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Τροχαία ατυχήματα

Τα αίτια
και η αντιμετώπισή τους

Υπό
Λεωνίδα Παπασταματίου 

Γιάννη Βερίγου και Γιώργου Γεωργίου

Αναγνωρίζεται διεθνώς ότι το τροχαίο 
ατύχημα μέρα με τη μέρα αυξάνεται 
συνεχώς και οι επιπτώσεις του με τα 

σημερινά στατιστικά δεδομένα αποτελούν 
ένα Βαρύ πλήγμα για την ανθρώπινη δρα^ 
στηριότητα.

Στο ΕΓ Τμήμα της Γενικής Χειρουργικής 
του Νοσοκομείου Κ.Α.Τ. Κηφισιάς, μελε

τήθηκε το θέμα τροχαία ατυχήματα -  αντι
μετώπιση του πολυτραυματία και πρόληψη 
του τροχαίου ατυχήματος. 0 σκοπός της 
μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει με σα
φήνεια τις τρομακτικές διαστάσεις που έχει 
πάρει για τη χώρα μας αλλά και για την 
Ευρώπη γενικότερα το τροχαίο ατύχημα και 
να δοθεί το ερέθισμα μέσα από την κριτική 
στατιστική ανάλυση για μεγαλύτερο ενδια

φέρον από όλους τους αρμόδιους φορείς 
για την οδική ασφάλεια.

Στον πίνακα I φαίνεται καθαρά η δυσανά
λογη αύξηση των νεκρών και των τραυμα
τιών σε σχέση με τα τροχαία ατυχήματα 
μεταξύ της δεκαετίας του 75 και εκείνης 
του '85 χωρίς στον πίνακα να συμπεριλαμ- 
Βάνονται οι μικροτραυματισμοί που υπερ- 
έΒησαν τους 100.000 το 1985.

Για να γίνει πιο σαφής η εικόνα των αρι
θμών αυτών φτάνει να αναλογισθεί κανείςι 
ότι μέσα σ' ένα χρόνο αδρανοποιείται πλή
ρως μια πόλη σαν την Λαμία.

«

Στον πίνακα II μελετήθηκαν σε διαστή-[ 
ματα 4 δεκαετιών η σχέση των οχημάτων: 
που κυκλοφορούσαν με τα αντίστοιχα θύ
ματα της κάθε χρονιάς.
Φτάνουμε στην οδυνηρή διαπίστωση 1 νε-: 
κρός κάθε 1000 οχήματα, μια αναλογία που: 
μας κατατάσει 1 ους στην Ευρώπη και 4ουςί 
στον κόσμο.

Μια καθόλου ευχάριστη πρωτοπορία.
Μια πρωτοπορία που έχει το ανάλογο κό
στος. Γιατί εκτός από την ανθρώπινη τρα
γωδία συνυπάρχει και το οικονομικό τίμημα.

Το 1984 ξοδεύτηκε το 2.5% του Α.Ε.Π. 
δηλαδή 28 δισ. δραχμές. Το ποσό αυτό 
αναφέρεται στην Νοσηλεία των τραυμα
τιών. στην ασφαλιστική τους κάλυψη στις 
συντάξεις, στην ανενεργοποίηση των 
τραυματιών (μη δεδουλευμένα μεροκά
ματα) κ.λπ. Το ποσοστό αυτό είναι πολύ 
μεγάλο σε σχέση με άλλες χώρες οι οποίες! 
είναι κατά πολύ πιο αναπτυγμένες από την 
δική μας. Βλέπε πίνακα III. Πού λοιπόν; 
οφείλεται το τόσο αυξημένο ποσοστό τρο-Ι 
χαίων ατυχημάτων με τόσα θύματα νεκρούς | 
και τραυματίες και όλες τις δραματικές I 
τους προεκτάσεις;

Τα αίτια χωρίζονται σε τρεις τομείς ευ
θύνης. 1) στο οδικό δίκτυο. 2) στο όχημα 
και 3) στον ανθρώπινο παράγοντα.

1) Τα χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου 
συμΒάλουν στην πρόκληση του τροχαίου 
ατυχήματος.

*

ι

Για παράδειγμα οι στροφές, το πλάτος, η I 
μονή ή διπλή κατεύθυνση, η κλίση, οι δια
σταυρώσεις. η αντίσταση στην τροχοπέ
δηση. η συντήρηση του οδοστρώματος, τα: 
σήματα κυκλοφορίας, είναι παράγοντες I 
που παίζουν Βασικό ρόλο στην πρόκληση 
του τροχαίου ατυχήματος.

Και δυστυχώς τόσο τα εθνικά οδικά δί- ί 
κτυα όσο και τα επαρχιακά ευρίσκονται σ ε ' : 
ανεπαρκές επίπεδο έτσι που καθίσταται k 
πολύ επικίνδυνη η συμπεριφορά του οχήμα-:: 
τος πάνω τους.

2) Το όχημα με την σημερινή εξέλιξη της I 
τεχνολογίας έχει Βελτιωθεί πάρα πολύ και j 
έχουν γίνει επισταμένες μελέτες για την Η 
μεγαλύτερη ασφάλεια του οδηγού και των ι 
συνεπιβατών, όταν αυτό συγκρουσθεί. I  
Όμως η τεχνολογία συν τοις άλλοις ανέ- ί

732



6ασε σε υψηλά επίπεδα την τελική ταχύ
τητα του οχήματος και έτσι το καθιστά 
περισσότερο επικίνδυνο στην πρόκληση 
τροχαίου ατυχήματος.

3) Ο ανθρώπινος παράγοντας τέλος είναι 
εκείνος που διαδραματίζει τον σημαντικό
τερο ρόλο στην πρόκληση του ατυχήματος.

Στον πίνακα IV βλέπουμε τις συχνότερες 
αιτίες πρόκλησης ενός τροχαίου ατυχήμα
τος.

Είναι γεγονός ότι ο Έλληνας οδηγός εί
ναι πολύ λίγο πειθαρχικός στον Κ.Ο.Κ. κάτι 
που δεν συμβαίνει τόσο πολύ στ’ άλλα Ευ
ρωπαϊκά κράτη (και ο πίνακας IV δείχνει 
ακριβώς αυτή την τάση) ίσως και αυτό να 
είναι ένα από τα αίτια του αυξημένου ποσο
στού θυμάτων συγκριτικά με τα άλλα Ευρω
παϊκά κράτη.

Στον πίνακα IV η στατιστική υπηρεσία 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατατάσει 
σε μία από τις τελευταίες θέσεις, σε ποσο
στό. την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος 
από χρήση οινοπνεύματος ή τοξικών ου
σιών.

Η άποψη αυτή δεν είναι αληθής γιατί 
συμβαίνει συχνά να μην ελέγχεται ο οδηγός 
που προκάλεσε το ατύχημα, είτε γιατί κά
ποιο θύμα ξέφυγε της προσοχής, είτε γιατί 
έχει παρέλθει ο χρόνος που το οινόπνευμα 
διατηρεί την μέση πυκνότητα μέσα στο αίμα 
και οι χρονοβόρες καμμιά φορά διαδικασίες 
καθιστούν αδύνατο ή εσφαλμένο το πόρι
σμα της τοξικολογικής εξέτασης.

Συμβαίνει λοιπόν ένα μεγάλο ποσοστό, 
περίπου 13%, να υποπίπτει στις άλλες κα
τηγορίες που προηγούνται. Για παράδειγμα 
συμβαίνουν τροχαία ατυχήματα που οφεί
λονται σε αντικανονικό προσπέρασμα, λόγω 
μέθης, και αυτό το ατύχημα κατατάσσεται 
στην κατηγορία παραβίασης του Κ.Ο.Κ. για 
αντικανονική προσπέραση και όχι λόγω μέ
θης που είναι η πραγματική παράβαση του 
οδηγού -  θύματος.

Αυτή άλλωστε την παρατήρηση επιβε
βαιώνουν και οι διεθνείς στατιστικές που 
κατατάσσουν σε αρκετά υψηλότερο ποσο
στό την πρόκληση τροχαίου ατυχήματος 
από οδηγούς τοξικομανείς ή μετά από αυ
ξημένη χρήση οινοπνευματωδών.

Στον πίνακα V γίνεται μια συγκριτική με
λέτη 2 τριετιών από μεγάλα νοσοκομεία. 
Από το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών στην 
τριετία 1973 -  1975 και από το Κ.Α.Τ. στην 
τριετία 1983 -  1985. Από τον πίνακα προ
κύπτει το σημαντικά αυξημένο ποσοστό των 
τροχαίων ατυχημάτων στα δίκυκλα. Αξιο 
παρατήρησης είναι το γεγονός ότι στην τε 
λευταία τριετία έχει αυξηθεί σημαντικά το 
ποσοστό τραυματισμού του συνεπιβάτη του 
δικύκλου. Ίσως αυτό να οφείλεται στο γε
γονός ότι το δίκυκλο στην σημερινή εποχή 
έπαψε πια να είναι αποκλειστικά μέσο εξυ
πηρέτησης και αποτελεί και κάποιο ψυχο
λογικό ξέσπασμα των σύγχρονων νέων.

Σε ότι αφορά γενικά στα θύματα του τρο
χαίου ατυχήματος πρέπει να επισημανθεί 
ότι τη στιγμή του ατυχήματος ο χρόνος απο
τελεί το σημαντικότερο στοιχείο για την 
τελική έκβαση του πολυτραυματία.

Στην καθημερινή πράξη διαπιστώνεται 
ότι η μεταφορά του θύματος, όταν πρόκει
ται για τροχαίο ατύχημα στην επαρχία, γί
νεται με το πρώτο τυχαίο μέσο μεταφοράς 
στο πλησιέστερο νοσοκομείο, όπου μετά 
την παροχή πρώτων βοηθειών, συνήθως 
επαρκών, κατά κανόνα μεταφέρεται λόγω 
της βαρύτητας του τραυματισμού σε νο
μαρχιακό νοσοκομειακό κέντρο ή στα με
γάλα νοσοκομειακά συγκροτήματα Θεσσα
λονίκης -  Αθηνών.

Όταν πρόκειται για τροχαίο ατύχημα στο 
λεκανοπέδιο Αττικής και δεν επιληφθεί το 
Κέντρο Αμεσης Βοήθειας, οπότε ο πολυ- 
τραυματίας μεταφέρεται στο εφημερεύον 
νοσοκομείο, τότε το θύμα του τροχαίου 
ατυχήματος εισάγεται σε μία λαβυρινθώδη 
όσο και χρονοβόρα διαδικασία μεταφοράς,

Πίνακας I
Αναλογία θυμάτων προς τροχαία ατυχήματα

Έ το ς Α ρ ιθ μ ό ς
α τυ χη μ ά τω ν

Ν εκ ρ ο ί Τ ρ αυ ματίες

1 9 7 5 1 5 8 9 5 1 0 6 0 A 1 9 3 5 6  
Β 2 8 8 5 5

1 9 8 5 2 2 9 8 3 2 0 0 8 A 2 8 9 4 0  
Β 6 0 5 2

Πίνακας II
Αναλογία νεκρών - οχημάτων

Έ το ς Ο χή μ α τα Δ ε ίκ τη ς Ν εκ ρ ο ί

1 9 5 6 6 1 9 4 4 100 122
1 9 6 6 2 5 7 7 0 6 4 1 6 3 1 8
1 9 7 6 8 4 1 0 8 0 1 3 5 7 ,8 1 0 6 0
1 9 8 6 1 6 8 8 3 5 4 + 2 7 2 5 ,8 2 0 0 0

1 νεκρός κάθε 100 0  οχήματα

Πίνακας III
Κόστος νοσηλείας τραυματιών 1984

Σ ο υη δ ία 0 ,8 4 %  το υ  Α.Ε.Π
Η.Π.Α. 1 ,5%
Ε λλά δα 2 ,5 %  2 8  δια. Δ ρ α χ μ ές

Πίνακας IV
Αίτια τροχαίου ατυχήματος

Νεκροί____
I. Υ π ερ β ο λ ικ ή  τα χ ύ τη τα 5 3 ,8 %

II. Α ν τ ίθ ε τ ο  ρ εύ μ α 1 2 ,3 %
III. Π α ραβ ία ση π ρ ο τερ α ιό τη τα ς 8 ,1 %
IV. Π α ραβ ία ση σημάτω ν Κ .Ο .Κ 5 %
XI. Χ ρήση οινοπν. το ξ ικ ώ ν  ουσ ιώ ν 2 ,4 %

Πίνακας V
Σχέση θύματος πρός όχημα 

Συγκριτική αξιολόγηση δύο τριετιών

ΓΝΑ: 7 3 -7 5 Κ Α Τ : 8 3 -8 5
Ν εκ ρ ο ί Τ ραυμ. Ν εκ ρ ο ί Τραυμ.

