν θα πρέπει να
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Η ζωοκλοπή στην Κρήτη Μια σύγχρονη μάστιγα.
. Επιμέλεια: Ανθ/μος Κων/νος Δανούσης

Η ζωοκλοπή στην Κρήτη είναι σίγουρα στενά συνδεδε- 
μένη με τις παραδόσεις του τόπου και οι καταβολές της χά
νονται στα βάθη των αιώνων.

Ο επιτυχημένος ζωοκλέπτης απολάμβανε, ως και τα πρώ
τα μεταπολεμικά χρόνια, τέτοιας κοινωνικής καταξίωσης 
όσο λίγοι άλλοι. Θεωρείτο «παλικάρι» και το κύρος του με
ταξύ κυρίως των κτηνοτροφών ήταν οπωσδήποτε υψηλό. 
Παράλληλα απολάμβανε και όλα ... τα άλλα αγαθά που απέρ- 
ρεαν από την «κ α λ ή» του φήμη.

Τα χρόνια όμως πέρασαν και μαζί τους άλλαξαν οι κοινω
νικό - οικονομικές συνθήκες που είχαν καλλιεργήσει το «εί
δος» αυτής της ανδρειωσύνης. Η κρητική κοινωνία με την 
οικονομική γενικά εξέλιξη και τον τουρισμό αστικοποιήθη
κε και θα περίμενε κανείς οι αλλαγές αυτές να σημάνουν 
το τέλος του είδους αυτής της εγκληματικότητας, η οποία 
χαρακτηρίζει οπωσδήποτε κοινωνικά σύνολα άλλων 
εποχών.

Βέβαια το εποικοδόμημα μιας δοσμένης κοινωνίας δεν με
ταβάλλεται αμέσως με την αλλαγή των παραγωγικών κ.λ.π.

σχεσεων. Οι καμπύλες της εξέλιξης των οικονομικών δομών 
και του πολιτιστικού εποικοδομήματος μόνον σε μεγάλα δια
στήματα είναι παράλληλες. Και πάλι όμως οι εξελίξεις έχουν
πορεία διαλεκτική.

Ετσι σήμερα στην Κρήτη η ζωοκλοπή αντί να εκλείψει 
αναβαθμίστηκε αρνητικά, αποβάλλοντας τον παραδοσιακό 
χαρακτήρα της παλικαριάς, και κατέστη ένα καθαρό στυ
γνό έγκλημα που στρέφεται κατ’ αρχάς κατά των ασθενέ
στερων κατηνοτρόφων και κατ’ επέκταση κατά ολόκληρου 
του κοινωνικού συνόλου. Η κοινωνική ανοχή που παλιότε- 
ρα κάλυπτε τους ζωοκλέπτες αντικαταστάθηκε σήμερα από 
τον φόβο της εκδίκησης.

Η ζωοκλοπή πλέον αποτελεί κοινωνικό στίγμα και ευτυ
χώς πρόσφατα άρχισαν να παρατηρούνται σοβαρές κοινω
νικές αντιδράσεις. Όπως τόνισε σχετικά πρόσφατα σε 
συνέντευξή του σε κρητική εφημερίδα ο πρώην Γενικός 
Γραμματέας του Υπουργείου Δημοσίας Τάξης κ. Παναγιώ
της Μορφωπός: «... ο στιγματισμός του ζωοκλέπτη είναι ο 
χειρότερος τίτλος για έναν άνθρωπο».

Τα αίτια της ζωοκλοπής 
Οι παράγοντες που ευνοούν το είδος 

της εγκληματικότητας αυτής μπορούν να 
διακριθούν σε εκείνους που (1) δημιουρ
γούν την προδιάθεση για τη ζωοκλοπή, (2) 
διευκολύνουν τη διάπραξη της ζωοκλοπής 
και (3) επηρεάζουν αρνητικά το αστυνομι
κό έργο.

Σχετικά με την προδιάθεση για την ζω
οκλοπή θα πρέπει να επισημάνουμε τα 
ακόλουθα:
— Στις ορεινές περιοχές του Ρεθύμνου και 

στις όμορες του Ηρακλείου, όπου εν
δημεί το φαινόμενο της ζωοκλοπής, το 
γενικότερο περιβάλλον - επαγγελμα
τικό και κοινωνικό - διαμορφώνει χα
ρακτήρες δυναμικούς, ατίθασους και 
εγωιστικούς που σε συνδυασμό με το 
ευρύτερο ψυχολογικό κλίμα είναι ευ

επίφοροι για τέτοιες δραστηριότητες.
— Οι νέοι από νωρίς συμμετέχουν σε ζω

οκλοπές ενισχύοντας τους μεγαλύτε
ρους συγγενείς τους, καθώς και στην 
κατανάλωση των κλοπιμαίων με συνέ
πεια την άμβλυνση των σχετικών ανα
στολών.

— Οπως και μεταξύ όλων των κακοποιών 
έτσι και μεταξύ των ζωοκλεπτών υπάρ
χει η ανάλογη «εκτίμηση·· (διάβαζε φό
βος) ανάλογα με τη σχετική τους δρά
ση, «εκτίμηση» αρκετά ελκυστική σε 
άτομα με ανάλογη προδιάθεση. Και 
τέλος

— Το εύκολο και άκοπο κέρδος, όπως σε 
όλα τα εγκλήματα κατά της περιου
σίας, επιτυγχάνεται σχετικά εύκολα με 
τη ζωοκλοπή.

Η ζωοκλεπτική δραστηριότητα διευκο

λύνεται από πολλούς παράγοντες ανάμε
σα στους οποίους είναι και οι ακόλουθοι:
— Η κοινωνική σιωπή. Θα ήταν αδικία για 

τους κατοίκους του νησιού να πιστω- 
θούν με την κοινωνική ανοχή. Από την 
εξέλιξη των πραγμάτων (αύξηση κα
ταγγελιών ζωοκλοπών) φαίνεται καθα
ρά ότι δεν πρόκειται πλέον για κοινω
νική ανοχή αλλά για «σ ι ω π ή» που 
προκαλείται από το φόβο της εκδίκη
σης και η οποία σιγά - σιγά σπάει.

— Η μορφολογία του εδάφους και η πυ
κνότητα των αγροτικών δρόμων.

— Ο μεγάλος αριθμός των αιγοπροβάτων
και η έλλειψη επιτήρησης (τα ζώα βό
σκουν σχεδόν αδέσποτα).

— Η σχετική απροθυμία των παθόντων για 
συνεργασία με τις αρχές, που οφείλε
ται στο φόβο εκδίκησης.

— Ο παραδοσιακός τρόπος σήμανσης 
(μαρκαρίσματος) των ζώων και η σχε
τικά άνετη εξασφάλιση πιστοποιητικών 
κυριότητας (ό.τι δηλώσεις στην Κοινό
τητα το έχεις ...)

Τέλος το αστυνομικό έργο δυσχεραί- 
νεται σημαντικά τόσον από τους παραπά
νω παράγοντες όσον και από το γεγονός 
ότι η ζωοκλοπή -  πλέον είναι μια οργα
νωμένη εγκληματική δραστηριότητα και 
ότι οι ζωοκλέπτες έχουν στη διάθεσή τους 
άρτιο εξοπλισμό (καλά αυτοκίνητα, ασυρ
μάτους, κ.λ.π.). Οι περισσότεροι απ’ αυτούς 
έχουν σύγχρονο οπλισμό, που δε διστά
ζουν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να 
μην συλληφθούν ή αναγνωριστούν.

Μέτρα κατά της ζωοκλοπής
Η ζωοκλοπή αντιμετωπίστηκε πολύ νω

ρίς, δυστυχώς χωρίς μεγάλη επιτυχία από 
το ελληνικό κράτος.

Νομοθετικά η προσπάθεια της πολιτείας 
υλοποιήθηκε με την έκδοση αρκετών νο- 
μοθετημάτων, όπως:
1/0 νόμος της 9/17 Ιουνίου 1848 «Περί ζω
οκλοπής και ζωοκτονίας··,
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:

21 Ο νόμος ΣΛ της 27.4/6.6.1867 με το ίδιο 
θέμα.
3/ Ο νόμος ΒΨΝΕ της 8/11.4.1900 «Περί 
προσθήκης διατάξεων τινων εις τους νό
μους περί ζωοκλοπής και ζωοκτονίας«.
4/ Ο νόμος ΓΩΑΣΤ της 23/25.7.1911 «Περί 
ζωοκλοπής και ζωοκτονίας« ο οποίος 
υπήρξε ένα από τα μακροβιότερα νομοθε- 
τήματα του ελληνικού κράτους (τροποιή- 
θηκε μεταγενέστερα με το ΝΔ της 
24/31.8.1925, το ΝΔ της 7/31.7.1926, το νό
μο 3999 της 25.2/8.3.1929, και τον ΑΝ 
526/1937).
5/Το ΝΔ της 17/20.6.1923 «Περί μέτρων κα
τά της ζωοκλοπής και κατά προσώπων επι
ζήμιων εις την δημόσιον ασφάλειαν«.
6/ Ο ΑΝ 2377/1940 «Περί τροποποιήσεως 
διατάξεων τινων των νόμων περί ζωοκλο
πής και μετατροπής ποινών».
71 Ο νόμος 1734/1944 «Περί εκτίσεως της 
ποινής των επί ζωοκλοπή καταδικαζόμε
νων» και τέλος
8/ Ο νόμος 1300/1982 (ΦΕΚ, Α, 129) με τί
τλο «Μέτρα για την πρόληψη και την κα
ταστολή της ζωοκλοπής και ζωοκτονίας«, 
όπως συμπληρώθηκε τελευταία με το Νό
μο 1738/1987 (ΦΕΚ, Α, 200).

Ο τελευταίος νόμος δίνει μια αρκετά 
δυναμική απάντηση στο πρόβλημα της ζω
οκλοπής, πλήν όμως δεν αρκεί μόνος αυ
τός - όπως δεν αρκεί μόνη η Αστυνομία - 
για την εξάλειψη του εγκληματικού αυτού 
φαινομένου. Θα πρέπει λοιπόν πέρα απ’ 
αυτά:

(α) Να λάβουν θέση απέναντι στο έγκλη
μα αυτό όλοι οι μαζικοί φορείς για να επι
τευχθεί η κοινωνική απομόνωση των 
δραστών.

(β) Να αφυπνισθούν οι κτηνοτρόφοι και 
να επιτηρούν επιτέλους τα ποίμνιά τους 
(δεν μπορεί η Αστυνομία να φυλάει όλα τα 
κοπάδια της Κρήτης!!).

(γ) Να ιδρυθούν γεωργοκτηνοτροφικοί 
συνεταιρισμοί, οι οποίοι θα έχουν φύλακες 
των ποιμνίων τους.

(δ) Να ληφθούν αποτελεσματικά νομο
θετικά μέτρα που θα εξουδετερώσουν τα 
λογής - λογής δικονομικά τερτίπια που επι
στρατεύουν οι υπόδικοι ζωοκλέπτες για να 
επιτύχουν την αθωώση ή την ελαχιστοποί- 
ηση των ποινών που τους επιβάλλονται 
(ήδη το άρθρο 25 του νόμου 1738/1987 
ήταν ένα θετικό βήμα). Και τέλος.

(ε) Να κληθούν οι εκπαιδευτικοί των αρ
χών και ο τύπος να παράσχουν τη δική 
τους συμβολή στην όλη προσπάθεια.

Οι μέχρι σήμερα προσπάθειες των αρ
χών έχουν αρχίσει να αποδίδουν αποτελέ
σματα, γεγονός που αποδεικνύεται από 
τον αριθμό των καταγγελόμενων ζωοκλο
πών. Είναι στο χέρι μας να βοηθήσουμε 
όλοι προς τη θετική κατεύθυνση.

Όσα προαναφέραμε ήσαν μια μικρή ει
σαγωγή στο μεγάλο πρόβλημα της ζωο
κλοπής στην Κρήτη αλλά και σε άλλα ση
μεία της χώρας μας. Ας δούμε όμως τι δή
λωσαν στο περιοδικό μας οι πλέον 
υπεύθυνοι: Ο Επιθεωρητής Αστυνομίας 
Κρήτης Ταξίαρχος Διονύσιος Γεωργακό- 
πουλος και ο διοικητής της Αστυν. Υπηρε
σίας Δίωξης της Ζωοκλοπής Αστυνόμος Α' 
Δημήτριος θεοχάρης:

' Ο Επιθεωρητής Αστυνομίας Κρή
της μας είπε:

Ερώτηση: Μπορούμε να πούμε σήμερα 
πως ενδημεί η ζωοκλοπή στην Κρήτη και 
αν ναι, γιατί;

Απάντηση: Η ζωοκλοπή, κατάλοιπο του 
απώτερου παρελθόντος εξακολουθεί, και 
σήμερα, να αποτελεί ένα από τα σοβαρό
τερα κατά της περιουσίας εγκλήματα στην 
περιοχή της Κρήτης.

Ενδημεί κυρίως στις ορεινές και ημιορει
νές περιοχές, με φαινόμενα έξαρσης 
στούς Νομούς Ρεθύμνου και Ηρακλείου. 
Στην περιοχή του Νομού Λασιθίου είναι '*  
μηδαμινή και στου Νομού Χανίων παρου
σιάζει αισθητή κάμψη που τείνει πρός εξά
λειψη. Η συντήρηση - συνέχιση μέχρι σή
μερα του αδικήματος αυτού οφείλεται:

(α) Στην παράδοση, που έχει βαθιές ρί
ζες στην Τουρκοκρατία και μεταφέρεται 
από γενιά σε γενιά, σαν πράξη ηρωισμού, 
λεβεντιάς, δύναμης και ζωντάνιας.

(β) Στην ιδιοσυγκρασία και τον χαρακτή
ρα των κατοίκων και

(γ) Στο εύκολο κέρδος, που καταφεύ
γουν τόσο οι κτηνοτρόφοι, όσο και οι έμ
ποροι σφαγίων, πράγμα που οδήγησε στην 
οργανωμένη και σε ευρεία κλίμακα διά- 
πραξη του αδικήματος της Ζωοκλοπής.

Οι κυριώτεροι παράγοντες που ευνοούν 
την διαιώνιση της κατάστασης αυτής είναι: 

(α) Η μορφολογία του εδάφους, (δυ
σπρόσιτες - αχανείς και ανεξερεύνητες πε
ριοχές), που αφ’ ενός επιτρέπει την κάλυ
ψη των κινήσεων των δραστών και διευ
κολύνει την απόκρυψη των κλεπτομένων 
ζώων και αφ’ ετέρου δυσχεραίνει την κί
νηση και τους ελέγχους της Αστυνομίας.

(β) Η οπλοκατοχή - οπλοχρησία, που κα
θιστά επικίνδυνους τους δράστες και δι
ατακτικούς τους αστυνομικούς στην αντι
μετώπιση αυτών.

(γ) Η απροθυμία των κατοίκων, ακόμα 
και των παθόντων, να συνεργαστούν με τις 
Αρχές (Αστυνομικές - Δικαστικές) στη πα
ροχή πληροφοριών ή μαρτυρίας προς εν
τοπισμό, σύλληψη και καταδίκη των Ζωο
κλεπτών.

(δ) Η ύπαρξη εκτεταμένου οδ κού δικτύ
ου και χρήση κάθε είδους μεταφορικού μέ
σου, που διευκολύνουν την κίνηση των κα

κοποιών και την μεταφορά των κλοπι
μαίων, και

(ε) Η αποδυνάμωση των Αστυνομικών 
Υπηρεσιών, κυρίως της υπαίθρου, που δεν 
επιτρέπει τον συνεχή και ουσιαστικό έλεγ
χο προσώπων, οχημάτων και ζώων.

Ερώτηση: Τι μέτρα λαμβάνουν οι Υπη
ρεσίες που τελούν υπό την εποπτεία σας;

Απάντηση: Για την πρόληψη - καταστο
λή και δίωξη της ζωοκλοπής και των σχε
τικών μ’ αυτή εγκλημάτων (παράνομη 
οπλοφορία, οπλοκατοχή κ.λ.π.) λαμβάνον- 
ται τα έξής μέτρα:

Εχει καταρτισθεί ειδικό ΣΧΕΔΙΟ δράσης 
όλων των στατικών Υπηρεσιών, το οποίο 
κατά συχνά και ακαθόριστα χρονικά δια
στήματα τίθεται σε εφαρμογή.

Με αποφάσεις'του Υπουργείου Δημ. Τά
ξης έχουν συγκροτηθεί τα παρακάτω Με
ταβατικά Αποσπάσματα, των οποίων η κύ
ρια αποστολή είναι η πρόληψη - καταστο
λή και δίωξη της Ζωοκλοπής:
(1) Μ.Α.Χανίων, με έδρα τα Χανιά και πε
ριοχή δράσης τις Ζωοκλεπτικές περιοχές 
της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χανίων.
(2) Μ.Α.Ρεθύμνου, με έδρα το Ρέθυμνο
(3) Μ.Α.Μυλοποτάμου με έδρα, την θερινή 
περίοδο τ’ Ανώγεια και την χειμερινή το 
Πέραμα Μυλοποτάμου
(4) Μ.Α.Αμαρίου με έδρα το Αμάρι.
(5) ΜΛ.Ηρακλείου με έδρα το Ηράκλειο και
(6) Μ.Α.Πυργιωτίσσης με έδρα της Μοίρες 
Ηρακλείου.

Με απόφαση του κ. Υπουργού Δημόσιας 
Τάξης, ιδρύθηκε! πρόσφατα ειδική Αστυνο
μική Υπηρεσία Δίωξης Ζωοκλοπής 

*J.ΑΣ.Υ.ΔΙ.ΖΩ.) η οποία έχει έδρα το Ρέθυ
μνο, τοπική αρμοδιότητα εκείνη των Αστυ
νομικών Διευθύνσεων Χανίων - Ρεθύμνου
— Ηρακλείου - Λασιθίου και αποστολή την 
πρόληψη και καταστολή της Ζωοκλοπής, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Η υπηρεσία αυτή ανταλλάσσει πληροφο
ρίες σχετικές με τη ζωοκλοπή και συνερ
γάζεται με τα Μεταβατικά Αποσπάσματα 
και τις κατά τόπους αστυνομικές Υπηρε
σίες. Η δύναμη αυτής λαμβάνεται από διά
φορες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ, υφίσταται ει
δική επί του αντικειμένου εκπαίδευση, η δε 
υπηρεσία των μετατιθεμένων στην 
ΑΣ.Υ.ΔΙ.ΖΩ. ανδρών, είναι ένας χρόνος.

Τόσο οι στατικές όσο και οι ειδικές Υπη
ρεσίες που συνεργάζονται στενά μεταξύ 
τους στην αντιμετώπιση του αδικήματος 
της ζωοκλοπής, προβαίνουν στις παρακά
τω ενέργειες:
— Οργανώνουν δίκτυο πληροφοριών.
—- Ελέγχουν τα ποίμνια, τα σφαγεία, τα μέ

σα μεταφοράς ζώων και σφαγίων, τα 
κρεοπωλεία και όλους τους χώρους 
συντήρησης και κατανάλωσης 
κρεάτων.

— Ενεργούν κατοπτεύσεις και ενέδρες κα
τά τη διάρκεια της ημέρας και της νύ
κτας αντίστοιχα.

— Συλλέγουν στοιχεία για ανακάλυψη των
δραστών.

— Αναζητούν τα κλεμμένα ζώα. 
Ερώτηση: Πώς αποτιμάται η σημασία και

η δραστηριότητα της Υπηρεσίας Δίωξης 
της Ζωοκλοπής;
Απάντηση:/-/ ΑΣ. Υ.ΔΓΖΩ., μέσα στο μικρό 
χρονικό διάστημα της λειτουργίας της 
(από 25-10 - 1987 μέχρι σήμερα) έχει προ-



σφέρει θετικό και σημαντικό έργο, τόσο 
στον προληπτικό, όσο και στον κατασταλ
τικό τομέα. Ομως η έκταση της τοπικής αρ
μοδιότητας (όλη η Κρήτη) αποτελεί ανα
σταλτικό παράγοντα στην άμεση, έγκαιρη 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση του αν
τικειμένου ευθύνης της. Γ ι' αυτό θεωρεί
ται αναγκαίος ο περιορισμός της τοπικής 
αρμοδιύτητάς της στις περιοχές των Νο
μών Ρεθύμνης και Χανίων και η δημιουρ
γία παρόμοιας υπηρεσίας με τοπική αρμο
διότητα στις περιοχές των Νομών Ηρα
κλείου και Λασιθίου και με έδρα τις Μοίρες 
Ηρακλείου.

Ερώτηση: Τι προοπτικές υπάρχουν για 
την εξάλειψη του εγκληματικού αυτού φαι
νομένου;

Απάντηση: Οι προοπτικές για εξάλει
ψη του αδικήματος της Ζωοκλοπής δεν εί
ναι ευοίωνες και ούτε είναι ορατές στο 
άμεσο μέλλον. Τούτο κυρίως οφείλεται στο 
ότι η αντιμετώπιση του αδικήματος αυτού 
έχει αφεθεί αποκλειστικά στην Αστυνομία, 
με την λήψη μόνο αστυνομικών μέτρων, 
χωρίς να ενεργοποιούνται άλλες αρχές, 
και φορείς πρός την κατεύθυνση απολύ
του επιβολής του νόμου, διαπαιδαγώγη
σης ■ διαφώτισης των κατοίκων και αξιο
ποίησης ■ ανάπτυξης των περιοχών, όπου 
ενδημεί.

Υπάρχουν δυνατότητες περιορισμού 
του αδικήματος αυτού, που μπορεί να προ- 
έλθουν, από τη συμπλήρωση ορισμένων 
υφισταμένων νομικών και άλλων διατάξε
ων, κατά τρόπο που να διευκολύνουν το 
αστυνομικό έργο. Πρός την κατεύθυνση 
αυτή έχουν γίνει σχετικές προτάσεις αρ- 
μοδίως, όπως για χαρακτηρισμό του αδι
κήματος της Ζωοκλοπής ως διαρκούς, εκ
ποίηση κλοπιμαίων ζώων και σφαγίων, 
σφράγιση σφαγίων και δερμάτων, υποχρε
ωτική σφαγή αμνοεριφίων στα σφαγεία, 
επιβολή υποχρεώσεων στη διακίνηση σφα
γίων - δερμάτων, συμπληρωματική σήμαν
ση των ζώων, θεώρηση πιστοποιήσεων Δη
μάρχων - Προέδρων από την Αστυνομία 
κ.ά. τα οποία πρός το παρόν εκρεμμούν.

Ο Διοικητής της Αστυν. Υπηρεσίας 
Δίωξης της Ζωοκλοπής μας είπε:

Εξέλιξη της ζωοκλοπής στην Κρήτη 
1982-1987

Έτη: ____________________

1. Καταγγέλθηκαν
2. Κλάπηκαν ζώα
3. Εξιχνιάστηκαν ζωοκλοπές
4. Συνελήφθησαν άτομα
5. Καταδικάστηκαν άτομα
6. Κλοπές κυψελών μελισσών

Ερώτηση: Ποιά είναι η διαφορά ανάμεση 
στη σύγχρονη ζωοκλοπή και σε εκείνη των 
προηγουμένων δεκαετιών;

Απάντηση: Η Ζωοκλοπή έχει τις ρίζες 
της στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Κατά 
τις πρώτες δεκαετίες είχε σκοπό να ζημιώ
σει τον κατακτητή και θεωρείτο πράξη αν
δρισμού και παλικαριάς. Στις αμέσως επό
μενες δεκαετίες από την Τουρκοκρατία 
εξακολούθησε να αποτελεί πράξη ανδρι
σμού και παλικαριάς αλλά και για άμεση 
διατροφή της οικογένειας. Με την πάρο
δο του χρόνου άρχισε να εξαοθενεί το 
στοιχείο του ανδρισμού και της παλικαριάς 
και σήμερα •^Ίσχύθηκε κυρίως το στοιχείο 
του οικονομικού κέρδους. Θύματα των ζω
οκλεπτών είναι σήμερα κτηνοτρόφοι ή γε- 
ωργοκτηνοτρόφοι. Γίνεται όχι μόνο για το 
οικονομικό κέρδος, αλλά πολλές φορές και 
για λόγους εκδίκησης.

Τα χρησιμοποιούμενα μέσα για την διά- 
πράξη των ζωοκλεπτών έχουν εκσυχρονι- 
στείκαι σήμερα οι ζωοκλοπτων διακινούν 
τα κλοπιμαία με αυτ/τα, εφοδιασμένα πολ
λές φορές με ασύρματους και είναι οπλι
σμένοι με σύγχρονα όπλα και βοηθούνται 
πολύ από τα πολύ πυκνά αγροτικά οδικά 
δίκτυα. Στις ορεινές περιοχές μετακινούν
ται τα κλοπιμαία με τα πόδια, όπου συμ
μετέχουν πάνω από τρεις ζωοκλέπτες, οι 
οποίοι ανιχνεύουν πρώτα την περιοχή διέ
λευσης. Σε λίγες περιπτώσεις χρησιμο
ποιούνται καΐκια για τη μεταφορά των κλο
πιμαίων σε άλλα νησιά. Σήμερα η ζωοκλο
πή ενεργείται οργανωμένα από πολλούς 
μαζί Ζωοκλέπτες και σπανίως από μεμο
νωμένα άτομα. Οι οργανωμένοι ζωοκλέ
πτες προεπιλέγουν το θύμα τους, σχεδιά
ζουν τον τρόπο κλοπής, φυγάδευσης και 
διάθεσης των κλοπιμαίων, αφού παρακο
λουθήσουν πρώτα όλες τις κινήσεις του 
υποψήφιου θύματος και των Αστυνομικών 
Δυνάμεων. Οι συμμορίες αυτές των ζωο
κλεπτών, αποτελούνται από αδίστακτα 
άτομα, τα οποία οπλοφορούν και όταν βρε
θούν αντιμέτωποι με την Αστυνομία ή τα 
θύματα τους δεν διστάζουν να κάνουν 
χρήση των όπλων για να αποφύγουν την 
αναγνώριση ή την σύλληψή τους. Υπάρχει 
απροθυμία από πλευράς θυμάτων, ως 
προς την άμεση καταγγελία των ζωοκλο
πών και γενικά να συνεργαστούν με την 
Αστυνομία. Αυτό γίνεται γιατί επικρατεί η 
νοοτροπία αναζήτησης των κλοπιμαίων μέ
σω μεσάζοντων (ρωτηχτάρηδων) και εφό
σον αποτύχουν διαμέσου αυτού του τρό
που, πολλές φορές καταφεύγουν στην 
Αστυνομία. Η κατάδοση των ζωοκλεπτών

1982 1983 1984 1985 1986 1987

74 69 104 95 122 144
765 664 1599 2599 3079 4146
23 12 20 14 11 18
23 22 18 21 17 17
- 1 - 3 — 10
- - 34 132 — 26

και γενικά η παροχή πληροφοριών από 
τους κατοίκους προς την Αστυνομία θεω
ρείται από την κοινωνία σαν ατιματική πρά
ξη και έτσι δυσχεραίνονται α  προσπάθειες 
για την εξιχνίαση των ζωοκλοπών και την 
σύλληψη των δραστών και για τον λόγο 
αυτό το πληροφοριακό δίκτυο είναι φτωχό.

Ερώτηση: Πώς αντιμετωπίζεται σήμερα 
από το κοινωνικό σύνολο ο ζωοκλέπτης;

Απάντηση: Στις περισσότερες ορεινές 
περιοχές εξακολουθεί να υπάρχει το ηρω
ικό στοιχείο και η παλικαριά και οι ζωοκλέ
πτες βοηθούνται και καλύπτονται από τους 
κατοίκους των περιοχών αυτών. Στις υπό
λοιπες περιοχές η πράξη αυτή είναι κατα
δικαστέα.

Ερώτηση: Το νομικό πλαίσιο που αναφέ- 
ρεται στην ζωοκλοπή κρίνεται επαρκές και 
λειτουργικό ή αντιμετωπίζονται προβλήμα
τα στην καθημερινή πρακτική;

Απάντηση: Το νομικό πλαίσιο που α να- 
φέρεται στην ζωοκλοπή κρίνεται επαρκές 
και λειτουργικό, πλήν όμως πρέπει να θε
σπιστούν διατάξεις που να καθιστούν το 
αδίκημα της ζωοκλοπής συνεχές και να κα
θορίζουν τον τρόπο φύλαξης και εκποίη
σης των κατασχεθέντων ζώων, των οποίων 
οι ιδιοκτήτες είναι άγνωστοι. Επίσης πρέ
πει να επανέλθει σε ισχύ η Αγορανομική 
Διάταξη που επιβάλλει την σφράγιση των 
αρνιών γάλακτος.

Ερώτηση: Ποιές οι ιδιαιτερότητες της 
Υπηρεσίας σας και τι προβλήματα αντιμε
τωπίζετε στην άσκηση των καθηκόντων 
σας;
Απάντηση: Οι ιδιαιτερότητες της Υπηρε
σίας μας είναι:

(1) Σύμφωνα με απόφαςτη του Υ.Δ.Τ απο
κλειστικά η πρόληψη και η καταστολή της 
ζωοκλοπής , και

(2) Η Υπηρεσία μας έχει αρμοδιότητα σε 
όλη τη Κρήτη.
Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπί
ζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 
είναι τα παρακάτω:

(1) Οι μεγάλες αποστάσεις που πρέπει 
να διανυθούν σε περίπτωση ζωοκλοπής ή 
ελέγχου ποιμνιοστασίου από τη έδρα της 
Υπηρεσίας (Ρέθυμνο) στους υπόλοιπους 
Νομούς της Κρήτης, σε ακτίνα 200 χιλ. και 
άνω.

(2) Η δυσαρέσκεια και η αντίδραση των 
κτηνοτρόφων ειδικά των ορεινών περιο
χών κατά τον έλεγχο που γίνεται στο ποί
μνιό τους, και

(3) Η συνεχής και επί το πλείστον νυκτε
ρινή υπηρεσία που εκτελείται και που απαι
τεί η φύση της Υπηρεσίας.
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ 
Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Του υπαοτυνόμου A '

Η 53η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, 
άνοιξε και φέτος τις πύλες της και 

η συμπρωτεύουσα κατακλύστηκε από εκα
τοντάδες χιλιάδες επισκέπτες για να δια
πιστώσουν τη παραγωγή των Κρατικών, 
Κλαδικών και Ιδιωτικών Εταιριών και Ορ
γανισμών και να παρακολουθήσουν από 
κοντά τις διάφορες εκπολιστικές και πνευ
ματικές εκδηλώσεις που συνοδ ύουν τη 
λειτουργία της Έκθεσης.

Πολύμερου Νικολάου

Στη Θεσσαλονίκη κάθε χρόνο τον Σε
πτέμβριο χτυπάει η οικονομική καρδιά της 
Ελλάδας. Περισσότεροι από 3.400 εκθέτες 
από 40 χώρες παρουσιάζουν τα προϊόντα 
τους, υπερσύγχρονης τεχνολογίας, σε εκ- 
θετήριους χώρους 180.000 τ.μ.

Πρω τοβουλίες επιχειρηματικές και 
πολιτιστικές πλουτίζουν για μερικές μέρες 
τη ζωή της πόλης και η φετεινή κοσμοσυρ

ροή αποκαλύπτει την αναγνώριση και κα
θιέρωση της ΔΕΘ σαν θεσμού προβολής 
της χώρας μας και των προϊόντων της 
στον διεθνή χώρο.

Μετά από 53 χρόνια λειτουργίας, παρά
δοσης και πείρας η ΔΕΘ μπήκε στην ηλε
κτρονική εποχή, εξυπηρετώντας θετικότε
ρα τους στόχους της διοίκησης της 
HELEXPO-ΔΕΘ και της Ελληνικής οικονο
μίας, να γίνει η έκθεση πιο εμπορική και 
εξαγωγική.

Το φετινό σύνθημα στο πρόσωπο της 
53ης ΔΕΘ εμπεριέχεται στο δίπτυχο: Εμ
πορικότητα μέσα από τον εκσυγχρονισμό.

Το μεγάλο αυτό βήμα πραγματοποιήθη
κε μέσα από την εσωτερική οργάνωση και 
λειτουργία της, τις σύγχρονες μεθόδους 
προσέλκυσης εκθετών και εμπορικών επι
σκεπτών, τη βελτίωση των εγκαταστάσε
ων, την αναβάθμιση των παρεχομένων 
υπηρεσιών με τη μηχανοργάνωσή τους, 
τον πολλαπλασιασμό των εκδηλώσεων και 
τον εμπλουτισμό της έκθεσης με λειτουρ
γίες που τονώνουν το ενδιαφέρον της.

Στα πλαίσια αυτά περιλαμβάνεται και η 
λειτουργία τριών Διεθνών Κέντρων Πλη
ροφοριών στις εισόδους της Έκθεσης, που 
με σύγχρονα μέσα παρείχαν όλες τις απα
ραίτητες πληροφορίες στους ενδιαφερο
μένους.

Η μείωση του χρόνου λειτουργίας της 
στα χρονικά όρια των Ευρωπαϊκών Εκθέ
σεων από 15 σε 10 μέρες, ικανοποίησε πά
γιο αίτημα των Ελλήνων και ξένων, Εκθε
τών και ανταποκρίνεται στην ανάγκη για 
εκσυγχρονισμό και άυξηση της αποτελε- 
σματικότητας της.

Στόχος της HELEXPO-ΔΕΘ είναι η προ
ώθηση των εξαγωγών, υποκατάσταση των 
εισαγωγών και ενίσχυση του εγχώριου πα-
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Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ  
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ  

ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ραγωγικού δυναμικού, μέσα από τις εκθε
σιακές αφομοιώσεις της ξένης τεχνολο
γίας και τεχνογνωσίας. Εξάλλου με τη 
δραστηριότητά της στο συνεδριακό τομέα 
και με τη λειτουργία του άρτιου συνεδρια- 
κού κέντρου της, η HELEXPO όχι μόνο δη
μιουργεί μια πρόσθεση κίνηση στη Θεσσα
λονίκη, αλλά συμβάλλει στην ευπρόσωπη 
παρουσία της χώρας μας στο διεθνή συ- 
νεδριακό χώρο και προσφέρει ένα μοντέ
λο για τη χάραξη και το συντονισμό της 
Εθνικής συνεδριακής πολιτικής.

Η ΔΕΘ είναι ο σπουδαιότερος θεσμός 
προβολής της πνευματικής, πολιτιστικής, 
επιστημονικής, τεχνολογικής και οικονομι
κής ανάπτυξης, η δε επιτυχία της είναι χα
ρακτηριστικός δείκτης της ανοδικής πο
ρείας της εθνικής μας οικονομίας.

Από το 1926 -  χρονολογία ίδρυσης της 
ΔΕΘ -  κάθε έκθεση είναι ένα ιστορικό γε
γονός για τη ζωή του Έλληνα. Παρουσιά
ζονται οι δραστηριότητες και τα επιτεύγ- 
ματά του, διεκδικώντας κάθε χρόνο και με 
περισσότερες απαιτήσεις, μια θέση με α
ξιόλογες προοπτικές στο διεθνές προ
σκήνιο της οικονομικής και πολιτιστικής 
ανάπτυξης.

Η προβολή των ελληνικών και ξένων 
προϊόντων καθιέρωσε επίσης την ΔΕΘ σαν 
μόνιμο τόπο γόνιμων ανταλλαγών στα θέ
ματα της οικονομίας και του εμπορίου. Πα
ράλληλα όμως με τις εμπορικές συναλλα
γές αναπτύσσονται φιλικοί δεσμοί και αλ- 
ληλογνωριμίες, απαραίτητες για την 
ομαλή επίλυση των διεθνών προβλημάτων 
και την παγίωση τη διεθνούς ειρήνης, 
πράγμα που αποδεικνύει ότι η πίστη της 
χώρας μας στην ειρηνική άμιλλα και στη 
διεθνή συνεργασία έχει κερδίσει την διε
θνή εμπιστοσύνη.