Ο δ η γ ό ς
α υ το κ ιν ή το υ 1 8 ,8 % 1 7 ,5% 1 2 ,2 % 1 1 .8 %
Σ υ ν επ ιβ ά τες
Ο δ η γ ό ς

5 ,3 % 16 % 8 ,7 2 6 ,6 %

δ ικ ύ κ λ ο υ 4 5 ,5 % 3 7 ,1 % 3 8 ,7 % 3 3  %
Σ υ ν επ ιβ ά τη ς 1 2 ,3 % 7 ,6 % 2 6 ,6 % 15 9 %
Π εζο ί 1 8 ,1 % 2 1 ,8 % 1 3 ,8 % 1 3 ,7 %

ώσπου να καταλήξει στο νοσοκομειακό κέν
τρο, όπου θα του παρασχεθεί οριστική βοή
θεια-λύση του προβλήματος του. Εάνανα- 
λογισθεί κανείς το κυκλοφοριακό χάος του 
κέντρου της πρωτεύουσας θα αντιληφθεί 
πολύ εύκολα την τρομακτική απώλεια πολύ
τιμου χρόνου, καθοριστική πολλές φορές 
για την επιβίωση του τραυματία.

Το γεγονός αυτό έχει τονισθεί σε ιατρι
κές μελέτες από τον καιρό λειτουργίας 
ακόμη του Ρυθμιστικού Κέντρου στο Γ ενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών και είναι ανάγκη να 
γίνει συνείδηση ότι πρέπει να παρακάμπτε
ται οποιοσδήποτε σταθμός παροχής βοή
θειας, ώστε ο πολυτραυματίας να οδηγεί
ται μέσα στο μικρότερο δυνατό χρονικό 
διάστημα στο κέντρο ετοιμότητας -  εφημε
ρεύον νοσοκομείο. Με τον τρόπο αυτόν 
εξασφαλίζονται χρονικά μεσοδιαστήματα 
συμβατά με την αποτελεσματικότερη αντι
μετώπιση του πολυτραυματία.

Εξ άλλου δεν θα πρέπει να αγνοηθεί και 
να μη καυτηριασθεί ένα λυπηρό φαινόμενο: 
Η όχι σπάνια απροθυμία οδηγών τροχοφό
ρων για την παραλαβή και μεταφορή θύμα
τος τροχαίου ατυχήματος ακόμη και σε πο
λυσύχναστες οδικές αρτηρίες.

Σε μια προσπάθεια σχεδιασμού της αντι- 
μετωπίσεως των τροχαίων θυμάτων θεω
ρείται απαραίτητη η παρέμβαση στους εξής 
τομείς:

1) Εξασφάλιση παροχής ουσιαστικών 
πρώτων βοηθειών στον τόπο του ατυχήμα
τος από ειδικευμένο προσωπικό των ασθε
νοφόρων, κάτι που σήμερα δεν υπάρχει 
ούτε υποτυπωδώς.

2) Ανάπτυξη τραυματολογικών κέν
τρων για παροχή οριστικής βοήθειας σε νο
σοκομεία κατά μήκος του κεντρικού εθνι
κού οδικού δικτύου.

3) Ίδρυση επιστημονικής εταιρείας 
με αποκλειστικό αντικείμενο την πρόληψη 
των τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμε
τώπιση των θυμάτων τους, με συμμετοχή 
εκτός των ιατρών και εκπροσώπων άλλων 
φορέων, όπως του Υπουργείου Συγκοινω
νιών, της ΕΛΠΑ, της Τροχαίας κ.λπ.

Όπως επισημάνθηκε και στην αρχή, 
σκοπός της μελέτης αυτής είναι να δοθεί 
το ερέθισμα για να ασχοληθούν όλοι οι αρ
μόδιοι φορείς συλλογικά για την πρόληψη 
του τροχαίου ατυχήματος με μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον.

Συμπερασματικά σαν μέτρα πρόληψης 
προτείνονται τα εξής:

1) Επείγουσα βελτίωση, στο μέτρο του 
δυνατού, του εθνικού και επαρχιακού δι
κτύου.

2) Αυστηρός έλεγχος της αρτιότητας 
λειτουργίας των οχημάτων.

3) Διαρκής αστυνόμευση της συμπερι
φοράς των οδηγών βάσει του Κ.Ο.Κ. και 
αυστηρές κυρώσεις σε κάθε παράβαση.
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ΙΩΑΝΝΟΥ Κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 

Επιτίμου Παρέδρου ΑΣΔΥ -  Διδάκτορος Νομικής

Πλουσιωτάτη είναι η Ελληνική και Διεθνής Βιβλιογραφία για το καυτό θέμα των ν α ρ κ ω τ ι κ ώ ν ,  
γνωστών από αρχαιότατων χρόνων, που σήμερα αποτελούν ένα από τους πλέον θανάσιμους κινδύνους για τη 
συνοχή και το μέλλον της Κοινωνίας μας, τόσο στη Διεθνή, όσο και την Εθνική της πλευρά και της οποίας η 
πλήρης γνώση, φρονούμε ότι αποτελεί πολύτιμο βοήθημα, όχι μόνο για τους ασχολουμένους ειδικά με το 
θέμα αυτό επιστήμονες, αλλά και σ’ ευρύτερο κύκλο προσώπων, που είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένα στο 
πρόβλημα των ναρκωτικών και τις συνέπειές τους για το άτομο, την οικογένεια και την κοινωνία.

Ειδικά για την Ελληνική Βιβλιογραφία στο θέμα των ναρκωτικών, μέχρι σήμερα έχουν δημοσιευθεί στο 
εκδιδόμενο κατά το παρελθόν περιοδικό της τότε Αστυνομίας Πόλεων «Αστυνομικά Χρονικά» (I. Παπαγεωρ- 
γίου «Η Ελληνική Βιβλιογραφία «περί των ναρκωτικών»: τόμ. ΚΔ! σελ. 485, ΚΣΤ σελ. 260, ΚΗ! σελ. 136, ΚΘ. 
σελ. 544 και ΛΑ. σελ. 248), πέντε δελτία με 512 τίτλους βιβλίων και μελετών.

Η προσπάθεια αυτή της συγκεντρώσεως της Ελληνικής Βιβλιογραφίας για τα ναρκωτικά συνεχίζεται με 
την παρουσίαση του 6ου Δελτίου της Ελληνικής Βιβλιογραφίας «περί των Ναρκωτικών», που δημοσιεύεται 
στις στήλες του περιοδικού μας και ευελπιστούμε, ότι η εργασία αυτή θα συνεχισθεί και στο μέλλον.

Τέλος, απευθύνεται θερμή παράκληση σ’ εκείνους που έχουν στοιχεία για μελέτες ή βιβλία, που 
αναφέρονται στα ναρκωτικά, όπως τα γνωρίσουν στον συντάκτη της παρούσης εργασίας (Ιωάννη Κ. Παπα- r 
γεωργίου, Πλάτωνος 10, ΤΚ 151 24 -  Μαρούσι), ώστε να περιληφθούν σε προσεχή ενημερωτικά δελτία.

1. ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΘΑΝ. To AIDS, περιοδικό «Ελληνο
χριστιανική Αγωγή», τόμ. ΛΗ.' (1985) σελ. 234.

2. ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΘΑΝ. Ναρκωτικά και τι μπορεί να 
γίνει; περιοδικό «Ελληνοχριστιανική Αγωγή», τόμ ΛΘ' 
(1986) σελ. 118.

3. ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΑΘΑΝ. Μερικές αλήθειες για τα ναρ
κωτικά, περιοδικό «Φίλοι φυλακισμένων», τόμ. 1ος 
τεύχος 2ο σελ. 2.

4. ΑΛΙΚΑΡΙΔΗ Φ. -  ΚΕΦΑΛΑ Θ. -  ΠΑΠΑΔΑΚΗ Δ.
Απομόνωση καιΤαυτοποίηση Κανναβινοειδών από τον 
καπνό της Κάνναβης, Πρακτικά 2ου Πανελληνίου Φαρ
μακευτικού Συνεδρίου -  Αθήνα -  έκδ. Π.Ε. Φ -  1985. 
σελ. 145.

5. ΑΛΙΦΕΡΗ ΘΑΝΑΣΗ. Οι αόρατοι σύμμαχοι του πο
λέμου, περιοδικό «Αστυνομική Επιθεώρηση», τόμ. Γ.' 
(1986) σελ. 36 επ.

6. ΑΝΑΣΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. Τα Φαρμακευτικά Βότανα 
της Ελλάδος, Αθήναι 1959, τόμοι A -  Β. σελ. 202, 291. 
292.

7. ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ Ν. Άσεμνο και ποινή σήμερα, σελ. 
340.

8. ΑΛΙΦΕΡΗ ΘΑΝΑΣΗ. Η παραοικονομική εξέλιξη 
απειλή για την ανθρωπότητα, περιοδικό «Αστυνομική 
Επιθεώρηση», τόμ. Α.', τεύχος 2 (1984) σελ. 33.

9. ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΡΑ ΑΛΙΚΗ. Ναρκωτικά, περιοδικό

«Κριτική». Μάρτης -  Απρίλης 1984, τεύχος 6.
10. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ. A I D S. (Ο μεγαλύ- Ο 

τερος τρομοκράτης του αιώνα δολοφονεί πάντα τα 
θύματά του), Αθήνα -  Εκδόσεις Καραμπελόπουλος, 
χ.χ. σελ. 20.

11. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΣΗΦ. Πολυφαρμακεία και ναρκω- ω 
τικά (έρευνα) -  Πύργος έκδοση Ι.Μ. Ηλείας 1984.

12. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ. Τα υπνωτικά επηρεά- : 
ζουν την οδήγηση τηςεπομένης ημέρας, περιοδικό 
«Αστυνομικά Χρονικά» τόμ. ΛΑ.' σελ. 170.

13. ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ. Κέντρο Αποτοξί- ; 
νωσης, περιοδικό «Αστυνομική Επιθεώρηση», τεύχος ο 
1 0 -1 2  σελ. 48.

14. ARNAO GIANCARLO. Το απαγορευμένο χόρτο -  : 
Μαριχουάνα -  Κοινωνικά Προβλήματα -  Μετάφραση ,; 
Νίκου Αλιβιζάτου, Αθήνα 1983.

15. BARLOY JEAN -  JACQUES και EHRHORDT 
JEAN -  PAUL. Δηλητήρια και Ναρκωτικά στην Αρχαίο- 
τητα. περιοδικό «Επιθεώρηση Χωροφυλακής», τόμ. . 
14ος σελ. 279.

16. ΒΛΑΧΟΥ -  ΜΠΟΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ. Τα ναρκωτικά 
στην παιδική λογοτεχνία, Αθήνα -  Έρευνα -  1987.

17. ΓΚΑΛΕΑΝΟ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤΟ. Οι ανοιχτές φλέβες 
της Λατινικής Αμερικής -  Μετάφραση Φώντα Κονδύλη, 
Αθήνα -  Θεωρία -  1982, τόμος Α.\ σελ. 80. 81.



18. CASTANEDA CARLOS. Η διδασκαλία του Δον 
Χουάν, Μετάφραση Άγγελος Μαστοράκης, Αθήνα, 
έκδ. Θ. Καστανιώτη, 1977.

19. CASTANEDA CARLOS. Μια ξεχωριστή πραγμα
τικότητα (παραπέρα συζήτηση με τον ΔΟΝ ΧΟΥΑΝ), 
Μετάφραση Λ. Θεοδωρακοπούλου, Αθήνα, έκδ. Κα
στανιώτη, 1978.

20. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ. Χριστιανική 
Κοινωνιολογια. Αθήναι -  Εκδόσεις Αποστολικής Δια
κονίας -  1984, σελ. 120 -  425.

21. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ (αρχψ.). Ναρ
κωτικά. ο λευκός θάνατος, Αθήνα-Έ κδ. Αδελφότητας 
Θεολόγων «Ο Σωτήρ» 1982.

22. ΔΟΞΙΑΔ4 ΑΝΘΗ -  ΖΑΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ. Ο 
Έφηβος και η Οικογένεια -  Δύο Συμπόσια. Αθήνα -  
Βιβλιοπωλείον της Εστίας σελ. 201 επ.

23. ΖΑΓΚΑ ΑΡΙΣΤΟΔΗΜΟΥ. Η Οικογένεια και το 
σχολείο μπροστά στα ναρκωτικό -  Ανάτυπο από το 
περιοδικό «Κοινωνία», Αθήνα 1985.

24. ΖΑΜΠΕΛΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (Διακόνου). Στην κό
λαση των ναρκωτικών, Αθήνα -  Εκδόσεις Φωτοδότες -  
1983.

25. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ Φ. Τοξικομανία: ή σωστότερα εξάρ
τηση από Φαρμακευτικές Ουσίες -  Μελέτη στο βιβλίο 
«Αγωγή Υγείας» -  Έκδοση Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας και Υφυπουργείου Νέας Γενιάς και Αθλητι
σμού -  Αθήνα Χ.χ. οελ. 69.

26. ΖΑΦΕΙΡΙΔΗ ΦΟΙΒΟΥ. Το Ειδικό Θεραπευτικό 
Πρόγραμμα για άτομα εξαρτημένα από Φαρμακευτικές 
ουσίες -  περιοδικό «Εκλογή Θεμάτων Κοινωνικής 
Προνοίας» τ. 71/1986 σελ. 136.

27. GALOTTA BRUNO. Τα ναρκωτικά στην Ιστορία, 
περιοδικό «Ιστορία», τεύχος 159/1981 σελ. 56.

28. ΗΛΙΑΔΟΥ Α. Ναρκωτικά «Σπουδαστικά Εγκλη- 
ματολογικά Μελετήματα», τόμ. 1ος-Έ κδ . Φροντιστη
ρίου Εγκληματολογίας του Φροντιστηρίου Εγκλημα
τολογίας του Νομικού Τμήματος του Δημοκρητείου 
Πανεπιστημίου Θράκης -  Κομοτηνή 1980.

29. ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΑΝΤΑ. Ναρκωτικά, περιοδικό 
«Σχολιαστής», τεύχος 12/Μάρτιος 1984, σελ. 34 -37 .

30. ΚΑΜΑΡΟΥΛΙΑ Δ. Μαριχουάνα -  Χασίς, περι
οδικό «Σωτηρία» τεύχος 3/1981.

31. ΚΑΝΚΡΙΝΙ ΛΟΥΪΤΖΙ. Τοξικομανίες -  Μετά
φραση Ντίνας Καραχάλιου Αθήνα -  Αποσπερίτης

32. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΛΑΜΠΡΟΥ. Η νομοθετική Αντιμε
τώπιση του προβλήματος των Ναρκωτικών (Διατριβή 
επί Διδακτορία) Αθήνα 1985.

33. ΚΑΤΣΑΡΑ Μ. Οι Τοξικομανίες εν Ελλάδι (Ελλεί
πουν άλλα στοιχεία).

34. ΚΟΚΟΛΑΚΗ ΕΜΜ. Η ευρεία διάδοσις των ναρ
κωτικών και ο εκ ταύτης επικείμενος κίνδυνος — ππε- 
ριοδικό «Αρχείον Νομολογίας», 1982, σελ. 313 -331 .

35. ΚΑΥΚΑΛΙΔΗ ΑΘ. Η γνώση της Μήτρας (Η αυτο
γνωσία με ψυχοδηλωτικά φάρμακα) -  Ολκός 1980.

36. ΚΑΨΑΣΚΗ Δ. Κυνηγοί του εγκλήματος-Αθήναι 
1953. σελ. 229 επ.

37. ΚΕΠΕ. Κοινωνική Πρόνοια (Εκθέσεις για 
Πρόγραμμα 1983 -  1987) -  Αθήνα 1985 σελ. 282.

38. ΚΟΚΚΟΡΗ ΧΡ. — ΜΟΥΓΙΑ Θ. «Προτάσεις για την 
αποτοξίνωση τοξικομανών στο νέο πλαίσιο Οργάνω
σης υπηρεσιών ψυχικής υγείας». Στα πρακτικά του 
10ου «Πανελληνίου Συνεδρίου Νευρολογίας και Ψυ
χιατρικής», Θεσσαλονίκη 1983 τ. 1.

39. ΚΟΠΑΝΑΡΗ ΦΩΚΙΩΝΟΣ. Η Διεθνής προσπά
θεια δια την καταπολέμησιν των ναρκωτικών φαρμά
κων ως ηδονιστικών μέσων και αι προς τούτο ενέργειαι 
της Ελλάδος -  1937.

40. ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ. Ναρκωτικά, κατοχή, 
παράνομοςχρήσις υπό μη τοξικομανούς (παρ.)-Ε.Ε.Ν. 
1977, σελ. 73, 74.

41. ΚΟΥΠΕΡ ΝΤΕΗΒΙΝΤ. Η γραμματική της ζωής 
(Μια επισκόπηση των Πολιτικών Πράξεων), Αθήνα -  
έκδ. Θ. Καστανιώτη, 1977 σελ. 53 επ.

42. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ Α. Στοιχεία διαφορικής διαγνώ- 
σεως των «τοξικομανιών», περιοδικό «Ιατρικά Χρο
νικά» 14, 136, 227 -  234.

43. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΑΝΤ. Διαχρονική θεώρηση της 
τοξικομανίας, περιοδικό «Φαρμακευτικό δελτίο», τ. 
390/Νοέμβριος 1984 σελ. 34.

44. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗ ΑΝΤ. Διαχρονική θεώρηση της 
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(Ιστορία — Κοινωνιολογια -  Εγκληματολογία -  Δογμα
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-  Κάκτος -  1984.
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αλλοδαπού -  Ποινική Επιθεώρηση 1971 σελ. 214-215.

63. ΜΠΑΤΛΕΡ. Γ. Εισαγωγή στην τηλεπάθεια, 
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οδικό «Παρνασσός», τόμ. ΚΔ.' σελ. 242.
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Η ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
του Rene F. W Diekstra *

Απόδοση απ' τα αγγλικά: Του υπαστυνόμου Α' ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Νικολάου j
■»

Ο Ραούλ μόλις  ε ίχε  κλείσει τα 18, όταν μια μέρα η μητέρα  
του τον βρήκε σχεδόν αναίσθητο στην κρεββατοκάμαρα, 
αφού είχε καταναλώσει μια μεγάλη ποσότητα υπνωτικών 
φαρμάκων τα οποία ανήκαν στον πατέρα του.

Ο Ραούλ μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο εφημερεύον  
νοσοκομείο, όπου του έγ ινε πλύση στομάχου και παρέμεινε 
εκε ί δύο μέρες κάτω από εντατική παρακολούθηση. Όταν  
επέστρεψε στο σπίτι ο Ραούλ και οι γονείς του απέφυγαν 
οποιαδήποτε συζήτηση σχετική με το περιστατικό. Προφα
νώς και οι δυό πλευρές να αισθάνονταν αμηχανία και 
ντροπή.

Μια βδομάδα αργότερα ,το πτώμα του Ραούλ βρέθηκε 
πιοω από ένα ψηλό κτίριο. Είχε πηδήξει απ' αυτό στις 5 η ώρα 
το πρωί ενώ οι γονείς του ακόμα κο ιμόνταν. Σε μια σημείωση 
που βρέθηκε αργότερα, ο Ραούλ έλεγε ότι αισθανόταν 
αβοήθητος και απογοητευμένος διότι δεν κατόρθωσε να 
ανταποκριθει στις προσδοκίες των γονιών του. Είχε αντιλη- 
φθει τον κρυφό οίκτο που αισθάνονταν γ ι ’ αυτόν οι γονείς  
του εξ αίτιας μιάς προηγούμενης απόπειρας αυτοκτονίας  ·< 
του. Και το γράμμα του κατέληγε ως εξής: «Δεν θέλω άλλο 
πιά να σας είμαι βάρος και να αισθάνεσθε απογοήτευση για 
μένα, επειδή δεν μπόρεσα να τελειώσω το σχολείο και να 
βρω μια αξιοπρεπή εργασία. Είμαι σίγουρος ότι θα αντιλη-
φθε ιτε  ότι αυτό που κάνω είναι το καλύτερο γιά όλους μας». !
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Ο Ραούλ είναι ένας από τους 
;■ εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων,
: στις αναπτυγμένες και στις ανα

πτυσσόμενες χώρες, που αυτοκτο- 
νούν κάθε χρόνο. Όπως όλες οι 

: μορφές βίαιου θανάτου, η αυτοκτο
νία είναι περισσότερο συνηθισμένη 

: μεταξύ αγοριών και ανδρών, παρά 
μεταξύ κοριτσιών και γυναικών. Γε
νικά ο αριθμός των αυτοκτονιών αυ
ξάνει με την ηλικία, γεγονός το 
οποίο, λαμβανομένων υπ' όψη και 
των λοιπών παραγόντων, δημιουρ
γεί την πεποίθηση ότι η αυτοκτονία 
είναι χαρακτηριστικό των απομονω
μένων και των καταπιεσμένων ατό
μων.

Εν τούτοις όμως είναι λάθος να 
χαρακτηρίζουμε τα άτομα, που θέ
τουν τέλος στη ζωή τους μ' αυτό τον 
τρόπο, από την πράξη τους αυτή 
καθ' εαυτή.

Τα τελευταία χρόνια, στις περισ
σότερες χώρες όπου υπάρχουν δια
θέσιμα στατιστικά στοιχεία, ο αρι
θμός των αυτοκτονιών έχει αυξηθεί 
σημαντικά, ιδιαίτερα μεταξύ των 
νέων και των εφήβων. Η αυτοκτονία 
σε πολλές χώρες θεωρείται τώρα 

" σαν η τρίτη αν όχι η δεύτερη αιτία 
θανάτων ατόμων ηλικίας από 15 έως 
29 ετών. Οι επιστήμονες έχουν δώ
σει μια σειρά ερμηνειών γι' αυτή την 
σημαντική αύξηση όπως η οικονο
μική αστάθεια, η ανεργία, η εγκλη
ματικότητα, η χαλάρωση των δε
σμών της παραδοσιακής οικογέ
νειας. η αύξηση των διαζυγίων, η έλ
λειψη θρησκευτικών πεποιθήσεων 
και η χαλάρωση των κοινωνικών 
σχέσεων.

Αν και υπάρχουν σημαντικές μαρ
τυρίες ότι αυτοί οι παράγοντες, κατ' 
ιδίαν ή από κοινού θεωρούμενοι, 
έχουν κάποια σχέση με τις πρόσφα
τες αυξήσεις στον αριθμό των αυτο
κτονιών, εν τούτοις η ακριβής φύση 
αυτής της σχέσης είναι ακόμα 
άγνωστη.

Από τη στιγμή που το φαινόμενο 
των αυτοκτονιών είναι όχι μόνο κοι
νωνικό αλλά και θέμα προσωπικής 
επιλογής και απόφασης, για να ανα
μένουμε ένα σημαντικό περιορισμό 

* των ετήσιων αυτοκτονιών απαιτείται 
οι ασχολούμενοι με το πρόβλημα να 
μην είναι μόνο οι γιατροί και οι ψυ- 
χολόγοι αλλά και το κοινό καθώς και 
αυτοί που χαράζουν την εκάστοτε 
πολιτική.

Όσον αφορά αυτούς που ασχο
λούνται ειδικά με το πρόβλημα η 
πρόληψη της αυτοκτονίας στηρίζε

ται κυρίως στην επισήμανση των 
ατόμων που έχουν τάσεις αυτοκα
ταστροφής και ως εκ τούτου δια
τρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο. 
Πολλές μελέτες έδειξαν ότι υπάρχει 
μεγάλη πιθανότητα πρόληψης των 
αυτοκτονιών. Οι περισσότεροι από 
τους αυτόχειρες ή τους αποπειρα-

θέντες ν ’ αυτοκτονήσουν είχαν 
επαφή με γιατρούς ή άλλους κοινω
νικούς λειτουργούς, οι οποίοι αν και 
διέκριναν ορισμένες συναισθηματι
κές και κοινωνικές δυσκολίες τους 
μέσα απ' αυτές τις επαφές, εν τού- 
τοις δεν επεσήμαναν τον υψηλό 
κίνδυνο αυτοκτονίας τους και έτσι 
δεν τους δόθηκε η κατάλληλη και 
ανάλογη θεραπεία.

Οι λόγοι αυτής της αποτυχίας δεν 
έχουν ακόμα ξεκαθαρισθεί. Μπορεί 
ορισμένα άτομα να είναι ανίκανα ή 
απρόθυμα να αντιληφθούν και να 
συζητήσουν για τυχόν έντονα συν
αισθήματα που έχουν ή για τάσεις 
προς αυτοκτονία. Μπορεί επίσης οι 
ασχολούμενοι με το θέμα να είναι 
ανημέρωτοι γύρω από τα συμπώ- 
ματα κάποιων που έχουν τάσεις για 
αυτοκτονία ή και να δείχνουν απρο
θυμία να εξετάζουν προσεκτικά την 
κάθε περίπτωση και να προβαίνουν 
στις κατάλληλες ενέργειες.

Πολλοί εξακολουθούν ακόμα να 
πιστεύουν λανθασμένα ότι μόνο οι 
διανοητικά ασθενείς είναι δυνατόν

να εκδηλώσουν τάσεις αυτοκτονίας 
ή ν ’ αυτοκτονήσουν. Εν τούτοις ένα 
σημαντικό ποσοστό ατόμων που αυ- 
τοκτόνησαν δεν μπορούσαν να χα- 
ρακτηρισθούν σαν διανοητικά 
ασθενείς παρόλο ότι είχαν εκδηλώ
σει φανερές συναισθηματικές εν
οχλήσεις. Βέβαια αν ένα άτομο

ακούει ενδόμυχες φωνές που τον 
κατευθύνουν προς την αυτοκτονία 
τότε ο κίνδυνος αυτοκτονίας είναι 
προφανώς αυξημένος.

Ένας επαρκής προσδιορισμός 
των ατόμων υψηλού κινδύνου θα 
ήταν εφικτός μόνο αν οι επιφορτι
σμένοι με την βοήθεια των ατόμων 
αυτών είχαν την ικανότητα να επι
κοινωνούν φανερά και ειλικρινά μαζί 
τους γύρω από τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά τους. Η ύπαρξη τά
σεων ή σχεδίων για αυτοκτονία είναι 
δυνατόν να διαπιστωθούν μόνο αν 
ρωτήσουν απ’ ευθείας τον ασθενή: 
«Είσαι τόσο ενοχλημένος ώστε 
σκέφτεσαι ν ’ αυτοκτονήσεις» ή 
«Σκέφτεσαι να καταστρέφεις τον 
εαυτό σου» ή «Έχεις καταστρώσει 
σχέδιο αυτοκαταστροφής».