Έτσι η Θεσσαλονίκη η πόλη της ζωντά
νιας και της ευμάρειας ζει κάθε χρόνο και 
απολαμβάνει επάξια την αίγλη και το κύ
ρος της Διεθνούς Έκθεσης και αποτελεί 
ένα κέντρο ανάπτυξης εθνικού επιπέδου 
με στόχο την τεχνολογική ανασυγκρότη
ση, την παραγωγική αναδόμηση και τη δη
μιουργία φιλίας και συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών.

Το μέγεθος των εμπορικών συναλλαγών 
και ο εντυπωσιακός τρόπος προβολής των 
πάσης φύσεων προϊόντων στη ΔΕΘ απο- 
δεικνύουν ότι η Θεσσαλονίκη επάξια διεκ- 
δικεί τον τίτλο Ευρωπαϊκής μεγαλούπολης 
και κέντρου διεθνούς εμπορίου και βιομη
χανικής ανάπτυξης.

Σημαντική ήταν η συμβολή της Γε
νικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσ
σαλονίκης και γενικώτερα της Αστυνο
μίας στην επιτυχία της 53ης Δ.Ε.Θ. Οι 
άνδρες της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Θεσσαλονίκης σε μια πραγματική 
έξαρση της υπηρεσιακής τους απόδο- 
OTK Μόχθησαν νυχθημερόν εντός και 
εκτός του χώρου της έκθεσης για να 
εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες συν
θήκες ασφάλειας, τάξης, άνετης κυ
κλοφορίας και άμεσης εξυπηρέτησης 
εκατοντάδων χιλιάδων ατόμων κα-

ρεύματα αξίας πολλών εκατομ
μυρίων.

Η μακρά πείρα των ανδρών της 
Αστυνομίας σε μεγάλες διοργανώ
σεις και πάσης φύσεως εκδηλώσεις, 
ο σύγχρονος εξοπλισμός, ο ενθουσια
σμός και η αγάπη των αστυνομικών 
για το πολύπλευρο έργο τους συνέ
βαλαν αποτελεσματικά ώστε να δια
τηρηθεί η τάξη και η ασφάλεια σε επί
πεδα ζηλευτά, αν ληφθούν υπόψη τα 
κολακευτικά σχόλια τόσο των αρμο
δίων παραγόντων όσο και του κοινού.

Για την εξυπηρέτηση των χιλιάδωνθως και για να διασφαλίσουν εμπο-
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κό που επιλέχθηκε με απόλυτη γνώ
ση της ευθύνης του, προσέφερε 
ακούραστα, με πραότητα και ευγένεια 
τις υπηρεσίες του στους χιλιάδες επι
σκέπτες της έκθεσης και παρέσχε κά
θε βοήθεια ικανή να συμβάλλει στην 
επιτυχία των επιδιωκόμενων σκοπών 
της HELEXPO-ΔΕΘ.

Η λειτουργία της Υποδιεύθυνσης 
εξασφαλίζει την τάξη μέσα στην ατέ
λειωτη κοσμοσυρροή, την κυκλοφο- 
ριακή άνεση οχημάτων που παρου
σιάζεται αυξημένη, την ασφάλεια των 
επισκεπτών αλλά και των εκθετών 
από ενέργειες υπονομευτικές των αν
τικοινωνικών στοιχείων, που ευνοούν
ται από τη μαζική παρουσία του ανώ
νυμου πλήθους. Εξυπηρετεί την κίνη
ση των ξένων επισκεπτών της 
έκθεσης παρέχοντας κάθε χρήσιμη 
πληροφορία και διευκόλυνση. Ελέγ
χει τις τιμές και την ποιότητα των 
προσφερομένων ειδών από τα δημό
σια κέντρα που λειτουργούν στην έκ
θεση, τομέας ιδιαίτερα λεπτός, που 
έχει θετικές ή αρνητικές προεκτάσεις 
στον σχηματισμό εντυπώσεων για 
την οικονομική ζωή και τις συναλλα
κτικές συνήθειες και ήθη του τόπου.

Η άσκηση σε μεγάλη έκταση και 
έντονο βαθμό του προληπτικού ελέγ
χου στα θέματα αρμοδιότητας της 
Αστυνομίας συνετέλεσε στο να μη 
παρατηρηθούν σοβαρά αδικήματα τα 
δε ελάχιστα που διαπιστώθηκαν αν- 
τιμετωπίσθηκαν με απόλυτη επιτυχία 
και εκπληκτική ταχύτητα.

επισκεπτών της 53ης ΔΕΘ λειτούργη
σε και φέτος κατά το χρονικό διάστη
μα της έκθεσης αποκλειστικά και μό
νο στο χώρο της, Υποδιεύθυνση 
Αστυνομίας της ΔΕΘ, η οποία στελε
χώθηκε με αστυνομικούς αυστηρά 
επιλεγμένους και ειδικά εκπαιδευμέ
νους από τις υπηρεσίες όλης της χώ
ρας και ιδ ια ίτερα της Βόρειας 
Ελλάδας.

Για την στέγαση της ειδικής και 
πρότυπης αυτής Υποδ/νσης που υπά
γεται στη Γ.Α.Δ.Θεσ/κης καθώς και 
των ανδρών της, έχουν ανεγερθεί εν
τός του χώρου της έκθεσης ειδικά κτί
ρια. Η Υποδ/νση αποτελείται από τα 
Τμήματα Τάξης, Ασφάλειας, Αγορα
νομίας και Τροχαίας και το προσωπι

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια του περι
πτέρου της ΕΛ.ΑΣ.

Αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας στο αε
ροδρόμιο της Θεσσαλονίκης

« · |
SB -
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ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Όμως η παρουσία της Αστυνομίας 
δεν εξαντλείται εδώ. Μια άλλη έκπλη
ξη περίμενε τους επισκέπτες της 53ης 
έκθεσης. Το ειδικό περίπτερο της Ελ
ληνικής Αστυνομίας παρουσίαζε επι
μελημένα και συστηματικά το έργο 
και την κοινωνική προσφορά της, μια 
προσφορά μοναδική στον ελληνικό 
χώρο.

Το περίπτερο της Ελληνικής Αστυ
νομίας στην είσοδο της έκθεσης 
εκτός από τη λειτουργία του σαν 
Πληροφορικού Κέντρου, είναι μια κί
νηση αγάπης και μια χειρονομία αλη
θινής φιλίας όλων γενικά των ανδρών 
της Αστυνομίας στον 'Ελληνα πολίτη 
για να γνωρίσει την Αστυνομία και 
την αποστολή της.

Η επιτυχία που σημείωσε τον περα
σμένο χρόνο η λειτουργία του περι
πτέρου της Ελληνικής Αστυνομίας, 
απέδειξε την αναγκαιότητα της ευρύ
τερης επικοινωνίας του Σώματος της 
Αστυνομίας με το κοινωνικό σύνολο, 
γεγονός που συντελεί στην ανάπτυ
ξη σχέσεων φιλίας, συνεργασίας και 
ηθικής συμπαράστασης στο έργο των 
ανδρών της Αστυνομίας και παράλλη
λα στην ανάπτυξη του αλληλοσεβα
σμού και την αλληλοκατανόηση, που 
είναι παράγοντες δημιουργικοί για 
την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώ
ρας μας.

Το κύριο θέμα που προβλήθηκε φέ
τος στους χώρους του περιπτέρου 
αφορούσε την ευαίσθηση σχέση 
Αστυνομίας και ανηλίκων.

Η Αστυνομία είναι η πρώτη επίση- 
μη μορφή εξουσίας ή κοινωνικού 
ελέγχου με την οποία έρχεται σε επα
φή ο ανήλικος ξεφεύγοντας από την 
εποπτεία των γονιών και των δασκά-
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ποιούν τους δρόμους χωρίς να γνω
ρίζουν πως πρέπει να κυκλοφορούν 
με αποτέλεσμα να πληρώνουν με την 
ζωή τους την κυκλοφοριακή τους 
άγνοια.

Οι Υπηρεσίες Τροχαίας, που έχουν 
το κύριο βάρος της περιστολής των 
τροχαίων ατυχημάτων, έχουν αναλά- 
βει σε συνεργασία με τα σχολεία μια 
πράγματική σταυροφορία διδασκα
λίας των κανόνων ασφάλειας της οδι
κής κυκλοφορίας στα παιδιά, με τη 
θεωρητική διδασκαλία και με τη με
ταφορά των παιδιών κατά ομάδες σε 
διασταυρώσεις, προκειμένου να συ
νειδητοποιήσουν επί τόπου τη σημα
σία των πινακίδων των σηματοδοτών, 
των διαγραμμίσεων και του ορθού ή 
μη τρόπου διέλευσης των οδών από 
τους πεζούς.

Στο πλούσιο φωτογραφικό υλικό 
του περιπτέρου και τις προβαλλόμε
νες ταινίες απεικονίζονταν αυτό το 
πρωτοποριακό πρόγραμμα προσέγγι
σης και προστασίας των ανηλίκων 
που εφαρμόζει η Ελληνική Αστυνομία 
μέσα από μια ειλικρινή επικοινωνία με 
τους ανήλικους. Ένα πρόγραμμα που 
αποβλέπει αφ’ ενός μεν στην ανάγκη 
αγωγής και αφ’ ετέρου στην κυκλο- 
φοριακή τους διαπαιδαγώγηση.

Ο σύγχρονος αστυνομικός τόνιζαν 
οι μεγάλες λεζάντες του Περιπτέρου, 
έχει συνειδητοποιήσει τη σπουδαιό- 
τητα του κοινωνικού του ρόλου και 
έχει τη θέληση και τη δυνατότητα να 
είναι κοντά στους ανήλικους, φίλος 
και προστάτης τους, όπως το απαι
τούν οι σύγχρονοι καιροί.

Στους επισκέπτες και στα χιλιάδες 
παιδιά που επισκέφθηκαν το περίπτε
ρο διανεμήθηκαν από τους πρόθυ
μους και ευγενικούς συναδέλφους 
αυτοκόλλητα με το σήμα της αστυνο
μίας, ειδικά έντυπα που αναφέρονταν 
στην κοινωνική προσφορά της αστυ
νομίας και το περιοδικό «Αστυνομική 
Επιθέωρηση».

Την όλη εμφάνιση και διακόσμιση 
του Πληροφοριακού Κέντρου επιμε- 
λήθηκε η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέ
σεων του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης σε συνεργασία με το Γραφείο Δη
μόσιων Σχέσεων της Γεν. Αστυν. 
ΔΛ/σης Θεσ/κης.

Είναι κοινή πεποίθηση ότι η άρτια 
οργάνωση και η επιμελημένη προβο
λή των θεμάτων που αφορούν την 
κοινωνική προσφορά και το έργο της 
Αστυνομίας θα βρουν και φέτος την 
ανάλογη απήχηση και εκτίμηση από 
το κοινό, πράγμα που θα αποτελέσει 
τη μόνη ηθική ανταμοιβή και αναγνώ
ριση του καθημερινού μόχθου και των 
φιλότιμων προσπαθειών της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

λων του. Όπως απέδειξαν οι έρευνες 
η πρώτη εμπειρία του ανηλίκου από 
το σύστημα της δικαιοσύνης είναι κα
θοριστική για τη μετέπειτα εξέλιξή σε 
δημιουργικό άτομο ή αντίθετα σε 
«στιγματισμένο» και υπότροπο εγ
κληματία.

Η διαπίστωση αυτή και το γεγονός 
ότι τα παιδιά -  η κοινωνία του αύριο 
-  έχουν ανάγκη από επικοινωνία, 
ευαισθησία, προστασία και προβλη
ματισμό οδήγησαν την Ελληνική

Αστυνομία στη σύσταση των Τμημά
των προστασίας ανηλίκων τα οποία 
ενεργούν καθημερινά ελέγχους 
στους τόπους συγκέντρωσης των νέ
ων και σχεδιάζουν προγράμματα 
προσέγγισης και βοήθειας ώστε μέ
σα από την κατάκτηση της εμπιστο
σύνης τους να κατευθύνουν τη ζωτι
κότητα και τα ενδιαφέροντά τους σε 
χρήσιμους τομείς δράσης.

Το έργο όμως της Αστυνομίας σχε
τικά με τους ανήλικους δεν σταματά 
εδώ. Εκατοντάδες παιδιά χρησιμο

=ενάγηση των επισήμων στο περίπτερο της ΕΛ.ΑΣ. από τον κ. Αρχηγό και τον Γ εν. 
Αστυν. Δ/ντή Θεσ/κης.
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Ενας μετρητής 
πλαστών κερμάτων

Τελειοποιήθηκε από μια αγγλική 
εταιρεία μια μηχανή, ο «Τιτάν», 
που μπορεί να διακρίνει τα πλαστά 
από τα γνήσια κέρματα, ακόμα και 
αν τα πρώτα έχουν την ίδια εμφά
νιση και το ίδιο βάρος με τα γνήσια.

Μπορεί ακόμη να υπολογίσει τη 
συνολική αξία τους, να τα μετρή
σει, να τα συσκευάσει και να τα 
διαχωρίσει. Και όλα αυτά μπορεί να 
τα κάνει για 32 διαφορετικά είδη 
κερμάτων οκτώ διαφορετικών ονο
μαστικών αξιών οποιοσδήποτε κρά
τους, άσχετα με το σχήμα και το 
μέγεθος τους, με ρυθμό δέκα κερ
μάτων ανά δευτερόλεπτο.

Ελεγχόμενος από υπολογιστή, ο 
«Τιτάν» διαχωρίζει τα γνήσια από 
τα πλαστά κέρματα με ηλεκτρομα- 
γνητική ακτινοβολία, απορρίπτο- 
ντας σε ξεχωριστό χώρο τα πλα
στά, ενώ ταυτόχρονα δείχνει σε μια 
οθόνη VDU το είδος του κράματός 
τους.

Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, 
με τρία επίπεδα μνήμης, δ ίνει στοι
χεία που μπορούν να τυπωθούν 
σαν ετικέτες  για τη. συσκευασία 
των κερμάτων. Οι κύριες χρησιμό
τητες της μηχανής είναι στις επι
χειρήσεις αστικών συ/κοινωνιών, 
στις τράπεζες και γενικά σε κάθε 
οργανισμό ή επιχείρηση που δια
χειρίζεται μεγάλο αριθμό κερμά
των.

«Ηλεκτρική γροθιά» για 
κλέφτες αυτοκινήτων
Οι αυτοκινητιστές στις μεγάλες 

πόλεις κινδυνεύουν συχνά να χά
σουν το ραδιόφωνο ή άλλα εξαρ
τήματα του αυτοκινήτου τους ή 
ακόμη και ολόκληρο το αυτοκίνητο. 
Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες υ
πολογίζεται ότι πάνω από ένα εκα
τομμύριο αυτοκίνητα (και φυσικά 
πολύ περισσότερα ραδιόφωνα) 
κλέβονται κάθε χρόνο.

Τα συστήματα συναγερμού και 
οι σειρήνες που συνήθως τοποθε
τούνται στα αυτοκίνητα δεν θεω
ρούνται αρκετά αποτελεσματικά, 
γιατί οι επαγγελματίες διαρρήκτες 
δρουν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, 
πριν δηλαδή οι κάτοχοι των αυτο
κινήτων ή η αστυνομία προλάβουν 
να αντιδράσουν.

Για να επιλύσει το πρόβλημα 
αυτό, η σουηδική ετα ιρεία  Ούλ- 
τραπρο κατασκεύασε αυτό που η 
ίδια διαφημίζει ως το «τέλειο αντι- 
κλεπτικό σύστημα», που λειτουργεί 
με ειδικό κωδικοποιημένο κλειδί ή 
με κλειδί που συνδέεται με υπέρυ
θρο πομπό.

Το σύστημα της σουηδικής ε
ταιρείας αποσκοπεί στην παρεμπό- 
διση κλεπτών να διαρρήξουν το 
αυτοκίνητο, αλλά και να υποστούν 
ένα έντονο ηλεκτρικό σοκ αν κα
ταφέρουν και μπουν μέσα. Ειδικές 
ηλεκτρονικές κλειδαριές τοποθε
τούνται στις πόρτες, το καπό και το 
κιβώτιο ταχυτήτων που δεν συν
δέονται με τ ις  συνηθισμένες κλει
δαριές, αλλά οδηγούν σε κρυφά 
μέρη εντός του αυτοκινήτου που 
δεν μπορεί να διακρίνει εύκολα ο 
κλέφτης. Λόγω των ειδικών κλειδα
ριών, ο διαρρήκτης ε ίτε θα πρέπει 
να χρησιμοποιήσει ειδικά εργαλεία 
για να διαρρήξει τ ις  πόρτες ή να 
σπάσει τα τζάμια και να εισχωρήσει 
στο αυτοκίνητο.

Αν καταφέρει και μπει μέσα χω
ρίς να γίνει αντιληπτός, τότε α
σφαλώς θα γίνει το επίκεντρο προ- 
σοχής, γ ιατί θα αρχίσουν να ηχούν

σειρήνες και να αναβοσβήνουν οι' 
προβολείς. Αν, παρ’ όλα αυτά, ο 
διαρρήκτης επιμείνει και καθήσει 
στο κά θισμα του οδηγού, τότε με 
έκπληξή του θα υποστεί ηλεκτρικό 
σοκ 9.000 βολτ. Η εταιρεία υποστη
ρίζει ότι το σοκ δεν πρόκειται να 
του κάνει κακό, αλλά θα τον υπο
χρεώσει να εγκαταλείψει την 
προσπάθειά του.

Έστω όμως και αν υπερπηδήσει 
το ηλεκτρικό σοκ, ο διαρρήκτης 
τελικά δεν θα καταφέρει να πάει 
πολύ μακριά γιατί θα διακοπεί αυ
τόματα η παροχή βενζίνης στη μη
χανή. Έτσι για πρώτη φορά, λέε ι η 
σουηδική εταιρεία, τα πράγματα 
δεν θα είναι και τόσο εύκολα για 
τον διαρρήκτη.

Ρομπότ «κατσαρίδες» 
εξουδετερώνουν βόμβες

Το πρωτότυπο βάδισμα της κα
τσαρίδας ενέπνευσε τους επιστή
μονες του Πολυτεχνείου του Πόρ- 
τσμουθ στην κατασκευή συμβατι
κών ρομπότ.

Οπως γνωρίζουμε η κατσαρίδα 
κινείται κατά τρόπο μοναδικό αφού 
το κάθε ένα από τα έξι άκρα της κι
νείτα ι ανεξάρτητα και δέχεται εν
τολές από δικό τους εγκέφαλο 
Ακόμα και αν η κατσαρίδα χάσει 
τον κυρίως εγκέφαλό της τα πόδια 
συνεχίζουν να κινούνται. Οι ερευ
νητές από το Πόρτσμουθ με αρχη
γό τον Αρθουρ Κόλι, εφάρμοσαν 
αυτή την αρχή στην κατασκευή ε
νός ρομπότ που έχει έξι πόδια τα 
οποία ελέγχονται από έξι μικροϋ
πολογιστές, που συνδέονται με ένα 
κεντρικό μικροϋπολογιστή. Τα 
συμβατικά ρομπότ κινούνται συνή
θως με τροχούς που είναι ιδανικοί 
για επίπεδες επιφάνειες αλλά δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν με την 
ίδια επιτυχία εμπόδια ή σκάλες. Τα 
ρομπότ αυτά προορίζονται για την 
ταχύτερη εξουδετέρωση βομβών, 
καθώς και για βιομηχανικές ή οι
κιακές εφαρμογές.
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Κ α τ α δ ίω ξ η  -  θ ρ ί λ ε ρ

Σκηνές άγριας καταδίωξης έζησαν οι κάτοικοι των περιοχών 
Νέας Σμύρνης, Παλαιού Φαλήρου και Αγίου Δημητρίου, μέσα 
στη νύχτα, όταν τρεις μοτοσυκλετιστές της Άμεσης Δράσης, 
που ανήκουν στην Ομάδα Ζήτα, καταδίωξαν και συνέλαβαν 
τσαντάκια, ο οποίος μαζί με δύο ακόμα συνεργάτες του άρπα
ξε τις τσάντες τεσσάρων γυναικών.

Ο τσαντάκ^ ι ίου συνέλαβαν έπειτα από περιπετειώδη κα
ταδίωξη οι τρεις «Ζητάδες» είναι ο Μελέτης Μήλιος του Ανα
στασίου, 18 χρόνων.

Όπως αποκάλυψε στους αστυνομικούς που τον ανέκριναν, 
τις αρπαγές τσαντών έκανε μαζί με τους φίλους του Χρήστο 
Βλιώρα του Λεωνίδα, 17 χρόνων, και Στυλιανό Βασιλείου, 21 
χρόνων, που αναζητούνται από την αστυνομία.

Και οι τρεις τσαντάκηδες ήταν ανεβασμένοι σε μοτοσυκλέ- 
τα τύπου «Γιαμάχα» 550 κυβικών, κόκκινου χρώματος, χωρίς 
αριθμό κυκλοφορίας.

Γύρω στις 10.30 το βράδυ άρχισαν τα «χτυπήματα», με απο
τέλεσμα μέσα σε μια ώρα να αρπάξουν τις τσάντες τριών γυ
ναικών.

Κάποια στιγμή η μεγάλου κυβισμού «εντούρο» εντοπίζεται 
στη Συγγρού από περιπολικό, που την καταδιώκει αντίθετα στο 
ρεύμα, αλλά οι τσαντάκηδες καταφέρνουν και εξαφανίζονται.

Στις 12.10 τη νύχτα, τρεις μοτοσυκλετιστές της Άμεσης Δρά
σης, οι Βασίλης Ταβουλάρης 26 χρόνων, Κώστας Γιαννόπου- 
λος 29 χρόνων και Σταμάτης Δουκάκης 26 χρόνων, έστησαν ενέ- 
δρα με τις μηχανές τους σε ερημικό μέρος της Νέας Σμύρνης, 
απ’ όπου θεωρούσαν πιθανό το πέρασμα των τσαντάκηδων.

Και ενώ οι τρεις «Ζητάδες» καραδοκούσαν μέσα στο σκοτά
δι, είδαν από μακριά μια μοτοσυκλέτα με τρεις επιβάτες να πλη
σιάζει την Αλεξάνδρα Βερμίσογλου, 31 χρόνων, λογίστρια, να 
της αρπάζουν την τσάντα, που περιείχε 100.000 δραχμές και 
να εξαφανίζονται.

Από τη στιγμή εκείνοι οι τρεις μοτοσυκλετιστές, αφού ενη
μέρωσαν το κέντρο τους, όρμησαν εναντίον των τριών νεαρών 
που προσπαθούσαν να ξεφύγουν.

Κάποια στιγμή, ο αστυφύλακας Κώστας Γιαννόπουλος είδε 
έναν από τους τσαντάκηδες να πετά την τσάντα στο έδαφος.

Ο Γ ιαννόπουλος σταματά να τη μαζέψει, ενώ ο Ταβουλάρης 
συνεχίζει την καταδίωξη με ιλιγγιώδη ταχύτητα, ενημερώνον
τας ασταμάτησα το κέντρο για την πορεία τους, ώστε να στεί
λει ενισχύσεις.

Ο υπαστυνόμος κ. Μιχ. Νικήτας, που έκανε βάρδια στο κέν
τρο, συνιστά στον αστυφύλακα (κώδικος Ζ-127) να ενεργήσει 
με προσοχή. Παράλληλα, δίνει σήμα σε δύο περιπολικά και τρεις 
μοτοσυκλέτες να σπεύσουν για ενίσχυση.

Κάποια στιγμή, ο Ταβουλάρης χάνεται από τη συχνότητα. Το 
κέντρο τον καλεί συνεχώς και απάντησε δεν παίρνει. Ο διοικη
τής της Άμεσης Δράσης κ. Γιάννης Βλαχάκης βρίσκεται συνε
χώς πάνω από το κεφάλι του υπαστυνόμου και δίνει κατευ
θύνσεις.

Αλλά τέσσερα περιπολικά και περισσότερες από 15 μοτο
συκλέτες παίρνουν εντολή να κατευθυνθούν προς το Μπραχάμι. 
Μαζί τους και άλλοι «Ζητάδες» που παίρνουν πρωτοβουλία και 
σπεύδουν να βοηθήσουν τον συνάδελφό τους.

Η αγωνία έχει κορυφωθεί. Ο Ζ-127 δεν δίνει σημεία ζωής.
Και να, ακούγεται ο Γιαννόπουλος, ο Ζ-84: «Κέντρο εντόπι

σα τη μοτοσυκλέτα των δραστών και τη μοτοσυκλέτα του συ
ναδέλφου. Ο ίδιος όμως δεν υπάρχει πουθενά».

Κρύος ιδρώτας έλουσε τους αστυνομικούς. «Όλοι οι σταθ
μοί Α και Ζ που βρίσκονται κοντά να σπεύσουν στο σημείο. Να 
αναζητηθεί ο συνάδελφος. Ενεργείστε με προσοχή. Ίσως κιν
δυνεύει...».

Ο υπαστυνόμος κ. Νικήτας κατευθύνει τα περιπολικά και τις 
μοτοσυκλέτες στην περιοχή που πρέπει να ψάξουν.

Περνούν 15' που φάνηκαν αιώνες. Οι καρδιές όλων κοντεύ
ουν σπάσουν. Οι έρευνες δεν έχουν αποτέλεσμα. Υπάρχει η υπό
νοια ότι μπορεί να τους ακολούθησε πεζός. Ο κίνδυνος όμως 
στην περίπτωση αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερος. Αλλά...

Η φωνή του Ζ-84 ανακουφίζει τους πάντες. «Να ο συνάδελ
φος. Επέστρεψε. Συνέλαβε τον ένα από τους δράστες...».

Από τη μια στιγμή στην άλλη η αγωνία μετατράπηκε σε ανα
κούφιση και ο αστυφύλακας «αποζημιώθηκε» με κραυγές εν
θουσιασμού και συγχαρητήρια -  λες... και γύριζε από τον άλ
λο κόσμο -  που έσβησαν στο λεπτό τη λαχτάρα που έπαθαν 
προϊστάμενοι και συνάδελφοι του.

Να πώς έχει όμως η περιπέτεις του νεαρού «Ζητά», που κι- 
νητροποίησε τη... μισή δύναμη της Άμεσης Δράσης και τελείωσε 
με καταιγισμό συγχαρητηρίων προς τον ψυχωμένο, στην κυ
ριολεξία, «καμικάζι»:

Ο Ταβουλάρης συνέχισε μόνος του το κυνηγητό και κατά- 
φερε να «στριμώξει» τους τσαντάκηδες σ’ ένα αδιέξοδο.

Οι νεαροί παράτησαν τη μηχανή και το ’βαλαν στα πόδια. Ο 
αστυνομικός τους μιμήθηκε και πήρε από πίσω τον ένα.

Μπρος οι τρεις τσαντάκηδες και ξοπίσω τους ο Ταβουλάρης 
έτρεξαν μια μεγάλη απόσταση στα όρια Νέας Σμύρνης -  Αγίου 
Δημηρίου. Από τα παράθυρα, πολλοί κάτοικοι βοήθησαν τον 
αστυνομικό, που χωρίς να χάσει την ψυχραιμία του^κυνήγησε 
και κατάφερε κάποια στιγμή να συλλάβει τονΜήλιο, μέσα σε 
μια μάντρα, με τη βοήθεια ενός ταξιτζή, μετά από κυνηγητό δύο 
χιλιομέτρων.

Οπως ανακοίνωσε ο διευθυντής της Άμεσης Δράσης, κ. Γ ιάν
νης Βλαχάκης, και οι τρεις αστυνομικοί θα προταθούν για προ
αγωγή, καθώς και υλική αμοιβή.
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Έ ν α ς  Έ λ λ η ν α ς  α σ τυ ν ο μ ικ ό ς  σ τη  Γ ερ μ α ν ία
Πώς θα σας φαινόταν αν στο ευρωπαϊκό ταξίδι σας, 

κι ενώ τρέχετε σε κάποια γερμανική autobahn, σας 
σταματούσε ένας Έλληνας τροχονόμος για έλεγχο; Ή 
πώς θα νοιώθατε αν ήσαστε Γερμανός και σε κάποια 
εκδήλωση, στη Γερμανία, χάνατε μέσα στη κοσμοσυρ
ροή το παιδάκι σας, που τελικά σας το φέρνει ένας 
κομψός κύριος με στολή που σας λέει σε άπταισμα 
γερμανικά: «Μην ανησυχείτε. Το παιδάκι σας ήταν 
ασφαλές στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας!...»;

Κι’ όμως, όλα αυτά τα παράδοξα μπορούν να συμ
βούν. Ο Αστυφύλακας Γεώργιος Γεωργιάδης του Γ' 
Αστυνομικού Τμήματος Τροχαίας Θεσσαλονίκης, βρέ
θηκε για δέκα μέρες στο Reutlingen της Δυτικής Γερ
μανίας, άξιος εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. στα πλαίσια της 
Ελληνικής Εβδομάδας, που είχε διοργανώσει ο Δήμος 
σε συνεργασία με την τοπική ελληνική κοινότητα, και 
του εορτασμού της 30ής επετείου από την ίδρυση της 
Τοπικής Διοίκησης της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομι
κών.

Τις τόσο ενδιαφέρουσες εμπειρίες που έζησε στη 
διάρκεια της επίσκεψής του, μας περιγράφει ο ίδιος 
μέσα από τις σελίδες του προσωπικού του ημερολο
γίου:

Μόλις έφθασα στο αεροδρόμιο της 
Στουτγκάρδης, με υποδέχθηκε ο γραμματέας της Τοπικής 
Διοίκησης της Ι.Ρ.Α. κ. SIGUIT SCHILLE και με οδήγησε στο 
κατάλυμά μου, στην περιοχή Schwabische -  Alb, στο εξοχικό 
χωριό Sonnenmatte. Εκεί γνωρίστηκα και με άλλους Γερμα
νούς συναδέλφους, καθώς και με τις αποστολές των Γάλλων, 
Ιταλών, Ολλανδών, Καναδών και Ελβετών συναδέλφων, που 
είχαν έλθει για να πάρουν κι αυτοί μέρος στον εορτασμό της 
30ής επετείου από την ίδρυση της Τοπικής Διοίκησης Tubin
gen -  Reutlingen της Ι.Ρ.Α.

Δεύτερη ημέρα Ξενάγηση στον περίφημο πύργο του 
Lichtenstein, που έχει κτιστεί το 1388. Μετά, επίσκεψη στο 
Κέντρο Ιππων Landesgestut -  Marbach, γνωστό για τα καθα
ρόαιμα άλογά του από όπου προμηθεύεται και η Γερμανική 
Αστυνομία, που άρχισε να λειτουργεί πριν 400 χρόνια.

Το απόγευμα, ξενάγηση στα σπήλαια του Κάρολου (που 
ανακαλύφθηκε το 1834) και της Αρκούδας (που ανακαλύ
φθηκε το 1949), που σήμερα αποτελούν ένα ενιαίο σπήλαιο 
μήκους 271 μέτρων με απολιθωμένες αρκούδες, σταλακτίτες 
και σταλαγμίτες. Τέλος επίσκεψη στην Πανεπιστημιουπολη 
του Tubingen και βαρκάδα στον ποταμό Neckar.

Επίσκεψη -  ενημέρωση στην Αστυνομική 
Διεύθυνση του Reutlingen. Τελετή υποδοχής στο Δημαρχείο 
και ανταλλαγή αναμνηστικών. Όλες οι αποστολές φορούν τις 
στολές τους. Η ελληνική στολή εντυπωσιάζει για την κομψό
τητα του σχεδιασμού και των χρωμάτων και την πρακτικότητα 
της εξάρτησης (τελαμόνα τροχονόμου).

Στη συνέχεια, περιήγηση στην πόλη με συνοδούς Γερμα
νούς συναδέλφους. Ζω συγκινητικές στιγμές, όταν Έλληνες 
μετανάστες αυθόρμητα μου σφίγγουν το χέρι και με αγκαλιά
ζουν. Η παρουσία μου εκεί είναι γι' αυτούς κάτι πραγματικά 
απρόσμενο. Δέχομαι πολλές ερωτήσεις, στις οποίες απαντώ 
με χαρά.

Το απόγευμα, επισκέπτομαι το χώρο της Αγοράς, όπου 
έχουν αρχίσει οι εκδηλώσεις της Ελληνικής Εβδομάδας. Κα- 
τευθύνομαι στο περίπτερο της Ελληνικής Ένωσης Γυναικών. 
Παρατηρώ την έκπληξη στο βλέμμα τους και αμέσως με αγκα
λιάζουν και με καλωσορίζουν. Μετά, πηγαίνω στο περίπτερο 
της Ολυμπιακής Αεροπορίας, όπου με υποδέχεται ο αναπλη
ρωτής του Ε.Ο.Τ. Μονάχου κ. Στέφανος Τζοχατζόπουλος.

Παρακολουθώ ένα μικρό αγοράκι, που περιφέρεται μόνο 
του σα χαμένο. Σε λίγο, αρχίζει να κλαίει και να ζητάει τη 
μητέρα του. Πλησιάζω, το παίρνω στα χέρια και ρωτάωτο 
όνομά του: «Γιάν Μίχαελς», μου απαντάει κλαμένο. Τον παρη
γορώ πως θα βρούμε τη μητέρα του, αλλά δεν ησυχάζει. 
Αναγκάζομαι, τελικά, να τον πάρω από το χέρι και να ανε
βούμε στην πιστά, όπου κάνω στα γερμανικά την ανακοίνωση:

«Αγαπητοί φίλοι, ο μικρός Γιάν Μίχαελς έχασε τους γονείς 
του. Τους παρακαλώ να έρθουν να τον παραλάβουν. Ας μην 
ανησυχούν  ̂Το παιδί τους είναι ασφαλές στα χέρια της Ελλη
νικής Αστυνομίας!.:» Τα μεγάφωνα κάνουν τη δουλειά τους, 
και ο μικρός σε λίγο βρίσκεται στην αγκαλιά της μητέρας του.

Το βράδυ, στη μεγάλη αίθουσα List - Halle η Τοπική Διοί
κηση της Ι.Ρ.Α. διοργανώνει αποχαιρετιστήρια γιορτή, τη 
βραδυά των Εθνών. Γίνεται παρουσίαση και προσφώνηση 
κάθε αποστολής και ανταλλαγή αναμνηστικών. Στην ομιλία 
του, ο Διευθυντής Τάξης του Reutlingen κ. Dressier αναφέρεται 
στο περιστατικό με το μικρό Γιαν Μίχαελς (για το γεγονός 
αυτό θα γράψει και ο τοπικός Τύπος) και ακολουθούν παρατε- 
ταμένα χειροκροτήματα.

Η Αστυνομία δε γνωρίζει τόπο και χρόνο. Το καθήκον μας 
καλεί παντού και πάντα.
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Τέταρτη ημέρ Αποχώρηση των αποστολών. Βοηθάω 
τους Γερμανούς συναδέλφους στο μάζεμα των σκηνών, των 
πάγκων, των καθισμάτων και του άλλου εξοπλισμού.

Πέμπτη ημέ: Επισκέπτομαι την Αστυνομική Διεύ
θυνση του Reutlingen. Ενημερώνομαι για τη λειτουργία των 
Τμημάτων Τάξης και Ασφάλειας, του Εγκληματολογικού Ερ
γαστηρίου, του Αρχείου και των Συστημάτων Πληροφορικής.

Αξίζει εδώ να αναφερθούμε για λίγο στην οργάνωση της 
Γερμανικής Αστυνομίας. Οι αστυνομικοί βγαίνουν από σχολή 
τριετούς φοίτησης. Ο ατομικός τους οπλισμός είναι πιστόλι 
ΒΑΛΤΕΡ Ρ5 9 χιλιοστών, χειροπέδες, φακός και γκλομπς. Η 
Γερμανική Αστυνομία διαθέτει αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες 
(γερμανικών βέβαια εργοστασίων(ί), που αποσύρονται μόλις 
υπερβούν τα 200.000 χιλιόμετρα), αεροπλάνα και ελικόπτερα, 
αλΛά και άλογα και σκυλιά. Τα περιπολικά αυτοκίνητα της 
Άμεσης Δράσης είναι εξοπλισμένα με: α) βαλιτσάκι για δα
κτυλικά αποτυπώματα και ό,τι έχει σχέση με ίχνη, β) βαλιτσάκι

με φωτογραφικές μηχανές και παρελκόμενα για ατυχήματα, 
τροχαία και μη, γ) βαλιτσάκι ειδικό για ασθενέις AIDS με γάν
τια, ειδικό επιστόμιο και άλλα προφυλακτικά μέσο ■ τρ ιχο- 
νομίκό υλικό ήτοι: κώνους, πινακίδες με ανάλογυσ: στατή
ρες, φανούς για νυκτερινή σήμανση, κιμωλίες, φορητο ασύρ
ματο και ακόμα ε) ενέσεις, παυσίπονα, λάδι για κινητήρες 
αυτοκινήτων, ηλεκτρογεννήτριες (τα ανακριτικά) κ.λπ.

Έκτη ημέρα Επίσκεψη στο Τμήμα Τροχαίας. Κάνω μαζί 
με Γερμανούς συναδέλφους τροχονομικό έλεν :ρ σε φορ
τηγά για υπέρβαρο, τήρηση ωραρίου, ταχυτηττ ,.γγραφα. 7 ✓ 
έλεγχο δεν αποφεύγει και ελληνική νταλίκα, που έχει στο 
δίσκο του ταχογράφου της 30 χιλιόμετρα περισσό ·ερα από το 
κανονικό. Ο οδηγός της μένει κυριολεκτικά άναυδος μόλις με 
αντικρύζει. «Ως εδώ έφτασε η χάρη σας;» ήταν το μόνο που 
κατάφερε να πει.

Το απόγευμα σκοποβολή σε υπερσύγχρονο σκοπευτήριο 
μέσα σε δάσος, μετά από πρόσκληση του αρχηγού της Αστυ
νομίας του κρατιδίου Baden - Wurtemberg κ. Peter Hille.

Έβδομη ημέρα: Επίσκεψη στη Γενική Αστυνομική Διεύ

θυνση του Tubingen, όπου με υποδέχεται ο Γ εν. Αστυν. Δ/ντής 
κ. Horst Kunz. Ξενάγηση στο 12όροφο κτίριο και στο συνερ
γείο της Αστυνομίας.

Στη συνέχεια, πηγαίνω με το συνάδελφο κ. Heinrich Bernd 
σε κοντινή αερολέσχη, όπου κάνουμε πτήση δυόμιση ωρών.

Ογδοη ημέρα Επίσκεψη στο Neuhausen. Υποδοχή από 
τον Αστυνομικό Διευθυντή κ. Otto Haberhorn και το Διοικητή 
Ασφαλείας κ. Woldrank Breig. Ξενάγηση στο Αστυνομικό Μέ
γαρο. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο Αεροδρόμιο της Στουτγκάρ- 
δης, όπου μας υποδέχεται ο Διοικητής του σμήνους των Ελι
κοπτέρων της Αστυνομίας κ. Georg Fetger, που μας επιδει
κνύει και το ελικόπτερο ΒΟ 105,. Γίνεται και σχετική προβολή 
VIDEO.

Ενατη ημέρα Παρουσία σε γιορτή της τοπικής ελληνι
κής κοινότητας μέσα σε πολύ φιλικό περιβάλλον.

Δέκατη ημέ| Αποχαιρετιστήρια βραδυά με ελληνικά 
τραγούδια στο List-Haile του Reutlingen.



ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Α Ρ Ε Ι Ο Σ  Π Α Γ Ο Σ  1840/1987 (Τμ. Σ τ  ) Β ούλευμα .

Προεδρεύων ο κ. Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόε
δρος.

Εισηγητής ο κ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, αρεοπαγίτης.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ -  ΕΓΚΛΗΣΗ

Εφόσον η πάροδος της προθεσμίας για την υπο
βολή εγκλήσεως επάγεται στην εξάλειψη του αξιοποί
νου, πρέπει να αιτιολογείται ειδικώς ο χρόνος γνώσης 
της πράξης και του δράστη από τον παθόντα.

Επειδή κατά τη διάταξη του άρθρου 363 του ΠΚ που προ
βλέπει για το έγκλημα της συκοφαντικής δυσφήμησης σε 
συνδυασμό προς το άρθρο 362 του ίδιου Κώδικα στο οποίο 
παραπέμπει αυτό, όποιος με οποιοδήποτε τρόπο ενώπιον τρί
του ισχυρίζεται και διαδίδει για κάποιον άλλον γεγονός που 
μπορεί να θλάψει την τιμή ή την υπόληψή του. το οποίο είναι 
ψευδές και ο υπαίτιος γνώριζε ότι είναι ψευδές τιμωρείται με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών, κατά δε τη διάταξη του 
άρθρου 36 παρ. 1 του παραπάνω Κώδικα στις περιπτώσεις των 
άρθρων 362 και 363 η ποινική δίωξη ασκείται μόνον ύστερα 
από έγκληση. Παραπέρα κατά τη διάταξη 117 παρ. 1 του Π.Κ. 
όταν ο νόμος απαιτεί έγκληση για την ποινική δίωξη κάποιας 
αξιόποινης πράξης το αξιόποινο εξαλείφεται αν ο δικαιούχος 
δεν υποβάλει την έγκληση μέσα σε τρεις μήνες από την 
ημέρα που έλαβε γνώση για την πράξη που τελέστηκε και για 
το πρόσωπο που την τέλεσε. ή για έναν από τους συμμέτο
χους της. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει, ότι η έγκληση 
συνδέεται όχι μόνο με την αξίωση της Πολιτείας για επιβολή 
ποινής αλλά και με το δικαίωμα για έγερση της ποινικής αγω
γής. επομένως η νομική της φύση είναι διπλή. Αποτελεί όχι 
μόνο θεσμό του ουσιαστικού ποινικού δικαίου, γιατί η παρα
μέληση της υποβολής οδηγεί στην εξάλειψη του αξιόποινου 
της πράξης που διώκεται ύστερα από έγκληση του παθόντος. 
αλλά και δικονομικό θεσμό. Η ύπαρξή της συνιστά και διαδι
καστική προϋπόθεση για την έγκυρη γένεση της ποινικής 
δίκης και η υποβολή της εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το 
δικαστήριο. Επομένως η γνώση της πράξης και του δράστη ή 
κάποιου συμμέτοχου, από την οποία αφετηριάζεται η τρίμηνη 
προθεσμία για την υποβολή της έγκλησης, η παραμέληση της 
οποίας οδηγεί στην εξάλειψη του αξιόποινου της πράξης 
κατά το ουσιαστικού ποινικού δικαίου περιεχόμενο του άρ
θρου 117 του Π.Κ. πρέπει να αιτιολογείται ειδικά και εμπερι
στατωμένα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 93 παρ. 3 
του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, από τα οποία προκύπτει, 
ότι η αιτιολογία αυτή υπάρχει όταν εκτίθενται στο βούλευμα 
τα πραγματικά περιστατικά με σαφήνεια, πληρότητα και χω
ρίς αντιφάσεις, οι αποδείξεις που τα θεμελίωσαν και οι σκέ
ψεις με βάση τις οποίες έγινε η υπαγωγή αυτών στην ουσια
στικού ποινικού δικαίου περιέχομένου διάταξη του άρθρου 
117 παρ. 1 του Π.Κ.Σ. Στην προκειμένη υπόθεση το Συμβούλιο 
Εφετών της Αθήνας δέχτηκε με αναφορά του εξ ολοκλήρου 
στην εισαγγελική πρόταση η οποία δεν αναφέρει τα αποδει
κτικά μέσα ότι η αναιρεσείουσα υπέθαλε την έγκληση για την 
σε βάρος της πράξη της συκοφαντικής δυσφήμησης, που 
ισχυρίζεται ότι τέλεσαν οι κατηγορούμενοι, την 27.12.1985 
αφού γνώριζε και ότι τελέστηκε η πράξη αυτή και τα πρόσωπα 
του την τέλεσαν από την 13.9.1985. Με βάση τις παραδοχές 
αυ ές απέρριψε την έφεση της αναιρεσείουσας κατά του
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3975/1986 πρωτόδικου βουλεύματος που με τις ίδιες σκέψεις 
έπαυσε οριστικά την ποινική δίωξη, γιατί πέρασε άπρακτη η 
προθεσμία των τριών μηνών για την υποβολή της έγκλησης.

Ετσι όμως όπως αποφάνθηκε το Συμβούλιο Εφετών δεν 
διέλαβε στο προσβαλλόμενο βούλευμα την ειδική και εμπε
ριστατωμένη αιτιολογία που απαιτούν τα παραπάνω άρθρα 
όσον αφορά τη γνώση για την τέλεση της αξιόποινης πράξης 
και των δραστών κατηγορουμένων, αφού δεν αναφέρει τα 
αποδεικτικά μέσα και τα πραγματικά περιστατικά από τα 
οποία πείστηκε για το παραπάνω γεγονός, δηλαδή τη γνώση 
για την πράξη και το δράστη, ούτε και τις σκέψεις με βάση τις 
οποίες σχημάτισε τη δικανική του πεποίθηση γι' αυτό, πρέπει 
συνεπώς να αναιρεθεί το προσβαλλόμενο βούλευμα, σύμ
φωνα με το άρθρο 484 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. και το βάσιμο πρώτο 
αναιρετικό λόγο και να παραπεμφθεί η υπόθεση κατά τα άρ
θρα 485 παρ. 1 και 509 του ΚΠΔ στο ίδιο Συμβούλιο, αφού είναι 
εφικτή η συγκρότησή του από άλλους δικαστές εκτός από 
αυτούς που αποφάνθηκαν προηγουμένως.

ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ 1737/1987 (Τμ. Ε ).

Προεδρεύων ο κ. I. ΓΡΙΒΑΣ, αντιπρόεδρος 
Εισηγητής ο κ. Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, αρεοπαγίτης 
Δικηγόρος ο κ. Α. Ξαρχάς

ΦΘΟΡΑ ΞΕΜΗΣ Ι Δ Ι Ο Κ Τ Η Σ Ι Α Σ  
ΕΓΚΛΗΣΗ

Στην υποβολή εγκλήσεως για φθορά ξένης ιδιο
κτησίας νομιμοποιείται μόνον ο κύριος του πράγματος 
που υπέστη καταστροφή ή βλάβη ή αχρηστεύτηκε.

- Επειδή το κατά το άρθρο 381 του Π.Κ. προβλεπόμενο και 
κατά το άρθρο 383 του ίδιου Κώδικα μόνον ύστερα από έγ
κληση του παθόντος διωκόμενο έγκλημα της καταστροφής 
ξένου (ολικά ή εν μέρει) πράγματος ή βλάβης αυτού, όπως 
προκύπτει από τη διατύπωση του παραπάνω άρθρου 381 και 
της κατάταξής του στο κεφάλαιο ΚΓ του Π.Κ. που αφορά τα 
εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας, αλλά και από την επ' αυτού 
αιτιολογική έκθεση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, 
προσβάλλει μόνο το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Εξάλλου έλ
λειψη της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, η οποία 
επιβάλλεται από τα άρθρα 93 του Συντάγματος και 139 του 
Κ.Π.Δ., υπάρχει όταν δεν εκτίθενται στην απόφαση τα πρα
γματικά περιστατικά από τα οποία το δικαστήριο συνήγαγε 
την ύπαρξη των αντικειμενικών και υποκειμενικών στοιχείων 
του αδικήματος, τις αποδείξεις από τις οποίες πείστηκε γ ι’ 
αυτά, ως και τους νομικούς λόγους στους οποίους στήριξε 
την υπαγωγή των περιστατικών αυτών στην ουσιαστική ποι
νική διάταξη που εφαρμόστηκε, ως και όταν στην απόφαση 
δεν εκτίθενται σαφώς, πλήρως και ορισμένως τα προκύψαντα 
πραγματικά περιστατικά ή κατά την έκθεση αυτών υπάρχει 
αντίφαση προς αυτά ή το διατακτικό της αποφάσεως κατά 
τρόπο που να κάνει αδύνατο τον αναιρετικό έλεγχο για την 
ορθή ή μη υπαγωγή τους στη διάταξη που εφαρμόστηκε, 
οπότε η απόφαση στερείται νόμιμης βάσης. Στην περίπτωση 
που πρόκειται το Μονομελές Πλημ/κείο Δομοκού κατεδίκασε 
τον αναιρεσείοντα ανεκκλήτως για φθορά ξένης ιδιοκτησίας 
αντικειμένου ευτελούς αξίας και συγκεκριμένα γιατί έβλαψε



ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

τους τοίχους που περιβάλλουν την πλατεία της Κοινότητος 
Γ .\ δια της αναγραφής επ' αυτών διαφόρων πολιτικών συν
θημάτων, χωρίς όμως να διευκρινίζει εάν οι τοίχοι οι οποίοι 
εβλάβησαν ανήκον στην κυριότητα της εγκαλεσάσης την 
πράξη Κοινότητος Γ.* και συνεπώς ήταν ξέναι για τον αναιρε- 
σείοντα. Εξ αιτίας όμως της ασαφείας αυτής κατέστησε ανέ
φικτο τον έλεγχο του Αρείου Πάγου για την ορθή ή μη εφαρ
μογή της διατάξεως του άρθρου 381 Π.Κ. και η προσθαλλο- 
μένη απόφαση πρέπει ν’ αναιρεθεί για εκ πλαγίου παραβίαση 
της διατάξεως αυτής κατά το άρθρο 510 παρ, 1 εδ. Ε' του ΚΠΔ 
και το μοναδικό λόγο της αιτήσεως αναιρέσεως.

Ε Φ Ε Τ Ε ΙΟ  Α Θ Η Ν Ω Ν  3 3 5 4 /1 9 8 6

Πρόεδρος: ΓΡΗΓ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
Εισηγ.: ΓΕΩΡ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Εφέτης 
Δικηγ.: Νικ. Μαλλιαρής, Οδ. Ζαπραίδης

ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

Υποχρεώσεις οδηγών όταν ο σηματοδότης έχει κί
τρινο φως που αναβοσβήνει.

Ναι μεν το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. δ' του Κ.Ο.Κ. ορίζει ότι ο 
οδηγός που κινείται σε κόμβο με απλό ή διπλό κίτρινο φως, 
κυκλικής μορφής το οποίον αναβοσβήνει υποχρεούται να 
ανακόπτει ταχύτητα να προχωρεί με ιδιαίτερη προσοχή και να 
παραχωρεί προτεραιότητα στους πεζούς, εξ αυτού όμως δεν 
συνάγεται ότι έχει και προτεραιότητα διελεύσεως, παρά το 
κίτρινο αναλάμπον φως, των οχημάτων, που κινούνται εμ
πρός του εντός του κόμβου, αλλ' απεναντίας, ότ "  Όύ υπο- 
χρεούται να ανακόπτει ταχύτητα και να παραχωρε, προτε
ραιότητα στους πεζούς, πολύ περισσότερο υποχρεούται να 
παραχωρεί αυτήν στα οχήματα που κινούνται εμπρός του 
εντός του κόμβου και δη επί της οδού της διασταυρωμένης 
με την οδό που υπάρχει το παλλόμενο κίτρινο φως. Τούτο 
συνάγεται και εκ της φράσεως της ως άνω διατάΕεως που λέει 
ότι «...υποχρεούται... να προχωρεί με ιδ.αιτέραν προσ
οχήν...». Γι’ αυτό και τα σήματα των σηματοδοτών των κεντρι
κών οδών της πόλεως δεν λειτουργούν τις μεσονύκτιες ώρες 
και λειτουργούν μόνο τα παλλόμενα κίτρινα φώτα των παρό
δων αυτών. Άλλωστε το κίτρινο χρώμα είτε παλλομένου φω
τός σηματοδότου, είτε σημάνσεως επί της οδού (ασφάλτου) 
σημαίνει ιδιαιτέρα προσοχή, απαγόρευση σταθμεύσεως και 
διελεύσεως και λειτουργεί στις παρόδους ανεξαρτήτως αν 
υπάρχει ή μη διάβαση πεζών.

Ε Φ Ε Τ Ε ΙΟ  Α Θ Η Ν Ω Ν  1 4 6 6 /1 9 8 6

Πρόεδρος: ΧΑΡ. ΤΖΑΒΑΡΑΣ 
Εισηγητής: ΕΜΜ. ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ, Εφέτης 
Δικηγ.: Δημ. Λαγανάς, Κ. Παπαγεωργίου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Ευθύνη κατόχου αυτοκινήτου έστω και αν αυτό 

είχε κλαπεί.

Επειδή, από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 2 και

4 του Ν. ΓΠΝ/1911, οι οποίες ως ειδικές διατηρήθηκαν σε ισχύ 
με τα άρθρα 47 και 114 του ειδ. Ν.Α.Κ. και ως ειδικές υπερι
σχύουν των γενικών ορισμών του Αστικού δικαίου (Α.Π. 
494/1967 ΝοΒ 16.78), σαφώς προκύπτει, ότι ο κατά το χρόνο 
του ατυχήματος ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου και μη όντας 
κάτοχος κατά την έννοια του άρθρου 2 του αυτού πιο πάνω 
νόμου, ευθύνεται μέχρι της αξίας αυτού, για κάθε κατά τη 
λειτουργία του ζημιά σε τρίτους και αν ακόμη κατά το παρα
πάνω χρόνο δεν είχε στη διάθεσή του το αυτοκίνητο από 
λόγους ανεξαρτήτους της θελήσεώς του (Α.Π. 471/1949 ΕΕΝ 
17.24). Συνεπώς η ευθύνη αυτή του ιδιοκτήτη προς αποζη
μίωση υπάρχει και όταν κατά το παραπάνω χρόνο το αυτοκί
νητο τελούσε υπό την οδήγηση προσώπου το οποίον αυτο- 
γνωμόνως επιλήφθηκε της κατοχής, δηλαδή κλέπτου κλπ. 
(ΑΠ 613/1952 ΕΕΝ 20.106, ΑΠ 746)/1963 ΝοΒ 12 515, ΕΑ 
6404/1981. Ε Συγκ. Δ. ΙΑ 448. Φ λ ο ύ δ α  Αστική Ευθύνη εξ 
αυτοκινήτων Έκδοση Β παρ 14. σελ. 19 υπ άρθρ. 4).

ΔΙΑΤΑΞΗ 58/1985

Εισαγγελέας Πλημ. Ηλείας: ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΥΓΟΥΡΑΣ

ΖΩΟΚΤΟΝΙΑ
Απαιτείται δόλος.

Επειδή, κατ' άρθρον 47 παρ. 1 Κ. Πολ. Δ., ο Εισαγγελεύς 
βασανίζει επιμελώς την ληφθείσαν έγκλησιν και α" κρίνει 
ταύτην ως νόμω βάσιμον, την απορρίπτει δια διατάξεως επι- 
δεδομένης εις τον εγκαλούντα. Η απόρριψις της εγκλήσεως 
ως νόμω αβασίμου δύναται να γίνει και εις περίπτωσιν καθ’ ην 
ο εγκαλούμενος τυγχάνει άγνωστος. Διότι η έρευνα του νόμω 
βάσιμου της εγκλήσεως ενεργείται ΙΝΤΕΜ και ουχί INPER- 
SONAM. Νόμω δε αβάσιμος είναι η έγκλησις, εκτός άλλων 
περιπτώσεων, και όταν η εν αυτή εκτιθεμένη ως τελεσθείσα 
πράξις δεν είναι κατά τον νόμον αξιόποινος (Μπουροπούλου 
Ερμ. του Κωδ. Ποιν. Δικ. Περαιτέρω κατ’ άρθρον 1 παρ. 1 και 2 
του ν. 1300/1982 δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο ετών και 
χρηματικής ποινής 20.0000 ως 1.000.000 δραχμών τιμωρείται 
η εκ προθέσεως θανάτωσις ίππων, όνων, ημιόνων, βοοειδών, 
βουβαλοειδών, αιγοπροβάτων, χοίρων, ως και η καταστροφή 
ή βλάβη κυψελών μελισσών, ή του περιεχομένου τους. Εκ της 
διατάξεως αυτής του ως άνω άρθρου 1 του ν. 1300/1982 
συνάγεται σαφώς, ότι προς θεμελίωσιν του εγκλήματος της 
ζωοκτονίας απαιτείται, όπως η θανάτωσις των εν αυτώ ανα- 
φερομένων ζώων οφείλεται εις δόλον του δράστου της πρά- 
ξεως αυτής. Η εξ αμελείας θανάτωσις των προειρημένων 
ζώων δεν δύναται να στοιχειοθετήσει το έγκλημα τούτο ουδ' 
άλλοτι. Εν προκειμένω η καταγγελθείσα θανάτωσις του προ- 
ρηθέντος ημιόνου οφείλεται, ως προεξετέθη, εις την έλλει- 
ψιν της προσοχής, ην ώφειλεν εκ των περιστάσεων και ηδύ- 
νατο ο άγνωστος εγκαλούμενος να καταβάλη κατά την οδή- 
γησιν του προαναφερθέντος οχήματος του. Τουτέστιν αύτη 
οφείλεται εις αμέλειαν και ουχί εις δόλον αυτού. Εν όψει του 
γεγονότος αυτού παρέπεται, ότι η ανωτέρω πράξις δεν δύνα- 
ται να στοιχειοθετήση το έγκλημα της ζωοκτονίας ουδ’ άλλο 
τι. Κατά συνέπειαν η εν λόγω πράξις δεν τυγχάνει αξιόποινος. 
Επειδή, τούτοις ακολούθως, η υπό κρίσιν έγκλησις είναι νόμω 
αβάσιμος και ως τοιαύτη τυγχάνει απορριπτέα.
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Κυνήγι

ένα πανάρχαιο < 
πολυσύνθετο άθλημα

Του Κώστα Σπηλιωτόπουλου
Η φετινή κυνηγετική περίοδος έχει αρχίσει όπως 

κάθε χρόνο από τον Αύγουστο. Οι κυνηγοί ανανέωσαν 
τις άδειες τους, ξεκρέμασαν τα κυνηγετικά τους όπλα, 
φόρεσαν τα εξαρτήματά τους και ξεκίνησαν για το κυ
νήγι του τρυγονιού και του ορτυκιού, του λαγού και του 
αγριογούρουνου, του φασιανού και της πέρδικας.

Μια βαθειά ανάσα στην κορφή του βουνού, μετά το 
λαχάνιασμα της δύσκολης ανάβασης στο γιδόστρατο 
που οδηγούσε πάνω, ψηλά ανάμεσα στα έλατα.

Ο καθαρός αέρας που γέμισε τα πνευμόνια μας 
δίνοντας ξαφνικά άλλες διαστάσεις σε όλες μας τις 
αισθήσεις. Το αγνάντεμα του κάμπου από ψηλά, οι μυ
ρωδιές της φύσης αψιές στα ρουθούνια, τα τιτιβίσματα  
των πουλιών σαν κελάρυσμα νερού να χαϊδεύουν τα 
αυτιά.

Τέτοιες μαγικές στιγμές μέσα στη φύση, σε μέρη 
απάτητα από πόδι «κοινού θνητού», μπορεί και χαρίζει 
το κυνήγι. Κι αν μια φορά τις γευτείς θα σε κατακυριεύ
σουν ολόκληρο για πάντα.

Κι αν δεν βρεθείς στην κορφή με τα ελατόδεντρα 
και είσαι «χωμένος» μέσα στο βάλτο, με την υγρασία να 
σε περονιάζει μέχρι τα κόκαλα και την καταχνιά με το 
ψιλόβροχο να σε «πλακώνει», περιμένοντας τις αγριό- 
παπιες ή στον κάμπο με το λιοπύρι να πυρώνει τη γη, 
κυνηγώντας ορτύκια, ίδια έντονες πάντα θα’ναι οι συγ
κινήσεις.

Για τους «πολλούς» όλα αυτά φαίνονται ίσως περί
εργα, για τους μύστες όμως αυτής όλης της «ιεροτελε
στίας» είναι ονειρικά.

Αλλά, τι είναι το κυνήγι, ποιοι οι 
νόμοι και οι κανονισμοί που διέπουν 
αυτό το πολυσύνθετο άθλημα;

Κυνήγι είναι η αρχαιότατη δρα
στηριότητα του ανθρώπου με επι
δίωξη το σκότωμα ή τη σύλληψη 
άγριων ζώων. Στις αρχές του αιώνα 
μας έγινε ψυχαγωγικό μέσο και τ έ 
τοιο παραμένει ουσιαστικά μέχρι 
την εποχή μας. Σήμερα είναι 
άθλημα, που ασκείται σε όλο το κό
σμο, με ιδιαίτερη παράδοση και τ ε 

χνική στις διάφορες χώρες και υπά
γεται σε νόμους και κανονισμούς. 
Το γενικό πνεύμα που διέπει την νο
μοθεσία για το κυνήγι σε όλες τις 
χώρες είναι η πειθάρχηση της κυνη
γετικής δραστηριότητας και συγ
χρόνως η προστασία και ο πολλα
πλασιασμός της πανίδας και του θη
ρευτικού πλούτου.

Στη χώρα μας ισχύουν σχετικά οι 
διατάξεις των άρθρων 251 -2 6 7  του 
«Δασικού Κώδικα» (Ν.Δ. 86/1969

κεφ. Στ', «Περί Θήρας»), οι οποίες 
τροποποιήθηκαν με το Ν.Δ. 
996/1971 και τον νόμο 117/1975. 
Συμπληρώθηκαν κατ' αυτό τον 
τρόπο και κωδικοποιήθηκαν οι σχε
τικές διατάξεις όλων των προηγου
μένων νόμων. Επίσης ισχύουν και 
διάφορα εσωτερικά νομοθετήματα, 
όπως περί κοινοτικών φυλάκων δα
σών, γεωργικών φαρμάκων, αλλά και 
διεθνή όπως είναι η υπ' αριθμ. 
79/409/2-4-79 ντιρεκτίβα της Ε.Ο.Κ.
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και η συνθήκη της Βέρνης, η οποία 
κυρώθηκε με το νόμο 1335/83.

Το κυνήγι στη χώρα μας επιτρέπε
ται «με τα συνήθη επωμιζόμενα κυ
νηγετικά όπλα» (μονόκαννα, δί- 
καννα και επαναληπτικά ή αυτό
ματα), με τόξο ή κυνηγετικό μαχαίρι. 
Απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν 
παγίδες, δίχτυα, Βρόχοι, καθρέφτες, 
αγκίστρια, ξώθεργες και κάθε άλλο 
μέσο που αποσκοπεί στη θανάτωση, 
σύλληψη ή νάρκωση άγριων θηλα
στικών και πτηνών. Απαγορεύεται η 
χρήση λαστιχένιας σφεντόνας, κρά
χτη, ομοιωμάτων και μιμητικών φω
νών των θηραμάτων (άρθρο 252).

ρίς), κατόπιν απόφασης του υπουρ
γού Γεωργίας και μονάχα για κυνήγι 
αποδημητικών πτηνών, όπως και του 
εκγυμνασμένου αετού για το κυνήγι 
επιβλαβών ζώων και της ικτίδας για 
το κυνήγι αγριοκούνελου (άρθρο 
255).

Σήμερα που το θήραμα είναι... 
δυσεύρετο χρειάζεται απαραίτητα 
ένα καλό σκυλί. Άλλωστε είναι τέ 
τοια η συγκίνηση που προσφέρει 
ένα καλό σκυλί φέρμας τη στιγμή 
που έχει Βρει και καθηλώσει το θή
ραμα που μόνο και μόνο γ ι’ αυτή την 
εικόνα αξίζει να έχεις έναν τέτοιο

Οι γνωστότερες κυνηγετικές ρά
τσες που υπάρχουν είναι:

•  Φέρμας: Πόιντερ, σέτερ (ιρλαν
δικά, αγγλικά), μπρακ, Βίζλα, επα- 
νιέλ, κόκερ, ντράχτααρ. Αυτά χωρί
ζονται σε κοντότριχα που είναι για 
κυνήγι σε ανοιχτούς χώρους για ορ
τύκια, πέρδικες και τα μακρύτριχα 
που τρυπώνουν στους πυκνούς αγ
καθωτούς θάμνους για μπεκάτσες ή 
Βουτάνε στο Βάλτο για υδρόβια.

•  Ιχνηλάτες: Ελληνικός γκέκας, 
βουλγαρικός γκέκας, Ιταλικό σεγ- 
κούτζι, Γιούρα. Αυτά μυρίζουν τον 
ντορό του λαγού ή του αγριογού
ρουνου στο έδαφος και οδηγούνται

Τα όπλα ίσως χρειάζονταν ολό
κληρα βιβλία για να τα παρουσιά
σουμε. Ας τα δούμε, όμως, όσο πιο 
απλά γίνεται:

•  Τα μονόκανα: ρίχνουν ένα μόνο 
φυσίγγι και πρέπει να ξαναγεμίσεις. 
Σήμερα βέβαια, στον καιρό της 
κατανάλωσης, δεν θα βρεις σχεδόν 
κανένα κυνηγό να κρατάει μονό- 
καννο, ούτε και στο πιο απομακρυ
σμένο χωριουδάκι. Θα βρούμε στα 
καταστήματα ρώσικα, ιταλικά, ισπα
νικά.

β Τα δίκαννα: Το λέει η ίδια η λέξη. 
'Εχουν δύο κάνες, που είναι κολλη
μένες μεταξύ τους στο πλάι (πλα- 
γιόκαννα) ή μια πάνω στην άλλη (αλ- 
ληλεπίθετα ή σούπερ ποζέ).

•  Οι καραμπίνες. Είναι τα επανα
ληπτικά ή ημιαυτόματα όπλα που 
παρέχουν τη δυνατότητα περισσό
τερων από δύο βολών. Βέβαια, από 
τον άλλο μήνα στις καραμπίνες δεν 
επιτρέπονται περισσότερα από τρία 
φυσίγγια. Οι επαναληπτικές καραμ- 
πίνες είναι αυτές που μετά από κάθε 
βολή πρέπει να τις αδειάσεις και γε
μίσεις με κίνηση του χεριού (χράπα -  
χρούπες). Οι ημιαυτόματες είναι αυ
τές, που με κάθε πάτημα της σκαν
δάλης πετάνε το άδειο φυσίγγι και 
επαναγεμίζουν. Και οι δύο αυτοί τύ
ποι όπλων παίρνουν από τέσσερα ή 
οχτώ φυσίγγια. Υπενθυμίζουμε 
όμως ότι πλέον θα επιτρέπονται 
μόνο τρία φυσίγγια για προστασία 
του θηράματος.

Ειδικά επιτρέπεται η «ιερακοθη- 
ρία», δηλαδή η χρησιμοποίηση κυ
νηγετικού γερακιού (με σκυλί ή χω-

σύντροφο στο κυνήγι.
Για τα πτερωτά θηράματα χρεια

ζόμαστε σκυλιά φέρμας (δείκτες) 
και για τα τριχωτά (λαγός, αγριο
γούρουνο) δίωξης (γκέκικα). Για να 
πάρεις όμως ένα σκυλί πρέπει να το 
αγαπάς και όχι να το αντιμετωπίζεις 
σαν μέρος του κυνηγετικού εξοπλι
σμού σου.

Χρειάζεται υπομονή για τη φρον
τίδα του και επιμονή για την εκπαί
δευσή του και όπως είπαμε, όλα 
αυτά αγκαλιασμένα με πολλή πολλή 
αγάπη.

Το καλύτερο είναι να πάρεις το 
κυνηγόσκυλό σου από κουτάβι για 
να σε μάθει και να το μάθεις. Γ ια την 
εκπαίδευσή του στο κυνήγι, το 
ντρεσάρισμά του, πρέπει να συμ
βουλευτείς παλιότερους κυνηγούς, 
κτηνίατρους και να διαβάσεις ειδικά 
βιβλία που υπάρχουν.

ως το σημείο που το θήραμα είναι 
λουφαγμένο, για να ξεπετάξουν και 
ν' αρχίσουν την καταδίωξή του.

Ένα καλό κυνηγιάρικο κουτάβι 
ξεκινάει από 15.000 -  20.000 δρχ. 
Ό ταν όμως το αγοράζεις πρέπει να 
δεις και να μάθεις τ ι αξίζουν οι γο
νείς του. Ακόμα, υπάρχουν πολλά 
μικρά μυστικά, τα οποία μπορείτε να 
μάθετε από έναν καλό κτηνίατρο 
Π.χ., όπως θα δείτε όλα τα κουτάβια 
να θηλάζουν ή να τρώνε από κοινού 
στη γαβάθα τους ποτέ μη συγκινη- 
θείτε και πάρετε αυτό που το έχουν 
κάνει πέρα τ ’ άλλα και δεν τρώει.

Ο κυνηγός πρέπει να είναι εφο
διασμένος με «άδεια Θήρας», που 
χορηγείται μόνο στα μέλη κυνηγετι
κών συλλόγων από την αρμόδια δα
σική αρχή της μόνιμης κατοικίας 
τους, είναι προσωπική και αμεταβί- 
βαστη και ισχύει για την κυνηγετική 
περίοδο και την περιφέρεια για την 
οποία έχει εκδοθεί. Ο κυνηγός κά
τοχος κυνηγετικού όπλου πρέπει 
επίσης να είναι εφοδιασμένος από 
την αρμόδια δασική αρχή με «δελτίο 
κατοχής κυνηγετικού όπλου», εντός 
μηνός από της αγοράς του (άρθρο 
252).

Με το Ν.Δ. 86/1969 καθορίζονται 
περιορισμοί τόπου, χρόνου, αρι
θμού και είδους φονευομένων θη
ραμάτων. Καθορίζονται επίσης τα 
χρονικά όρια κάθε κυνηγετικής 
περιόδου (άρθρο 261) για τα ενδη
μικά και τα αποδημητικά θηράματα. 
Οι περίοδοι κατά τις οποίες επι
τρέπεται συνήθως το κυνήγι κατά 
είδος, είναι οι ακόλουθες:

•  του λαγού, από 10ης Σεπτεμ
βρίου ώς 10ης Iqvouapiou.

•  της ορεινής και της πεδινής 
πέρδικας από 1ης Οκτωβρίου ώς
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30ης Νοεμβρίου.
•  tojv  υπόλοιπων θηραμάτων, από

1Οης Σεπτεμβρίου ώς 1Οης Μαρτίου. 
Γενικά η κυνηγετική περίοδος λήγει 
στις 10 Μαρτίου (άρθρο 261). Ο 
έλεγχος της τήρησης των διατάξεων 
του νόμου ασκείται από τα αρμόδια 
αστυνομικά όργανα και τους κοινο
τικούς φύλακες, από τα αρμόδια δα
σικά όργανα και τους θηροφύλακες.