Αφού η πλειονότητα των ατόμων 
που αυτοκτονούν υποφέρουν από 
καταπίεση, η εκτίμηση για την 
ύπαρξη κινδύνων αυτοκτονίας ιδίως 
μεταξύ των καταπιεσμένων ατόμων 
είναι συνήθως σημαντική. Συμπτώ
ματα ατόμων που υποφέρουν από
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καταπιεστικές ενοχλήσεις μπορεί 
να είναι: η αϋπνία, ανία, απώλεια βά
ρους, ανορεξία, ανικανότητα στα
θερής εργασίας, έλλειψη ενδιαφε
ρόντων γύρω από τον έρωτα, τεμπε
λιά και αισθήματα εγκατάλειψης και 
έλλειψης βοήθειας.

Οι έφηβοι που αισθάνονται κατα
πιεσμένοι είναι συνήθως ανήσυχοι, 
μπορεί ν' αποτυγχάνουν στο σχο
λείο ή να συγκρούονται με το υφι
στάμενο κοινωνικοπολιτικό σύ
στημα.

Οταν διαπιστωθεί ότι ένα άτομο 
κινδυνεύει είναι ζωτικής σημασίας η 
λήψη άμεσων μέτρων. Πολλές μέ
θοδοι προσφέρονται για το σκοπό 
αυτό όπως ξεκούραση, απομόνωση, 
απομάκρυνση αντικειμένων που 
μπορεί να προκαλέσουν τον θάνατο 
ή τον τραυματισμό, ενθάρρυνση εν
αλλακτικών τρόπων εκτόνωσης του 
θυμού ή άλλων έντονων συναισθη
μάτων, αποφυγή λήψης τελικών 
αποφάσεων κατά τη διάρκεια της 
κρίσης, επανασύνδεση κοινωνικών 
δεσμών, αναπλήρωση χαμένου 
ύπνου (για παράδειγμα με τη λήψη 
υπνωτικών φαρμάκων για λίγες ημέ
ρες) κ.λπ.

Αυτού του είδους οι παρεμβάσεις 
κατά τη διάρκεια της κρίσης αποτε
λούν συνήθως μόνο το πρώτο βήμα 
και πρέπει ν ’ ακολουθούνται από 
μακροχρόνιες προσπάθειες οι 
οποίες θα έχουν σαν στόχο να εξ
αλείψουν τις ψυχολογικές, συναι
σθηματικές και κοινωνικές ενοχλή
σεις στη ζωή του ατόμου. Εξ ίσου

σημαντικό είναι να προσπαθήσουμε 
να βελτιώσουμε την εικόνα που έχει 
ο ασθενής για τον εαυτό του και να 
τον πείσουμε ότι η αυτοκαταστρο- 
φική συμπεριφορά δεν αποτελεί τον 
μοναδικό τρόπο επίλυσης των δια
φόρων προβλημάτων. Πρέπει επί
σης να τον βοηθήσουμε να βρει αρ
κετά κοινωνικά ερείσματα και να 
ανακαλύψει ένα ικανοποιητικό 
τρόπο ζωής. Ό λα αυτά βέβαια εξαρ- 
τώνται όχι μόνο από κοινωνικούς 
αλλά και ψυχολογικούς παράγον
τες.

Είναι φανερό ότι η πρόληψη των 
αυτοκτονιών εξαρτάται κατά με
γάλο βαθμό από την ενημέρωση του 
κοινού σχετικά με την επίδραση των 
ψυχολογικών παραγόντων στην δια
νοητική υγεία και στην ευημερία της 
κοινωνίας γενικώτερα. Αυτό το ση
μείο ακριβώς τονίζεται και στο βι
βλίο του Έριχ Φρομ «Η υγιής κοινω
νία» (1952) όπου υποστηρίζεται ότι 
το ποσοστό των αυτοκτονιών σε μια 
δεδομένη κοινωνία εκφράζει ανα
ντίρρητα το γενικό επίπεδο της δια
νοητικής υγείας.

Υπό το φως των πρόσφατων αυξή
σεων στα ποσοστά των αυτοκτονιών 
σε πολλές χώρες, ο κόσμος μας σή
μερα φαίνεται ότι δεν είναι ακόμα 
ένας πολύ ψυχικά υγιής τόπος για να 
ζήσει κανείς. Παρ’όλα αυτά όμως 
υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες και 
δυνατότητες βελτίωσης της κατά
στασης και πρόληψης των ανεπιθύ
μητων θανάτων. Ο Rene F.W Diekstra είναι Δ/ντής του Τμήμα

τος Κλινικής Ψυχολογίας του Πανεπιστη
μίου Λίντεν της Ολλανδίας.

Αιτίες στις οποίες αποδίδουν οι άνθρωποι την υπερβολική λήψη 
υπνωτικών φαρμάκων.

1. Για να κάνουν τους άλλους να αισθάνονται λύπη, να τους 
προκαλέσουν αίσθημα ενοχής, να τους σοκάρουν ή να τους 
εκδικηθούν.

2. Για να δείξουν στους άλλους πόσο καταπιεσμένοι είναι.

3. Για να επηρεάσουν κάποιον άλλο ή να τον κάνουν ν’ αλλάξει 
γνώμη ή απόφαση.

4. Για να ξεφύγουν από μια ανυπόφορη διανοητική κατάσταση.

5. Για να ζητήσουν βοήθεια (συμπεριλαμβανομένης και της 
επαγγελματικής βοήθειας για παράδειγμα).

6. Για να διαπιστώσουν εάν κάποιος τους αγαπά πραγματικά.

7. Γ ια να ξεφύγουν προσωρινά από μια ανυπόφορη κατάσταση.

8. Για να δείξουν πόσο αγαπούν κάποιον άλλο.

9. Για να κάνουν τα πράγματα εύκολα για τους άλλους.

10. Για να πεθάνουν.
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Η γυναίκα -  αστυνομικός

Η παρουσία της γυναίκας αστυνομικού 
σε όλα σχεδόν τα Κράτη, άρχισε να γ ίνε
τα ι ανάγκη των σύγχρονων κοινωνικών 
συνθηκών και της ολοένα αυξανόμενης 
συμμετοχής της γυναίκας γενικότερα 
στην κοινωνική ζωή της εποχής μας.

Η πρόληψη της εγκληματικότητας, η 
προστασία των ανηλίκων και των γυνα ι
κών είνα ι από τα πιο σπουδαία αν όχι τα 
σπουδαιότερα καθήκοντα των γυναικών 
αστυνομικών σε ολόκληρέ τον κόσμο.

Ο ρόλος της γυναίκας στο αστυνομικό 
επάγγελμα είνα ι σοβαρότατος γ ιατί 
υπάρχουν πολλοί τομείς  της αστυνομι
κής εργασίας και πολλές ε ιδ ικές περι
πτώσεις για τ ις  οποίες η γυναίκα αστυ
νομικός μπορεί να προσφέρει πολύτιμες 
υπηρεσίες και μάλιστα αποτελεσματικό
τερα και καλύτερα από τον άντρα.

Ο συνδυασμός του άντρα και της γυ
ναίκας στην αστυνομική εργασία θεω
ρείτα ι σήμερα απαραίτητος για την επι
τυχία κάθε αποστολής.

Η γυναίκα όμως έχει ένα φυσικό πλεο

νέκτημα απέναντι στον άντρα που είνα ι 
απαραίτητο σε πολλούς τομείς  της 
αστυνομικής εργασίας όταν αυτή απο
σκοπεί στη διαπαιδαγώγηση της νεότη
τας: ταυτίζετα ι απόλυτα με τον εκ φύ- 
σεως ρόλο της γυναίκας ως μητέρας του 
ανθρώπου. Αφού, λοιπόν, αντικείμενο 
της αστυνομικής εργασίας είνα ι ο άν
θρωπος, που την απασχολεί από τη γέν
νησή του μέχρι το θάνατό του και μάλι
στα σήμερα αποτελεί το επ ίκεντρο του 
ενδ ιαφέροντος της νεότερης αναμορ
φωτικής επιστήμης, ο ρόλος της γυνα ί
κας στη διαπαιδαγώγηση και κυρίως στην 
αναμόρφωση του τυχόν παρεκτραπέντα 
ανηλίκου είνα ι όχι μόνο πρωτεύων, αλλά 
και αποφασιστικός.

Η γυναίκα που δ ίνε ι τη ζωή, ε ίνα ι φυ
σικό και να ενδ ιαφ έρετα ι γι' αυτή και 
αυτό είνα ι βασικό στοιχείο της επιτυχίας 
της στον αστυνομικό τομέα.

Ο καθορισμός της θέσης και η προσ
φορά της γυναίκας στις Αστυνομικές 
Υπηρεσίες αποτελεί θέμα επίμαχο' ποι
κιλία απόψεων χαρακτηρίζει τη συμβολή

της στην επιβολή των νόμων. Επικρατεί 
ακόμα και σήμερα η αντίληψη ότι η φύση 
της γυναίκας είνα ι μάλλον διακοσμητική, 
η αποστολή της καθαρά οικιακή και η πα
ρουσία της στις αστυνομικές υπηρεσίες 
χωρίς χρησιμότητα, αν όχι επιζήμια, για 
την αποτελεσματική διεκπεραίωση του 
δύσκολου έργου της επιβολής των νό
μων.

Η συμβολή της γυναίκας στην καταπο
λέμηση της αντικοινω νικής συμπεριφο
ράς δεν πρέπει να προκαλεί την απορία ή 
τις  αντιδράσεις. Η προσφορά της πρέπει 
να είνα ι της αυτής αποδοχής με εκείνη 
της προσφοράς της σαν εκπαιδευτικού 
για την καταπολέμηση του αναλφαβητι
σμού, σαν γιατρού ή νοσοκόμας για την 
καταπολέμηση των ασθενειών, σαν επι
στήμονα γεν ικά  για την προώθηση των 
ερευνών, σαν πολιτικού, σαν παραγωγι
κής μονάδας για την αύξηση του εθνικού 
εισοδήματος.

Αν και η συμμετοχή της στην απόδοση 
της δικαιοσύνης σαν δικαστικού, δ ικη
γόρου ή επ ιμελητού ανηλίκων ε ίνα ι από 
πολύ καιρό παραδεκτή, η είσοδός της εν 
τούτο ις στον τομέα  δίωξης του εγκλήμα
τος, είνα ι για  πολλές χώρες πρόσφατη 
και αντιμετω πίζετα ι με δυσπιστία.

Η γυναίκα όμως από τη φύση της είναι 
πιο κατάλληλη από τον άντρα για να χει
ρίζεται αδικήματα στα οποία «ενέχον- 
ταΐ» γυναίκες και ανήλικοι, και έχει απο- 
δειχθεί ότι η επικοινωνία της μαζί τους 
είναι ψυχολογικά ευχερέστερη.

Η άποψη αυτή διατυπώθηκε από την 
Κοινωνία των Εθνών το 1930 μετά από 
έρευνες σε είκοσι δύο (22) χώρες οι 
οποίες χρησιμοποιούσαν γυναίκες 
αστυνομικούς και από το 4ο Συνέδριο 
της Διεθνούς Ενώσεως Δικαστών Ανηλί
κων που έγινε στις Βρυξέλλες τον Ιούλιο 
του 1954 και ασχολήθηκε με το συγκε
κριμένο αυτό πρόβλημα. Βάσει του πο
ρίσματος, η συμμετοχή της γυναίκας 
αστυνομικού στην επιμέλεια και διερεύ- 
νηση ειδικών υποθέσεων, θεωρείται 
απαραίτητη.

Η προσφορά των υπηρεσιών της στον 
τομέα  της καταπολέμησης του εγκλήμα
τος αποδεικνύετα ι περισσότερο αποτε
λεσματική, γ ια τί επ ιτελεί κοινωνική ερ
γασία που από τη φύση της είνα ι για πολ
λές περιπτώσεις προληπτική.

Το ίδ ιο περιεχόμενο είχαν τα πορί
σματα της τρ ίτης (1926) και τέταρτης 
(1928) γεν ικής συνόδου της INTERPOL 
που έγιναν στο Βερολίνο όπως και εκε ί
νες της εικοστής έκτης συνέλευσης στη 
Λισσαβώνα (1957) και της επόμενης στο 
Λονδίνο (1958) που αφορούσαν όλα στην 
επιλογή γυναικείων αστυνομικών στελε
χών και στη συστηματική χρησιμοποίησή 
τους.
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Καθήκοντα γυναικών αστυνομικών

Η ιστορία του θεσμού 
Οι Αγγλοσαξωνικές χώρες πρώτες 

κατά τα  μέσα του περασμένου αιώνα 
(1845) υιοθέτησαν την προσφορά των 
γυνακείω ν υπηρεσιών στα σωφρονιστικά 
καταστήματα και κρατητήρ ια  γυναικών. 
Η τακτική  αυτή γρήγορα ακολουθήθηκε 
και από άλλες ανεπ τυγμένες χώρες.