Για να εξασφαλιστούν η συντή
ρηση και ο πολλαπλασιασμός της 
πανίδας της χώρας (ενδημικά ζώα 
και πτηνά) και το ξεκούρασμα και η 
αναπαραγωγή των αποδημητικών, 
έχουν θεσπιστεί απαγορευτικές 
διατάξεις γενικές, αλλά και τοπικής 
και χρονικής μορφής (ζώνες και 
περίοδοι απαγόρευσης κυνηγιού, 
μόνιμα καταφύγια θηραμάτων, εθνι
κοί δρυμοί), καθώς και η ίδρυση εκ
τροφείων θηραμάτων (άρθρο 254 
258).

Θηρεύσιμα θηράματα, κατά τον 
νόμο θεωρούνται:

β όλα τα άγρια θηλαστικά, εκτός 
από τον σκαντζόχοιρο, την νυχτε
ρίδα. την μυγαλή και τον τυφλοπόν
τικα.

* τα πουλιά, εκτός από εκείνα που 
έχουν μήκος μικρότερο από 17 εκατ. 
(δηλαδή τα μικρότερα της σιταρί- 
θρας. χωρίς αυτή να εξαιρείται), του 
κύκνου, του τσαλαπετεινού, του 
αγιοπουλιού. του γλάρου, του τσομ- 
πανάκου. των χελιδονών, της χαλ
κοκουρούνας. των γυπών όλων των 
ειδών, όλων των κίρκων (κιρκινε- 
ζιών). των νυχτόβιων όλων των ε ι
δών και της δεκοχτούρας (άρθρο 
251).

Τα θηράματα υποδιαιρούνται σε 
ενδημικά και αποδημητικά' τα ενδη
μικά ζουν μόνιμα και αναπαράγονται 
στην ίδια περιοχή· τα αποδημευτικά 
ή διαβατάρικα είναι εκείνα που μέ
νουν προσωρινά σε μια περιοχή, δη
λαδή την εποχή του αποδημητικού 
“ περάσματος» και «ξαναπεράσμα- 
τος». Μερικά είδη ενδημικών θηρα
μάτων προστατεύονται από τον 
νόμο, που απαγορεύει το κυνήγι 
τους, όπως το ελάφι, το ζαρκάδι, το 
αγριοκάτσικο, το αγριόγιδο. ο 
αγριοπετεινός και ο φασιανός. Επί
σης απαγορεύεται το κυνήγι της αρ
κούδας και του ρήσου (λύγκα) χωρίς 
έγκριση του υπουργού Γεωργίας, 
καθώς και ωφέλιμων πτηνών και θη
λαστικών που καθορίζονται κάθε 
φορά με απόφαση του υπουργού 
(άρθρο 258).

Το Περιοδικό μας επισκέφτηκε τη

Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλά
δος στα γραφεία της. Είναι το όρ
γανο που προΐσταται όλων των κυ
νηγών της χώρας. Η κυνηγετική επι
κράτεια έχει χωριστεί σε επτά κυνη
γετικές ομοσπονδίες. Σε κάθε ομο
σπονδία ανήκει αριθμός κυνηγετι
κών συλλόγων που εδρεύουν σε 
πόλεις κωμοπόλεις. χωριά ή σε κοι
νότητες. Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 
216 κυνηγετικοί σύλλογοι σε όλη 
την Ελλάδα με δυναμικό 35.000 κυ
νηγούς.

Ο Πρόεδρος της Συνομοσπονδίας 
κ. Σπάρος Παπασπύρου συζήτησε 
μαζί μας. απαντώντας σε ερωτήματα 
μας.

Ερώτ. Κύριε πρόεδρε σαν'προϊ- 
Οιάμενοή'όλίον των Ελλήνων κυνη
γών και αφού ασχολείσθε τόσα χρό
νια με τα κυνηγετικά θέματα, τι μπο
ρούσατε να συμβουλεύσετε τους 
κυνηγούς, με την ευκαιρία του νέου 
κυνηγετικού χρόνου;

Απαντ. Πρώτα — πρώτα αν και στο 
τέλος Αυγούστου που αρχίζει το 
κυνήγι, έχει ξεπεραστεί η επικίν
δυνη για πυρκαγιές εποχή αν και 
γνωρίζουμε όλοι, ότι ο κυνηγός φυ
λάει τα δάση σαν τα μάτια του. εν 
τούτοις συμβουλεύω τους συν
αδέλφους. να καταβάλουν μεγαλύ
τερη προσπάθεια και επιμέλεια για 
την διαφύλαξή τους. Ύστερα θα 
πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ να 
μην γίνουν πρόξενοι ατυχημάτων 
και να θυμούνται ότι δεν θα πρέπει η 
ψυχαγωγία να μεταβληθεί σε τρα
γωδία. Επίσης θα πρέπει να αποφεύ
γουν τις αγροζημιές. δείχνοντας 
έτσι σεβασμό προς το μόχθο και τον 
ιδρώτα του αγρότη, στα χωράφια 
του οποίου κυνηγούν.

Θα πρέπει κατά την άσκηση του 
κυνηγιού να φέρονται με ιπποτισμό. 
όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και απέ
ναντι τρίτων, αποφεύγοντας δια- 
πληκτισμούς. φωνές ή άσχημες γε
νικά συμπεριφορές.

Ας θυμούνται πάντα ότι ασκούν 
ένα πανάρχαιο άθλημα που ο αρ
χαίος Ξενοφώντας έλεγε ότι είναι 
δώρο των θεών και δεν πρέπει να το 
αμαυρώνουν με την συμπεριφορά 
τους.

Θα πρέπει να αγαπιούνται μεταξύ 
τους και να είναι ενωμένοι και συσπει
ρωμένοι γύρω από τις οργανώσεις, 
για να αντιμετωπίσουν μερικούς κα
κόβουλους που άδικα τους επιτί
θενται και τους κακολογούν. Θα 
πρέπει να δέχονται με ευχαρίστηση 
τον έλεγχο των εντεταλμένων για το

σκοπό αυτό οργάνων, θηροφυλά- 
κων. Δασοφυλάκων κ.λ.π.. γ ια τί αυτό 
το μέτρο τε ίν ε ι στην καταπολέμηση 
της λαθροθηρίας, που οι γνήσιοι κυ
νηγοί την μισούν σαν συντελεστή 
της μείωσης της πανίδας και δυσ
φημιστική του αθλήματος τους.

Να τηρούν όλες τις από τον Νόμο 
προβλεπόμενες απαγορεύσεις, 
γιατί αυτές αποτελούν, μαζί με- τα 
κυνηγετικά έθιμα τους αθλητικούς 
κανόνες της Θήρας.

Να μην κρεμάνε τα θηράματα έξω 
από τ αυτοκίνητα γιατί με αυτό τον 
τρόπο διεγείρουν τους ευαίσθητους 
ή δίνουν αφορμές στους αντικυνη- 
γούς και προκαλούν τη δυσφήμιση 
όλων των κυνηγών. Να μην είναι 
άπληστοι. Ας μη λησμονούν ότι τα 
θηράματα δεν ανήκουν στην πα
ρούσα γενιά αλλά και στις μέλλου- 
σες.

Ας θυμούνται αυτό που γράφει ο 
Ζέρβας στο βιβλίο του -αν ο κυνη
γός δεν θέλει νά αφήνει τίποτα το 
ζωντανό στο διάβατου εάν δεν θέ
λει να τηρεί και σέβεται τους νόμους 
(γραφτούς και άγραφτους), αν δεν 
θέλει να σέβεται τις περιουσίες και 
τις καλλιέργειες, χώρια ότι γίνεται 
μισητός χώρια ότι αφαιρεί μερικά 
στολίδια από τη φύση κάνει ζημιές 
και στα κυνήγια και στο δάσος και 
στο χωράφι άρα και στον ίδιο τον 
εαυτό του .”

Είναι σίγουρο ότι αυτές τις περι
ληπτικές συμβουλές του Προέδρου 
τους, τις γνωρίζουν και τις τηρούν 
με σεβασμό οι κυνηγοί. Πρέπει όμως 
να τις τονίζουν στους καινούργιους 
χωρίς τούτο να θεωρείται ντροπή ή 
προσβολή. Σημασία έχει ο κάθε κυ
νηγός να τις κάνει προσωπικό του 
βίωμα, να τις επιβάλλει στο συν
άδελφό του και όλοι μαζί να τις 
εφαρμόζουν στην πράξη. Σε μια 
εποχή που δεν έχει καμιά σχέση με 
τις παλαιότερες. σε μια εποχή που 
το κυνήγι βάλλεται απροκάλυπτα 
απ όλες τις πλευρές, η άψογη στάση 
των κυνηγών προς τους τρίτους, 
προς την φύση και η άριστη μεταξύ 
τους συμπεριφορά είναι τα μονα
δικά όπλα για την επιβίωση του 
αθλήματος.
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Α γ ώ ν α ς  δ ρ ό μ ο υ  γ ια  το  

ν ε ο γ έ ν ν η τ ο

Η γειτονιά άκουσε το επίμονο μαϊ
μουδίστικο κλάμα γύρω στις 9 το 
βράδυ της Τρίτης. Μέσα στην καλο
καιριάτικη ζέστη που κρατά ολάνοι- 
χτα τα παράθυρα των σπιτιών, η πνι
χτή κραυγούλα, καλούσε παρακλη
τικά τη ζωή -  θά ’λεγε κανείς -  προς 
το ακάλυπτο και γεμάτο σκουπίδια, 
ξερόχορτα και μπάζα οικόπεδο της 
οδού Ισμήνης 106 στον Κολωνό. Κά
ποιος τηλεφώνησε στην αστυνομία 
και γύρω στις 10 το περιπολικό, με 
πλήρωμα δύο αστυνομικούς, σταμά
τησε μπροστά στο οικόπεδο. Με τη 
βοήθεια ενός φακού άρχισαν να ψά
χνουν χωρίς όμως να βρουν ή ν ’ 
ακούσουν τίποτα. Όταν από το 
σωρό των σκουπιδιών ξεπετάχτηκε 
μια γάτα, τη  θεώρησαν υπαίτια της 
νυχτερινής αναστάτωσης και καθη
σύχασαν τους περίοικους. Και έφυ
γαν, αφήνοντας τη γειτονιά να βυθι
στεί στον ύιτνο, που δεν τον τάραξε 
ξανά το παιδικό κλάμα. Την επόμενη 
το μεσημέρι, όμως, το κλάμα ξανα
κούστηκε και τότε ο Στέλιος Μα- 
νουσάκης που ο μαντρότοιχος χωρί
ζει το σπίτι του από το οικόπεδο 
προχώρησε αργά προς το σημείο απ’ 
όπου ερχόταν η φωνή. Τότε είδε 
κάτω από μια γέρικη συκιά μια νάϋ- 
λον σκουπιδοσακούλα να ...ανα
δεύεται.

Με την «ψυχή στο στόμα» ειδο
ποιεί το «100» και αμέσως φθάνει 
περιπολικό με πλήρωμα τους αστυ
φύλακες Χρήστο Λυμπερόπουλο και 
Μαρίνο Αθανασάκη. Οι γείτονες εί
ναι συγκεντρωμένοι εκεί και δεί
χνουν στους αστυνομικούς το ακρι
βές σημείο. Ο Λυμπερόπουλος 
σκαρφαλώνει στη μάντρα και βρί
σκεται μπροστά στη σακούλα.

Με γοργές κινήσεις τη λύνει και 
από μέσα ξεπροβάλλει το ποδαράκι 
ενός μωρού που κλαίει ασταμάτητα.

Παίρνει στα χέρια του το μωρό και

βγαίνει στο δρόμο. Το τυλίγει σε δυο 
πετσέτες που του δίνουν οι γείτονες 
και μπαίνει στο περιπολικό μαζί με 
τον οδηγό.

Στον αγώνα δρόμου προς το Νο
σοκομείο Παίδων συμμετέχουν μο- 
τοσυκλετιστές της ομάδας <·Ζ» και 
άλλα περιπολικά. Επτά λεπτά Κολω- 
νός -  Γουδί, και η νεογέννητη μι
κρούλα, ζωηρή και πεινασμένη. δέ
χεται τις πρώτες περιποιήσεις των 
γιατρών, υποβάλλεται σε εξετάσεις 
και μπαίνει στη θερμοκοιτίδα.

Η κατάστασή της σε σχέση με την 
ταλαιπωρία που έχει υποστεί είναι 
καλή. Όπως διαπίστωσαν οι γιατροί 
από τη στιγμή της γέννησής της δεν 
είχαν περάσει περισσότερες από 36 
ώρες.

Η ζέστη που επικρατούσε στην 
ατμόσφαιρα, η θέση του κάτω από το 
δένδρο και η άμεση ενεργοποίηση 
των ανδρών της Άμεσης Δράσης για 
την ανεύρεση και μεταφορά του στο 
νοσοκομείο, συντέλεσαν καθορι
στικά στη διάσωσή της.

Παρόμοιες πράξεις ανθρωπισμού 
που δεν λείπουν καθημερινά από το 
ασ:υνομικό δελτίο, καταξιώνουν 
την κοινωνική προσφορά της αστυ
νομίας και δείχνουν ότι οι αστυνομι
κοί είναι κοντά στον πολίτη, συμπα
ραστάτες του σε κάθε του πρό
βλημα.

Την επόμενη ημέρα μια γυναίκα 
μειωμένης διανοητικής αντίληψης, 
η Γετοργία Ζησάκη, παρουσιάσθηκε 
στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του ΙΕ' 
Α.Τ. Κολωνού και ομολόγησε την 
πράξη της: «Σκέφτηκα να κάνω έκ
τρωση -  είπε. Αλλά ήταν αργά. Με 
βασάνιζε η σκέψη για τη ντροπή που 
θα ένοιωθα. Με ένα εξώγαμο σή
μερα θα με κατακρίνει η κοινωνία».

Και αυτό το περιστατικό όπως και 
πολλά άλλα στο παρελθόν, αποδει- 
κνύει ότι πολλά άτομα -  κυρίως γυ
ναίκες -  καταφεύγουν σε απεγνω
σμένες πράξεις στην προσπάθειά 
τους να ξεφύγουν από την έντονη 
κοινωνική κριτική. Ειδικά στην περί

πτωση της εγκατάλειψης βρεφών η 
πρακτική έχει αποδείξει ότι θύμα 
δεν είναι μόνο το ίδιο το μωρό που 
κάποιοι άλλοι θα ορίσουν την πορεία 
του από δω και εμπρός, αλλά και η 
μητέρα με την έννοια ότι γίνεται 
δέκτης των χειρότερων εκδηλώ
σεων κοινωνικής κριτικής, που δεν 
τηο αφήνουν περιθώρια για μια 
ήρεμη και φυσική οικογενειακή ζωή.

Μ ο τ ο σ ικ λ έ τ α  τ ρ α κ ά ρ ε ι  
π ερ ιπ ο λ ικ ό

’Ενα από τα πολλά ατυχήματα που 
συμβαίνουν στους ελληνικούς δρό
μους με την ίδια αιτία Υπερβολική 
ταχύτητα. Αυτή τη φορά στοίχισε τη 
ζωή σε δύο νέους, ενώ τραυμάτισε 
σοβαρά δύο ακόμη και ελαφρότερα 
έναν τρίτο. Μοτοσικλέτα χωρίς πι
νακίδες κυκλοφορίας και οδηγό 
έναν νεαρό αγνώστων στοιχείων, 
που δεν έφερε επάνω του ούτε δί
πλωμα οδήγησης ούτε αστυνομική 
ταυτότητα, και με συνεπιθάτιδες 
την 17χρονη Αικατερίνη Πεπιτζάκη 
και τη 19χρονη Νικολέττα Παπαντω- 
νοπούλου, έτρεχε με ιλιγγιώδη τα
χύτητα στο δρόμο Νέων Μουδανιών 
-  Κυκλώματος Χαλκιδικής, ξημερώ
ματα.

Στο ύψος του χωριού Πολύχρονο 
ο οδηγός της θέλησε να κάνει προσ
πέραση και βρέθηκε στο αντίθετο 
ρεύμα κυκλοφορίας την ώρα που 
εκεί εκινείτο το περιπολικό της 
ΕΛ.ΑΣ., κανονικά. Η μετωπική σύγ
κρουση που επακολούθησε ήταν 
σφοδρότατη, η μοτοσικλέτα αλλά 
και η μπροστινή πλευρά του περιπο
λικού έγιναν «λιώμα» και από τα 
συντρίμμια ανασύρθηκαν νεκροί ο 
οδηγός της, η Πεπιτζάκη και σοβαρά 
τραυματισμένοι η Παπαντωνοπού- 
λου και ο 39χρονος αρχιφύλακας 
Χαράλαμπος Καλεμκερίδης του Αστ. 
Σταθμού Πολύχρονου. Ελαφρότερα 
τραυματίστηκε ο αρχιφύλακας 
Σταύρος Γιαννακόπουλος 29 χρό
νων, οδηγός του περιπολικού.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ g
Επίσκεψη του Δ.Σ. της Ι.Ρ.Α. 
στον Υπουργό Δημ. Τάξης

Το Δ.Σ. της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών (Ι.Ρ.Α.), με επικεφαλής 
τον Πρόεδρό του Αντιστράτηγο ε.α. 
Κων/νο ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ έγινε δε
κτό, μετά από αίτημά του, από τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Τάσο ΣΕ- 
ΧΙΩΤΗ την 23-9-1988.

Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο 
Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος κ. Ανδρέας ΚΑΛΟΓΕ- 
ΡΑΣ και ο Α’ Υπαρχηγός του Σώμα
τος Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης ΑΝΤΩ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε 
τον κ. Υπουργό για τους σκοπούς της 
Ένωσης, τις διάφορες δραστηριότη
τες και εκδηλώσεις που οργανώνει ή 
συμμετέχει, στα πλαίσια πάντα των 
σκοπών της που είναι καθαρά πολιτι
στικοί, όπως προβλέπεται και από το 
καταστατικό λειτουργίας της.

Ο κ. Υπουργός ευχαρίστησε το Δ.Σ. 
για την επίσκεψη και την ενημέρωσή 
του για τους σκοπούς της λειτουρ
γίας της Ένωσης και συνεχάρη θερ
μά όλους όσους συμμετέχουν στην 
Ένωση αστυνομικούς, στην ενέργεια 
ή σε αποστρατεία. Ευχήθηκε ακόμα 
ευόδωση των προσπαθειών τους που 
αποβλέπουν στη σύσφιγξη των σχέ
σεων όχι μόνο μεταξύ των αστυνομι
κών της χώρας μας, αλλά και των 
αστυνομικών των χωρών που μετέ

χουν στη δραστήρια διεθνή αυτή 
Ένωση.

Διαβεβαίωσε επίσης ο κ. Υπουργός 
το Δ.Σ. ότι το Υπουργείο είναι βοηθός 
και συμπαραστάτης τέτοιου είδους 
Ενώσεων που αποτελούν όχι μόνο το 
μέτρο σύγκρισης, αλλά προάγουν το 
πνεύμα αλληλοκατανόησης και 
φιλίας.

Τέλος ο κ. Υπουργός επεσήμανε 
ότι η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών 
έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στα 
μέλη της αστυνομικούς, εκτός από τη 
ψυχαγωγία των ιδίων και των οικογε
νειών τους, και τη βελτίωση της επαγ
γελματικής τους κατάρτισης, με τη 
συχνή επαφή με αλλοδαπούς συνα
δέλφους τους, την απόκτηση φιλικών 
σχέσεων με αυτούς και την ανταλλα
γή απόψεων και εμπειριών στην αν
τιμετώπιση θεμάτων του λειτουργή
ματος τους.

Η κατάλληλη καλλιέργεια των στοι
χείων αυτών θα βοηθήσει πάρα πολύ 
στην αποτελεσματικότερη καταπολέ- 
μηση της δ ιεθνούς εγκλη μ α τι
κότητας.

Το Δ.Σ. πριν γίνει δεκτό από τον κ. 
Υπουργό επισκέφθηκε τον Αρχηγό 
της Ελληνικής Αστυνομίας τον οποίο 
ενημέρωσε για τη λειτουργία της 
Ενωσης και τις διάφορες εκδηλώσεις 

που προγραμματίζει.

Ιδιωτική Αστυνομία
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Τά

σος Σεχιώτης απαντώντας πρόσφατα 
σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετι
κά με τις ληστείες που διαπράχθηκαν 
σε βάρος χρηματαποστολών της εται- 
ρίας«Γκρούπ 4» δήλωσε για τις ιδιω
τικές αστυνομίες τα εξής:

«Έδωσα εντολή να μελετηθεί το 
όλο θέμα των εταιριών ασφαλείας κα
θώς και των ιδιωτικών αστυνομικών. 
Θα γίνει σύγκριση του καθεστώτος 
που υφισταται στην Ελλάδα με το κα
θεστώς που υφίσταται σε άλλες χώ
ρες, προκειμένου ν’ ακολουθήσει η 
ανάλογη προσαρμογή. Ελπίζω ότι θα 
έχουμε γρήγορα τ ’ απαραίτητα στοι
χεία για να προ χωρήσουμε στη νο
μοθετική ρύθμιση του θέματος».

Ο κ. υπουργός πρόσθεσε πως σμμ- 
φωνα με όσα γνωρίζει, και στην Ευ
ρώπη το θέμα της Ιδιωτικής 
Αστυνομίας δεν έχει αντιμετωπισθεί, 
στις περισσότερες τουλάχιστον χώ
ρες, νομοθετικά.

Γ Ι Α Ν Ν Ε Ν Α  ι

Οπως κάθε χρόνο πραγματο
ποιήθηκαν στη Φούρκα Κόνιτσας 
εκδηλώσεις για να τιμηθεί η μνήμη 
των γυναικών της Πίνδου και όλων 
των ηρώων του 1940.

Κατά τη διάρκειά τους γίνεται 
αναπαράσταση της πορείας των 
ηρωικών Ελληνίδων κάθε ηλικίας, 
που φορτωμένες πολεμοφόδια και 
τροφές «σκαρφάλωναν» στα θουνά, 
φέρνοντας στους μαχητές και την 
ελπίδα και τη διαβεβαίωση για τον 
καθολικό αγώνα του λαού στα «με
τόπισθεν». Στις φωτογραφίες στι
γμιότυπα από τις τελετές όπου 
παραβρέθηκαν οι τοπικές αρχές και 
πολύς κόσμος από την γύρω περι
οχή·
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
jsmr

Χρήστος Βενιζέλος
Στα νησιώτικα ακρογιάλια με τα 

φτερά της φαντασίας

Θάλασσα, ουρανός λευκότητα, όπως μοναδικά απαν
τιέται σε κάθε νησιώτικο τοπίο, είναι η πηγή ξεκού

ρασης για τον 34 χρονο αστυνόμο β' Χρήστο Βενιζέλο. 
Και κατορθώνει με τη βοήθεια του ζωγραφικού του τα
λέντου να «ταξιδεύει» στα ελληνικά νησιά, αναπλάθον- 
τας εικόνες που τον εντυπωσιάζουν, κάρτες ή φωτο
γραφίες.

Γεννήθηκε το 1954 στη Χαλκίδα, υπηρετεί στο Σώμα 
από το 1972 και ανήκει στη δύναμη του Α.Τ. της γεννέ- 
τειράς του. Σπούδασε Νομικά στο Αριστοτέλειο Πανε
πιστήμιο Θεσ/νίκης και είναι παντρεμένος και πατέρας 
δύο παιδιών. Με αφοπλιστική ειλικρίνεια ομολογεί:

«Ο ελεύθερος χρόνος μου είναι απειροελάχιστος. Η 
οικογένεια και οι πολλαπλές υποχρεώσεις γεμίζουν όλη 
σχεδόν την ημέρα μου. Κι είναι πραγματικά λίγες οι στι- 
μές που, στο περιθώριο των υποχρεώσεων μου, μπορούν 
ν’ αφιερωθούν σε κάτι άλλο».

Αυτές τις ώρες επιστρατεύονται το τελλάρο και τα

χρώματα. Τι σημαίνει η ζωγραφική για τον αστυνόμο;
«Δεν μπορώ να δω σοβαρά και μακροπρόθεσμα τη 

σχέση μου με τη ζωγραφική. Έχω βέβαια ευχέρεια στο 
σχέδιο και στη χρήση των χρωμάτων. Πηγή έμπνευσης 
για μένα αποτελούν κάποιες φωτογραφίες που ανακα
λύπτω τυχαία σε περιοδικά ή βιβλία ή σε κάρτες ανα
μνηστικές και απεικονίζουν τη νησιώτικη ζωή. Με βάση 
αυτές ζωγραφίζω, σε φωτογραφικό στυλ, τη νησιωτική 
γραφικότητα.

Αυτό επιθυμώ προς το παρόν, με ξεκουράζει πολύ και 
δεν προγραμματίζω τίποτα καλύτερο.

Κάθε πίνακας μου τελειώνει μετά από αρκετό καιρό. 
Τα μέρη που ζωγράφισα μέχρι σήμερα δεν τα έχω δει 
στην πραγματικότητα. Είναι άγνωστοι για μένα τόποι 
που τους προσεγγίζω με τη φαντασία μου, τη ζωγραφι
κή και τις φωτογραφίες που βλέπω στα βιβλία».

Δύο δείγματα της δουλειάς του, το εκκλησάκι στην 
Πάρο και τους ψαράδες στη Μυτιλήνη φυλάξαμε σαν 
επίλογο της κουβέντας μας.



Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ι Τ Σ Α

Την ώρα του... ποτίσματος συν- 
ελήφθη από την Ασφάλεια ο 24χρο- 
νος χαοισοκαλλιεργητής Βασ. θρ ιγ
κός, στην περιοχή Δρέπανος της 
Ηγουμενίτσας. Τα «δέντρα» του. 
που είχαν φθάσει από 2 - 5  μέτρα 
ύψος ξεριζώθηκαν και καταστράφη
καν.

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο

Πουλούσε ναρκωτικές ουσίες χω
ρίς συνταγή γιατρού ο 33χρονος 
φαρμακοποιός Αλ. Κωτοάκης στο 
φαρμακείο του που βρίσκεται κοντά 
στο Αγρίνιο. Ο ίδιος και οι τρεις «πε
λάτες» του συνελήφθησαν επ' αυ- 
τοφώρω από την αστυνομία απο
γευματινή ώρα και στα χέρια των τε 
λευταίων βρίσκονταν, αγορασμένα 
ήδη, 15 φιαλλίδια με σιρόπια που 
περιείχαν ναρκωτικές ουσίες. Ο εισ
αγγελέας άσκησε δίωξη στον μεν 
φαρμακοποιό για εμπορία και στους 
υπόλοιπους για διακίνηση και εμπο
ρία ναρκωτικών.

Συνεχείς και έντονες προσπά
θειες καταβάλλει η Τροχαία Αγρί
νιου με στόχο να περιορίσει την 
κατάχρηση που κάνουν οι οδηγοί -  
ιδίως οι «μηχανόβιοι» -σ ε  ταχύτητα, 
θορύβους και τροχαίες παραβάσεις, 
απειλώντας όχι μόνο την ησυχία 
αλλά και τη σωματική ακεραιότητα 
των συμπολιτών τους. Για την επιτυ
χία της εκστρατείας αυτής είναι 
απαραίτητη φυσικά η βοήθεια και η 
συμπαράσταση των συμπολιτών της.

Π Ρ Ε Β Ε Ζ Α

Εμπορος -  καλλιεργητής· ινδικής 
κάνναβης, ο 33χρονος Βασίλης Ζή
σης συνελήφθη επ' αυτοφώρω να 
ποτίζει 31 χασισόδεντρα ύψους 6 
μέτρων στο χωριό Καστροσυκιά της 
Πρέβεζας.

Γ Ι Α Ν Ν Ι Τ Σ Α

Κατεργασμένο χασίς σε πλακίδιο 
-  σε μικρή ποσότητα -  κατείχε 
43χρονος εργάτης στα Γιαννιτσά 
που συνελήφθη από την Αστυνομία.

Δ Ρ Α Μ Α

Πριν 15 και πλέον μήνες, στις 11 
το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου 
(19-4-1987), δολοφονήθηκε στο μικρό 
παλιό και σχετικά απομονωμένο, 
σπίτι της πλάι στο βυζαντινό τείχος 
της Δράμας η Ιωάννα Γιάγκου, 79 
χρόνων, χήρα, που ζούσε εκεί ολο
μόναχη. Η άτυχη γυναίκα έφερε ρή
ξη καρδιάς και αορτής, κατάγματα 
πλευρών και στέρνου, τραύματα στο 
πρόσωπο και σημάδια στραγγαλι
σμού που αποδείκνυαν ότι ενώ βρι
σκόταν στο κρ εβ ά τι της 
συμπιέσθηκε από το βάρος άλλου α
τόμου που βρισκόταν πίσω της με α
π οτέλεσμα να προκληθούν τα 
κατάγματα που επέφεραν ρήξη καρ
διάς και οδήγησαν στον θανατά της. 
Οι πρώτες αστυνομικές έρευνες δεν 
οδήγησαν στον εντοπισμό του δρά
στη. Σ’ όλο το χρονικό διάστημα που 
μεσολάβησε το Τμήμα Ασφάλειας 
Δράμας δεν σταμάτησε να συλλέγει 
στοιχεία για το ανεξιχνίαστο αυτό, 
έγκλημα που όλες οι ενδείξεις μαρ
τυρούσαν ότι δεν είχε σεξουαλικά ε
λατήρια αφού ο δολοφόνος είχε 
αναστατώσει όλο το σπίτι, ψάχνον
τας προφανώς για χρήματα. Ένα α
κόμα σοβαρό στοιχείο ήταν το 
γεγονός πως ο δολοφόνος δεν είχε 
παραβιάσει την πόρτα του σπιτιού 
που πάντα η γριούλα διπλοκλείδω
νε πριν κοιμηθεί. Αυτό σήμαινε πως 
ο δράστης ήταν ή οικείο πρόσωπο ή 
άνθρωπος που την είχε πείσει να 
τον εμπιστευθεί. Τον Απρίλιο η Α
στυνομία επικέντρωσε την προσοχή 
της στον λαχειοπώλη που συχνά 
πουλούσε λαχεία στην Γιάγκου και 
ανακάλυψε πως ήταν ο Ιθχρονος 
τσ ιγγάνος Θεόδωρος Γιαννακόπου- 
λος, άνεργος, κάτοικος Δράμας. Ο ύ
ποπτος όμως βρ ισκόταν σ τις  
φυλακές Κομοτηνής από τις 3-11.-87 
καταδικασμένος για κλοπές. Την ε
πομένη της απόλυσής του 18-7-1988 
πήγε στο Στρατολογικό Γ ραφείο 
Δράμας για  κάποια υπόθεσή του και 
εκεί τον περίμεναν οι αστυνομικοί 
για  να τον οδηγήσουν στην Ασφά
λεια. Ο νεαρός δολοφόνος ομολόγη

σε αμέσως το έγκλημά του, το 
περιέγραψε με κάθε λεπτομέρεια 
και αποκάλυψε σαν συνένοχο τον Α
θηναίο Χουσεΐν, ετών 21, τσιγγάνο 
από την Κρύα Βρύση Γιαννιτσών. Ο 
τελευταίος συνελήφθη και επίσης ο
μολόγησε. Ο Γιαννακόπουλος που
λούσε λαχεία στην γριούλα που 
όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε πολλές 
φορές του είχε προσφέρει φαγητό 
γ ι ’ αυτόν και τ ’ αδέλφια του και τον 
αντιμετώπιζε πάντα με στοργή. Ακό
μα, υποστήριξε, πως δεν ήθελε να 
της κάνει κακό αλλά βρισκόταν εκεί
νη την ώρα κάτω από την επήρεια υ
πνωτικών φαρμάκων. Από το μικρό 
πάνινο πουγκί που είχε επάνω της 
η γριούλα πήρε 11.000 δραχμές - ό
σες υπήρχαν εκεί - πριν φύγει από 
το σπίτι. Η διαλεύκανση της υπόθε
σης προκάλεσε ανακούφιση στους 
κατοίκους της πόλης και της γύρω 
περιοχής που είχαν συγκλονιστεί 
από τη δολοφονία της ηλικιωμένης 
ανυπεράσπιστης γυναίκας.

Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο

Συνελήφθη στο Αγρίνιο από αστυ
νομικούς του Τμήματος Ασφαλείας 
ο Κων/νος Στούμπος κάτοικος Αγίου 
Κων/νου που διατηρούσε και καλ
λιεργούσε στη βεράντα του σπιτιού I 
του, μέσα σε γλάστρες - δοχεία. 24 ί 
δενδρύλλια ινδικής κάνναβης ύψους 
0,50 μ. Σε έρευνα που έγινε στην συ
νέχεια στο σπίτι του βρέθηκαν ακό
μα και κατασχέθηκαν 200 γραμμάρια 
αποξηραμένο χασίς.

Παρέδωσε σε Πρατήριο καυσίμων 
στο Ρίβιο Βάλτου 4.100 λίτρα πετρε
λαίου αντί 6.100 λίτρων που έπρεπε 
να παραδώσει, ο οδηγός βυτιοφό
ρου υγρών καυσίμων, Λ. Παππάς 53 
χρόνων. Αστυνομικοί της Αγορανο
μίας Αγρίνιου έκαναν έλεγχο την ί
δ ια  μέρα σ τις  αποθήκες του 
βυτιοφόρου και βρήκαν την επί πλέ
ον ποσότητα πετρελαίου, με αποτέ
λεσμα τη σύλληψη του οδηγού.

-X--X--X-

Το Τμήμα Αγορανομίας μέσα σε 
μια και μόνο μέρα εντόπισε τέσσε
ρις περιπτώσεις αισχροκέρδειας, τις 
τρεις από καταστηματάρχες περιο- * 
χής όπου γινόταν θρησκευτική πα- 
νήγυρι, στο Δοκίμι Τριχωνίδας και 
την τέταρτη από καταστηματάρχη 
στο Ντουγρί της ίδιας περιφέρειας.
Ολοι ανεξαίρετα πουλούσαν με κα- 
πέλλο που έφθανε απο 45 μέχρι και 
310 δραχμές, για διάφορα είδη, (κυ
ρίως μπύρα, αρνί ψητό, καφέ).
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Γ Ι Α Ν Ν Ε Ν Α ★  ★  1*

Συνολικά αναβαθμισμένο το έργο 
της Αστυνομίας στα Γιάννενα προ- 
καλεί τα ευμενή σχόλια του τοπικού 
Τύπου. Καθημερινή εφημερίδα της 
πόλης αναφέρεται σε συγκεκριμένα 
περιστατικά που δείχνουν από τη 
μιά πλευρά την ευγένεια με την ο
ποία αντιμετωπίζει η τοπική αστυνο
μία τους παραβάτες του νόμου αλλά 
και την ταυτόχρονη αποτελεσματι- 
κότητα σε όσους δεν διστάζουν να 
παρανομούν συστηματικά ή σκόπι
μα. Συγκεκριμένα πριν λίγο καιρό 
κάποιοι νεαροί σταμάτησαν τα μεσά
νυχτα σε δρόμο της πόλης δύο κο
ρίτσια που ήταν σε μοτοποδήλατο 
και παριστάνοντας τους αστυνομι
κούς θέλησαν να τις ελέγξουν, δια
φορετικά «θα τις οδηγούσαν στο 
αυτόφωρο», όπως είπαν. Ό ταν ο 
στόχος των νεαρών δεν πέτυχε έ- 
σπευσαν να εξαφανισθούν. Ύστερα 
από κεραυνοβόλο ενέργεια της Α
σφάλειας οι νεαροί εντοπίστηκαν 
και οδηγήθηκαν... εκείνοι στο αυτό
φωρο. Σ’ ένα δεύτερο περιστατικό 
νεαρός «καμικάζι» πέρασε σαν «βο
λίδα» από την κεντρική πλατεία ανε
βαίνοντας τη λεωφόρο Δωδώνης. 
Πίσω του έσπευσε ψύχραιμος από 
το ύψος των Δικαστηρίων ένας τρο
χονόμος που τον έφθασε κοντά στο 
«Ξενία» αναπτύσσοντας μεγαλύτε
ρη ταχύτητα. Εκεί ο κόσμος που 
συγκεντρώθηκε αποδοκίμασε το νε
αρό για την επικίνδυνη οδήγηση και 
τους θορύβους που προκαλούσε, 
ενώ ο αστυνομικός έκανε τη δουλειά 
του με απόλυτη ευγένεια.

Αυτά και άλλα πολλά περιστατικά 
σωστής και άμεσης εφαρμογής του 
Νόμου έχουν δημιουργήσει αίσθημα 
ασφάλειας στους πολίτες και περιό
ρισαν σημαντικά παραβιάσεις που 
το διατάρασσαν πριν, έστω και στο 
απειροελάχιστο.

Ν ΕΑ  Α Π ’ ΟΛΗ

,1

ΕΛΛΑΔΑ

ΤΗΝ

αυτό κατέληγε σε ξέφωτο το οποίο 
είχε μετατρέψει σε πρόχειρο συνερ
γείο αποσυναρμολόγησης μοτοπο
δηλάτων και μοτοσυκλετών που 
έκλεβε από διάφορα σημεία της πε
ριοχής. Σε απόσταση 350 μέτρων και 
πάντα με τον ίδιο τρόπο κατασκεύα
σε κρυψώνα που του χρησίμευε σαν 
κατάλυμα. Η ανακάλυψη του κρη
σφύγετου και η σύλληψη του ιδιο
κτήτη αποκάλυψαν και «τα 
υπάρχοντα» στους μυστικούς χώ
ρους του πρώτου: ένα Σι-Μπί, μια ά
δεια  οδήγησης και το δελτ ίο  
ταυτότητας του Α.Κ. που είχε κλέψει 
ο Καραγιώργος από σταθμευμένη 
μπετονιέρα στο Αγρίνιο, μια κεραία 
Σι-Μπί, μια μπαταρία αυτοκινήτου, 
διάφορα εξαρτήματα μοτοποδηλά
του, μια στολή βατραχανθρώπου, 
φακό, κλειδιά, ένα δίκυκλο μοτοπο
δήλατο, μία πινακίδα κυκλοφορίας 
μοτοποδηλάτου, ένα κασετόφωνο 
αυτοκινήτου και ένα φορητό ραδιό
φωνο, όλα κλεμμένα από συνεργεία 
αυτοκινήτων ή σταθμευμένα οχήμα
τα στο Αγρίνιο και τη γύρω περιοχή.

Την ώρα της σύλληψης οι αστυνο
μικοί βρήκαν επάνω του μαχαίρι με 
λεπίδα 16 εκατοστών με το οποίο ο 
δράστης είχε τραυματίσει συγχω
ριανό του πριν τέσσερις μήνες.

Λ Ο Υ Τ Ρ Α Κ Ι

Σε μαντρωμένο οικόπεδο στο 
Λουτράκι καλλιεργούσε χασίς ο 
37χρονος Θανάσης Παπαδημητρίου. 
Ό ταν τα δενδρύλλια έφθασαν τα 2 
μέτρα ύψος και ήταν έτοιμα για συγ
κομιδή αστυνομικοί του AT. έβαλαν 
τέρμα στη δράση του και κατάσχε
σαν τα φυτά.

Κ Ο Ρ ΙΝ Θ Ο Σ

Το πρώτο τετράμηνο του 1988 -  
στα πλαίσια των επαφών που έχει 
ξεκινήσει η Τροχαία με τα Σχολεία 
για την ενημέρωση των μαθητών 
γύρω από θέματα κυκλοφοριακής 
αγωγής -  αξιωματικοί του Τμήματος 
επισκέφθηκαν τα Δημοτικά Σχολεία 
της περιοχής Κόρινθου -  Λουτρα
κιού και ανέπτυξαν το θέμα "Οδική 
Ασφάλεια του Παιδιού -  Μαθητή- . 
Παράλληλα με τις διαλέξεις έγινε 
και προβολή φωτεινών διαφανείων 
(σλάϊτς). μοιράστηκε φυλλάδιο με 
συμβουλές προς τους μαθητές και 
λύθηκαν με διάλογο τυχόν απορίες 
τους.

Π Υ Λ Ο Σ

Φυτεία με 128 χασισόδεντρα είχε 
δημιουργήσει στην αγροτική θέση 
Αγγινάρες της κοινότητας Κυνηγός 
Πυλίας ο 73χρονος Σταύρος Σπυρό- 
πουλος. Αστυνομικός του Τμήματος 
Πύλου με επικεφαλής τον διοικητή 
του, έκαναν έφοδο στη φυτεία και 
συνέλαβαν τον ηλικιωμένο «καλ
λιεργητή» την ώρα που πότιζε τα 
δενδρύλλια.

Μ Ε Σ Ο Λ Ο Γ Γ Ι

Συνελήφθη από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, 
ύστερα από μακρόχρονη επίμονη 
προσπάθεια, μέσα σε δασώδη δύ
σβατη περιοχή της κοινότητας Α
γίου Ηλία, ο 23χρονος Στέφανος Π. 
Καραγιώργος, κάτοικος Νεοχωρίου, 
φυγόποινος και δράστης πολλών 
κλοπών. Στην περιοχή αυτή είχε «κα
τασκευάσει» προσεκτικά το κρησφύ
γετό του, διανοίγοντας τούνελ 70 
μέτρων μέσα στο δάσος. Το τούνελ

Χιλιάδες οι παραθεριστές στη 
γραφική λουτρόπολη τους θερινούς 
μήνες. Στην προσπάθεια του να τους 
προστατεύσει από ασυνείδητους ε
πιχειρηματίες και κάθε λογής κίνδυ
νο το Α.Τ.Τ. Λουτρακιού οργανώνει 
συνεχώς εξορμήσεις και ελέγχει κά
θε παράβαση. Μέσα σ’ ένα ΙΟήμερο, 
ελέγχθηκαν 120 καταστήματα και 
μηνύθηκαν 80 για υπερβολικό κέρ
δος. Σε 25 κέντρα διασκέδασης τα 
μεγάφωνα ήταν σε πολύ υψηλή έν
ταση και, 35 δίκυκλα ακινητοποιήθη- 
καν για υπερβολικό θόρυβο ενώ σε 
άλλα βεβαιώθηκαν άλλες παρα
βάσεις.

Θ Η Β Α

Περισσότερα από 700 δενδρύλλια 
χασίς ύψους 1 μέτρου εντοπίστηκαν 
από την Ασφάλεια της Θήβας στην 
περιοχή Θυροστίδα, 30 χιλιόμετρα 
ανατολικά της πόλης. Οι έρευνες για 
τον εντοπισμό και τη σύλληψη των 
καλλιεργητών δεν έφεραν κανένα α
ποτέλεσμα και πιθανά πρόκειται για 
αυτοφυή δενδρύλλια, που όμως ξε
ριζώθηκαν και καταστράφηκαν.
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ΛΑΚΩΝΙΑ

Η συστηαατική και συνεχής παρα
κολούθηση του 37χρόνου χασισοκαλ- 
λιεργητή, εξουδετέρωσε το πραγμα
τικά σατανικό σχέδιό του με το οποίο 
σκόπευε όχι μόνο να διαφύγει της 
προσοχής των αστυνομικών αρχών 
αλλά και να προωθήσει ανενόχλητος 
το «πολύτιμο» προϊόν του στους «εν- 
δ'αφερόμενους». Μετά από κοινή 
προσπάθεια του Τμήματος Ασφα
λείας Σπάρτης και του Τμήματος Τά
ξης Μολάων εντοπίστηκε και συνελή- 
φθη στην αγροτική περιοχή «Μαγγα- 
νέϊκο» της κοινότητας Πακίων ο 
Ιωάννης Μπραντίτσας, αγρότης, μέ
σα στην μεγάλη χασισοφυτεία που ο 
ίδιος είχε δημιουργήσει και αναπτύ- 
ξει με πραγματικά «αριστοτεχνικό 
τρόπο». Είχε ξελογγώσει έκταση ενός 
περίπου στρέμματος στο κέντρο απο
μακρυσμένης και δύσβατης τοποθε
σίας που γύρω-γύρω είχε λόφους 
«φαλακρούς». Έτσι μπορούσε ο ίδιος 
να βλέπει από μακρυά το παραμικρό 
που γινόταν στη φυτεία. Το δίκτυο άρ
δευσής της ήταν επίσης αριστοτεχνι
κά στημένο. Με λάστιχα μήκους πολ
λών μέτρων (περίπου 1.000) μετέφε
ρε νερό από το κτήμα του αδελφού 
του που βρισκόταν δίπλα Το πότισμα 
γινόταν με την τελευταία λέξη της... 
επιστήμης, τεχνητή βροχή κ.λ.π. Ακό- 
0Q χρησιμοποιούσε φυτοφάρμακα, 
δοχεία των οποίων βρέθηκαν στο χώ
ρο της φυτείας. Για να πετύχει μεγα
λύτερη και «ποιοτικότερη» απόδοση

ΝΕΑ ΑΓΓ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΜ
στο «χωράφι» του ξερίζωσε τα «αρσε
νικά» φυτά ινδικής κάναββις που θε
ωρούνται πως δεν παράγουν «καλό 
προϊόν». Γύρω στο Μάρτιο -  και 
αφού πρώτα έσπειρε σπόρους χασίς 
σε ειδικά συσκευασμένα σακουλάκια 
— μεταφϋτευσε τα μικρά φυτά στο 
χωράφι. Ήταν 220 περίπου δενδρύλ
λια που με τη σωστή περιποίηση ανα
πτύχθηκαν γρήγορα. Στη συνέχεια, 
με την αφαίρεση των «αρσενικών», 
απέμειναν 162 φυτά. Οι αστυνομικοί 
μέσα σε συνθήκες αφόρητου καύσω
να παρακολουθούσαν τη φυτεία κα
τά ομάδες τριμελείς που συμμετείχαν 
2 άνδρες της Ασφάλειας και 1 του 
τμήματος τάξης. Κάθε ομάδα αναλάμ
βανε τη «φύλαξη» επί συνεχή 3ήμερα, 
μέσα σε πραγματικά δύσκολες και 
εξοντωντικές συνθήκες. Οι προσπά- 
θειές τους «καρποφόρησαν» όταν κά
ποιο βραδάκι ο καλλιεργητής πήγε

Τα δενδρύλλια και τα υπόλοιπα «σύνεργα» 
του καλλιεργητή στο Αστυνομικό Τμήμα 
Μολάων.

στο χωράφι να ποτίσει. Εκεί τον συ
νέλαβαν επ’ αυτοφώρω και ομολόγη
σε την πράξη του με όλες τις λεπτο- 
μέρειές τους. Μαζί με τα 162 δέντρα 
που είχαν φθάσει πάνω από 2,50 μέ
τρα ύψος και βάρος 600 κιλά, βρέθη
καν στο χωράφι αλλά 45 δενδρύλλια 
αποξηραμένα, 11 γραμμάρια χασίς, 1 
δέσμη τσιγαρόχαρτα των 5 φύλλων, 
3 ξύλινα τελάρα, λάστιχα άρδευσης 
μήκους 200 μέτρων, 2 μπουκάλια με 
φυτοφάρμακα γεμάτα και 1 άδειο, 43 
σιδερόβεργες μήκους 1,60 μέτρων η 
κάθε μία και 2 αξίνες. Πολλά από αυ
τά παρέδωσε ο ίδιος ο δράστης μετά 
την ομολογία του. Ακόμα αποκάλυψε 
στην προανάκριση ότι είχε καλλιερ
γήσει μικρές ποσότητες δενδρυλλίων 
κατά τα έτη 1986 και 1987 σε άλλη 
αγροτική περιοχή των Μολάων (2 και 
17 φυτά αντίστοιχα). Επί πλέον ισχυ- 
ρίσθηκε πως από 15ετίας είναι ο ίδιος 
χρήστης χασίς. Τέλος προσθέτουμε 
πως τα δενδρύλλια θα ωρίμαζαν πλή
ρως δύο περίπου μήνες μετά αποδί
δοντας 200 κιλά καθαρό χασίς αξίας 
άνω των 30.000.000 δραχμών. Η επι
τυχημένη αστυνομική επιχείρηση εμ
πόδισε το σχέδιο του Μπραντίτσα και 
τη διοχέτευση του προϊόντος στην 
αγορά. Γ ια το υλικό, φωτογραφικό και 
πληροφοριακό, ευχαριστούμε θερμά 
τον διοικητή του Τ.Α. Σπάρτης που 
μαζί με τον διοικητή του Τ.Τ. Μολά
ων και την συμβολή του υποδιοικητή 
του Τ.Α. είχαν την εποπτεία της επι
χείρησης, με συνεχή γνώση και του 
Α.Δ. Λακωνιπρ
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Η πληροφορία για την ύπαρξη χα
σισοφυτείας έφθασε στην Ασφάλεια 
Ηρακλείου στις αρχές του καλοκαι
ριού και ανέφερε ότι ανήκε σε τρία 
άτομα. Η αστυνομία την ανακάλυψε 
αμέσως μέσα σε πορτοκαλεώνα βά
θους 300 μέτρων στην περιοχή Πλα- 
τανάκι κοντά στο Παλιόκαστρο. 
Βρισκόταν στο κάτω μέρος του χω
ραφιού, κρυμμένη προσεκτικά, και 
ποτιζόταν από τις προεκτάσεις των 
αυλακιών από τα οποία ποτίζονταν 
και οι πορτοκαλιές. Το κτήμα ανήκε 
στο Παντελή Λεβεντάκη πόυ είχε α
παγορεύσει να πηγαίνει εκεί η οικο- 
γ ένε ιά  του. Φυσικά, η 
παρακολούθηση της φυτείας έγινε 
συστηματικά και μυστικά. Ήταν φα
νερό πως οι ιδιοκτήτες της περι
ποιούνταν τα φυτά, με συχνό 
πότισμα, βοτάνισμα κ.λπ. Ένα από
γευμα οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν 
στην είσοδο του κτήματος το αυτο
κίνητο του Νίκου Πετράκη 42 χρό
νων γνωστού σαν «Ινδιάνου» ή 
«μακρυμμάλη», τοποθετημένο κάθε
τα στο δρόμο - 1500 μέτρα από το 
κτήμα - προφανώς για να κλείσει την 
κυκλοφορία ώστε να μην πλησιάσει 
άλλο αυτοκίνητο. Έρποντας μέσα 
στον πορτοκαλεώνα οι αστυνομικοί 
έφθασαν στη χασισοφυτεία και ε ί
δαν τον Πετράκη να μυρίζει το χα- 
σίς. Οταν εκείνος άκουσε βήματα 
μονολόγησε δυνατά «ήρθαν τ ’ αφεν
τικά». Η συνέχεια προβλέπει: τη 
σύλληψη του Πετράκη που στο αυ
τοκίνητό του βρέθηκε ένα ζευγάρι 
μαγνητικά ζάρια και ένας μαγνήτης. 
Λίγο αργότερα συνελήφθη και ο Π. 
Λεβεντάκης 45 χρόνων, ιδιοκτήτης 
του κτήματος και ο 41χρονος Μιχά- 
λης Δαμανάκης, κάτοικοι και οι δύο 
Ρογδιάς. Στο χώρο της φυτείας βρέ
θηκε ακόμα εκτός από τα 40 δεν 
δρύλλια χασίς - πιθανά ότι απέμεινε 
από μεγαλύτερη φυτεία - ένα τελά
ρο που περιείχε φύλλα χασίς βά
ρους 1.380 γραμμαρίω ν 7 
αποξηραμένα μεγάλα δενδρύλλια 
και μια σακούλα με λίπασμα ταχείας 
ανάπτυξης.

Και οι τρεις συλληφθέντες ανα- 
κρινόμενοι δήλωναν άγνοια για τον 
ιδιοκτήτη της φυτείας. Στην κατοχή 
του Δαμανάκη δεν βρέθηκε κανένα 
αντικείμενο που να τον ενοχοποιεί 
- προς το παρόν - για τη συγκεκρι
μένη υπόθεση. Αντίθετα βρέθηκαν 
στο σπίτι του: άλλο ένα ζευγάρι μα- 
γνητικά ζάρια, μιά πλαστική θήκη 
φυσιγγίων με κάλυκες περιστρόφου 
και φυσίγγια, ένα αυτόματο στιλέτο 
μήκους λεπίδας 17 cm, και 2 μαχαί

ρια με μήκος λεπίδων 14 και 18 εκα
τοστά. αντίστοιχα, 3 φυσίγγια και 
ένα κάλυκα τουφεκιού.

ΤΡΙΠΟΛΗ

Σε 25 πρόβατα... επικεντρώθηκε 
το ενδιαφέρον του 59χρονου κτηνο- 
τρόφου Δ. Προύτσου από το χωριό 
Λουκά. Από αυτά τα 18 ανήκουν 
στον Β. Μήτσουλα και τα 7 στον Δ. 
Κούσιουλα. Μετά την κλοπή τους η 
Ασφάλεια Τρίπολης συνέλαβε τον 
Προύτσο και βρήκε τα 15 από τα 
κλεμμένα πρόβατα. Αναφέρουμε 
πως η συνολική αξία τους ανερχό
ταν σε 750.000 δραχμές.

ΠΕΛΛΑ

Λίγο πριν νυχτώσει συνελήφθη επ’ 
αυτοφώρω στην αγροτική περιοχή 
Κόπρενα Μεσημεριού Πέλλας ο 
32χρονος γεωργός Νικόλαος Κατι- 
καρίδης να καλλιεργεί μέσα σε α
γρόκτημα του με ακτινίδια 25 φυτά 
χασίς ύψους μέχρι και 1.20 μ. Την 
ώρα της σύληψης ο Κατικαρίδης πό
τιζε και περιποιόταν τα φυτά.

★  ★  ★

Σε φυτώριο χασισόδεντρων είχαν 
μετατρέψει την οροφή σταβαλαπο- 
θήκης στα Εσώβαλτα Πέλλας δύο 
νεαροί αγρότες που έγιναν αντιλη
πτοί και πιάστηκαν από αστυνομι
κούς της Κρύας Βρύσης. Δράστες 
οι: I. Τίκος 22 χρόνων και Χρ. Μαλο- 
γιάννης 23 χρόνων και «προϊόν εγ 
κλήματος» 48 φυτά χασίς ύψους 
10-40 εκ. μέσα σε σακουλάκια 
νάϋλον.

★  ★  ★

Με 130 κλεψίτυπες και πλαστές 
κασσέτες βρέθηκαν από αστυνομι
κούς του Α.Τ. Αριδαίας και συνελή- 
φθησαν οι Δ. Τριτικάκης 44 χρόνων, 
Σ. Παπαδημητρίου 25 χρόνων, X. 
Δούδης 24 χρόνων, Τρ. Αζναουρίδης

36 χρόνων - όλοι έμποροι - και ο 
27χρονος βιβλιοπώλης Ιωανν. Κυ- 
ριακίδης. Τις κασσέτες κατείχαν και 
πουλούσαν στο κοινό.

★  ★  ★

Πολλαπλοί έλεγχοι γίνονται απο 
όλες τις Α. Δ/νσεις και τα αρμόδια 
Τμήματά τους, ιδιαίτερα, τους θερι
νούς μήνες για όσους οδηγούν α
πρόσεκτα και θορυβούν ή για όσους 
κερδοσκοπούν σε βάρος του κατα
ναλωτικού κοινού. Ετσι και η Α.Δ. 
Πέλλας πραγματοποίησε έκτακτο έ
λεγχο σε καταστήματα ηλεκτρονι
κών παιχνιδιών της περιφέρειάς της 
και εντόπισε 11 παραβάσεις. Επίσης 
το Τμήμα Τροχαίας Έδεσσας πραγ
ματοποίησε εξόρμηση για την κατα
στολή των ενοχλητικών θορύβων 
που προκαλούν μοτοσυκλέτες και 
μοτοποδήλατα σε συνεχή βάση, βε
βαιώνοντας 22 παραβάσεις και 
συλλαμβάνοντας 8 άτομα. Τέλος ε
λέγχους διενεργεί και η Αγορανομι- 
κή Ομάδα του Α.Τ.Τ. Έδεσσας σε 
διάφορα καταστήματα της πόλης. Η 
τελευταία εξόρμηση «βεβαίωσε» 10 
παραβάσεις, για υπερβολικό κέρδος 
κυρίως, μέσα σ’ ένα και μόνο 
τριήμερο.

ΧΑΝΙΑ

Κύκλωμα εμπόρων ναρκωτικών, 
νεαρών στην ηλικία, εξαρθρώθηκε 
από την Ασφάλεια Χανιών. Οι δρά
στες κάτοικοι Αθηνών και Τρικάλων 
πουλούσαν μεγάλες ποσότητες η
ρωίνης σε Χανιώτες κι αυτοί με τη 
σειρά τους έκαναν χρήση ή τη μετα
πουλούσαν. Εγκέφαλος του κυκλώ
ματος ήταν ο 24χρονος Παναγιώτης 
Μαυράκης από την Αγ. Βαρβάρα Ατ
τικής, που με τη βοήθεια του συνο
μηλίκου του Φώτη Γερογιάννη από 
τα Τρίκαλα και του 30χρονου Δημή- 
τριου Μέγα από το Αιγάλεω πουλού
σαν-25-30 γραμμάρια ηρωίνης σε 
άτομα που διέμεναν στα Χανιά, και 
συμμέτοχοι οι Αντ. Ντουντουνάκης, 
Νικ. Κοντορινάκης, Κων. Σπετσάκης, 
Γεωργ. Καραχάλιος, Εμ. Βλαζάκης, 
Κων. Πατεράκης, Χρ. Μουμποτ- 
ζόγλου.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ *
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Το κακάο ήταν «λευκός θάνα
τος»

Συνελήφθησαν μόλις έφθασαν 
από την Ταϊλάνδη ζευγάρι Γάλλων 
εμπόρων ηρωίνης με 2.700 γραμμά
ρια «λευκού θανάτου» που μετέφε
ραν.

Πρόκειται για τον Πατρίκ Μπατίστ 
Αμιόντ 33 χρόνων και τον Αλέν Βολ- 
νιεβίτς 30 χρόνων. Αξιωματικοί της 
δίωξης λαθρεμπορίου μετά από 
πληροφορίες που είχαν ότι δυο Γάλ
λοι διακινούσαν μεγάλες ποσότητες 
ηρωίνης από την Ταϋλάνδη προς 
χώρες της Δ. Ευρώπης έκαναν 
έλεγχο των αποσκευών και βρήκαν 
την ηρωίνη που είχαν μαζί τους οι 
Αμιόντ και Βολνιεθίτς. Η ηρωίνη 
ήταν αρίστης ποιότητας και βρισκό
ταν επιμελώς κρυμένη σε κουτί με

κακάο και στα ηχεία ραδιοκασετό
φωνου.

Οι δυο Γάλλοι ταξίδευαν από την 
Ταϋλανδη στο Παρίσι. Ξέροντας 
όμως ότι οτο Ορλί (το παρισινό αε
ροδρόμιο) γίνετα ι σχολαστικός 
έλεγχος στους επιβάτες που έρχον
ται από την Ασία και υποτυπώδης σε 
όσους έρχονται από την Ευρώπη, 
διάλεξαν για ενδιάμεσο σταθμό 
τους την Αθήνα.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αν- 
δρών της δίωξης ναρκωτικών η αξία 
της ηρωίνης που προσπάθησαν να 
περάσουν οι δυο Γάλλοι ξεπερνά τα 
55.000.000 δραχμές. Ακόμη όπως 
ομολόγησαν κατά τη διάρκεια της 
ανάκρισης έχουν κάνει κΓ άλλες 
φορές κατά το παρελθόν παράνομη 
εισαγωγή ηρωίνης μεταφέροντας 
συνολικά πάνω από 10 κιλά «λευκό 
θάνατο».

Ειδικότητα στα βενζινάδικα

Η τρίτη ήταν και η φαρμακερή λη
στεία για νεαρό ληστή αφού η αστυ
νομία έθεσε τέρμα στην καριέρα του 
συλλαμβάνοντάς τον. Το συμβάν 
έλαβε χώρα στην περιοχή του Λευ
κού Πύργου Θεσσαλονίκης κι έχει 
ως εξής:

Ο Πλάτωνας Μποζαζίδης κάτοικος 
Καλαμαριάς πήγε με μοτοσικλέτα 
μικρού κυβισμού στο βενζινάδικο 
του Νικολάου Μπατζή στην οδό Μο
ναστηριού 118 και απειλώντας τον 
υπάλληλο του πρατηρίου Πέτρο 
Τέλκη 55 χρόνων με ένα κομμάτι 
τζάμι ζήτησε να του παραδώσει τις 
εισπράξεις. Ακολούθησε συμπλοκή 
κατά την οποία ο Μποζατζίδης εξ

ουδετέρωσε τονΤελκή χωρίς να τον 
τραυματίσει και πήρε από το ταμείο 
3.500 δραχμές. Στη συνέχει ο Τελ- 
κής εδοποίησε την Αμεσο Δράση. Οι 
αστυνομικοί συνέλαβαν τον Μποζά- 
τζίδη μετά από αναζήτηση μιας ώρας 
περίπου στην περιοχή του Λευκού 
Πύργου και τον οδήγησαν στο κτίριο 
της ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Ο Μποζατζίδης ομολόγησε ότι η 
ληστεία αυτή ήταν η τρίτη σε σειρά 
της ημέρας. Οι δυο άλλες απόπειρες < 
για ληστεία που έκανε είχαν στό
χους επίσης βενζινάδικα, πλην όμως 
«απέβησαν άκαρπες.

Εμπόριο χασίς

Συνελήφθη τριμελής σπείρα που 
διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρ
κωτικών. Πρόκειται για τον ανθυπα- 
στυνόμο Παναγιώτη Κουτρούλη του 
Γεωργίου 31 χρονών, τον Ευστάθιο 
Κων/νου Ζερβουδάκη 33 χρονών ιδιο
κτήτη πλοιαρίου και τον Ευτύχιο Μα- 
νωλαράκη 35 χρονών ιδιοκτήτη 
«ντίσκο».

Ο Κουτρούλης και ο Ζερβουδάκης 
συνελήφθησαν στη λεωφόρο 
Κων/νου στην Αθήνα ενώ μετέφεραν 
με το αυτοκίνητο του πρώτου πλάκες 
χασίς που είχαν παραλάβει από την 
αποθήκη της «ντίσκο» «Κλαμπ 22» 
ιδιοκτησίας του Μανωλαράκη.

Συνολικά στο αυτοκίνητο και τη 
«ντίσκο» βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 
32 κιλά χασίς σε πλάκες.

Ο ανθυπαστυνόμος ετέθη αμέσως 
σε διαθεσιμότητα με εντολή του Γεγ- 
κού Γραμματέα του Υ.Δ.Τ. ενώ η ει
σαγγελία Αθηνών άσκησε δίωξη 
εναντίον των κατηγορουμένων για 
«εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά 
ναρκωτικών ουσιών».
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Το « μ υ σ τ ικ ό »  β ρ ισ κ ό τ α ν  στ ις  
τ σ α γ ι έ ρ ε ς .

Μέσα σε δύο μπρούτζινες τσαγιέ
ρες είχαν τοποθετηθεί προσεκτικά 
2,4 κιλά υγροποιημένης ηρωίνης, 
κολλημένης στα τοιχώματα, όπου 
στη συνέχεια στερεοποιήθηκε. 
Αφετηρία του «εγχειρήματος» 
μεταφοράς ήταν η Βομβάη και 
τέρμα θα ήταν το Αμβούργο -  μέσω 
Αθήνας και Βαρκελώνης. Δυστυχώς 
για τους οργανωτές της «σκάλω
σαν» στην Αθήνα όπου συνελήφθη 
από αστυνομικούς, στο ανατολικό 
αεροδρόμιο, ο 33χρονος Αφγανός 
έμπορος Ακμπάρ Λουντίν Μοχάμαντ 
και ανακρινόμενος κατονόμασε σαν 
προμηθευτή του κάποιον Μοχάμαντ 
Τζέα. Στους αστυνομικούς της Δίω
ξης Ναρκωτικών έκανε ιδιαίτερη εν
τύπωση η άριστη ποιότητα της ηρωί
νης που είχε μαύρο χρώμα και αξία 
πολύ μεγαλύτερη από τη συνηθι
σμένη. Η πιθανότερη εκδοχή είναι 
πως ο συλληφθείς ανήκει σε διεθνή 
σπείρα διακίνησης ηρωίνης και προς 
αυτή την κατεύθυνση στρέφονται 
κυρίως οι έρευνες.

Ζ ε υ γ ά ρ ι  Τσ ιγγάνω ν  

οι α π α γ ω γ ε ίς  τ ο υ  μ ω ρ ο ύ .

Οι έρευνες της Αστυνομίας για το 
μωρό που είχε κλαπεί από το Νοσο
κομείο Παίδων «Αγία Σοφία» και 
«βρέθηκε» την επομένη στην Κό
ρινθο αποκάλυψαν τους απαγωγείς 
του. Ήταν οι ίδιοι που φοβούμενοι 
το παρέδωσαν στο Α.Τ. Κόρινθου και 
ισχυρίστηκαν ότι κάποιος το άφησε 
στην πόρτα τους. Πρόκειται για το 
20χρονο μιχροπωλητή Ιωάννη Νι
κήτα από τα Μέγαρα και την 
24χρονη φίλη του Χριστίνα Αποστο- 
λοπούλου από την Κόρινθο, που 
όπως ισχυρίστηκε ο πρώτος έκαναν 
αυτή τους την πράξη γιατί δεν είχαν 
παιδιά. Κάποια ομόφυλή τους και 
γνωστή τους -  τσιγγάνα -  τους πλη
ροφόρησε για το 9μηνο αγοράκι χω
ρίς γονείς που νοσηλευόταν στο 
Νοσοκομείο με τα στοιχεία Γκίζας. 
Επόμενη κίνησή τους να πάνε και να 
το πάρουν από το κρεβατάκι του 
χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς. Η 
κινητοποίηση όμως της αστυνομίας 
και οι έρευνες που άρχισαν για την 
ανακάλυψη των απαγωγέων, -  
ύστερα από ειδοποίηση των υπεύ-

S i  ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Ή  -  5

θυνων του νοσοκομείου -  θορύβη
σαν το ζευγάρι που θέλησε να φανεί 
σαν ... ακούσιος αποδέκτης του.... 
«έκθετου» αλλά κατά την ανάκριση 
από τους αστυνομικούς του ΙΔ' Α. 
Τμήματος ομολόγησε την πράξη 
του.

Έ φ ο δ ο ς  τ η ς  Α γ ο ρ α ν ο μ ία ς  

σ ε  α κ α τ ά λ λ η λ α  τ ρ ό φ ιμ α .

Σάπια ψάρια κατεψυγμένα (412 
τόννους μπακαλιάρο) κατάσχεσε η 
Αγορανομία Αθηνών που ανακά
λυψε σε διάφορα ψυγεία, και που 
ανήκαν σε διαφορετικές εταιρείες 
επεξεργασίας ή διανομής.

Οι προσπάθειες αυτές γίνονται 
πανελλαδικά από τις υπηρεσίες 
αγορανομίας με στόχο την προστα
σία του καταναλωτικού κοινού τουσ 
θερινούς μήνες από προϊόντα ιδιαί
τερα ευαίσθητα στην διακύμανση 
της θερμοκρασίας. Οι Α.Δ. Φθιώτι
δας και Ηλείας κατάσχεσαν στις 
περιφέρειές τους 7.680 κιλά μπακα
λιάρο. Ακόμα ανακαλύφθηκαν 600 
τόννοι χαλασμένου ρώσικου μπακα
λιάρου και κατασχέθηκαν.

Η ρ ω ίν η  απ τ η  Σ υ ρ ία

Ηρωίνη με ξένα κρουαζιερόπλοια 
μετέφεραν από τη Συρία στο λιμάνι 
του Πειραιά. Συγκεκριμένα συνελή- 
φθησαν έξω απ’ το λιμάνι του Πει
ραιά οι αλλοδαποί λαθρέμποροι Τά- 
βαντρους Μακράμ του Σαλιμάν, 40 
χρονών από την Αίγυπτο και Σαλέχ 
Αντνάν του Αμπντουλάχ 50 χρόνων 
από τη Συρία. Στην κατοχή του πρώ
του βρέθηκε και κατασχέθηκε ποσό
τητα ηρωίνης βάρους ενάμισυ περί
που κιλού, σε οκτώ πλαστικά δεμα- 
τάκια από τα οποία τα επτά είχε 
κρύψει ο δράστης μέσα σε ελαστική 
ορθοπεδική ζώνη (κορσέ) που φορού
σε ενώ το όγδοο το είχε κολλήσει με 
ταινία λευκοπλάστ στην κνήμη του.

Η υπόθεση μέχρι τη σύλληψη των 
εμπόρων εξελίχθηκε ως εξής:

Πριν ένα μήνα περίπου στην 
Ασφάλεια δόθηκε η πληροφορία ότι 
κάποιος «ταξιτζής» Γιώργος πουλού
σε ηρωίνη στην Αθήνα μεταφέρον- 
τάς τη με το μάρκας «Μερσεντές» τα
ξί του στους πελάτες. Κατά τις πλη
ροφορίες, ο προμηθευτής του

ταξιτζή ήταν Αιγύπτιος που άκουγε 
στο όνομα Μακράμ, και ο οποίος 
έφερνε το «πράμα» από τη Συρία με 
ξένα κρουαζιερόπλοια.

Ο ταξιτζής συνελήφθη έπειτα από 
έρευνες και παρακολούθηση στις 18 
Ιουλίου και διαπιστώθηκε ότι ήταν ο 
Γεώργιος Κ. Μπελούλιας, 35 χρονών, 
κάτοικος Καματερού Λιοσίων. Στην 
κατοχή του Μπελούλια βρέθηκε και 
κατασχέθηκε ποσότητα ηρωίνης βά
ρους πενήντα γραμμαρίων και μικρο- 
ποσότητα χασίς, προοριζόμενα και 
τα δύο για εμπορία.

Παρά το γεγονός ότι ο ταξιτζής 
δεν αποκάλυψε τους προμηθευτές 
του, από την προανάκριση επιβε
βαιώθηκαν οι πληροφορίες για τη 
συνεργασία του με τους αλλοδαπούς 
εμπόρους. Με βάση τις πληροφορίες 
για τον Μακράμ άρχισε διακριτική 
έρευνα των υπόπτων επιβατών που 
έφταναν στον Πειραιά από τη Συρία. 
Το πρωί της 1ης Αυγούστου έπειτα 
από στενή συνεργασία της Ασφα
λείας με το Λιμενικό και το Τελωνείο, 
εντοπίστηκαν δύο άτομα, από τα 
οποία το ένα ήταν ο καταζητούμενος 
Μακράμ. Όταν βγήκαν από το τελευ
ταίο ελέχθηκαν με αποτέλεσμα να 
βρεθεί η ηρωίνη και να συλληφθούν.