Στο τέλος του περασμένου αιώνα 
(1893) διορίστηκε στο Σικάγο η πρώτη 
γυναίκα για εξωτερική αστυνομική υπη
ρεσία. Το 1905 εμφανίστηκε στην πολι
τεία του Όρεγκον η πρώτη γυναίκα 
αστυνομικός. Το 1911, όπως αναφέρει η 
Αμερικανική Εγκληματολογική Επιτροπή 
στην έκθεσή της (1967) διορίζεται στο 
Λος Άντζελες η κ. Ά λ ις  Στέμπιν Γουέλς 
ως πρώτη γυναίκα αστυνομικός. Αργό
τερα η κ. Γουέλς διορίζεται ως προϊστα- 
μένη της γυναικείας Αστυνομίας του Λος 
Ά ντζελες και εκλέγεται πρόεδρος (1915) 
του «Συνδέσμου Γυναικών Αστυνομι
κών» που ιδρύθηκε στις Η.Π.Α. Το έργο 
της υπήρξε πολύπλευρο και σημαντικό. 
Ή τα ν  η πρώτη που συνέλαθε την ιδέα 
της πρόληψης στην καταπολέμηση του 
εγκλήματος και ε ιδ ικότερα  στον τομέα  
της πρόληψης της εγκληματικότητας 
γυναικών και ανηλίκων, επειδή π ίστευε 
ότ ι η φύση της γυνα ίκας τη ς  παρέχει την 
ευχέρε ια  να χε ιρ ίζετα ι τ ις  συγκεκρ ιμέ
νες αυτές περιπτώσεις με επιτυχία.

Το 1930 το γυνα ικε ίο  αστυνομικό 
προσωπικό δυναμικό των Ηνωμένων Πο
λιτειώ ν Αμερικής αριθμούσε 593 μέλη. 
Σχεδόν ταυτόχρονα σημαντικός αριθμός 
χωρών θα ακολουθήσουν αυτή την τα
κτική εξ α ιτίας των ισχυρών κοινωνικών 
πιέσεων οι οποίες απαιτούσαν την πα
ρουσία γυναικών σε ορ ισμένους ευα ί
σθητους το με ίς  αστυνομ ικής δραστη
ριότητας.

Συγκεκριμένο το 1903 οι αστυνομικές 
διευθύνσεις της Γερμανίας άρχισαν να 
συγκροτούν τα σώματα «Βοηθητικής

Αστυνομίας Γυναικών» που εκτελούσαν 
καθήκοντα δίωξης αδικημάτων κατά των 
ηθών που αναφέρονταν στους ανηλί
κους και των δύο φύλων.

Το 1905 η Μητροπολιτική Αστυνομία 
του Λονδίνου προσέλαβε μια γυναίκα 
που ανάλαθε με επιτυχία ανακριτικά κα
θήκοντα για ανήλικους εγκληματίες. 
Μετά από την επιτυχία αυτή οργάνωσε 
τη Βοηθητική Υπηρεσία Γυναικών, για 
την παροχή προστασίας στους νέους 
κατά την ταραχώδη περίοδο που επικρα
τούσε μετά τον Α παγκόσμιο πόλεμο.

Το Αγγλικό Κοινοβούλιο ενέκρ ινε το 
1921 την πρόσληψη γυναικών για την εκ 
τέλεσ η  αστυνομικών υπηρεσιών με 
στολή. Το 1950 ο αριθμός τους ήταν 150.

Το γυναικείο Ιταλικό αστυνομικό σώμα 
(που σήμερα θεωρείται υποδειγματικό) 
συγκροτείται το 1959 και οι αρμοδιότη- 
τές του χαρακτηρίζονται ευρύτερες.

Η Ιαπωνία θεσπίζει τη γυνακεία αστυ
νομία από το 1946, δηλαδή πολύ νωρί
τερα από ορισμένα δυτικά κράτη. Έ κ
πληξη προκαλεί ότ ι στην ασιατική αυτή 
χώρα η γυνα ίκα αστυνομικός τοπ οθετε ί
τα ι από την αρχή στο ίδ ιο  επίπεδο με 
τους άντρες συναδέλφους της. Το γυ
ναικείο δυναμικό της Αστυνομίας της 
Ιαπωνίας αποτελεί το 1/3 της ολικής του 
δύναμης.

Ά λλο  ασιατικό κράτος που οργάνωσε 
αξιόλογη αστυνομία γυναικών ε ίνα ι η Ιν
δονησία. Αν και η σκέψη για τη συγκρό
τηση γυνα ικείου αστυνομικού σώματος 
προϋπήρχε, μορφή έλαβε το 1951 όταν 
προσλήφθηκαν έξ ι (6) γυνα ίκες επιθεω- 
ρήτρ ιες αστυνομίας στην αστυνομική 
σχολή του Σουκαμπούρι. Και το 1958 κα
λούντα ι προς κατάταξη γυνα ίκες για κα
τώ τερους βαθμούς.

Στη Γάλλιο η κ. Τιερρύ τριάντα ετών 
σήμερα είναι η πρώτη γυναίκα αστυνομι
κός «επιθεωρητής» (ΔίωξηΕγκλήματος).

Η Γενική Γραμματεία της Δ ιεθνούς 
Εγκληματολογικής Αστυνομικής Οργά
νωσης ICPO - INTERPOL κατά το 26ο 
συνέδριο της Γεν ικής Συνέλευσης που 
συγκλήθηκε στη Λισσαθώνα τον Ιούνιο 
του 1957 και κατά το  2ο Συνέδριο των 
Ηνωμένων Εθνών «περί της πρόληψης 
του εγκλήματος και της μεταχείρισης 
των εγκληματιών» το  οποίο συγκλήθηκε 
στο Λονδίνο τον Αύγουστο του 1960. 
διαχωρίζει τα καθήκοντα των γυναικών 
αστυνομικών στα «συνήθη» και στα «ει
δικά».

Συνήθη θεωρούνται τα καθήκοντα που 
εκτελούνται από αστυνομικούς αδιακρί
τως φύλου.

Ειδικά θεωρούνται τα καθήκοντα που 
εκτελούν αποκλειστικό οι γυναίκες 
αστυνομικοί.

Η ειδ ική  φύση των γυνα ικείω ν αστυνο
μικών καθηκόντων μπορεί να πηγάζει 
ε ίτε  από έθιμο «DE FACTO» ε ίτε  από 
Νόμο «DE YURE». Οποιαδήποτε κι αν ε ί
να ι η κατάσταση, υπάρχουν ορισμένα 
καθήκοντα που επ ιτελούν κατά προτί
μηση γυνα ίκες αστυνομικοί. Τα καθή
κοντα αυτά δεν μπορούν βέβαια να κα
θοριστούν με ακρίβεια, εντοπ ίζονται *5 
όμως και διαχωρίζονται συστηματικά σε : 
προληπτικά, δ ιο ικητικά  και κατασταλ- I 
τικά.

Ως προληπτικά καθήκοντα θεωρούνται:

Η εντόπιση των ανηλίκων που έχουν |~ 
εκ τεθ ε ί σε ηθικό ή σωματικό κίνδυνο ί 
(παραμελημένα -  εγκαταλειμμένα  -  ι 
δύστροπα παιδιά), η έρευνα ο ικογενε ια 
κών υποθέσεων, ο εντοπισμός γυναικών ■ 
που ρέπουν προς την  πορνεία κ.λ.π.

Ως διοικητικής φύσης καθήκοντα θεω
ρούνται:

Η αναζήτηση παιδιών που εγκα τα λεί
πουν τα  σπίτια τους και τα ιδρύματα, ο 
έλεγχος των μετακινήσεω ν των ανηλί
κων, η συγκρότηση συστήματος ευρετη 
ρίου ανηλίκων και των ο ικογενειώ ν τους, 
η σύνδεση και διατήρηση σχέσης με κοι
νωνικές, υγειονομ ικές, εκπα ιδευτικές 
και κοινω φελείς υπηρεσίες.

Ως κατασταλτικής φύσης καθήκοντα 
θεωρούνται:

Οι εξ ιχν ιάσεις  που αφορούν ανηλίκους ι 
εγκληματίες  και των δύο φύλων, η δ ιε
νέργεια  ανακρίσεων σε παιδιά και εφή
βους, η δ ιενέργε ια  ανακρίσεων για αδι
κήματα κατά των ηθών, στα οποία το 
θύμα ε ίνα ι ανήλικος ο ιουδήποτε φύλου, 
η δ ιενέργε ια  ανάκρισης σε πολύ ευαί-
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σθητες ανήλικες γυνα ίκες, ο εντοπισμός 
πορνών, αγνώστων στις αρμόδιες αστυ
νομικές υπηρεσίες, και η αναζήτηση γυ
ναικών που σε βάρος τους εκκρεμούν 
εντάλματα σύλληψης.

Η γνωστή εγκληματολόγος και σ τέλε
χος της Αμερικανικής Αστυνομίας Κάριν 
Νίατον αναφέρει ότ ι μεταξύ των καθη
κόντων των πρώτων γυναικών αστυνομι
κών ήταν η επιτήρηση και η προστασία 
των κοριτσιών που κινδύνευαν.

Η σύγχρονη απασχόληση της γυναίκας 
αστυνομικού δεν δ ιαφ έρει α ισθητά εκ ε ί
νης των περασμένων δεκαετιών.

Πρόσφατα στις Ηνωμένες Π ολιτείες 
της ανατέθηκαν και καθήκοντα περιπο
λίας για την πρόληψη διάπραξης λη
στειών από ανηλίκους.

Η προστασία των ανηλίκω νείναι από τα 
πιο σπουδαία αν όχι το σπουδαιότερο 
καθήκον των γυναικών αστυνομικών σε 
ολόκληρο το κόσμο. Η κατανόηση των 
προβλημάτων και η προσπάθεια της σω
στής κατεύθυνσης των νέων στη συγκε
κριμένη περίπτωση ε ίνα ι οπωσδήποτε 
μια μεγάλη κοινωνική προσφορά των.γυ
ναικών αστυνομικών. Στην Αυστρία από 
το 1947 οι γυνα ίκες αστυνομικοί προσ
φέρουν τις  υπηρεσίες τους στην ειδ ική 
υπηρεσία ανηλίκων. Ανάλογη είνα ι και η 
απασχόληση των γυναικών αστυνομικών 
στις μεγάλες Ο λλανδικές πόλεις όπου με 
τη συνεργασία αντρών συναδέλφων χε ι
ρίζονται θέματα που αφορούν στην 
καταστολή της εγκληματικότητας τωνα- 
νηλίκων.

Οι γυναίκες αστυνομικοί στην 
Ελλάδα

Παρά την προσφορά της Ελληνίδας 
στους αγώνες του Έ θνους και του λαού 
(απελευθερωτικούς — κοινωνικούς — πο
λιτικούς) η δικαίωση άργησε να έρθει. 
Και χρειάστηκαν πολλά χρόνια και σκλη
ροί αγώνες για να αναγνωρισθεί η με
γάλη προσφορά της, στο αστυνομικό 
έργο, τόσο στην πρόληψη, όσο και στην 
καταστολή του εγκλήματος, για την 
προστασία του κοινωνικού συνόλου.

Το γυνα ικείο  Ιταλικό αστυνομικό σώμα 
έχει καθήκοντα την πρόληψη και εξακρί
βωση αδικημάτων κατά των ηθών, της ο ι
κογένειας, της σωματικής ακεραιότητας 
και υγείας των πολιτών, καθώς και των 
αδικημάτων για την προστασία της ερ
γασίας γυναικών και ανηλίκων.

Στη Γαλλία η χρησιμοποίηση γυναικών 
αστυνομικών κοινωνικών λειτουργών 
δ ιευκολύνει την είσοδο της αστυνομικής 
δύναμεις στους τόπους διαφθοράς και 
στις εγκληματογενείς  εστίες. Η δράση 
αναπτύσσεται στο επίπεδο της ο ικογέ
νειας.

Κατά το έτος 1950 συγκροτήθηκε γυ
να ικείο αστυνομικό σώμα στο Μονακό 
που θεωρείτα ι ε ιδ ικευμένο  στην εγκλη
ματικότητα ανηλίκων και ευθύνετα ι για 
τον έλεγχο τακτικής φοίτησης των μα
θητών στα σχολεία, για την επίβλεψη των 
νέων στους δρόμους και τα κέντρα δια
σκέδασης.

Τα καθήκοντα των γυναικών αστυνο
μικών στα ασιατικά κράτη (Ιαπωνία -  Ιν
δονησία) ε ίνα ι παρόμοια με εκείνα  των 
δυτικών χωρών. Δ ιακρ ίνονται στα ουν- 
ήδη δ ιο ικητικής φύσης («δημόσιες σχέ
σεις», γραμματεία, προγραμματισμός 
γεν ικής ασφάλειας και γενικού ελέγχου 
(έρευνες, περιπολίες, συγκέντρωση 
πληροφοριών, έλεγχος οργανώσεων) και 
τα καθαρά κοινωνικά, που αντικείμενο 
έχουν την πρόληψη της εγκληματικότη
τας γυναικών και ανηλίκων, παράδειγμα: 
η διαφώτιση των πολιτών για την έννοια 
της πρόληψης, παροχή συμβουλών

Για την ίδρυση βοηθητικής αστυνο
μίας από 50 γυναίκες προέβλεπε το άρ
θρο 40 του Οργανισμού της Αστυνομίας 
Πόλεων, του Ν. 4971/1931 που δεν 
εφαρμόσθηκε. Με τον παραπάνω Νόμο 
επαναφέρθηκαν εν ισχύει και οι διατά
ξεις του κωδικοποιηθέντα Ν. 3278/1925 
(άρθρο 12). Είναι ο πρώτος Νόμος στη 
Χώρα μας που προέβλεπε για τη σύσταση 
«Αστυνομικής Βοηθητικής Υπηρεσίας εκ 
γυναικών».