Ε π ε ισ ό δ ια  γ ια  έ ν α ν  π ο ρ τ ο φ ο λ ά

Επεισόδιο με ξυλοδαρμούς δη- 
μιουργήθηκε το απόγευμα της 12ης 
Ιουλίου στην παραλία της Αγίας 
Τριάδας Θεσσαλονίκης όταν ομάδα 
Γιουγκοσλάβων προσπάθησε να φυ- 
γαδεύσει συμπατριώτη τους που πιά
στηκε να κλέβει την τσάντα ηλικιω
μένης γυναίκας.

Το επεισόδιο άρχισε όταν στις 4 
περίπου το απόγευμα ο Σεναφί 
Ισούφ που πέρασε παράνομα στην 
Ελλάδα, προσπάθησε με δύο ακόμα 
συμπατριώτες του να κλέψει την 
τσάντα ηλικιωμένης ελληνίδας. Η 
πράξη τους όμως αυτή'έγινε αντιλη
πτή από λουσμένους που έτρεξαν και 
συνέλαβαν τον κλέφτη.

Σε λίγο κοντά στους έλληνες 
-  που κρατούσαν τον γιουγκοσλάβο 
μέχρι να φθάσει η αστυνομία- κα- 
τέφθασε ομάδα γιουγκοσλάβων που 
άρχισαν να φωνάζουν και να απει
λούν προκειμένου να αφεθεί ελεύθε
ρος ο πορτοφολάς. Οι έλληνες δεν 
δέχθηκαν να τον αφήσουν και έτσι 
ξεκίνησε ο ξυλοδαρμός. Πάνω στην 
ώρα ήρθε και η Αστυνομία και απέ
κλεισε το γύρω χώρο. Τελικά, εκτός 
από τον Ισούφ συνελήφθησαν και οι: 
Μίχταρ Τειήλ 16 χρόνων, Σάμακοβ 
Πετσιούλι 22 χρονών, Κούρτισι Πε- 
τσιαούλα 23 χρονών, Φετσιούλοφ 
Σαφέτ 22 χρονών, Ιλάλ Νετσάϊμ 31 
χρονών και Περισά Κενάν 23 
χρονών.
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Συνελήφθησαν σεσημασμένοι 
διαρρήκτες

48.000.000 δραχμές ήταν συνολικά 
τα κέρδη που αποκόμισε σπείρα 
διαρρηκτών από διαρρήξεις διαμερι
σμάτων μέσα σε ενάμισυ χρόνο, στη 
Θεσσαλονίκη. Η καριέρα τους έληξε 
άδοξα, όμως, στις 13 Ιουλίου, όταν η 
Ασφάλεια της συμπρωτεύουσας τους 
συνέλαβε.

Τα μέλη της σπε-ο >ς ήταν οι: Φίλιπ
πος Κιμουρτζόγλού 25 χρονών, άερ
γος που θεωρείται ο εγκέφαλος της, 
Στέλιος Τσιρμπούλης, 20 χρονών ερ
γάτης από το Καλοχώρι, Γιώργος 
Χλωρίδης 27 χρονών επιπλοποιός 
από τη Χαλάστρα και Βασίλης Αλευ
ράς 26 χρονών, άεργος, από το Κα
λοχώρι.

Από τα διαμερίσματα που άνοιγαν, 
«σήκωναν» χρυσαφικά, χρήματα και 
πολύτιμα αντικείμενα. Τα χρυσαφικά 
τα πουλούσαν μισοτιμής στο χρυσο- 
χόο Μιχάλη Μαύρο που έχει κατά
στημα στην οδό Εγνατίας 95, σε βά
ρος του οποίου σχηματίσθηκε δικο
γραφία. Ό λο ι οι δράστες ήσαν 
σεσημασμένοι.

Έμπορος ηρωίνης

Τρεις νέοι συνελήφθησαν από 
αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης 
Διώξης Ναρκωτικών της Ασφαλείας 
Αττικής για κατοχή και εμπορία ναρ
κωτικών.

Πρόκειται για τους: Θεοχάρη Στε- 
λάκη του Παναγιώτη 34 χρονών, την 
28χρονη Ελευθερία Ξένου και τον 
33χρονο Ευάγγελο Παγώνα. Στην 
κατοχή τους την ώρα της σύλληψης 
βρέθηκαν: στου Στελάκη 30 γραμμά
ρια ηρωίνης, 1.250.000 δραχμές και 
146 δολλάρια Η.Π.Α. προερχόμενα 
από εμπορία, στης Ξένου 8 γραμμά
ρια ηρωίνης. Ακόμα συνελήφθη και 
ο Ιωάννης Νάκος γ ιατί με το αυτοκί
νητο του μετέφερε τον Παγώνα στον 
Στελάκη, προκειμένου να προμηθευ
τεί ένα γραμμάριο ηρωίνης που τη 
στιγμή της σύλληψης κατάπιε.

«Παραγωγικός»... διαρρήκτης

Μέσα σ’ ένα δίμηνο κατάφερε... να 
διαπράξει δέκα κλοπές και διαρρή
ξεις στην περιοχήτης πρωτεύουσας, 
ο 26χρονος Ευάγγελός Βουτσόπου- 
λος και συνελήφθη από αστυνομι
κούς του Τμήματος Δίωξης Διαρρη
κτών της Ασφάλειας Αττικής. Τις 
κλοπές που διέπραξε στις περιοχές 
Νέας Σμύρνής, Αμφιθέας, Παλαιού 
Φαλήρου και Καλαμακίου ομολόγη-
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σε ανακρινόμενος και πρόσθεσε ότι 
έκλεψε αντικείμενα συνολικής αξίας 
1 εκατομμυρίου δραχμών. Ακόμα 
ανέφερε πως τα κλοπιμαία τα που
λούσε σε άγνωστους έναντι εξευτε
λιστικής τιμής για να μπορέσει ν ’ 
αγοράσει με τα χρήματα ηρωίνη, μια 
που ήταν χρήστης ο ίδιος.

Πουλούσε «ξένα»... οικόπεδα

Συνελήφθη από αστυνομικούς, του 
Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγ
κλημάτων ο 56χρονος Αναστάσιος 
Κόρδιτς γιατί προσπαθούσε να που
λήσει ξένα οικόπεδα. Πρόκειται για 
οικόπεδα της εφοπλιστικής οικογέ
νειας του Π. Λιβανού στη Γλυφάδα, 
συνολικής έκτασης 1.900 τ.μ. Για να 
πετύχει το κόλπο του πλαστογράφη
σε δύο πληρεξούσια του πραγματι
κού υπεύθυνου για τα οικόπεδα της 
ο ικογένειας Λιβανού, Δημητρίου 
Τσάκου, με τα στοιχεία του οποίου 
εμφανιζόταν. Ευτυχώς που κάποιος 
από τους ενδιαφερομένους για τα οι
κόπεδα υποψιάστηκε πως κάτι συνέ- 
βαινε και ειδοποίησε την οικογένεια 
Λιβανού. Η συνέχεια που ξετύλιξε 
τον μίτο της Αριάδνης έφερε τον 
απατεώνα στα χέρια της Ασφαλείας, 
χωρίς ευτυχώς να προλάβει να εξα- 
πατήσει κανέναν.

Πορτοφολάδες δύο -δύο

Σ’ ένα πορτοφόλι με περιεχόμε
νο... 1.600 δραχμές που άνηκε στην 
Γιαννούλα Καλοδίκη «επιτέθηκαν» 
αθόρυβα ο Σότο Βαντίλα Λου'ί Χέρ- 
μαν 35 χρονών και η Τερέζα Μινόζ 
Ζαντράνο, 40 χρόνων χιλιανοί και οι 
δύο. Πριν προλάβουν όμως να το 

«ξαφρίσουν» στην περιοχή της Ομό
νοιας, οι αστυνομικοί έτρεξαν και 
τους συνέλαβαν.

Φωτιές για το... τίποτα

Μέσα από το πέπλο που σκέπαζε 
τους ανίερους δράστες εμπρηστών 
των δασών της πατρίδας μας ξεχώ
ρισαν, τον Ιούλιο, δύο άτομα. Ο πρώ
τος, ο 49χρονος Ανδρέας Καλογερο- 
γιάννης, άτομο με ψυχολογικά προ
βλήματα που είχε φύγει από το σπίτι 
του έβαλε φωτιά σε ξερά χόρτα και

θάμνους κοντά στο Αστεροσκοπείο 
της Πεντέλης και έγινε αίτιος πυρκα
γιάς που αποτέφρωσε ένα στρέμμα 
θαμνώδους έκτασης. Οι περίοικοι 
που αντιλήφθηκαν τον δράστη ειδο
ποίησαν το Α.Τ. Πεντέλης που τον 
συνέλαβε την ώρα που οι πυροσβέ
στες έσβηναν εγκαίρως τις φλόγες.

Ο δεύτερος, ένας 17χρονος προ- 
κάλεσε την πυρκαγιά στην περιοχή 
Ά γ ιο ι Πάντες Κορωπίου, σε πέντε 
ταυτόχρονα διαφορετικά σημεία της 
την ίδια ώρα σχεδόν. Ο Νικόλαος Γε- 
ωργάκης, γιατί γ ι’ αυτόν πρόκειται 
δήλωσε κυνικά «πως το έκανε για να 
εκδικηθεί τους Κορωπιώτες». Το «μί
σος» του (;) πλήρωσαν μια καλύβα, 
ένα αυτοκίνητο και 200 στρέμματα με 
ελιές θάμνους και πεύκα, ενώ κινδύ- 
νευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις 
και πευκοδάσος. Στις υπεράνθρωπες 
προσπάθειες της κατάσβεσης που 
κράτησε 3 ώρες συμμετείχαν και οι 
κάτοικοι που εντόπισαν τον νεαρό, 
τον έπιασαν και τον παρέδωσαν στην 
αστυνομία.

Το τέχνασμα του ώτο -  στοπ

Σταμάτησαν το αυτοκίνητο του 
36χρονου Νικ. Μάγειρου στο Μπρα- 
χάμι και του ζήτησαν να τους πάει 
στο Παγκράτι ο Ιωάννης Κ. Ράπτης, 
24 χρόνων και ο Χρ. Δ. Λούτζης 22 
χρόνων. Ό ταν εκείνος αρνήθηκε, 
τον έβγαλαν από το IX, του άρπαξαν 
μια χρυσή αλυσίδα που φορούσε και 
τα κλειδιά του οχήματος και το ’σκα- 
σαν. Τρεις ώρες αργότερα το θύμα 
τους εντόπ ισε σε γ ε ιτο ν ικό  
«φαστ -  φουντ», με τη βοήθεια φίλου 
του και ειδοποίησε την αστυνομία. Οι 
δύο ληστές συνελήφθησαν από το 
«100», και αμέσως ομολόγησαν την 
πράξη τους αλλά ισγυρίστηκσν ότι 
πέταξαν την αλυσίδα και τα κλειδιά 
στο σημείο της συμπλοκής.

Σε κρυψώνα... η ηρωίνη

Τανζανός, άνεργος ναυτικός συνε
λήφθη στον Πειραιά για εμπορία 
ναρκωτικών, το μεσημέρι, της 25ης 
Ιουλίου από αστυνομικούς του Α' 
Α.Τ. Ασφαλείας. Πρόκειται για τον 
28χρονο Hazi Bashir του Mohamed.

Ο αλλοδαπός είχε τεθεί υπό παρα
κολούθηση όταν, κάποιες μέρες πριν 
τη σύλληψή του, έγινε αντιληπτός 
την ώρα που ξέθαβε δύο φακελλάκια 
με ηρωίνη από το «στοκ» που είχε σε 
κρυψώνα πεζοδρομίου έξω από ακα
τοίκητο κτίριο στον Πειραιά. Στην 
κρυψώνα αυτή οι αστυνομικοί βρή
καν 11 φακελλάκια που περιείχαν συ
νολικά 110 γραμμάρια ηρωίνης.
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Σπείρα χασισεμπόρων

Αλλοδαποί που διοχέτευαν μεγά
λες ποσότητες κατεργασμένου χασίς 
στη χώρα μας αντί 550.000 δραχμών 
το κιλό συνελήφθησαν από την υπη
ρεσία Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφα
λείας Αττικής.

Η σύλληψη της σπείρας που την 
αποτελούσαν οι: Νικόλα Μπρουμάνα 
25 χρόνων Λιβανέζος, έμπορος, Αμ- 
πντούλ Αλχάλο 24 χρόνων, Σύρος, 
κάτοικοι Χαλανδρίου και Καλλιθέας 
αντίστοιχα, έγινε στον ηλεκτρικό 
σταθμό του Μοναστηρακίου, ενώ 
διαπραγματευόντουσαν την πώληση 
μεγάλης ποσότητας χασίς με... αστυ
νομικό που εμφανιζόταν σαν υποψή
φιος αγοραστής. Το τρίτο μέλος της 
«παρέας» ο Μοχάμετ Αλ Σάμπε, 25 
χρονών κάτοικος Πειραιά κατόρθω
σε να διαφύγει.

Γ υ ν α ίκ α  -  έ μ π ο ρ ο ς  η ρ ω ίν η ς

Ξημερώματα συνελήφθη η Ευθυ
μία Παπαδοπούλου στην πλατεία Βι- , 
κτωρίας την ώρα που πουλούσε μια 
δόση ηρωίνης σε τοξικομανή.

Ε κ ρ υ β ε  μ ισ ό  κ ιλό  χ α σ ίς

Μισό κιλό χασίς βρέθηκε στο σπίτι 
του 33χρονθυ ναυτικού Σταύρου Αγ- 
γουριά, που συνελήφθη από την 
Ασφάλεια. Την κατεργασμένη ινδική 
καννάβη που κατείχ,ε, επρόκειτο να' 
τη διαθέσει στο «εμπόριο». Σε βάρος 
του εκκρεμούσε ερήμην καταδίκη για 
κλοπές, με την οποία του είχε υπο
βληθεί φυλάκιση 15 μηνών.

Κ α λ λ ιε ρ γ ο ύ σ ε  86 δ ε ν δ ρ ύ λ λ ιο  
ιν δ ικ ή ς  κ α ν ά β η ς

Συνελήφθη λίγο πριν τη δύση του 
τ ηλίου στη Θεσσαλονίκη ο 46 χρονος 
ί  Σταύρος Δεμερίδης γιατί καλλιερ- 

γούσε 86 δενδρύλλια χασίς.

Τα 9 αγάλματα

Εννιά κομμάτια αρχαίων αγαλμά
των είχε στοχέρ ιτου ζευγάρι Ελλή
νων που συνελήφθη από την Interpol 
στο Μόναχο της Δυτ. Γερμανίας. 
Πρόκειται για τον 39χρονο οδοντο
γιατρό - Δημήτριο Κόγια και την 
ασφαλίστρια Αικατερίνη Πρίντζου 24 
χρόνων. Η Interpol ειδοποίησε της 

: Ελληνικές αρχές και κατάσχεσε τα 
αρχαία. Οι δύο συλληφθέντες έδω-
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σαν κατάθεση στην Interpol και μό
λις έφθασαν στην Ελλάδα, ανακρίθη- 
καν από την Ασφάλεια. Η Πρίντζου 
αρνήθηκε συμμετοχή στην υπόθεση, 
ενώ ο Κόγιας κατέθεσε ότι τα αγάλ
ματα του τα έδωσε στο Μόναχο κά, 
ποια Νικολάου αγνώστων λοιπών 
στοιχείων για φύλαξη. Μετά την πώ- 
λησή τους, όπως είπε, θα έπαιρνε με
ρίδιο. Η αξία των αγαλμάτων ανέρ
χεται σε περίπου 4.600.000 δραχμές

Ε μ π ό ρ ιο  β ρ ε φ ώ ν

Ποινική διώξη για παράβαση του 
νόμου περί υιοθεσίας άσκησε ο ε ι
σαγγελέας Αθηνών εναντίον έξη 
ατόμων -  μεταξύ των οποίων ένας 
δικηγόρος από τη Θεσόαλονίκη -  
που συμμετείχαν σε υπόθεση εμπο
ρίας βρέφους, που πουλήθηκε αντί 
750.000 δραχμών. Πρόκειται για 
τους: Νικόλαο Λαζίδη, δικηγόρο (κα- 
τηγορείται σαν «μεσίτης» στην 'αγο- 
ροπωλησία του βρέφους), Θεοδώρα 
Λαζίδου. σύζυγο του πρώτου, που 
ήταν παρούσα σ' όλες τΙς... διαπραγ
ματεύσεις, Γεωργία Μιχαλοπούλου. 
28 χβονών τσιγγάνα και τον ομόφυ
λο και συνομίληκο φίλο της Βασίλη 
Λούτσα, καρεκλά, που πούλησαν το 
νεογέννητο αγοράκί τους, Στυλιανή 
Λουκά, 32 χρόνων που μεσολάβησε 
για την αγοροπωλησία και Ζήκο 
Τσιάλια, κάτοικο Άρτας που αγόρα
σε το μωρό. Σύμφωνα με στοιχεία 
του Τμήματος Ανηλίκων της Ασφά
λειας Αττικής, που έφερε στο φως 
την υπόθεση, το μωρό αγόρασε από 
τους γονείς ο δικηγόρος αντί 290.000 
δραχμών. Στα τέλη Ιουνίου ο 
46χρονος Ζήκος Τσιάλος, λογιστής 
από την Άρτα.έφερε το μωρό στο νο
σοκομείο Παίδων για να υποβληθεί 
σε εγχείρηση βουβωνοκήλης. Εκεί, 
οι γιατροί του ζήτησαν πιστοποιητι
κό γέννησης το,υ παιδιού αλλά ο 
Τσιάλος δεν είχε κάτι τέτοιο. Πήγε 
στο μαιευτήριο «Αλεξάνδρα» όπου εί
χε γεννηθεί το αγοράκι και ζήτησε 
από την αρμόδια υπάλληλο ένα πι
στοποιητικό. Σε ερώτηση της τελευ
ταίας αν είναι ο πατέρας του. παιδιού 
απάντησε πως το είχε υιοθετήσει 
από τον Μιχαλόπουλο. Αυτό προκά- 
λεσε τις υποψίες της με αποτέλεσμα 
να ειδοποιήσει την αστυνομία που 
συνέλαβε τον Τσιάλο. Εκείνος ανα-

κρινόμενος αποκάλυψε από πού πή
ρε το αγοράκι, στις 30 Μαρτίου. Ο δι
κηγόρος αρνήθηκε την συμμετοχή 
του στην υπόθεση αλλά η μητέρα του 
παιδιού ομολόγησε ότι το πούλησε 
στο Λαζίδη παρούσας και της Στυλια- 
νής Λούκα, σε ερημική τοποθεσία 
της πόλης, όπου τις οδήγησε ο ίδιος.

■ Τα φ α κ ε λ λ α κ ια  τ ο ν  .. έ κ α ψ α ν

Από αστυνομικούς τής Ασφάλειας, 
συνελήφθη στην Αθήνα ο 38χρονος 
Ηλίας Σουλόπουλος, γιατί κατείχε 7 
φακελλάΚια γεμάτα ηρωίνη.

Το φ ο ρ τ ίο  ή τ α ν  β α ρ ύ

Νέα περίπτωση αρχαιοκαπηλείας 
αποκαλύφθηκε στις 29 Ιουλίου από 
άνδρες της ασφαλείας του Λιμεναρ
χείου Πειραιά. Οι υποψίες προκλήθη- 
καν από το βάρος που είχαν οι ταξι
διωτικές τσάντες του Γάλλου τουρί
στα Π ιέρ Μαρσέλ Γκιν ιφέ, 45 
χρόνων, κατά την αποβίβασή του 
από τη θαλαμηγό «Σαντάλ» στη μα
ρίνα Καλαμακίου. Η έρευνα αποκά- 

• λυψε το περιεχόμενό τους: 4 αρ
χαίους αμφορείς του 10ου π.Χ. αιώ
να μεγάλης αξίας. Ο Γκινιφέ είπε ότι 
τους βρήκε σε θαλάσσια περιοχή της 
Μήλου και ότι δεν γνώριζε την αξία 
τους. Ακόμα, πρόσθεσε. πως ήρθε 
στην Ελλάδα πριν 15 μέρες με τρεις 
φίλους του για τουρισμό και έκαναν 
κρουαζιέρα στα νησιά του Αιγαίου με 
τη θαλαμηγό που είχαν νοικιάσει.

« Φ ιλ ο μ α θ ή ς »  μ ο ν α χ ό ς

Συνελήφθη Ρώσος μοναχός ενώ 
προσπαθούσε να βγάλει παράνομα 
από το Ά γ ιο  Όρος βιβλία μεγάλης 
αξίας. 0  μοναχός Μαρτιανός (κατά 
κόσμον Μιχαήλ Σινιαγαίες), 42 χρό- 
.νων ανήκε στη Ρωσσική μονή του 
Αγίου Παντελεήμονα. Μεσημβρινή 
ώρα στα μέσα Ιουλίου μεταφέροντας 
ένα σάκκο. θέλησε να επιβιβαστεί 
στο πλοίο της γραμμής Δάφνης- 
Ουρανούπολης. Ο έλεγχος που του 
έγινε πριν την επιβίβαση αποκάλυψε 
είκοσι τόμους βιβλίων, μέσα στο σάκ
κο. Τα έντεκα από αυτά χρονολο
γούνται από το 1852 ως το 1890, τα 
πέντε από το 1900 ως το 1913 και τα 
υπόλοιπα είναι άγνωστης χρονο
λογίας.
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01 ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ 
ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

Στις κατασκηνώσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα 
φιλοξενήθηκαν και φέτος παιδιά από τις ελληνόφωνες περιοχές της 
Νότιας Ιταλίας και συγκεκριμένα από την ελληνόφωνη Κοινότητα Κορυ- 
λιάνο της Απουλίας.

Με την ευκαιρία αυτή η «Α.Ε.» σας παρουσιάζει τους ελληνοφώνους 
της Ν. Ιταλίας, με κείμενο που μας παραχώρησε το Κέντρο Έρευνας και 
Μελέτης Ελληνισμού (ΚΕΜΕ, Σίνα 10, τηλ.: 36 18 712). Το φωτογραφικό 
υλικό είναι από το βιβλίο του Ιωσήφ Πρελορέντζου «Δωρικοί αντίλαλοι 
στην Κάτω Ιταλία».

Λεπτομέρεια από χωριό της Καλαθρίαε

Περιοχές -  οικονομία -  οικισμοί.

Στη νότιο Ιταλία, στις επαρχίες 
της Απουλίας και Καλαβρίας, που 
αντιστοιχούν στο τακούνι και στη 
μύτη της μπότας της Ιταλικής χερ
σονήσου, υπάρχουν δύο περιοχές, 
οι κάτοικοι των οποίων μιλούν μία 
ελληνική διάλεκτο με σαφείς δωρι
κές ρίζες. Οι περιοχές αυτές αποτε
λούν τις ελληνόφωνες περιοχές της 
Ιταλίας η δε διάλεκτός τους ονομά
ζεται γκρίκο.

Η ελληνόφωνη περιοχή της Απου
λίας επειδή βρίσκεται στη χερσόν- 
νησο του Σαλέντο ονομάζεται Ελλάς 
του Σαλέντο, στα ιταλικά grecia Sa- 
lentina Βρίσκεται 60 — 80 χιλιόμετρα 
νοτίως του Μπρίντεζι. Είναι επίπεδη 
με μικρούς λόφους. Κύριες καλ
λιέργειες είναι η εληά, ο καπνός, τα 
κηπουρικά και το αμπέλι. Παράγον- 
ται βιοτεχνικά προϊόντα, όπως είδη 
κεραμικής, αγγειοπλαστικής και 
τσιμέντου. Υπάρχουν επίσης ελα
φρές βιομηχανίες επεξεργασίας 
των γεωργικών προϊόντων όπως 
ελαιοτριβεία, αλευρόμυλοι,και ένα 
καπνεργοστάσιο, το Magna grecia.

Η grecia Salentina έχει έκταση 
περίπου 140 τετρ. χιλιόμ. και περί

Pentedatiilo Πενταδάκτυλος . Βράχος με βυζαντινά κατάλοιπα πάνω από τε 
ομώνυμο κεφαλοχώρι της Καλαβρίας.

!
ί

που 45.000 κατοίκους που κατανέ- 
μονται σε 9 οικισμούς, που είναι: Το 
Μαρτάνο, πόλη πέραν των 10.000 
κατοίκων, πρωτεύουσα της περι
οχής. την Καλημέρα, το Μαρτινιάνο, 
τη Στερνατία, το Σολέττο, το Τσο- 
λίνο, το Κορυλιάνο, το Μελπινιάνο 
και το Καστινιάνο ντέ ϊ Γκρέτσι. (Κα- 
στράκι των Ελλήνων). Οι κάτοικοι 
της περιοχής δεν ευημερούν αλλά 
και δεν δυστυχούν.

Η ελληνόφωνη περιοχή της Καλα
βρίας είναι σκαρφαλωμένη πάνω 
στο βουνό Ασπρομόντε, ανατολικά 
του Ρηγίου, όπου κατέφυγαν οι κά
τοικοι πριν πολλούς αιώνες για να 
σωθούν από τους Σαρακηνούς πει
ρατές και να γλυτώσουν από τις 
καταπιέσεις των κατακτητών: Νορ- 
μανδών, Γάλλων και Ισπανών. Είναι 
ορεινή, άγρια, δυσπρόσιτη με δρό
μους σε κακή κατάσταση. Η αδύνατη
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οικονομία της βασίζεται σε φτωχές 
καλλιέργειες, σε μικρή κτηνοτροφία 
και σε περιορισμένη δενδροκομία. 
Οι κάτοικοι είναι φτωχοί και για να 
ζήσουν ξενητεύονται για τις παρα
λίες, το Ρήγιο και την βόρειο Ιταλία, 
εγκαταλείποντας τα χωριά τους, 
που είναι κτισμένα στις πλαγιές του 
βουνού, υψηλά, πάνω από την κοι
λάδα του χειμάρρου Αμυγδαλεώνα 
(Amendolea στα Ιταλικά) και είναι η 
Βούα ή Bona όπως λέγεται ιταλικά, 
το Γαλισιανό, το Ροχούδι και το χω- 
ρίον Ροχουδίου, το Κοντοφούρι και 
το Βουνί, που στα ιταλικά λέγεται 
Roccaforte.

Η σμίκρυνση της ελληνόφωνης 
περιοχής με την πάροδο του χρό
νου.

Οι ελληνόφωνες περιοχές της 
Ιταλίας ήταν πολύ μεγαλύτερες, 
τουλάχιστον πενταπλάσιες, πριν 5 
και 6 αιώνες. Κάτω όμως από τα συν
εχή πλήγματα και τις διώξεις, η ελ- 
ληνοφωνία τόσο στην Καλαβρία, 
όσο και στην Απουλία, έχανε στα
θερό έδαφος. Τα κύρια πλήγματα 
που έφεραν αυτό το αποτέλεσμα εί
ναι:

α) Η καταστροφή κατά την τουρ
κική εισβολή στην Απουλία το 1480, 
του μοναστηριού του Αγίου Νικο
λάου έξω από το Ότραντο, που 
ήτανε κέντρο ελληνικών γραμμάτων 
και γράφονταν τα χειρόγραφα λει
τουργικά βιβλία των ελληνικών ορ
θοδόξων ναών της περιοχής.

6) Το κλείσιμο του ελληνικού εκ
παιδευτηρίου του Ναρντό κοντά 
στον Τάραντα στο τέλος του 15ου 
ειώνα.

γ) Η βίαιη αντικατάσταση της ορ
θοδόξου λατρείας στα ελληνικά με 
την καθολική στα λατινικά κατά το 
χρονικό διάστημα 1570 -  1663 μ.Χ., 
σαν συνέπεια των αντιμεταρρυθμι- 
στικών μέτρων του παπισμού.

δ) Οι καταπιέσεις και διώξεις του 
ελληνόφωνου πληθυσμού από τους 
τοπικούς φεουδάρχες, που ήτανε 
όλοι ξένοι Γαλλονορμανδικής, Ιτα
λικής και Ισπανικής καταγωγής.

ε) Η διακοπή κάθε επαφής επί 10 
αιώνες από τον εθνικό κορμό. Δια
κοπής που άρχισε το 1040 με τη 
Νορμανδική κατάκτηση, ολοκληρώ
θηκε το 1071 με την αποχώρηση του

τελευταίου βυζαντινού στρατιωτι
κού τμήματος από τη Βάρη (Bari) και 
εξελίχθηκε σε πλήρη απομόνωση με 
την επικράτηση της φραγκοκρατίας 
και τουρκοκρατίας στην Ελλάδα.

Η καταγωγή των ελληνοφώνων της 
Νοτίου Ιταλίας

Η καταγωγή των ελληνοφώνων 
ήταν επί μακράν θέμα συζητήσεων, 
γιατί οι Ιταλοί φιλόλογοι και ιστορι
κοί (Morosi. Parlangeli. Alessio, Battisti 
κ.ά.) δεν ήθελαν να δεχθούν ότι 
ύστερα από τόσους αιώνες Ρωμαιο
κρατίας, η οποία επιβλήθηκε πλή
ρως στην περιοχή από το δεύτερο 
Καρχηδονιακό πόλεμο (210 π.Χ.) 
ήταν δυνατόν να επιζήσει ο ελληνι
σμός της Μεγάλης Ελλάδος και να 
μην έχει εξοντωθεί ή αφομοιωθεί: 
ισχυρίζονταν λοιπόν ότι οι ελληνό
φωνοι ήταν απόγονοι Ελλήνων 
αποίκων της Βυζαντινής περιόδου.

Ο Γερμανός γλωσσολόγος -  ρω- 
μανιστής -  Gerhard Rohlfs απέδειξε 
ότι από τον μεγάλο αριθμό ελληνο- 
γενών καταλοίπων στις γειτονικές 
ρωμανικές διαλέκτους της Καλα
βρίας και Απουλΐας προκύπτει ότι ο

ελληνισμός δεν εξαλείφθη με τη μα
κρόχρονη Ρωμαϊκή κατάκτηση και 
ότι οι σημερινοί ελληνόφωνοι είναι 
απόγονοι των Ελλήνων της Μεγάλης 
Ελλάδος, που ενισχύθηκαν κατά το 
μεσαίωνα από έλληνες αποίκους, 
κυρίως εικονολάτρες από την Ελ
λάδα. Αυτή την άποψη δέχονται 
πλέον οι Έλληνες (Χατζιδάκης -  
Καρατζάς κ.ά.) και οι ξένοι επιστή
μονες.

Το γλωσσικό ιδίωμα των ελληνοφώ
νων της νοτίου Ιταλίας

Τούτο είναι εκ πρώτης όψεως 
δυσνόητο λόγω των ιδιομορφιών και 
της προφοράς του. Έχει μεγάλη 
συγγένεια με νησιωτικές νεοελλη
νικές διαλέκτους και είναι εμπλου
τισμένο με μεσαιωνικά και αρ
χαιοελληνικά στοιχεία και μερικές 
ιταλικές λέξεις.

Το ιδίωμα μεταβιβάζεται προφο
ρικά από τη μία γενιά στην άλλη γιατί 
δεν διδάσκεται στα σχολεία, παρά 
την επιθυμία και τους αγώνες των 
ελληνοφώνων. Για την γραφή του 
χρησιμοποιείται το λατινικό αλφά- 
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Σεξουαλικές παρεκκλίσεις:
ιατρική θεώρηση

Οι παρεκκλίσεις της σεξουαλικής συμπεριφοράς αναφέ- 
ρονται κυρίως στα εγχειρίδια της Ψυχιατρικής, της Ψυχο
λογίας και της Ιατροδικαστικής. 'Εμμεση, όμως, αναφορά στις 
παρεκκλίσεις αυτές γίνεται και σε συγγράμματα Ενδοκρινο
λογίας και Γενετικής. όπως και επιστημών εκτός Ιατρικής, π.χ. 
Κοινωνιολογίας. Νομικής. Φιλοσοφίας και Θεολογίας. Η προ
σέγγιση, λοιπόν, του θέματος των σεξουαλικών παρεκκλίσε
ων δεν μπορεί παρά να είναι πολυδιάστατη. Εξάλλου, όποιος 
ασχολείται με το'θέμα αυτό, θα πρέπει να είναι έτοιμος να 
αντιμετωπίσει ποικίλες αντιδράσεις από διαφορετικούς 
χώρους.

Στην εποχή μας δίνεται συνεχώς μεγαλύτερη σημασία στα 
θέματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα και τα οποία έχουν 
πάρει έτσι μεγάλη δημοσιότητα. Η αποσύνδεση της σεξουα
λικότητας από την αναπαραγωγική λειτουργία επήλθε σε μα
ζική κλίμακα μόλις τις τελευταίες δεκαετίες. Προφανώς, η 
ελευθερία που χαρακτηρίζει την αναφορά στα σεξουαλικά 
θέματα συνδέεται με την προβολή του προτύπου του κατα
ναλωτισμού, αλλά και την ατομική απομόνωση που συνεπά
γεται ο σύγχρονος τρόπος ζωής. Η σεξουαλικότητα αποτελεί 
καταφύγιο στην όλο και μεγαλύτερη συρρίκνωση της διαπρο
σωπικής επικοινωνίας. Είναι μια απάντηση στην αποξένωση 
αλλά και στην ισοπέδωση που επιβάλλει η κοινωνία της γρα
φειοκρατίας και της διαφήμισης1. Αν δούμε τη σεξουαλική 
συμπεριφορά κάτω απ’ αυτό το πρίσμα, θα μπορέσουμε να 
προσεγγίσουμε τις διάφορες παρεκκλίσεις της χωρίς αντιε
πιστημονικούς δογματισμούς και στείρες ηθικολογίες.

Στις μέρες μας, η ευαισθητοποίηση του γιατρού στα προ
βλήματα των σεξουαλικών παρεκκλίσεων είναι απαραίτητη, 
γιατί, όλο και πιο συχνά, άτομα με τέτοια προβλήματα ανα- 
ζητούν ιατρική φροντίδα. Ο γιατρός, συνήθως, αφήνεται α
κάλυπτος απ’ τη βασική του εκπαίδευση, να .αντιμετωπίζει 
προβλήματα παρεκκλίσεων της σεξουαλικής συμπεριφοράς 
και έτσι καταλήγει να βασίζεται κυρίως στις προσωπικές του 
απόψεις και να παρασύρεται απ' τις προκαταλήψεις του.

Πολλές φορές, ο γιατρός βλέπει γονείς να αγωνιούν για
τί ο γιος τους δεν ασχολείται ιδιαίτερα με «παιχνίδια για α
γόρια» ή γιατί ανακάλυψαν ότι είχε μια μεμονωμένη επαφή 
«σεξουαλικού τύπου» με ένα φίλο του. Θέλουν, συνήθως, να 
πληροφορηθούν αν αυτές οι συμπεριφορές θα παίξουν ρό
λο στη διαμόρφωση της μελλοντικής σεξουαλικής του ζωής 
και ζητούν απ’ το γιατρό τις οδηγίες για τη στάση που θα 
πρέπει να τηρήσουν. Εξάλλου, συχνά ο ίδιος ο έφηβος ή το 
νεαρό άτομο καταφεύγει στο γιατρό, προκειμένου να του εκ- 
φράσει τις αμφιβολίες του για την ικανότητά του να έχει «φυ
σιολογική» σεξουαλική ζωή ή τον πανικό του στη 
συνειδητοποίηση κάποιων αναδυομένων ομοφυλοφιλικών 
σκέψεων. Ο χειρισμός των περιπτώσεων αυτών, συνήθως, 
σταματά στο επίπεδο του οικογενειακού γιατρού, ο οποίος, 
κατά κανόνα, προσπαθεί με διάφορους τρόπους να καθησυ
χάσει τον έφηβο και το περιβάλλον του.