Η προσπάθεια αυτή, επαναλήφθηκε με

στους νέους και στις οικογένειές τους, 
προστασία ατόμων που εγκατέλειψαν τις 
οικογένειές τους, ανακρίσεις για εγκλή
ματα που διαπράχτηκαν από ανηλίκους, 
παροχή συμβουλών στις πόρνες για την 
επάνοδό τους στην έντιμη ζωή, παροχή 
προστασίας εργαζόμενων γυναικών και 
παιδιών, έλεγχος σε σπίτια ανοχής, ορ
φανοτροφεία, νοσοκομεία, μεσιτικά 
γραφεία και γραφεία συνοικεσίων, έλεγ
χος και προστασία σε ηλικιωμένα άτομα 
και φροντίδα για τις γυναίκες και τους 
ανηλίκους που έχουν εγκαταλειφθεϊ.

Πολύ σημαντική αποστολή της γυναί
κας αστυνομικού στα πιο πάνω ασιατικά 
κράτη, είναι η σύσφιξη σχέσεων των σω
μάτων ασφαλείας με άλλες κυβερνητι
κές και κοινωνικές υπηρεσίες που στόχο 
έχουν την πρόληψη και την καταστολή 
του εγκλήματος.

Αξιόλογη χαρακτηρ ίζετα ι η προσφορά 
των γυναικών αστυνομικών στα θέματα 
οδικής κυκλοφορίας στις Ηνωμένες Πο
λ ιτε ίες . Αποδείχθηκε ότ ι η πειθαρχία των 
οδηγών ήταν μεγαλύτερη απέναντι στις 
γυνα ίκες από ό ,τι στους άντρες τροχο
νόμους. Στο Ισραήλ που η γυναίκα συμ
μετέχε ι από πολύ καιρό σε όλους τους 
τομε ίς  της κοινωνικής ζωής, το  90% του 
δυναμικού της τροχαίας αποτελείτα ι από 
γυναίκες.

Σημαντική θεωρείται και η προσφορά 
της γυναίκας αστυνομικού στις δημόσιες 
σχέσεις, που σήμερα πια θεωρούνται 
απαραίτητες για τις καλές σχέσεις 
μεταξύ Αστυνομίας και πολιτών.

τον Α.Ν. 698/4-12-1945 και την υπ' αριθ. 
4846/36/11-6-1946 απόφαση του υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης για την πρόσληψη 
40 γυναικών και την τοποθέτησή τους σε 
διάφορες Αστυνομικές Υπηρείες.

Οι πρώτες αυτές γυνα ίκες που σύμ
φωνα με το  άρθρο 56 του Ν. 2458/1958 
«Περί τροποποιήσεως και συμπληρώ- 
σεως του Α.Ν. 4971/1931 (περί οργανι
σμού του Σώματος Αστυνομίας Πόλεων 
κ.λ.π.)» εντάχθηκαν στη δύναμη της 
προβλεπόμενης Βοηθητικής Αστυνο
μίας «εκ γυναικών», εξομοιώθηκαν σε 
όλα με τους άνδρες αστυνομικούς.

Τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν 
αρχικά ήταν: περιπολίες, καταπολέμηση 
πορνείας, φύλαξη κρατουμένων γυναι
κών και παιδιών, σωματικές έρευνες γυ
ναικών στο Αεροδρόμιο Ελληνικού, το 
Τελωνείο Πειραιώς και στα θυρωρεία της 
Βουλής, περισυλλογή επαιτών και συν
οδεία γυναικών και παιδιών στα Δικα
στήρια. Τα πιο πάνω νομοθετήματα δεν 
προέβλεπαν την επαγγελματική εκπαί
δευση και εξέλιξή τους, το δικαίωμα 
συλλήψεων -  οπλοφορίας ούτε τις υπο
χρεώσεις των γυναικών αστυνομικών.
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To 1969 προσλήφθηκαν 44 γυνα ίκες 
αστυνομικοί οι οποίες εισήχθηκαν στην 
Αστυνομική Σχολή Αμαρουσίου και εκ 
παιδεύτηκαν επί 6 μήνες. Ενώ η κατά
ταξη γυναικών στην Χωροφυλακή έγ ινε 
το  1971 με την είσοδο στο Σώμα 65 νεα 
ρών γυναικών.

Αλλά, ακόμα και σήμερα που το σώμα 
των Ελληνίδων Αστυνομικών μετράει 
αρκετές  χ ιλ ιάδες μέλη, η είσοδος της 
γυνα ίκας στην Αστυνομία προκαλεί διά
φορες σκέψεις. Τα ερωτήματα που εμ
φανίζοντα ι ε ίνα ι πολλά Σε τι μπορούν να 
συμβάλλουν οι γυναίκες; Θα προσαρμο
στούν στο κλίμα μιας υπηρεσίας που εί
ναι ανδρική; Θα αντέξουν στα διπλά 
βάρη του στρατιωτικού και του αστυνο
μικού; Πώς θα συμβιβάσουν την ιδιότητα 
του αστυνομικού με τα καθήκοντα της 
μητέρας;

Βέβαια, η παρουσία της γυνα ίκας στην 
Αστυνομία και το Στράτευμα δεν αποτε
λε ί κα ινούργιο φαινόμενο. Ή δη από τις 
αρχές του αιώνα μας η γυνα ίκα σε πολ
λές χώρες που προαναφέραμε κατατάσ
σεται στην υπηρεσία των όπλων και της 
τάξης στο αυτό επίπεδο με τον άνδρα. 
Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι η μεσο
γειακή πολιτιστική κληρονομιά, ήθελε 
κλεισμένη τη γυνα ίκα  στο σπίτι, να αφ ιε
ρώνεται αποκλειστικά και μόνο στα ο ι
κιακά καθήκοντα.

Ετσι, η Ελληνίδα. μόνο μετά τον Β' 
παγκόσμιο πόλεμο μπόρεσε να κατατα- 
γ ε ί στο στράτευμα και να φθάσει στο βα
θμό του αξιωματικού, αλλά μόνο σαν νο-
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σοκόμα.

Η κατάταξη της γυναίκας στην Αστυ
νομία αποτέλεσε ένα μεγάλο 6ήμα προς 
την πρόοδο και την απαλλαγή από τις  
προκαταλήψεις. Αν και οι περισσότερες 
γυνα ίκες ε ίνα ι έγγαμες και κατόρθωσαν 
να συμφιλιώσουν τ ις  υποχρεώσεις τους 
με τ ις  απαιτήσεις που απορρέουν από 
την ιδ ιότητα  του αστυνομικού.

Οι περιορισμοί που τέθηκαν στο σύ
στημα εργασίας των γυναικών αστυνομι
κών (απασχόλτση μόνο σε γραφική υπη
ρεσία. εργασία από Δ ευτέρα  μέχρι 
Παρασκευή για τ ις  μητέρες και μειωμένο 
ωράριο), όσο και η επ ιεικής μεταχείρ ισή 
τους σε ό,τι αφορά τη διάθεσή τους σε 
υπηρεσία, δεν καθιστούν ιδ ια ίτερα  ήδη 
προβληματική την εκπλήρωση της απο
στολής τους.

Χρειάζεται, όμως, κατάλληλη και απο
τελεσματική χρησιμοποίηση του πολύ 
αποδοτικού αυτού παράγοντα της αστυ
νομικής εργασίας. Δεν πρέπει η γυναίκα 
αστυνομικός να καταντήσει να χρησιμο
ποιείται ως δακτυλογράφος. τηλεφωνή
τρια ή στατιστικολόγος. Αντίθετα υπάρ
χουν αρκετοί τομείς στους οποίους όχι 
μόνο ενδείκνυται, αλλά επιβάλλεται να 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο η 
γυναίκα αστυνομικός.

Η συμβολή της γυνα ίκας αστυνομικού 
στην πρόληψη και καταστολή του εγκλή
ματος ε ίνα ι αξιόλογη. Εναπομένει η 
προσήκουσα εκπαίδευση και η ορθή το 
ποθέτηση σε θέσεις στις οποίες εκδηλώ
νετα ι ο κοινωνικός ρόλος της Αστυνο-

Σκέψ εις πάνω στη β ινιέττα.

Διεθνής Συνδιάσκεψη 
Γυναικών -  Αστυνομικών 1989

Οι Γυνα ίκες -  Αστυνομ ικο ί της Ολλαν
δίας διοργανώνουν δ ιεθνή συνδιάσκεψη 
Γ υναικών -  Αστυνομικών, που θα γ ίνε ι 
από 20 έως 23 Μ αρτίου 1989 στο «De 
Leeuwenhorst» του Noordwijkerhout 
(μεταξύ Ά μ σ τερ ντα μ  και Χάγης) της Ολ
λανδίας.

Το θέμα τη ς  συνδιάσκεψης θα είνα ι: 
«Γυναίκα -  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ και ΓΥΝΑΙΚΑ 
-  Αστυνομικός», και θα αφορά τη θέση 
της γυνα ίκας στην Αστυνομίας, τ ι ζη- 
το  ύν απ' αυτήν, ποια στάση πρέπει να 
κρατήσει για να ικανοποιήσει αυτές τ ις  
απαιτήσεις, πώς νοιώ θει γ ι' αυτό:

Η γυνα ίκα παίζει ένα ιδ ια ίτερο  ρόλο

μίας.

Η αποστολή για την οποία κλήθηκαν 
ε ίνα ι πολύ βαρειά και απαιτεί θυσίες και 
αδιάκοπες υποχρεώσεις σε βάρος της 
ιδιωτικής τους ζωής αφού η αντιμετώ 
πιση της εγκληματικότητας των γυναι- ! 
κών και ανηλίκων δεν μπορεί να γ ίνε ι από 
τους άνδρες συναδέλφους τους απο- * 
κλειστικά.

Η ικανοποίηση, όμως, που προκύπτει 
από την αίσθηση της προσφοράς των 
υπηρεσιών τους και της χρησιμοποίησής I 
τους στο κοινωνικό σύνολο είνα ι για  τ ις  I 
γυνα ίκες αστυνομικούς η καλύτερη 
αμοιβή.

Σήμερα υπάρχει ευρύ μέλλον στην j 
Αστυνομία για τις  γυνα ίκες. Με τον τ ε 
λευτα ίο  Νόμο 1339/18-3-1983 άρθρο 13 
(ΦΕΚ 35 τ.Β ') ρυθμίζονται τα  θέματα 
προαγωγής του γυνα ικείου προσωπικού 
και οι θέσεις των γυναικών αξιωματικών 
προστίθενται στις θέσεις των ανδρών 
αξιωματικών των αντίστοιχων βαθμών J 
και ενοποιούνται με τ ις  θέσεις αυτές.

Ο θεσμός της γυναίκας αστυνομικού 
έχει πετύχει, γιατί το έργο της δεν είναι 
διακοσμητικό, αλλά ουσιαστικό, τόσο 
στην πρόληψη, όσο και στην καταστολή 
του εγκλήματος.

Πολλά στοιχεία πήραμε από το άρθρο 
του κ. Νικ. Αθαν. Σπανόπουλου «128 
χρόνια αγώνες -  Αφιέρωμα στη Διεθνή 
Ημέρα της Γυναίκας», που είχε δημο
σιευτεί στο τεύχος 10-12 (1984) της 
Αστυνομικής Επιθεώρησης.

στις Αστυνομ ίες όλων των Ευρωπαϊκών 
χωρών. Παρά το  μέγεθος της προσφοράς 
τους. όμως, ο αριθμός των γυναικών -  
αστυνομικών ε ίνα ι παντού μικρός. Από 
βορρά σε νότο, κι από ανατολή σε δύση, 
η δύναμη των γυναικών -  αστυνομικών 
δεν έχ ε ι ακόμα αναγνωρισθεί όσο θα 
πρεπε. Ακόμα κ α ιο ιίδ ιε ς  ο ι γυνα ίκες δεν 

έχουν συνειδητοποιήσει τη σπουδαιό- 
τη τα  των υπηρεσιών τους.

Μ εγάλη έμφαση στη διάρκεια  της συν
διάσκεψης θα δοθεί στη διαπίστωση της 
σημασίας αυτής της άγνοιας. Θα γίνουν 
ακόμα συζητήσεις για την θετική  επιρ
ροή που μπορούν να ασκήσουν οι γυνα ί
κες -  αστυνομικο ί στην ποιότητα του 
αστυνομικού έργου. Θ έματα όπως: συν
εργασία ανάμεσα σε άνδρες και γυνα ί
κες. νομοθεσία στο πεδίο της ισότητας

Από το γυν α ικε ίο  σήμα σχηματίζεται  ένα τόξο που υπογραμμίζει  τη λ έ ξ η  “ Police» (αστυνο
μία) συμβολίζοντας έτσι ότι οι γ υ ν α ίκες  από κοινού θ έλο υ ν  να χαράξουν μέσα και μαζί με τρν 
οργάνωση της αστυνομίας μιο κοινή πορεία. Μια πορεία που θα ξεπερνά σύνορα και πλαίσια. Το 
τόξο διαπερνά το γκρίζο πλαίσιο του φόντου. Τα κόκκινο τόξο συμβολίζει επίσης ΤΠ συνεχή  
αλληλεπίδραση μετα ξύ  γυναικών και αστυνομίας.



της μεταχείρισης, φροντίδα των παιδιών, 
μερική απασχόληση, στρες, οικονομικο ί 
πόροι για την οργάνωση και την αυτομα
τοποίηση είνα ι στο πρόγραμμα των εισ 
ηγήσεων κα ι των μελετών.