Σε γιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (ψυχιάτρους, ουρολό
γους κ.ά.) καταφεύγουν ομοφυλόφιλοι, που προβληματίζον
ται με τη νέα τους ταυτότητα, όταν αυτή τους δημιουργεί 
ψυχοσυγκρούσεις. Αλλοι ζητούν από τον ειδικό γιατρό να 
τους βοηθήσει στην προσαρμογή τους στον ομοφυλοφιλικό 
τους ρόλο, ενώ άλλοι επιζητούν να αποκτήσουν ετεροφυλι- 
κή σεξουαλική συμπεριφορά. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλες 
σεξουαλικές παρεκκλίσεις (φετιχισμό, παρενδυσία, κτηνοβα
σία, επιδειξιομανία κ.λπ): μια μερίδα ατόμων ζητεί βοήθεια 
απ’ τον ειδικό για να απαλλαγεί απ’ αυτές, ενώ μια άλλη για 
να μπορέσει να προσαρμοσθεί στην παρουσία τους με το μι
κρότερο δυνατό ψυχικό κόστος2. Είναι φανερό ότι ο γιατρός 
δεν είναι εκείνος που παίρνει τη μια ή την άλλη απόφαση. 
Επιδίωξή rou θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση της έκφρα

σης και της συνειδητοποίησής των συναισθημάτων του ατό; 
μου σε σχέση με τους διάφορους σεξουαλικούς ρόλους, οι 
οποίοι το απασχολούν. Δεν θα πρέπει να ξεχνά ότι συχνά, 
κάτω από ψυχοσυγκρούσεις που υποτίθεται ότι οφείλονται 
σε σεξουαλικές παρεκκλίσεις, κρύβονται ψυχοσυγκρούσεις 
που έχουν σχέση με τη γενικότερη συναισθηματική ζωή του 
ατόμουλ Θα πρέπει, ακόμη, να προσπαθήσει να καταρρίψει 
τους μύθους και να διαλύσει τις προκαταλήψεις ,γύρψ από 
το σεξ και να επισημάνει τις συμβατές με την πραγματικότη
τα διαστάσεις ορισμένων υπερβολικών προσδοκιών που συ
χνά εκφράζονται. Για παράδειγμα, μερικοί ομοφυλόφιλοι 
πιστεύουν ότι η απαλλαγή και μόνο από τα ανδρικά γεννητι- 
κά τους όργανα, θα τους οδηγούσε στη «σεξουαλική ολοκλή
ρωση» κάτι που συνήθως δεν έχει σχέση με την 
πραγματικότητα2.

Αναγκαστική παραπομπή στο γιατρό, μέσω δικαστικής αρ- 
χής. μπορεί να γίνει για άτομα που διέπραξ,αν αδικήματα στην 
προσπάθειά τους να-ικανοποιήσουν τη σεξουαλική τους επι
θυμία με τρόπους «μη φυσιολογικούς». Στη διεθνή βιβλιογρα
φία αναφέρεται ότι υπήρξαν προσπάθειες αντιμετώπισης 
τέτοιων περιπτώσεων με ιατρική παρέμβαση, όπως με την ε
φαρμογή συμπεριφεριολογικών. τεχνικών, προκειμένου να 
τροποποιηθεί η σεξουαλική συμπεριφορά του ατόμου3 ή α
κόμη και με χορήγηση ορμονών ή με ευνουχισμό’με στόχο 
τη μείωση της σεξουαλικότητας4. Τέτοιου είδους ιατρικές 
παρεμβάσεις δεν είναι μόνο αμφίβολης αποτελεσματικότη- 
τας. αλλά και αποτελούν αντικείμενοσοβαρού ηθικού και δε
οντολογικού προβληματισμού4.

Η θεωρητική προσέγγιση του θέματος των σεξουαλικών 
παρεκκλίσεων ξεκινά από το βασικό δίλημμα: Οι σεξουαλι
κές συμπεριφορές των ανθρώπων και επομένως οι σεξουα
λικές προτιμήσεις τους είναι γενετικά προκαθορισμένες ή 
μήπως είναι απλώς αποτέλεσμα μάθησης:

Υπάρχουν συγγραφείς, που-υποστηρίζουν τη λεγάμενη θε
ωρία της «κοιμωμένης βασιλοπούλας», σύμφωνα με την οποία 
ο σεξουαλικός προσανατολισμός κάθε ανθρώπου είναι χα- 
ραγμένος στο γενετικό του υλικό και «ξυπναέι» με το πρώ
το σεξουαλικό ερέθισμα που τον κατευθύνει στον έναν.ή τον 
άλλο ρόλο5 °. Στην πράξη, όμως φαίνεται ότι οι πρώτες σε
ξουαλικές εμπειρίες ει ναι συνήθως ψυχολογικά οδυνηρές7 
και επομένως θα ήταν δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι μπο
ρούν να έχουν καθοριστικό ρόλο σε σχέση με το είδος της 
σεξουαλικής συμπεριφοράς που θα ακολουθήσει το άτομο 
στη,μετέπειτα ζωή του.

Αλλοι συγγραφείς πιστεύουν ότι η ταύτιση με το ένα από 
τα δύο φύλα και γενικά τα πρότυπά σεξουαλικής συμπερι
φοράς που ακολουθρεί κάθε άτομο, εξαρτώνται από την α
νατροφή που δίνει η οικογένεια και τα στερεότυπα ηου- 
.προβάλλει η κοινωνία5. Με άλλα λόγια, θεωρούν ότι απο
κλειστικά κάι μόνο οι επιδράσεις της οικογένειας και της κοι
νωνίας κάν ουν ένα αγόρι να συμπεριφέρεται «σαν άνδρας» 
και ένα κορίτσι «σαν γυναίκα» και ότι η σεξουαλική συμπερι
φορά καθορίζεται μαθησιακά, ενώ το πραγματικό βιολογικό 
φύλο δεν παίζει κανέναν απολύτως ρόλο. Εντούτοις, αρκε
τές μελέτες9 10 έχουν δείξει ότι η μεγαλύτερη λεκτική και 
σωματική επιθετικότητα των ανδρών είναι φυλοσύνδετη ιδιό
τητα. Επίσης, φυλοσύνδετες ιδιότητες είναι η καλύτερη λε
κτική ικανότητα των κοριτσιών και η υπεροχή στην οπτική 
και χωρική, αντίληψη και στη μαθηματική σκέψη των 
αγοριών9.

Είναι φανερό ότι και οι δύό παραπάνω θέσεις αποτελούν 
ακραίες θεωρητικές τοποθετήσεις10·11. Τόσο το βιολογικό υ
πόστρωμα όσο και η ανατροφή αποτελούν τους ακρογωνιαί- 
τους λίθους, πάνω στους οποίους στηρίζεται η δομή, όχι μόνο 
της σεξουαλικής συμπεριφοράς, αλλά και ολόκληρης της προ-
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σωπικότητας του ατόμου. Δεν είναι δυνατό να ερμηνευθεί η 
σεξουαλική συμπεριφορά με βάση μόνο την εκπαίδευση, α
ποκλείοντας τη συμμετοχή των βιολογικών χαρακτηριστικών 
του φύλου, όπως δεν είναι δυνατό να συμβαίνει το αντί
στροφο.

Τα μέχρι σήμερα ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότ ι οι σε
ξουαλικές παρεκκλίσεις σε μικρό μόνο βαθμό μπορούν να δι
καιολογηθούν από συγκεκριμένες βιολογικές διαταραχές. Αν 
και η προσέγγιση της αιτιοπαθογένειας των σεξουαλικών πα
ρεκκλίσεων στη βιολογική τους διάσταση είναι δύσκολη, αρ
κετές φορές υπάρχουν ενδέιξεις για το ρόλο ορισμένων 
ορμονών στη διαμόρφωση της σεξουαλικής συμπεριφοράς 
του ανθρώπου. Έτσι, φαίνεται ότι υπάρχει κάποια θετική συ- 
σχέτιση των επιπέδων των ανδρογόνων ορμονών και της σε
ξουαλικής επιθυμίας και διέγερσης στους άνδρες13 και 
πιθανώς και στις γυναίκες13·14. Η επίδραση αυτή των ανδρο
γύνων είναι γενικού χαρακτήρα και δεν αφορά το αντικείμε
νο. προς το οποίο κατευθύνεται η σεξουαλική επιθυμία. Δεν 
μπορεί, επομένως, να τεκμηριωθεί άμεση εμπλοκή των αν
δρογύνων στην αιτιοπαθογένεια της ομοφυλοφιλίας. Μερι
κές μελέτες έδειξαν την ύπαρξη σχετικά χαμηλών τιμών 
επιπέδων τεστοστερόνης μεταξύ ομοφυλοφίλων και μη ομο
φυλοφίλων ανδρών, ενώ πολλά άτομα με ομοφυλόφιλη σε
ξουαλική συμπεριφορά εμφάνιζαν υψηλές τιμές 
τεστοστερόνης17.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι σή
μερα. φαίνεται ότι η ορμονική λειτουργία ασκεί κάποια επί
δραση στη σεξουαλική συμπεριφορά του ανθρώπου, αλλά η 
επίδραση αυτή δεν έχει καθοριστικό χαρακτήρα για την α
νάπτυξη της ομοφυλοφιλίας17. Πρέπει, τέλος, να αναφερθεί 
ότι τελευταία η έρευνα έχει στραφεί στη μελέτη των υποθα- 
λαμοϋποφυσιακών παραγόντων και των νευρομεταβιβαστών 
για τον προσδιορισμό του ρόλου τους στη διαμόρφωση της 
σεξουαλικής συμπεριφοράς18. Όμως, τα αποτελέσματα των 
ερευνών αυτών δεν επιτρέπουν ακόμη τη συναγωγή οριστι
κών συμπεροσμάτων17.
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ΟΙ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΙ 
ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ

8ητο. Σήμερα μόνο το μισό του πλη
θυσμού των χωριών της ελληνόφω
νης περιοχής μιλάει και καταλαβαί
νει τη διαλεκτό του. το grico. και 
υπάρχουν σοβαροί φόβοι ότι το 
ιδίωμα αυτό που έζησε 20 αιώνες εν 
μέσω διώξεων, θα κινδυνεύσει να 
εξαφανισθεί εν μέσω ελευθερίας. Οι 
λόγοι που δικαιολογούν αυτούς 
τους φόβους είναι ότι με την εξέλιξη 
των συγκοινωνιών και της οικονο
μίας, οι επαφές με τους ετερογλώσ- 
σους πολλαπλασιάσθηκαν, η εκπαί
δευση γίνεται μόνο στην ιταλική, και 
η γνώση μόνο του grico οδηγεί στην 
κοινωνική και οικονομική απομό
νωση, που δημιουργεί αίσθημα κα
τωτερότητας και τους ωθεί στην εκ
μάθηση και χρήση της Ιταλικής.
Η διάσωση και η επιβίωση του grico 

Η διάσωση της ντοπιολαλιάς είναι

επιδίωξη και έργο ζωής πολλών γρε- 
κάνων, που φοβούνται μήπως η 
γλώσσα τους γίνει μουσειακό είδος. 
Η προσπάθεια άρχισε πριν έναν 
αιώνα. Το Μάιο 1896 μίλησε για το 
θέμα αυτό στην νεοελληνική, στον 
Φ.Σ. Παρνασσό στην Αθήνα και έκ- 
ρουσε τον κώδωνα του κινδύνου ο 
λόγιος καθηγητής Vito Domenico 
Palumbo. Έ κτοτε πολλοί άλλοι πα- 
ρέλαβαν τη σκυτάλη του αγώνα 
όπως οι: Τομάζι. Βίτο Φάτσι, Brisco 
de Sant, ο Γκαμπριέλι που είχε πει 
«Έλληνες είμαστε, καυχώμεθα για 
την καταγωγή μας», ο Λεφόν, ο 
Απρίλε, ο Στομέο και τέλος ο Σ. Σι- 
κούρο.

Σήμερα πολλοί λόγιοι και σύλλο
γοι (Η φωνή μας, Οίστρος, Αργαλειό 
στην Απουλία και Cumelca. Ιόνικα, 
Γυαλός του Βούα, Ζωή και γλώσσα 
στην Καλαβρία), σαν σύγχρονες 
Εστιάδες προσπαθούν να διατηρή
σουν αναμμένη τη φωτιά της γλώσ

σας κάτω από τις στάχτες του ιταλι- 
σμού, γιατί πιστεύουν ότι η διατή
ρηση και η επιβίωση της γλώσσας 
είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα.

Γι' αυτό ζητούν να διδάσκεται η 
διάλεκτός τους και η ελληνική στα 
χωριά τους, όπως προβλέπεται άλ
λωστε από το σύνταγμα της Καλα
βρίας, αλλά εφαρμόζεται μόνο για 
τους αλβανόφωνους.

Είναι λοιπόν ανάγκη να δοθεί κάθε 
ηθική βοήθεια στους γρεκάνους, με 
τις επαφές και τη σύσφιγξη των σχέ
σεων που φέρουν τα ταξίδια. Έτσι 
σπάζει η απομόνωση γιατί διαπιστώ
νουν ότι δεν είναι μόνοι. Επίσης 
πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια 
ικανοποιήσεως του αιτήματος τους 
για τη διδασκαλία της ελληνικής και 
του grico.

To grico πνίγεται και μας απευθύ
νει έκκληση βοήθειας για να διασω
θεί. Θα το βοηθήσουμε να επιβιώσει; 
Θα του δώσουμε χέρι βοήθειας:
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΞ/ΚΩΝ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Προήχθησαν στο βαθμό του ταξιάρχου, 
οι αστυνομικοί διευθυντές: ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Κωνσταντίνος (υγειονομικός), ΑΝΑΣΤΑΣΟ- 
ΒΙΤΗΣ Ανδρέας (αστυκτηνίατρος) και 
ΓΙΟΒΑΝΙΔΗΣ Κων/νος (χημικός).

Προήχθησαν στο βαθμό ίου αστυνο
μικού διευθυντή, οι αστυνομικοί υποδιευ
θυντές: ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Παναγιώτης 
(χημικός) και ΑΡΑΠΗΣ Σωτήριος 
(μουσικός).

Προήχθη στο βαθμό του αστυνομικού 
υποδιευθυντή ο αστυνόμος Α' ΦΛΩΡΟΣ 
Σπυρίδωνας και στο βαθμό του αστυνόμου 
Β' ο υπαστυνόμος Α' ΜΑΛΛΙΟΣ Μιχαήλ.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Προήχθησαν στο βαθμό του 
υπαστυνόμου Α ’ οι κατωτέρω 
υπαστυνόμοι Β’:

Διαμαντής Σωτήριος, Περδικάκης Οδυσ- 
σέας, Μήτογλου Δημήτριος, Κανδηλογιαν- 
νάκης Τηλέμαχος, Ζωγραφάκης Μάριος, 
Ζερβουδάκης Εμμανουήλ, Τσουκαλάς 
Χρήστος, Βαζάτης Σπυρίδωνας, Δάνεσης 
Τριαντάφυλλος, Ζωβοΐλης Ιωάννης, Δίπλας 
Ηρακλής, Αθανασόπουλος Κων/νος, 
Κάγκας Αντώνιος, Πυροβολάκης Γεώρ
γιος, Πιτσογιάννης Κων/νος, Γούλας 
Κων/νος, Κώνστας Γεώργιος, Μυλωνάς 
Γεώργιος, Πρεμέτης Ιωάννης, Αγγελάκης 
Γρηγόριος, Κοτσίρης Γεώργιος, Παπαδό- 
πουλος Κων/νος, Ψαράκης Εμμανουήλ, 
Μπαμπιονιτάκης Γεώργιος, Τσαγκώνας 
Πέτρος, Μανετάκης Ανδρέας, Ξέρας 
Κων/νος, Δημόπουλος Δημήτριος, 
Γαρδέλης Χαράλαμπος, Ρέβης Δημήτριος, 
Μάστακας Θεόδωρος, Αδαμόπουλος 
ί εώργιος, Γκανασούλης Δημήτριος, 
Τοιόγκας Ευάγγελος, Κουφογιώργος 
Χρήστος, Μητσάκης Δωρόθεος, Ρέγκλης 
Ιωάννης, Γιασαφάκης Γεώργιος, Ζδράλης 
Γ εώργιος, Ηλιόπουλος Θεόδωρος, Χαρα- 
κίδας Ηλίας, Σταυρόπουλος Διονύσιος, 
Κωστόπουλος Κων/νος, Γκανασούλης 
Γεώργιος, Αγγελόπουλος Ζαφείριος, 
Καραπατής Γεώργιος, Πασσάς Αλέξιος, 
Παπαευθυμίου Ιωάννης, Τσαντίλης 
Κων/νος, Μαλισόβας Νικόλαος, Σκαλτσής 
Αθανάσιος, Χρόνης Αναστάσιος, Ντουμπα- 
ναράκης Κων/νος, Παπαθανασίου Ευάγ
γελος, Κατσόγιαννης Αριστομένης, 
Τριανταφύλλου Αθανάσιος, Ροκανάς 
Γρηγόριος, Κάπας Κων/νος, Λιάκος Γεώρ- 
γιος, Ζαγαλίκης Δημήτριος, Ντούρμας 
Παναγιώτης, Αντωνόπουλος Ανδρέας, 
Χρυσουλάκης Εμμανουήλ, Κουτσικούρης 
Ηλίας, Αράχώβας Κων/νος, Βεζακίδης 
Στυλιανός, Λιόλιος Ζαφείριος, Σαργιάνος 
Χρήστος, Πάίπέτης Σπυρίδωνας, Τατσιό- 
πουλος Ευγένιος, Σκορδάς Ιωάννης.

Με το Π.Δ. 242/23.5.88, επέρχονται οι 
ακόλουθες μεταβολές σε βαθμούς και 
θέσεις αστυνομικού προσωπικού ειδικών 
καθηκόντων:
1. Οι θέσεις των ταξιάρχων υγειονομικών 

αυξάνονται κατά μία και μειώνονται 
κατά μία οι θέσεις των υγειον. αστυν. 
δ/ντων ή υποδ/ντων ή αστυνόμων Α'

2. Στην κατηγορία των χημικών αξιωμα
τικών συνιστάται μια οργανική θέση 
βαθμού ταξιάρχου και μειώνονται κατά 
μία οι οργανικές θέσεις των χημικών 
αστυν. δ/ντων ή υποδ/ντών.

3. Στην κατηγορία των αστυκτηνιάτρων 
αξ/κών συνιστάται μια οργανική θέση

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 
52/87, ανέλαβε διοικητικές θέσεις σε 3 
Διευθύνσεις και 14 Τμήματα Διευθύνσε
ων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης το 
κατωτέρω πολιτικό προσωπικό:

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων:

α. Δ/νσης πολιτικού Προσωπικού: ΔΕΡ- 
ΜΙΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
β. Δ/νσης Δημοσίων Σχέσεων: ΣΚΟΥΛΑ- 
ΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
γ. Δ/νσης Ελεγκτηρίου Δαπανών: ΤΣΙΡΩ
Ν ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Προϊστάμενοι Τμημάτων:

α) Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:
1ο τμήμα. Μονίμου Πρ/κού: ΠΑΥΛΙΔΟΥ 
ΕΙΡΗΝΗ
2ο τμήμα. Επί Συιιβάσει Προσωπικού:
ΣΑΚΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
3ο τμήμα. Εκπαίδευσης Προσωπικού: ΔΗ-
ΜΟΠΟΥΛΟΣΙΩΑΝΝΗΣ
β) Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ:
Ιο τμήμα. Ενημ/σης Τύπου: ΓΙΩΤΑΚΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡ.
■3ο τμήμα. Εκδόσεων: ΛΕΚΚΑΣ Λάμπρος.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Με απόφαση του αρχηγού ΕΛ.ΑΣ αντι- 
στράτηγου Αντρέα Καλόγερό, απονεμή- 
θηκε «ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ» στον υπαστυνόμο 
Στέφανο Κόκκαλη, ανθ-μο Δημήτριο 
Κούτσικο και αστυφύλακες ΚωνΛιο Βασι
λείου, Γεώργιο Μερεντίτη, Κων/νο Παπα- 
δημητρίου, του τμήματος Ασφαλείας 
Καρδίτσας διότι «με σοβαρό αίσθημα 
ευθύνης και μεθοδικότητα κατόρθωσαν, 
μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ήτοι από 
15-5-1988 μέχρι 13-6-1988, να συλλάβουν 
στην περιοχή της Καρδίτσας, έξ1 νασισο- 
καλλιεργητές με ισάριθμες διαφορετικές 
χασισοφυτείες».

βαθμό ταξιάρχου και μειώνονται κατά 
μία οι οργανικές θέσεις των αστυκτηνιά
τρων αστυν. δ/ντων.

4. Η μία θέση ιερέα αστυνομικού υποδιευ
θυντή ή αστυνόμου Α' ή αστυνόμου Β' 
ή υπαστυνόμου Α' καθίστανται εφεξής 
θέση αστυν. δ/ντή ή υποδιευθυντή ή 
αστυνόμου Α' ή αστυνόμου Β'.

5. Στην κατηγορία των μουσικών αξ-κών 
συνίσταται μία οργανική θέση βαθμού 
αστυνομικού διευθυντή και μειώνονται 
κατά μία οι οργανικές θέσεις των 
μουσικών αστυν. υποδ/ντών ή αστυ
νόμων Α!

Υ) Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΚΤΗΡΙΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ:
2ο Τμήμα Ελέγχου Δαπανών Πολιτικού
Προσωπικού: ΠΑΤΣΙΛΙΒΑΣ Παναγιώτης.
3ο τμήμα. Ελέγχου Δαπανών Υλικού: ΚΑ-
ΒΑΤΖΙΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
δ) Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ:
d° Τμήμα. Τεκμηρίωσης: ΤΖΑΝΑΒΑΡΑΣ
Αναστάσιος.
ε) Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ:
5ο Τμήμα. Αποδοχών και Ασφάλισης: 
ΤΣΙΚΕΛΗΣ Χρήστος. 
στ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ:
4ο τμήμα. Κτιρίων: ΤΣΙΡΙΚΟΛΙΑΣ Πανα
γιώτης.
ζ) Δ/ΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:
4ο τμήμα. Ελέγχου Εισαγ. Στοιχείων: 
ΣΑΡΡΗΣ Αντώνης. 
η. Γ.Α.Δ.Α.:
Τμήμα Πολιτ. Προσωπικού: ΚΟΥΚΟΣ Δη- 
μήτρίος.
θ. Γ.Α.Δ.Θ.:
Τμήμα Πολιτ. Προσωπικού: ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ 
Τίτος.
ι. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΡΧ. ΠΥΡΟΣΒΕ
ΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ:
Τμήμα Πολιτ. Προσωπικού: ΠΑΓ1ΑΝΑ- 
ΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Θωμάς.

Με διαταγή του επιθεωρητή αστυνομίας 
Στερ. Ελλάδας και Εύβοιας, ταξιάρχου 
Ευθύμιου Δασταμάνη, απονεμήθη έπαινος, 
με το κατωτέρω αιτιολογικό, στοναναπλ. 
διευθυντή Αστυν. Δ/νσης Φθ/δας, αστυν. 
υποδ-ντή Παντελή Μάργαρη και ευαρέ
σκεια, για τον ίδιο λόγο, στον υπαστυνόμο 
A’ ΡΑΜΜΟ Ιωάννη, διοικητή του Τ.Α. 
Λαμίας και υπαστυνόμο Α' ΚΟΚΚΑΛΗ 
Σωτήριο, ανθυπαστυνόμους Κων/νο 
ΣΟΥΦΛΕΡΗ, Αθανάσιο ΑΡΓΥΡΗ, Χρυσό
στομο ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ, Κων/νο ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ, 
αρχιφύλακες ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟ Λεωνίδα, 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ηλία, ΤΟΛΗ Φώτιο, ΛΙΑΠΗ 
Δημήτριο, και αστυφύλακες ΑΛΕΞΙΟΥ 
Ευάγγελο, ΒΛΑΧΟ Ιωάννη, ΚΑΖΝΑΦΕΡΗ

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Ο !  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ο !  Σ Ε  Θ Ε Σ Ε Ι Σ  
Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Ω Ν  Κ Α Ι Τ Μ Η Μ Α Τ Α Ρ Χ Ω Ν  

Σ Τ Ο  Υ .Δ .Τ .
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Ηλία, ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Ιωάννη, ΚΑΠΕΛΛΑ 
Θωμά, ΚΟΛΟΚΥΘΑ Θεοφάνη, 
ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ Κων/νο, ΜΟΝΙΑΚΗ Δημή- 
τριο, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σωτήριο, ΠΑΝΑΓΙΩ- 
ΤΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη,
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Απόστολο, 
ΣΠΑΘΑΡΑ Ιωάννη, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Ευάγ
γελο, ΣΠΑΝΟ Φώτιο, ΣΧΟΙΝΑ Δημήτριο, 
ΤΣΑΛΟΥΡΗ Ιωάννη του Τ.Α. Λαμίας, διότι 
μετά από επίμονες και συστηματικές 
προσπάθειες πέτυχαν τη σύλληψη των 
δραστών ειδεχθούς ανθρωποκτονίας στην 
Αγία Παρασκευή Λαμίας.

Με απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ 
αντιστράτηγου Ανδρέα Καλόγερό, απονε- 
μήθηκε «ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ» στον αστυνόμο 
Β' ΚΑΝΑΤΑ Νικόλαο και αστυφύλακα 
ΣΜΠΙΛΙΡΗ Χρήστο του Τ.Α. Χαλκίδας διότι 
κατόρθωσαν να συλλάβουν στην Αλεξαν
δρούπολη, έμπορο που διακινούσε μεγάλη 
ποσότητα ναρκωτικών.

επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία σε 
υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α. 'Οποιος συνά
δελφος ενδιαφέρεται ας επικοινωνήσει 
μαζί του στα τηλ. 6525846 και 0621/22746.

Ο αρχιφύλακας Γεώργιος ΚΑΡΑΓΙΑΝ- 
ΝΙΔΗΣ, που υπηρετεί στο Α.Τ. Ζακύνθου, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία σε 
υπηρεσία της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω
νήσουν μαζί του στο τηλ. της υπηρεσίας, 
0695-22.200.

Ο Αστυφύλακας ΝΑΣΤΟΥΛΗΣ Σπυρίδων 
που υπηρετεί στο ΛΖ' Α.Τ. Αθηνών 
επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό 
του που υπηρετεί σε οποιαδήποτε

υπηρεσία της Ηπείρου.

Ο αστυφύλακας ΚΑΛΠΑΖΙΔΗΣ Ιω
άννης που υπηρετεί στο Β! Α.Τ.Τ. 
Πειραιά επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση 
με συνάδελφο από τη Θεσ/νίκη, το 
Κιλκίς, τις Σέρρες, τη Δράμα, τη 
Βέρροια, τη Νάουσα ή την Κατερίνη.

Ο αστυφύλακας Περικλής ΤΣΟΥ
ΚΑΛΑΣ, που υπηρετεί στο Α.Τ. Με
γάρων ζητά να μετατεθεί αμοιβαία 
με συνάδελφό του από υπηρεσία 
της Α.Δ. Μεσσηνίας (ειδικότερα από 
τα Τμήματα της Καλαμάτας).

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Με απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ 
απονεμήθηκε «ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ» στον 
αστυνόμο Β' ΜΠΟΛΙΚΑ Γεώργιο και αστυ
φύλακες ΖΟΥΓΡΗ Ανδρέα και ΠΑΠΑΓΕΩΡ- 
ΓΙΟΥ Κων/νο του Τμήματος Εξουδετέ- 
ρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών διότι 
κατόρθωσαν, στις 23.5.88, με προσωπικές 
προσεγγίσεις, να εξουδετερώσουν δύο 
βόμβες που είχαν τοποθετηθεί σε επιβα
τικά αυτοκίνητα Πρεσβείας.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Καταργήθηκαν οι Αστυνομικοί Σταθμοί 
Καρέα, Αγίας Παρασκευής και Αγίου Ελευ
θερίου της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Αθηνών και ο Αστυνομικός Σταθμός Αγίας 
Τριάδας της Διεύθυνσης Αστυνομίας 
Δυτικής Αττικής. Η περιφέρειά τους 
υπάγεται πλέον στη δικαιοδοσία των Αστυ
νομικών Τμημάτων ΛΖ', Νέας Σμύρνης, 
ΙΣΤ' και Περιστεριού Αττικής, αντίστοιχα.

Πραγματοποιήθηκε η μεταφορά του 
Αστυν. Σταθμού Μεγ. Δοξιπάρα στην 
Κοινότητα Χανδρά Ορεσπάδας και ονομά
στηκε Α.Σ. Χανδρά.

Μετονομάστηκε ο Αστυν. Σταθμός Αγίου 
Νικολάου Ζακύνθου σε Αστυν. Σταθμό 
Κοιλιωμένου.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο αρχιφύλακας Παναγιώτης ΒΡΕΙ ΙΟΣ, 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Πύργου Ηλείας,

Αστυφύλακας ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικό
λαος του Δημητρίου, άγαμος. Γεννήθηκε 
το 1953 στα Διόδια Μεσσηνίας. Υπηρε
τούσε στο Τμήμα Ασφαλείας Ερμούπολης. 
Σκοτώθηκε στις 25.6.88 σε τροχαίο 
ατύχημα.

Αστυφύλακας ΛΥΤΡΙΔΗΣ Δημήτριος του 
Κων/νου, έγγαμος. Γεννήθηκε το 1945 στο 
Μανδράκι Σερρών. Υπηρετούσε στην 
Υ.Μ.Δ. Θεσ/νίκης. Πέθανε στις 9.7.88 από 
καρδιακό νόσημα.

Αρχιφύλακας ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ Γερά
σιμος του Ευσταθίου, άγαμος. Γεννήθηκε

το 1963 στην Κατοχή Αιτωλ/νίας. Υπηρε
τούσε στο Τ.Α. Αμαρουσίου. Σκοτώθηκε 
στις 3.9.88 σε τροχαίο ατύχημα.

Αστυφύλακας ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης 
του Παναγιώτη. Γεννήθηκε το 1960 στο 
Παλαιόκαστρο Μεσσηνίας. Πέθανε στις 
17 7.88

Αρχιφύλακας ΞΩΝΑΣ Δημήτριος του 
Θεοδώρου, άγαμος. Γεννήθηκε το 1963 
οτον Πειραιά. Υπηρετούσε στο Αστυν. 
Τμήμα Χαϊδαρίου. Πέθανε στις 8.8.88 από 
καρδιακό νόσημα.
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Γνωμ. ΝΥΔ 548/86
Γνωμοδοτών: Ν. Κατσίμπας, Πάρε- 
δρος Δ/σεως
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Ν 1339/1983 άρθρο 11 
παρ. 1.

Μη αναδρομικότητα μισθολογικών 
προαγωγών ανδρών της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η μισθολογική προα
γωγή που γ ίνετα ι ύστερα από επα
νεξέταση σύμφωνα με το άρθρο 11 
του Ν. 1339/1983 δεν έχει αναδρο
μική ισχύ.

Γνωμ. ΝΥΔ 589/86
Γνωμοδοτών: Ρ. Αντωνακόπουλος, 
Νομ. Σύμβουλος Δ/σεως. 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Ν 1481/1984 άρθρο 
3ΝΔ 170/1973 άρθρο 42 Ν 
1145/1981 άρθρο 6.

Μη αναστολή αποφάσεων αποτά- 
ξεως προσωπικού Ελληνικής Αστυ
νομίας σε περίπτωση προσφυγής 
στο Συμβούλιο Επικράτειας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι αποτελούντες το 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνο
μίας βάσει του άρθρου 3 του Ν. 
1481/84 δεν θεωρούνται δ ιο ικητι
κοί υπάλληλοι και επομένως δεν 
μπορεί να εφαρμοσθεί γι' αυτούς 
το άρθρο 42 του Ν.Δ. 1 70/73.

Γνωμ. ΝΥΔ 603/86
Γνωμοδοτών: Ρ. Αντωνακόπουλος, 
Νομ. Σύμβουλος Δ/σεως.
ΔΙΑΤΑ-ΕΙΣ: Ν 1145/1981 άρθρο 6.

Θέση προσωπικού Ελληνικής Α
στυνομίας εκτός υπηρεσίας. 
Συνέπειες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι τιθέμενοι εκτός υ
πηρεσίας βάσει του άρθρου 6 του 
Ν. 1145/1981 δεν μπορούν να πα- 
ραπεμφθούν στην Υγειονομική 
Επιτροπή για χορήγηση αναρρωτι- 
κής αδειας ή για κρίση της σωματι
κής τους ικανότητας.

Γ νωμ. ΝΥΔ 593/86
Γνωμοδοτών: Θ. Αμπλιανίτης, Πά- 
ρεδρος Δ/σεως.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΚΠοινΔ άρθρα 209, 
212, 251, 327 παρ. 1.

Υποχρέωση καταθέσεως μάρτυρος 
σε ποινική δίκη.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημόσιος υπάλληλος 
που καλείται ως μάρτυρας σε ποι
νική δίκη, υποχρεούται να προσέλ- 
θει να καταθέσει, έστω και αν δεν 
γνωρίζει τίποτε για την υπόθεση.

Γνωμ. ΝΥΔ 661/86
Γνωμοδοτών: I. Μισαηλίδης, Πάρε- 
δρος Δ/σεως
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Ν 1598/1986 άρθρο 
3ΠΔ 19/19-11/1932 άρθρο 28 παρ 
2.

Μίσθωση για στέγαση δημόσιας 
υπηρεσίας. Ύψος μισθώματος σε 
περίπτωση ανανεώσεως τηο μισθώ
σεως.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Για την ανανέωση επί 
μία τρ ιετία  μισθώσεως που έληξε 
και είχε καταρτισθεί για την στέγα
ση δημόσιας υπηρεσίας, το μίσθω
μα καθορίζεται με ελεύθερη συμ
φωνία μερών, χωρίς περιορισμούς 
ως προς το ύφος του μισθώματος.

Γ νωμ. ΝΥΔ 665/86
Γνωμοδοτών: Β. Κολοβός, Νομ. 
Σύμβουλος Δ/αεως.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΝΔ 84/1969 άρθρο 1 
παρ. 1 ΒΔ 665/1962 άρθρο 2ΑΚ άρ
θρο 1583.

Υγειονομική περίθαλψη άγαμης 
κόρης συνταξιούχου του Δημοσίου 
που έχει υιοθετηθεί.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο φυσικός πατέρας 
που είναι ασφαλισμένος στο Δημό
σιο μπορεί να ασφαλίσει για υγειο
νομική περίθαλψη την ενήλικη και 
άγαμη θυγατέρα του. η οποία έχει 
υιοθετηθεί.

Γνωμ. ΝΥΔ 710/86
Γνωμοδοτών: Ε. Σαρακηνός, Νομ. 
Σύμβουλος Δ/σεως.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: Ν 1543/1985 άρθρο 16.