Η συνδιάσκεψη θα συνδυάσει ένα με
γάλο φάσμα θεμάτων με επισκέψεις ερ- 

, γασίας σε Κέντρα Εκπαίδευσης της 
Αστυνομίας και επιμορφωτικές κοινω
νιολογικές δ ιαλέξεις.

Ακόμα, θα δημιουργηθεί ένας σύνδε
σμος Ευρωπαίων Γυναικών -  Αστυνομι
κών.

Σήμερα, δεν υπάρχει κάποια ουσια
στική ή τυπική επαφή ανάμεσα στις γυ
ναίκες -  αστυνομικούς στην Ευρώπη. 
Αντίθετα, υπάρχει ένας πολύ δραστή
ριος τέτο ιος σύνδεσμος στη Βόρεια 
Αμερική και τον Καναδά, η Δ ιεθνής 
'Ενωση Γυναικών Αστυνομικών 
(I.A.W.P.).

Γ Γ αυτό το στόχο η συνδιάσκεψη απο
τελε ί μία μοναδική ευκαιρία. Εξ άλλου 
μια ένωση Γυναικών -  Αστυνομικών θα 
αποτελεί την πρώτη γυνα ικεία  επαγγελ
ματική ένωση στην Ευρώπη. Έ να πολύ 
σημαντικό προοδευτικό Βήμα προς την 
προοπτική της Ευρώπης χωρίς σύνορα 
του 1992.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στις συν
εδριάσεις της ολομέλειας στη συμβολή 
της Ε.Ο.Κ. και του Ευρωπαϊκού Κοινο- 
βούλιου για την καταξίωση της θέσης 
της γυναίκας στην Αστυνομία.

Ποιοι και πώς μπορούν να πάρουν 
μέρος στη συνδιάσκεψη

Στη διάσκεψη μπορούν να πάρουν μέ
ρος γυνα ίκες -  αστυνομικοί κάθε βα
θμού και ε ιδ ικότητας, και πολιτικό 
προσωπικό της Αστυνομίας που είνα ι 
ικανό και έτο ιμο να προσδιορίσει τη θέση 
της γυναίκας μέσα στο αστυνομικό 
σώμα.

Το κόστος της συμμετοχής στη Διά
σκεψη είνα ι 1.150 NLG. Στο ποσό αυτό 
περιλαμβάνεται: είσοδος σ' όλες τ ις  δια
λέξεις, εγγραφή στη Συνδιάσκεψη, δε
ξίωση υποδοχής, εναρκτήρια συν
εδρίαση. απογευματινά προγράμματα, 
επισκέψεις και ξεναγήσεις εργασίας, έξ
οδα διαμονής σε ξενοδοχείο με πλήρη 
διατροφή. Δεν περιλαμβάνονται ακτο
πλοϊκά εισ ιτήρια και τα εισ ιτήρια γ ια 'Αμ
στερνταμ και τη ξενάγηση μετά το τέλος 
της Διάσκεψης.

Αξίζει να σημειωθεί ό τ ι το «De Leeuwe- 
nhorst» είνα ι ένα ειδ ικό κέντρο για Συν
έδρια. Πέρα από τον άρτιο τεχνολογικό 
τεχνολογικό του εξοπλισμό το κέντρο 
προσφέρει και δυνατότητες αναψυχής.

ψ  ;> . % 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
Κυριακή 19 Μαρτίου:
-Ε γκατάσταση και δεξίωση υποδοχής. 

Δευτέρα 20 Μαρτίου:

-  Επίσημη Έναρξη.

-  Εισηγήσεις της κ. Hedy d' Ancorna και 
της κ. Ingrid Christochawitz. μελών της 
Επιτροπής για την Ισότητα της Μ εταχεί
ρισης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

-  Συζητήσεις εργασίας:

-X Ισότητα στη μεταχείρ ιση: επίδραση 
της νομοθεσίας.

-X- Στόχοι: ποιές ε ίνα ι οι εμπειρίες στην 
Ολλανδία και τ ις  Η.Π.Α.

-X- Στόχοι: πώς τίθεντα ι; Πώς ένα θε
τικό πλάνο προγραμματισμού γ ίνετα ι 
πραγματικότητα;

-X- Πλήρης σύνοδος -  Αναφορές από 
τις  συζητήσεις των ομάδων.

-  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

•X- Συνεργασία μεταξύ ανδρών και γυ
ναικών

-X- Εκπαιδευτικά φιλμς από διάφορες 
χώρες

Τρίτη 21 Μαρτίου:

-  Συζητήσεις εργασίας:

•X- Συνεργασία μεταξύ ανδρών και γυ
ναικών στην αστυνομία

X- Συντεχνίες: η επιρροή τους στη 
θέση της γυναίκας σε διάφορες χώρες 
και τανάπαλιν

X· Οι γυνα ίκες -  αστυνομικοί στην 
πράξη

X· Σύνδεσμος γυναικών 

-X- Τι αλλαγές φέρνουν ο ι γυνα ίκες 
στην αστυνομική δράση.

X· Το άγχος στις γυνα ίκες -  αστυνομι

κούς: πώς μπορεί να αντιμετωπισθεί;

X- Αυτοματισμός και αστυνομία.

-  Κρουαζιέρα με πλοίο κι επίσκεψη στο 
Ά μστερνταμ

Τετάρτη 22 Μαρτίου:

-  Επίσκεψη εργασίας στις Αστυνομικές 
Ακαδημίες και Σχολές της Ολλανδίας.

-  Εκπαιδευτικό πρόγραμμα (κατ' επιλο
γήν) (όπως τη Δευτέρα)

Πέμπτη 23 Μαρτίου:

-  Συζητήσεις εργασίας.

-  Απολογισμός συνδιάσκεψης 

X- Τελικά συμπεράσματα.

X- Τελετή  λήξης με την παρουσία του 
Ολλανδού Υπουργού Δικαιοσύνης.

-X Αποχαιρετιστήρια δεξίωση και ολ
λανδικό γλέντι.

Παρασκευή 24 Μαρτίου:

-  Αναχώρηση συνέδρων

-  Εκδρομή σε τουρ ισ τικές περιοχές και 
αξιοθέατα της Ολλανδίας και του Βελ
γίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

X· Dr. C.P. van Dijk, Υπουργός Εσωτερι
κών.

-X Dr. F. Korthals Altes, Υπουργός Δ ι
καιοσύνης.

X- Mrs H. d' Ancona, Μέλος της Επιτρο
πής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για 
την Ισότητα της Μ εταχείρισης.

-X Dr. M.W.M. Vos - van Gortel, Δήμαρχος 
της Ουτρέχτης.

X- W.F.K.J.F. Frackers, Γενικός Επι
θεωρητής της Αστυνομίας.

X- Tj. Ρ. de Vries, Μ έλος της Επιτροπής 
Αστυνομικής Συνεργασίας.

X· Dr. Ε.Ε. Nordholt, Δ ιευθυντής της 
Αστυνομίας του Άμστερνταμ.

-X J.L. Brayd, Δ ιευθυντής της Αστυνο
μίας της Χάγης.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες και αι
τήσεις συμμετοχής θα πρέπει να απευ
θυνθείτε στη γραμματεία  της Συνδιά
σκεψης, στην παρακάτω διεύθυνση: 

ACTA Organisation 

Van Boetzelaerlaan 10 

2581 AH the Hague 

The Netherlands

Tel: (0)70- 542600, Fax: (0)70 - 525106 

Επιμέλεια: Κων/νος Καραγιάννης
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Η πληροφορική 
στο Δημόσιο Τομέα

Εχει από πολλούς υποστηριχθεί 
πως η Πληροφορική είναι τόσο για 
το παρόν όσο και για το μέλλον το 
κρίσιμο σημείο για την πορεία και 
την εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης 
τΠΤ χώρας. Ας δούμε όμως συν
οπτικά τι σημαίνει ο όρος Πληροφο
ρική. «Πληροφορική είναι η επι- 
στήμη. η τεχνολογία και η βιομηχα
νία που έχει αναπτυχθεί γύρω από 
τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
και την αξιοποίηση των τεραστίων 
δυνατοτήτων που διαθέτουν για την 
συγκέντρωση, επεξεργασία συσχε
τισμό και μεταφορά της πληροφο
ρίας». Ή για μια λιγώτερο τεχνική 
προσέγγιση: «Πληροφορική είναι το 
σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών 
που αναφέρονται στην τεχνολογία 
των Η/Υ».

«Εθνική στρατηγική για την 
ανάπτυξη της πληροφορικής».

Πριν δυο χρόνια περίπου στις 
31-7-86 ο Πρωθυπουργός Ανδρέας 
Παπανδρέου στην πρώτη συν
εδρίαση του Κυβερνητικού Συμβου
λίου Πληροφορικής (ΚΥΣΥΠ) ανα
κοίνωσε την «Εθνική Στρατηγική για 
την ανάπτυξη της πληροφορικής» 
στο Δημόσιο Τομέα. Βασικότερο μέ
τρο για την ανάπτυξη της πληροφο
ρικής στο Δημόσιο Τομέα, με βάση 
τις κατευθυντήριες γραμμές και 
τους στόχους της Εθνικής στρατη
γικής είναι η εφαρμογή του τριετούς 
προγράμματος που υλοποιείται με 
ευθύνη του υπουργείου Προεδρίας

της Κυοέρνησης και προωθείται για 
τη λήψη στρατηγικών αποφάσων για 
το θέμα στο ΚΥΣΥΠ.

Η «εθνική στρατηγική για την 
ανάπτυξη της πληροφορικής» ήταν 
κάτι που έπρεπε να γίνει για να μπο
ρέσει η χώρα μας να συμπορευθεί με 
τις άλλες χώρες στη νέα κατάσταση 
που διαμορφώνεται γύρω της.

Η δομή που θεσμοθέτησε η Κυ 
βέρνηση για την υλοποίηση αυτής 
της στρατηγικής έχει «κατ ιεραρ
χίαν» ως εξής Δημόσια Διοίκηση και 
Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας -  ΥΑΠ 
(Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορι
κής). υπουργείου Προεδρίας της 
Κυβέρνησης. Τεχνικό* Συμβούλιο 
Πληροφορικής (ΤΕΣΥΠ) και Κυβερ
νητικό Συμβούλιο Πληροφορικής 
(ΚΥΣΥΠ).

Σημαντικές αποφάσεις για την 
πορεία της εφαρμογής της πληρο
φορικής στο Δημόσιο Τομέα πάρθη- 
καν κατά την τελευταία συνεδρίαση 
του ΚΥΣΥΠ που συνήλθε πρόσφατα 
υπό την προεδρία του πρωθυπουρ
γού κ. Ανδρέα Παπανδρέου. Οι απο
φάσεις αυτές που πρόκειται να επι
ταχύνουν το ρυθμό εφαρμογής και 
αξιοποίησης της πληροφορικής από 
το Δημόσιο Τομέα στηρίζονται στις 
εξής κατευθύνσεις:

•  Στον καλύτερο σχεδίασμά και την 
ταχύτερη υλοποίηση των μεγά
λων έργων πληροφορικής του δη
μόσιου τομέα, όπως αυτό του 
ΜΟΠ Πληροφορικής.

°  Στην στήριξη της ελληνικής 
κατασκευαστικής βιομηχανίας 
πληροφορικής τόσο στον τομέα 
του υλικού όσο και στον τομέα 
του λογισμικού.

• Στην ενίσχυση από επιτελικής 
πλευράς, των κυβερνητικών ορ
γάνων. στην προσπάθεια εισαγω
γής και ανάπτυξης της πληροφο
ρικής. σε όλους τους τομείς του 
υπουργείου Προεδρίας και των 
αρμοδίων υπηρεσιών των υπουρ
γείων και άλλων φορέων που 
περιλαμβάνονται σε αυτό.
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Σύμφωνα με τις αποφάσεις του 
ΚΥΣΥΠ εγκρ'ιθηκαν:

• Η προμήθεια υλικού συνολικής 
δαπάνης 10.8 δις δρχ. για το 1988 
και 27 δις για την διετία 1989-90.

• Η προμήθεια λογισμικού συνολι
κής δαπάνης 1.9 δις για το 1988 
και 3.2 δις για την διετία 1989-90.

• Η πρόσληψη προσωπικού ειδι
κευμένου στην πληροφορική 
συνολικής δαπάνης ενός δις δρχ. 
για το 1988 και 3.2 δις για το 
1989-90.

• Οι προτάσεις για συντήρηση συ
στημάτων πληροφορικής συνολι
κής δαπάνης 1.9 δις δρχ. γιε το 
1988 και 4.2 δις για τη διετία 
1989-90.

• Οι προτάσεις για εκπαίδευση και 
επιμόρφωση συνολικής δαπάνης 
337 εκ. δρχ. και 558 εκ. για την 
διετία 1989-90.

• Τέλος, εγκρ'ιθηκαν οι προτάσεις 
που αφορούν αναθέσεις υπηρε
σιών προς τρίτους, συνολικής δα
πάνης 517 εκ. δρχ. για το.1988 και 
500 εκ. δρχ. για την διετία 1989-90. 
Το συνολικό ύψος της δαπάνης

του προγράμματος για την πληρο
φορική το 1988. ανέρχεται σε 17.6
δις δραχμές ενώ για την διετία

■ Η «Εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη 
της πληροφορικής» ήταν κάτι που έπρεπε 
να γίνει για να μπορέσει η χώρα μας να 
συμπορευθεί με τις άλλες χώρες στη νέα 
κατάσταση που διαμορφώνεται γύρω της.