Αποκατάσταση δημοσίων υπαλλή
λων αγωνιστών Εθνικής Αντιστά
σεως που παραιτήθηκαν ή εγκατέ- 
λειψαν την θέση τους. Προϋποθέ
σεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σύμφωνα με τις διατά

ξεις των άρθρων 16 - 18 του Ν. 
1543/85 αποκαθίστανται διοικητικά 
και συνταξιοδοτικά μόνον οι διορι- 
σθέντες και μετέπειτα εξαναγκα- 
σθέντες σε παραίτηση ή σε εγκα
τάλειψη της θέσεώς τους για τα 
κοινωνικά τους φρονήματα. Επο
μένως, σε περίπτωση ανακλήσεως 
από την Διοίκηση, υπό το προ της 
ισχύος του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 
1811/1951) νομικό καθεστώς του 
δημοσιευθέντος διορισμού κάποι
ου ως μονίμου δημοσίου υπαλλή
λου λόγω σιωπηρός μη αποδοχής 
του διορισμού, συναγόμενης εκ 
της παραλείψεώς του να αναλάβει 
υπηρεσία μέσα σε εύλογο χρονικό 
διάστημα, δεν υπήρξε η προϋπό
θεση της ιδιότητος του δημοσίου 
υπαλλήλου, ώστε να μπορεί να γί
νει επίκληση εφαρμογής των άρ
θρων 16-18  του Ν. 1 543/85.

Γνωμ. ΝΥΔ 711/86
Γνωμοδοτών: Γ. Σγουρίτσας. Νομ. 
Σύμβουλος Δ/σεως.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΥπαλΚ άρθρο 254

Δυνατότητα ανακλήσεως παραιτή- 
σεως δημοσίου υπαλλήλου λόγω 
πλάνης.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Η ανάκληση παραιτή- 
σεως μονίμου υπαλλήλου δύναται 
να γίνει εντός μηνός, είναι δε αναι- 
τιώδης. Μετά την πάροδο μηνός 
δεν δύναται να γ ίνει ανάκληση, έ
στω και αν επικαλείται ο παραιτη
θείς πλάνη, διότι η κατ' άρθρο 254 
Υπαλληλικού Κώδικα προθεσμία 
του μηνός ισχύει γιο κάθε περί
πτωση .
Γ νωμ. ΝΥΔ 804/86
Γνωμοδοτών: Ρ. Αντωνακόπουλος, 
Νομ. Σύμβουλος Δ/σεως.

Κλείσιμο Ιερού Ναού από την Α
στυνομική Αρχή. Μη εφαρμογή του 
σε Ναό των Ενόπλων Δυνάμεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δεν μπορεί να κλεισθεί ν 
από την Αστυνομική Αρχή κατόπιν 
εντολής του οικείου Μητροπολίτου 
Ναός της Πολεμικής Αεροπορίας 
που ετέθη σε δημόσια λατρεία, αλ
λά μόνο να περιέλθει στην διοίκη
ση και διαχείριση του πλησιεστέ- 
ρου Ενοριακού Ναού.
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ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν  Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ

Γνωμ. ΝΥΔ 12/86
Γνωμοδοτών: Ρ. Αντωνακόπου- 

λος. Νομικός Σύμβουλος.
Χορήγηση άδειας εγκαταστάσεως 

σε άσεμνη γυναίκα. Προϋποθέσεις.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η αστυνομία δεν 

μπορεί να δώσει άδεια εγκαταστά- 
σεως σε άσεμνη γυναίκα που δεν ε ί
ναι διαζευγμένη, άσχετα από το ότι 
συναινεί ο εν διαστάσει τελών σύζυ
γός της.
Γνωμ. ΝΥΔ 85/86

Α.Ν. 2344/1940 * Ν. 1377/1983 άρ
θρο 23 παρ. 5 * Ν. 1078/1980 άρθρο 
13.
Έκδοση οικοδομικής άδειας σε 
ζώνη παραλίας. Προϋποθέσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα ακίνητα που περι
λαμβάνονται στην καθορισθείσα 
σύμφωνα με τις δ ιατάξεις των άρ
θρων 5 παρ. 1 και 6 του ΑΝ 
2344/1940, όπως μεταγενέστερα 
τροποποιήθηκαν, ζώνη παραλίας, 
έχουν απαλλοτριωθεί και δεν επι
τρέπεται να οικοδομηθούν μέχρις 
τυχόν ανακλήσεως της απαλλο- 
τριώσεώς τους κατά τις  ισχύουσες 
διατάξεις. Προκειμένου δε να εκδο- 
θεί σε κοινή χρήση ο εγκεκριμένος 
δρόμος καθ' όλο το μήκος του 
προσώπου του οικοπέδου, έτσ ι ώστε 
να εξασφαλίζεται η προσπέλαση σ’ 
αυτό.
Γνωμ. ΝΥΔ 197/86

Γνωμοδοτών: Ρ. Αντωνακόπου-
λος. Νομικός Σύμβουλος.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: *Ν 1481/1984 άρθρα 
28. 48 παρ. 6 *ΝΔ 974/1971 άρθρο 22.

Προϋποθέσεις προαγωγής αρχι- 
φυλάκων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μετά την ισχύ του 
άρθρου 28 παρ. 1 και 2 του Ν. 
1481/84 δεν μπορεί να τύχει εφαρ
μογής για τους μη παραγωγικούς ή 
επ' ανδραγαθία προαχθέντες αρχι- 
φύλακες η προγενέστερη διάταξη 
του άρθρου 22 του ΝΔ 974/71, βάσει 
της οποίας αυτοί προήγοντο στο 
βαθμό του ανθυπαστυνόμου ανά
λογα με τα χρόνια υπηρεσίας τους. 
Γνωμ. ΝΥΔ 246/86

Γνωμοδοτών: Ρ. Αντωνακόπου- 
λος. Νομικός Σύμβουλος.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: *Ν. 1481/1984 άρθρο 
60 *ΝΔ 3365/1955 άρθρο 89 παρ. 4.

Κρατήσεις στο προσωπικό που 
ενεργεί μεταγωγές κρατουμένων η 
συνοδείες χρηματαποστολών.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σε περίπτωση που 
μετά τον Ν 1481/84 αστυνομικό 
προσωπικό ενεργεί συνοδείες χρη- 
ματαποστολιον ή μεταγωγές κρα
τουμένων εκτελούμενες με δαπάνη 
των ενδιαφερομένων, οι αντίστο ι
χες προς την καταβαλλόμενη δα
πάνη κρατήσεις πρέπει να περιέρ
χονται στα Ταμεία Ασφαλίσεως του 
προσωπικού της τέως Χωροφυλα
κής.

Γνωμ. ΝΥΔ 286/86
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: *Ν 1 401/1 983 άρθρο 1.
Υποχρέωση Αγορανομικών Υπη

ρεσιών Υπουργείου Δημοσίας Τά- 
ξεως να στέλνουν στοιχεία για αγο- 
ρανομικές παραβάσεις στο Υπουρ
γείο Εμπορίου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι Αγορανομικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Δημο
σίας Τάξεως υποχρεούνται να στέλ
νουν στο Υπουργείο Εμπορίου στοι
χεία για αγορανομικές παραβάσεις, 
προκειμένου το τελευτα ίο  να επιβά
λε ι στους παραβάτες τις δ ιο ικητικές 
κυρώσεις που προβλέπονται από το 
άρθρο 1 του Ν. 1401/83.
Γνωμ. ΝΥΔ 337/86

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: *Ν 1337/1983 άρθρο 
23 παρ. 5 *ΑΝ 2344/1940 άρθρα 5 
παρ. 1, 6 παρ. 5. 24 παρ. 3 *ΝΔ 
393/1974.

Δυνατότητα απαγορεύσεως της 
ανοικοδομήσεως σε ζώνη που κη
ρύσσεται παραλία και κατεδαφίσεως 
των ανεγειρομένων κτισμάτων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μ ετά την αντικατά
σταση του άρθρου 5 παρ. 1 του Α.Ν. 
2344/40 με το άρθρο 23 παρ. 5 του Ν. 
1337/83 δεν τροποποιείται και το 
άρθρο 6 παρ. 5 του ίδιου Α.Ν. και η 
Διοίκηση δεν μπορεί πριν από την 
συντέλεση της σχετικής απαλλο- 
τριώσεως να απαγορεύει την οικο
δόμηση ή δενδροφύτευση μέσα 
στην λωρίδα που κηρύσσεται παρα
λία. ούτε να κατεδαφ ίζει τα ανεγει- 
ρόμενα κτίσματα.

Γνωμ. ΝΥΔ 414/86
Γνωμοδοτών: Δ. Παπαπετρόπου- 

λος. Νομικός Σύμβουλος.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ *Ν 5351/1932 άρθρα 

10 21.48 *ΝΔ 3365/1955 άρθρο 1 *Ν 
2458/1953 άρθρο 2.

Παροχή η μη αμοιβής στα όργανα 
της Αστυνομίας για ανακάλυψη εν
όχων κλοπής αρχαίων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι αστυνομικοί οι 
οποίοι ανακαλύπτουν ενόχους αρ
χαιολογικών παραβάσεων, π.χ. κλέ
πτες αρχαίων δεν δ ικα ιούνται ευ
ρέτρων δ ιότι τούτο ανάγεται στα 
κύρια καθήκοντά τους. (Αντίθετη με 
την 202/79 γνωμοδότηση της Ολο
μέλειας ΝΣΚ).

Σχετ. Γνωμ. ΝΥΔ 263/86.

Γνωμ. ΝΥΔ 436/86
Γνωμοδοτών Στ. Αργυρόπουλος 

Νομικός Σύμβουλος.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ‘ Ν 1569/1985 άρθρο 

36 *Ν 489/1976 άρθρα 3 18 παρ. 1 ' 
ΠΔ 1 18/1985 άρθρο 30.

Σώμα Ειδικών Πραγματογνωμο- 
νων Τροχαίων Ατυχημάτων. Εισ
φορά υπέρ αυτού. Καταβολή αυτής 
και από Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Τα Ν.Π.Δ.Δ. τα αυτο
κίνητα των οποίων έχουν εξα ιρεθεί 
της υποχρεωτικής ασφαλίσεως για 
την αστική ευθύνη από τροχαία ατυ
χήματα. υποχρεούντα ινα καταβάλ
λουν την εισφορά του Ν. 1569/1985 
υπέρ του Σώματος Ειδικών Πραγμα- 
τογνωμόνων Τ ροχαίων Ατυχημάτων.

Γνωμ. ΝΥΔ 473/86
Γνωμοδοτών: Α. Καμπίτσης Νομι

κός Σύμβουλος.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: *ΝΔ 1171/1972 άρθρο 

3 παρ. 1 *Ν 1481/1984 άρθρο 57.
Συμμετοχή αποστράτων αξιωμα

τικών Ελληνικής Αστυνομίας στην 
Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών 
Ενόπλων Δυνάμεων.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι αποστρατευόμενοι 
αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνο
μίας. εφόσον λαμβάνουν μέρισμα 
από το Μ ετοχικό Ταμείο Στρατού, 
γ ίνοντα ι μέλη της Ενώσεως Απο
στράτων Αξιωματικών Στρατού.
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ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΘΥΓΑΤΕΡΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ Μ.Τ.Σ.

* Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, Β, 366/1988

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
Λρίθ. Φ: 800/46/523/Σ.435 (1)
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας, για τα Μετο

χικά Ταμεία Στρατού και Ναυτικού.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟ!

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Εχοντας υπόψη:

α. Τις διατάξεις του α.ν. 559/J937 «περί τροποποιήσεως και συ- 
μπληρώσεως διατάξεων τινων της νομοθεσίας περί Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού» (ΦΕΚ 107), όπως ισχύει σήμερα,

β. Τις διατάξεις τουν. 994/1949 «περί καταβολής προσθέτου γροι
κάς εις θυγατέρας μετόχων ή μερισματούχων Μ.Τ.Β.Ν. και περί τροπο
ποιήσεως και συμπληρώσεως των περί Μ.Τ.Β.Ν. διατάξεων» (ΦΕΚ 
136).

γ. Τις διατάξεις του ν.δ. 3967/1959 «περί τροποποιήσεως διατά
ξεων τινων της περί Μ.Τ.Β.Ν. νομοθεσίας» (ΦΕΚ 176).

δ. Τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 1329/1 983 «Εφαρμογή της 
συνταγματικής επιταγής της ισότητας ανδρών και γυναικών στον 
Αστικό Κώδικα κ.λπ.» (ΦΕΚ 25).

ε. Τη με αριθ. 072.2/7/Γ. 1564/5.11.87 κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας (ΦΕΚ 784 τ. Β').

στ. Ίη με αριθ. 2389/23.2.87 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού 
και του 1 πουργού Οικονομικών για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον 
Υφυπουργό Οικονομικών Σπ. Καλούδη (ΦΕΚ 13 τ. Β').

ζ. 1 ην αναγκαιότητα άμεσης εναρμόνισης της νομοθεσίας των Μετο- 
χικών Ταμείων Στρατού και Ναυτικού με τη συνταγματική επιταγή της 
ισότητας ανδρών και γυναικών.

η. Σχετικές εισηγήσεις των Δ.Σ. των Μετοχικών Ταμείων Στρατού 
και Ναυτικού, αποφααίζουοιε:

Αρθρο 1

Η με αριθμό Φ. 800/5/99/Σ. 98/26.1.88 κοινή απόφαση των 
1 φυπουργών Εθνικής Αμυνας και Οικονομικών «Τροποποίηση και συ
μπλήρωση διατάξεων της νομοθεσίας για τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού 
και Ναυτικού» (ΦΕΚ 22 τ. Β ). τροποποιείται από τη στιγμή που ίσχυσε 
ως εξής:

«Άρθρο 1

1 Το κα . αβαλλόμενο. σύμφωνα με το άρθρο ό του α.ν. 559/1937, 
βοήθημα δικαιούνται καί'οι αγαμες θυγατέρες το>ν μετόχων και μερι- 
σματοόχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού με τη συμπλήρωση του 
35ου έτους της ηλικίας τους, καθώς και οι άγαμες ανάπηρες θυγατέ
ρες. που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. με τη συμπλή
ρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.

2. Το καταβαλλόμενο, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 994/1949. 
βοήθημα δικαιούνται και ο: άγαμες θυγατέρες των μετόχων και μερι- 
σματοΰχων του Μετυχικ- , 1 αμ:-. < . Ν'αυ .ικού. εφόσον πληρούν τις κατά 
περίπτωση προϋποθέσεις της προηγούμενης παρα γράφου.

ί Οι άγαμες θυγατέρες μετόχων κα μερισματούχων των Μετοχι
κών I αμείων Στρατού και Ναυτικόν που έχουν κατά την έναρξη της 
ισχύος της απόφασης αυτής ή συμπληρώνουν στο μέλλον τις απαιτούμε- 
ν--ς κατα περίπτωση προϋποθέσεις των προηγούμενων παραγράφων 
ικανοποιούνται σταδιακά, ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες του 
αρμόδιου ίαμείου. μετά από σχετική αίτηση κατά σειρά προτεραιότη
τας που καθορίζεται από το Δ.Σ. ως εξής:

α ()ι άγαμες ανάπηρες θυγατέρες προηγού· ται τοιν άγαμων θυγατέ
ρων.

β. Οι μεγαλύτερες σε ηλικία προηγούνται των μικροτέρων. 
γ. Οι άγαμες ανάπηρες θυγατέρες ίδιας ηλικίας κατατάσσονται ανά

λογα με το ποσοστό αναπηρίας, από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο.

δ. Σε περίπτωση ίδιας ηλικίας ή ίσου ποσοστού αναπηρίας λαμβάνε- 
ται υπόψη η ημερομηνία της αίτησης.

1. Ια Δ.Σ. των Ταμείων κατατάσσουν κάθε έτος, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο, κατά σειρά προτεραιότητας τις αιτήσεις που 
έχουν υποβληθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους αυτού. Από τον 
πίνακα αυτό με τη σειρά κατάταξης, ικανοποιούνται οι αιτήσεις κατά τη 
διάρκεια του επόμενου έτους. Οσες αιτήσεις δεν ικανοποιηθούν στο επό
μενο έτος κατατάσσονται και πάλι με τις αιτήσεις που θα υποβληθούν 
μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

 ̂■ Οι λεπτομερειες εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου καθο
ρίζονται με απόφαση του Δ.Σ. κάθε Ταμείου.

ζΑρθρο 2
1. Οι θυγατέρες μετόχων ή μερισματούχων του μετοχικού ταμείου 

Στρατού που παίρνουν το βοήθημα λόγω γάμου, δεν υποχρεούνται να το 
επιτρέψουν σε περίπτωση διαζυγίου. Ποσά που τυχόν έχουν επιστραφεί 
εξαιτίας διαζυγίου μέχρι την έναρξη της ισχύος της απόφασης αυτής 
αποδίδονται άτοκα στις δικαιούχες σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις 
μετά από σχετική αίτηση.

, 2. Οι κρατήσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος παύουν με τη συ
μπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση ορίου ηλικίας των άγα
μων θυγατέρων. Κρατήσεις που έγιναν μετά τη συμπλήρωση του παρα
πάνω ορίου ηλικίας μέχρι την έναρξη της ισχύος της απόφασης αυτής 
δεν επιστρέφονται.

Αρθρο 3
1. I ο βοήθημα που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφα

σης αυτής υπολογίζεται με βάση το δικαιούμενο από το μέτοχο ή το κα
ι αβαλλόμενο στο μερισματούχο κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης 
του Δ.Σ. του Ταμείου για καταβολή του βοηθήματος μέρισμα.

2. Το ποσοστό αναπηρίας που απαιτείται για τη χορήγηση βοηθήμα
τος στις άγαμες θυγατέρες των μετόχων ή μερισματούχων των Μετοχι
κών I αμείων Στρατού και Ναυτικού με τη συμπλήρωση του 25ου έτους 
της ηλικίας τους διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΣΥΕ και ΑΝΥΕ αντί
στοιχα.

3. 1 ια τις άγαμες ανάπηρες θυγατέρες με ποσοστό αναπηρίας τουλά
χιστον 67% κρατήσεις που δεν έχουν όιενεργηθεί από τη γέννηση μέχρι 
«η συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, καταβάλλονται σύμ
φωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν.δ. 4198/1961 
•ΦΕΚ 1 68).

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν.δ. 450/1947 (ΦΕΚ 237), όπως 
ισχύει σήμερα, καταργείται.

Αρθρο 4
1. Σε περίπτευση θανάτου μετόχου των Μετοχικών Ταμείων Στρα

τού και Ναυτικού, χωρίς τη θεμελίωση δικαιώματος για απονομή μερί
σματος. οι κρατήσεις που έγιναν για χορήγηση βοηθήματος επιστρέφο- 
νται στις δικαιούχες θυγατέρες.άτοκα.

2. I ια τον υπολογισμό του επιστρεπτέου ποσού λαμβάνεται ως βάση 
η κράτηση που αντιστοιχεί στις αποδοχές του τελευταίου μήνα πολλα- 
πλασιαζόμενη επι των αριθμό των μηνών που διενεργήθηκαν κρατή
σεις».

Άρθρο 2
Οι διατάξεις της απόφασης αυτής ισχύουν από 28 .1 ,88.-ημερομηνίε 

κατά την οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η τρο 
ποποιούμενη απόφασή μας.

Η απόφαση ιυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνή 
σεως.

Αθήνα. 28 Απριλίου 1988
ο ι ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΚ£ . . ΝΛλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΠΛΣΤΡΑΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
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Οριζόντια:
1. Θυγατέρες του Νηρέα και της 

Ωκεανίδας Λωρίδας. -  Αυτά δεν 
σέβονται.

2. Πολύ μακρινός. -  Έ να από τα 
Δωδεκάνησα, στη γενική.

3. Νότα της βυζαντινής μουσικής. 
-  Μεσανατολικό κράτος, αντί
στροφα. -  Είναι μέσα στον... 
τύμβο.

4. Είναι ο βασιλικός, σύμφωνα με 
το τραγούδι..., στην αιτιατική. -  
Στη Μονή θα τα βρούμε.

5. Χαϊδευτική λέξη, σμικρυντική. 
εύφημη. -  Οι εκλεκτο ί μιας κοι
νωνίας, ξεν. λέξη.

6. Με τις ιδ ιό τητες διαφορών ου
σιών ασχολείται η επιστήμη 
αυτή. -  Και αυτό μωραίνεται... 
κατά τη Γραφή.

υρωπινου σώματος. -  Ανώτατη 
επίδοση, ξεν. αντίστροφα.

11. Το γαϊδουροτόμαρο, στην κα
θαρεύουσα. -  Δεν είνα ι γεμάτα. 
-  Αντίστροφο άρθρο. -  Στη... 
μέση της κάμπιας βρίσκονται.

12. Κατάληξη δευτερόκλιτω ν της 
αρχαίας, αντίστροφα. -  Γ ράμ
ματα από το... σπίτι. -  Δροσίζει 
τον οδοιπόρο. -  Ακολουθούν 
τους βαθμούς Στρατιωτικών.

13. Έκρηξη προκαλεί και αυτό, 
αντίστροφα. -  Ά λλη  λέξη για το 
τροχοπέδηλο.

14. Το 7α οριζόντια, αντίστροφα. -  
Ζητώ να μάθω κάτι. -  Μέσα σύλ-

7. Με γράμματα ο αριθμός 108, ληψης, αντίστροφα.
αντίστροφα. -  Μουσική νότα. - 15. 0  αναγόμενος σε επιστήμη που 8.
Λιμάνι της Ιταλίας, αντίστροφα. μελετά τα ουράνια σώματα.

8. Δ ιαιρεμένος, μοιρασμένος. - Κάθετα.
Με γράμματα ο αριθμός 73. 1. Βασιλιάς της Βαβυλωνίας ονο 9

9. Σταθμό παρωχημένης εποχής, μαστός για τον πλούτο του και
στη γενική. -  Ό ρμος... όχι ολό τα έργα του. ένα εκ των οποίων 10
κληρος. -  Μονάρχης, βασιλιάς είναι οι κρεμαστοί κήποι, στην
στην καθαρεύουσα, γενική, αιτιατική.
αντίστροφα. 2. Κομμένο... μήλο. - 0  αριθμός 88

10. Διακοπή της ανάπτυξης του αν- με γράμματα. -  Επ ιτηδειότητα 11

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

I

2 ■
3 1 ■ 14 ■
5

6 ■
7 Μ ■
8 ■
9 ■
ΙΟ

II ■ 1Ι2 H
Ι3

Ι4

Ι5 hLHB

δεξιότητα, καθαρεύουσα, ονο
μαστική.

3. Μηχανή που δεν χρειάζετα ι 
καύσιμα.

4. Στον Όλυμπο κατοικούσε. -  
Φρούτο καλοκαιρινό. -  Ά λλη  
λέξη για το στρίφωμα, αντί
στροφα.

5. Ο αριθμός 13. -  Ούτε με το μι
κροσκόπιο δεν φαίνεται, αντί
στροφα. -  Σκούρο, αδιαφανές.

6. Ό ργανο με το οποίο μετράται η 
δυναμοδεικτική καμπύλη του 
διαγράμματος, γεν. πληθυντι
κού.

7. Μερικοί, στην καθαρεύουσα. -  
Ονομασία οστού της σπονδυλι
κής στήλης του ανθρώπου. -  
Έ τσ ι ακούμε συχνά τους Δή
μους και τις  Κοινότητες, αρχικά 
αντίστροφα.

Κυκλαδονήσι. αντίστροφα. -  
Κτητικό. -  Έ να χρώμα, αντί
στροφα, ξενικά. *

Νήμα μεταλλικό ποικίλης διατο- 
μής, γενική.
Πλήθος ανθρώπων, αντίστροφα. 
-  Το ίδιο με το 12α. οριζόντια. -  
Τόπος συναθροίσεως ηλικιωμέ
νων. αντίστροφα αρχικά. 
Δηλώνει συγκατάθεση. -  Δ ί
φθογγος. -  Υπόσκληρο κατά το 
μάσημα.

12. Αρμονία αναλογιών των μερών 
προς το σύνολο, γενική.

13. Εξασφαλίζουν ανοσία. -  Αντί
στροφο... 21 με γράμματα. -  
Γράμματα από το.... Νίκο.

14. Γράμματα από τη... Β ιβ ή .-Ά λ λ η  
λέξη για τον πικραμένο.

15. Συνεννόηση για συμφωνία, 
αντίστροφα.

Γεώργιος Μαρουλάκης 
Ανθυπαστυνόμος 

Α.Τ.Τ. Περάματος Ρέθυμνου

Λ Υ Σ Η  Π Ρ Ο Η Γ Ο Υ Μ Ε Ν Ο Υ

Οριζόντια:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ,
2. ΡΟΤΔΗΣ-ΚΙΝ.
3. ΘΥΜΑΡΙ-ΕΝΑ,
4. ΟΛΕΟΝΤΗΣ,
5. ΔΑΝΙΑΣ-ΙΤΑ,
6. ΟΡΟΣ-ΙΔΑΣ,
7. ΞΑ-ΚΟΡΤΕ,
8. IΠ Π ΗΣ-ΕΣΟΜ,
9. ΑΙΑ-ΛΡΑ-ΡΟ,
10. ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ.

Κάθετα:
1. ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ,
2. ΙΟΥΆΡΑΠΙΑ.
3. ΚΙΜΟΝΟ-ΠΑΝ,
4. ΟΔΑΛΙΣΚΗ,
5. ΝΗΡΕΑ-ΟΣΛΟ,
6. ΟΣΙΟΣ-ΡΡ.
7. ΙΤΕΑΙ,
8. ΙΚΕΤΙΔΕΣ,
9. ΚΙΝΗΤΑ-ΟΡΗ.
10. ΑΝΑΣΑΣ-ΜΟΣ.
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Γ Τ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ—
» κ. Δημήτριο Σιγανό από το Ηράκλειο Κρήτης. Για πληροφο

ρίες ωο προς το θέμα σας να απευθυνθείτε στην Πανελλή
νια Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος.

• Αρχιφύλακα Δημήτριο Τσουμάνη Παραμυθιά. Η άδεια 
έπρεπε να σας δοθεί από τη νέα υπηρεσία σας. Για το 
ενδεχόμενο χρηματικής αποζημιώσεως σας να απευθυν
θείτε με αίτησή σας στη Διεύθυνση Προσωπικού του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

» Υπαστυνόμο Β ε.α. Γεώργιο Κανακάκη. Ο Κανονισμός των 
συντάξεων ενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 
66 του Π.Δ. 1041/79 Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων από την Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λο
γιστηρίου του Κράτους με πράξη που εκδίδεται από τον 
Δ/ντή της αρμόδιας Δ/νσης Κανονισμού Συντάξεων.
Ο Ν. 1590/1988 που τροποποίησε τις διατάξεις του Ν. 
1481/84 και ρύθμισε άλλα θέματα, δεν είναι ειδικός συντα- 
ξιοδοτικός, γιατί δεν εκδόθηκε με τη διαδικασία που προ- 
θλέπεται από το άρθρο 73 του Συντάγματος του 1975 ούτε 
έχει καλυφθεί συνταξιοδοτικά με άλλο νόμο.
Η σύνταξη για σας που προαχθήκατε σε εφαρμογή του 
άρθρ. 4 του Ν. 1590/86 κανονίζεται βάσει του συντάξιμου 
μισθού του Αστυνόμου 6.' σύμφωνα με τις διατάξεις του 
συνταξιοδοτικού Ν. 1202/81 άρθρ. 31 παράγρ. 1 και 2.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Η κ. Βικτωρία Τζίλου ευχαριστεί τους ανθ/μους Σωκράτη 
Προύτσο και Νικόλαο Παρασκευόπουλο, που υπηρετούν στο 
τμήμα Τροχαίας Ελευσίνας, για τη πρόθυμη και ταχύτατη βοή- 
θειά τους σε τροχαίο ατύχημα, που τους συνέβη.

Ο οδοντίατρος Ναπολέων Ζαρμακούπης συγχαίρει και εκ
φράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Διοικητή του Δ' 
Αστυνομικού τμήματος Αθηνών Ν. Βάθεια, τον υπαστυνόμο 
Ευάγγελο Νέλλα αναπληρωτή A. Τ. Κύμης Εύβοιας και τον Αν- 
θυπαστυνόμο Αβραάμ Αβραμόπουλο διοικητή Α.Σ. Κονιστρών 
Εύβοιας οι οποίοι ενήργησαν ταχύτατα και συνέλαβαν το κλέ
φτη του αυτοκινήτου του.

Ο Ταξίαρχος Χωρ/κης Ε.Α. Κυριάκος Καψάλης εκφράζει την 
ευαρέσκειά του στον Υπαστυνόμο Α' Ανδρέα Π ίππο Δ/ντη του 
A T. Νάξου, τον Υπαστυνόμο Β Κων/νο Μακρυγιάννη, τον 
Αρχ/κα Νικόλαο Αγά και τους αστυφύλακες Δημήτριο Γιατρό 
και Βασίλειο Λυραντωνάκη για την αμέριστη βοήθεια τους σε 
άμεσο ανάγκη στην οποία βρέθηκε μετά από εγκαύματα λόγω 
του καύσωνα κατά την παραμονή του στο νησί της Νάξου.

Ο Γεώργιος Τζανετουλάκος ευχαριστεί την Ελληνική Αστυ
νομία για το άμεσο ενδιαφέρον της για οικογενειακή του υπό
θεση. Ιδιαίτερα ευχαριστεί την Αστυνομία Ζακύνθου η οποία σε 
χρόνο ρεκόρ και με καλοσύνη, ευγένεια και προπαντώς με αφο
σίωση στο καθήκον ανακάλυψε εξαφανισμένο πρόσωπο της οι- 
κογένειάς του στη περιοχή της.

u  Οι κ.κ. Δημ. Τσαντίδης, Ιωάννης Αραμπατζής, Ιωάννης Φουρ- 
λακίδης, Ιορδάνης Μπαρουζάκης, Γεώργιος Γκάνας και Παύ
λος Βαρελτζίδης εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια για 
την επιτυχία των αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Ξάν
θης που συνέλαβαν τον κλέφτη ο οποίος δρούσε στη πόλη της 
=άνθης με πρωτοφανή θρασύτητα; μπαίνοντας στα σπίτια τους, 
την ώρα που αυτοί κοιμόντουσαν.

Ο κ. Βασίλης Μαυρίκος εκφράζει τα θερμά του συγχαρητή
ρια προς τους αστυνομικούς Ιωάννη Γιαννόπουλο, Βασίλειο Χατ- 
ζησπύρου, Θεόδωρο Ψυρρούκη και Χαράλαμπο Κατσιώνη οι 
οποίοι αν και δεν ευρίσκοντο σε υπηρεσία έσπευσαν και κατόρ
θωσαν να συλλάβουν τους δράστες της κλοπής του Ι.Χ. αυτο

κινήτου του που συνέβη στη περιοχή Πόρτο-Ράφτη την 
23/7/1988.

Ο κ Ευάννελος Ξενόπουλος, Εκδότης Περιοδικών κι Βιβλίων 
ευχαριστεί θερμά τον αστυφύλακα Μιχαήλ Μουταφίδη του ΙΑ" 
Α.Τ. Καλλιθέας Αθηνών για την αξιοθαύμαστη τόλμη που επέ- 
δειξς κατά τη σύλληψη του διαρρήκτη, ο οποίος προσπάθησε 
ανεπιτυχώς να παραβιάσει τα γραφεία της εταιρίας του στην 
οδό Αγ. Πάντων στη Καλλιθέα τη νύκτα της 26ης Ιουνίου 1988.

Ο Δήμαρχος Σαμοθράκης κ. Ιωάννης Γεωργίου συγχαίρει 
τον Επιθεωρητή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Τασά- 
κο, τον Αστ. Δ/ντη Έβρου κ. Κουτσουμπάκη και τον Δ/ντη Α.Τ. 
Σαμοθράκης κ. Πολυζοίδη για την εξιχνίαση της δολοφονίας 
του αγροτικού γιατρού και Δημοτικού Συμβούλου Γεωργίου Ρεμ- 
πούτζια.

Ο Δήμαονος Δράμας κ. Σωκράτης Δημητριάδης εκφράζον
τας την επιθυμία του Δραμινού λαού αισθάνεται υπερήφανος 
για την Αστυνομία της πόλης της Δράμας και ιδιαίτερα για το 
τμήμα ασφαλείας, για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δο
λοφόνου της φτωχής και ανυπεράσπιστης 79χρονης Μάννας 
Γ ιάγκου

Ο κ. Κυριάκος Σκορδίλης συγχαίρει τους Θεόδωρο Χαρα- 
λαμπόπουλο, Κων/νο Στάθη και Αθανάσιο Πάππο του Δ' Τμή
ματος Οικονομικών Εγκλημάτων για την ευγένεια, το ήθος, την 
επαγγελματική κατάρτιση και ανθρωπιά που έδειξαν στο πρό
βλημά του το οποίο δημιουργήθηκε στην Αλλοδαπή (ΕΛΒΕΤΙΑ). 
Συγκεκριμένα του επιστράφηκαν τα χρήματα τα οποία είχε εμ- 
πιστευθεί για την έκδοση τραπεζιτικού δανείου.

Η οικογένεια του αποθανόντος αστυφύλακα ΞΩΝΑ Δημη- 
τρίου ευχαριστεί θερμά των Δ/ντή της Γ.Α.Δ.Α. υποστράτηγο 
κ. Λαμπρόπουλο, τον δήμαρχο Χάίδαρίου, κ. Ντινιακό, το προ
σωπικό της ΑΔ' Δυτικής Αττικής και τους άνδρες των Α.Σ. Το- 
λού και Τυρού για τη συμπαράστασή τους στο βαρύτατο πέν
θος
.  Ο. κ. Ευάγγελος Τσακίρης ευχαριστεί την Ελληνική Αστυ

νομία και ειδικότερα τον Αρχιφύλακα κ. Κων/νο Σινόπουλο 
του Χαραλάμπους γιατί έσωσε από βέβαιο πνιγμό τη σύ
ζυγό του Σοφία στις 23 Ιουνίου 1988. στην πλαζ της Βάρκι
ζας χάρη στην παρατηρητικότητά του και την άμεση βοή
θεια που παρέσχε.

• Ο κ. Αναστάσιος Βλ. Κολιόπουλος. Πρόεδρος και Διευθύ- 
νων Σύμβουλος της «Πάκο». Α. ΒΛ. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 
ευχαριστεί και συγχαίρει τον Διοικητή και τους άνδρες του 
Αστ. Τμήματος Στυλίδας γιατί προβαίνοντες σ όλες τις 
απαιτούμενες ενέργειες, με υπεράνθρωπες προσπάθειες 
επέτυχαν την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε 
την Κυριακή 3/7/88 και απείλησε τα πλησίον ευρισκόμενα 
εργοστάσια του στη Πελασγία Φθιώτιδας.

• Η κ. Σοφία Θεοδώρου ευχαριστεί τον Θεόδωρο Κοκορόζο 
και Αλέξανδρο Πουριτίδη. πλήρωμα περιπολικού, οι οποίοι 
μέσα σε εξ (6) λεπτά μετέφεραν από το Α.Τ. Περιστεριού 
στο Βαρβάκειο Ψυχικού την κόρη της που κινδύνεψε να 
χάσει το μάθημα της έκθεσης των Πανελληνίων εξετά
σεων

• Ο φωτορεπόρτερ ορειβάτης κ. Πέτρος Φλεμετάκης ευχα
ριστεί και εκφράζει τη βαθειά του ευγνωμοσύνη προς τον 
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.. κ. Ανδρέα Καλογερά για τον αξιωματικό 
Κωνσταντίνο Πάλλα ο οποίος με αυτοθυσία τον έσωσε από 
βέβαιο θάνατο στην τοποθεσία Φλαμπούρι της Πάρνηθας 
την 25/6/88.

• Ο κ. και η κ. Θάνου ευχαριστούν τον αρχιφύλακα Γεώργιο 
Αλεξόπουλο για την αυθόρμητη παροχή βοήθειας προς 
αυτούς στην περιοχή του Υμηττού.
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