1989-90 σε 41,1 δις δρχ.
Δυο ακόμη σημαντικές αποφάσεις 

που πήρε το ΚΥΣΥΠ και τις οποίες 
αναφέρουμε ιδιαίτερα λόγω της ση
μασίας τους είναι:

-  Η δημιουργία τραπεζών πληρο-
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Αν εξαιρέσουμε ελάχιστες περιπτώσεις τόστασης χειρογραφικών εργασιών. Η 
-  κυρίως στις Τράπεζες και σε ελάχιστες παραγωγική όμως και αποτελεσματική 
άλλες δημόσιες επιχειρήσεις -  η πληρο- χρησιμοποίηση της πληροφορικής μπορεί 
φορική αντιμετωπίζεται -  και έτσι χρησι- να λύσει αρκετά προβλήματα στο δημόσιο 
μοποιείται -  σαν μια καλή μέθοδος αντικα- τομέα.

1 1986. ρΜ . 1987 
_

Η ξέλιξς ιών δεν : ... ν πληρί. ίομίΛης γίκ :ην περίοδο Τ986

φοριών στο δημόσιο τομέα. Το 
υπουργείο Προεδρίας, έπειτα από 
εισήγηση του Τεχνικού Συμβουλίου 
Πληροφορικής, έχει αναθέσει τη 
μελέτη για τις τράπεζες πληροφο
ριών.

-  Η ανακοίνωση από τον υπουργό 
Προεδρίας κ Κακλαμάνη, της κα
θιέρωσης ειδικής μισθολογικής 
μεταχείρισης για τα στελέχη των 
δημοσίων υπηρεσιών και οργανι
σμών που έχουν γνώσεις πληροφο
ρικής και απασχολούνται στο αντι
κείμενο αυτό.

Τα Μεσογειακά Ολοκληρωμένα
Προγράμματα Πληροφορικής

Τα Μεσογειακά ολοκληρωμένα 
προγράμματα (Μ.Ο.Π) για την πλη
ροφορική στην Ελλάδα, είναι ένα 
από τα πιο σημαντικά κεφάλαια της 
υπόθεσης «Πληροφορική στην Ελ
λάδα». Το πρόγραμμα υποβλήθηκε 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
11-4-88 με συγκεκριμένους στόχους

-  Πρώτα πρώτα τον εκσυγχρονι
σμό της ελληνικής οικονομίας για να 
μπορέσει η χώρα μας να προσαρμο
στεί στη νέα κατάσταση που δια
μορφώνεται γύρω της. Τη δημιουρ
γία δηλ. της αναγκαίας υποδομής 
μιας και μέχρι σήμερα ήταν ανύπαρ
κτη.

-  Έμφαση στην ανάπτυξη των ελ
ληνικών τεχνολογικών δυνατοτή
των και στην προώθηση της εφαρ
μοσμένης έρευνας στους τομείς 
που έχουν σχέση με την παραγωγή 
και την εφαρμογή της τεχνολογίας 
πληροφοριών. Έμφαση δηλ. στην 
ελληνική έρευνα και στους έλληνες 
επιστήμονες.

-  Εφαρμογή της τεχνολογίας 
πληροφοριών, στους κυριότερους 
τομείς οικονομικής δραστηριότη
τας. Η κατεύθυνση αυτή αφορά 
σχέδια που πραγματοποιούνται κυ
ρίως από δημόσιες υπηρεσίες και 
επιχειρήσεις και στοχεύουν στην 
αύξηση της αποτελεσματικότητας 
των τμημάτων αυτών.

-  Εφαρμογές της τεχνολογίας των 
πληροφοριών στη δημόσια διοίκηση, 
υγεία και κοινωνική ασφάλεια.

Τελειώνοντας θα θέλαμε να επι- 
σημάνουμε ότι η εφαρμογή της 
πληροφορικής στη Δημόσια Διοί
κηση χρειάζεται να προχωρήσει με

προσεκτικά και συντονισμένα βή
ματα. Στο χώρο αυτό η εισαγωγή της 
έγινε πριν δέκα-πέντε περίπου χρό
νια κατά τρόπο άναρχο όμως, και 
απρογραμμάτιστο.

Στην πραγματικότητα, στη Δ.Δ. 
έγινε απλά και μόνο μηχανογρά
φηση. που ουσιαστικά σημαίνει, 
μεταφορά των χειρόγραφών διαδι
κασιών στον Η/Υ. με την απαραίτητη 
προϋπόθεση της ουσιαστικής μεσο
λάβησης του ανθρώπινου παρά
γοντα. Και βέβαια τέτοιου είδους 
λειτουργίες και εφαρμογές της 
πληροφορικής ελάχιστη σχέση 
έχουν με την αύξηση της παραγωγι
κότητας και την απλοποίηση των 
διαδικασιών.

Θα πρέπει λοιπόν στη φάση αυτή

να ληφθούν. μέτρα που θα έχουν 
σαν αποκλειστικό στόχο την αλλαγή 
της νοοτροπίας που ουσιαστικά συ
σχετίζει την προηγούμενη γραφειο
κρατική κατάσταση με την πληρο
φορική η οποία, σε τελευταία ανά
λυση. χρησιμοποιείται σαν ένα είδοο 
βιτρίνας ενός ανύπαρκτου στην ου
σία εκσυγχρονισμού και σαν μέσον 
δημοσίων σχέσεων.

Η πληροφορική όμως στο δημόσιο 
τομέα, σχετίζεται με ολόκληρη τη 
λειτουργία του. τη νοοτροπία των 
στελεχών και την εκπαίδευσή touc 
και δεν μπορεί για τους λόγους αυ
τούς να αντιμετωπίζεται σαν ένα 
ανύπαρκτο πρόβλημα ξεχωριστά 
από την υπόλοιπη διαδικασία δρά- 
σηο του.



Η ιδιωτική αστυνομ ία

Από τη Κ.Δ. ΣΠΙΝΕΛΗ
Αναπλ. καθηγήτρια Εγκληματολογίας και Σωφρονιστικής Παν/μίου Αθηνών.

Επιστρέφοντας από το 10ο διεθνές εγκληματολογι- 
κό συνέδριο (Αμβούργο, 4 - 9 Σεπτεμβρίου) διάβασα 
στο αεροπλάνο το ενδιαφέρον και επίκαιρο χρονο
γράφημα του κ. Μαλεβίτση: «Κλέφτες των πόλεων», 
στο οποίο μεταξύ άλλων, γίνεται λόγος για την ιδιωτική 
αστυνομία. Στο συνέδριο αυτό, όπου συμμετείχαν 700 
επιστήμονες από όλον τον κόσμο -  ανάμεσά τους και 
20 περίπου Έλληνες -  έγιναν συχνές αναφορές και 
στην ιδιωτικοπΓ ,ηση του συστήματος της ποινικής δι
καιοσύνης. f *ε τον τελευταίο όρο νοείται η χρησιμο
ποίηση μη ,ρατικών υπηρεσιών ή θεσμών για την πρό
ληψη και καταστολή των εγκλημάτων. Η ιδιωτικο
ποίηση αυτή που μελετάται συστηματικά εδώ και πέντε 
χρόνια περίπου, αρχίζει από την οργάνωση, το ρόλο και 
τους περιορισμούς της ιδιωτικής αστυνομίας, προχω
ρεί στην εξέταση των δυνατοτήτων αποζημίωσης των 
θυμάτων εγκλημάτων από τους δράστες χωρίς την πα
ρεμβολή των δικαστηρίων, και φθάνει ως την ακραία 
περίπτωση της χρησιμοποίησης της ιδιωτικής πρωτο
βουλίας στο έργο της φύλαξης των καταδίκων.

Ειδικότερα σχετικά με την ιδιωτική αστυνομία θα 
πρέπει να αναφερθεί ότι ο θεσμός αυτός χρησιμο
ποιείται ήδη ευρύτατα σε δυτικές χώρες. Οι αυξανό
μενες ανάγκες για αστυνόμευση και προστασία στις 
καταναλωτικές κοινωνίες με συνεχώς μετακινούμε
νους πληθυσμούς σε πολυάνθρωπες πόλεις φαίνεται 
πως δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθούν πλέον με 
την κλασική μορφή αστυνομίας η οποία σε όλα τα 
κράτη -  μέλη του ΟΗΕ αυξάνεται πολύ βραδύτερα -  
κατά 25% -  από ό,τι ο πληθυσμός των αστικών περι
οχών -  κατά 75%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδιωτική 
αστυνομία δεν θεωρείται μόνο ως αναπόφευκτη απάν
τηση στην αναποτελεσματικότητα της κρατικής Αστυ
νομίας. Αποτελεί και μία κρατική επιλογή για την ορ
θολογικότερη χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυνα

μικού της τελευταίας. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται, 
ότι με την αστυνόμευση από την ιδιωτική αστυνομία 
π.χ. τραπεζών, εργοστασίων που χρησιμοποιούν ή 
παράγουν πυρηνική ενέργεια, γηπέδων, πρεσβειών 
κ.λπ., ελαφρύνεται το έργο της κρατικής Αστυνομίας, 
η οποία έτσι είναι πλέον σε θέση να συγκεντρώσει τις 
δυνάμεις της στην επιτυχή δίωξη των εγκληματιών 
(εξιχνίαση εγκλημάτων, σύλληψη δραστών, κ.τ.λ.) σε 
συνεργασία και με την ιδιωτική αστυνομία.

Η εισβολή λοιπόν και στην Ελλάδα πολυεθνικών 
εταιριών που προσφέρουν έναντι σημαντικού τιμήμα
τος προστασία σε πρόσωπα και σε περιουσιακά αγαθά 
τους, καθώς και η δημιουργία αντίστοιχων ελληνικών 
επιχειρήσεων αναμενόταν. Ας αναλογιστούμε ότι και 
στην χώρα μας ο κλέφτης του ψωμιού ή της μπουγάδας 
παραχώρησε τη θέση του στον κλέφτη δικύκλων, αυ
τοκινήτων και video που διαφεύγει πολύ πιογρήγορα.

Γι’ αυτό η (εκ)τροπή που πήρε η αστυνόμευση και η 
προστασία των πολιτών από το έγκλημα πρέπει να μας 
απασχολήσει και στη χώρα μας, όπως άλλωστε έχει 
συστήσει και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Φαίνεται πως 
έχουμε πλέον μόνο δύο εναλλακτικές λύσεις: είτε να 
αυξήσουμε δραστικά τις αστυνομικές μας δυνάμεις και 
να βελτιώσουμε την ποιότητά τους με καλύτερη επι
λογή. αμοιβή και εκπαίδευση, ενώ παράλληλα να αφυ
πνίσουμε τους πολίτες και τα δημοτικά και συνοικιακά 
συμβούλια για συνεργασία και συμμετοχή των πολιτών 
στο έργο της πρόληψης των εγκλημάτων. Είτε να δε
χθούμε την ιδιωτική αστυνόμευση προσπαθώντας 
τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουμε τα μειονεκτήματα 
και να μεγιστοποιήσουμε τα πλεονεκτήματά της. Στα 
τελευταία αναφέρθηκα ήδη. Ως κυριότερα μειονεκτή
ματα εξάλλου θεωρούνται κυρίως α) η κοινωνική ανι
σότητα που επιτείνεται καθώς παρουσιάζεται μία 
μετακύληση της δραστηριότητας των εγκληματιών 
από τα πλουσιότερα και προστατευμένα ενδεχόμενα 
θύματα προς τα φτωχότερα και απροστάτευτα, β) ο 
πλημμελής έλεγχος των μελών της και γ) ο ανταγωνι
σμός και η έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στην κρα
τική και στην ιδιωτική Αστυνομία. Καταβάλλονται όμως 
προσπάθειες να ρυθμίζονται νομοθετικά τα θέματα 
αυτά και κυρίως να ελέγχεται συστηματικά από το κρά
τος η λειτουργία των εταιριών αυτών. Η πολεμική ή ο 
στρουθοκαμηλισμός δεν είναι ίσως η ορθότερη αντι
μετώπιση του νεοπαγούς θεσμού της ιδιωτικής αστυ
νομίας.

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ φιλοξενεί ευχαρί
στως επιστολές αναγνωστών που στέλλονται αποκλει
στικά σ’ αυτή.
Ανώνυμα γράμματα δεν λαμβάνονται υπόψη.
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ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΞΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

(RENT- A CAR)

Μετά το Β' Παγκόσμιο πόλεμο, ο του
ρισμός γνώρισε μια αλματώδη ανάπτυξη. 
Αρχικά με το σιδηρόδρομο, αργότερα με 
πούλμαν και μετά με Ι.Χ. αυτοκίνητα, άρ
χισε να μετακινείται ο κόσμος προς τους 
τουριστικούς τόπους της Ευρώπης.

Το επόμενο BOOM του τουρισμού πα
ρουσιάστηκε με την κυκλοφορία των πρώ
των μεγάλων αεροσκαφών, με τα οποία, 
φτηνά και γρήγορα, μπορούσε να φτάσει 
κανείς σε όλους τους τόπους.

Μέσα στην ανταγωνιστικότητα του ελ
ληνικού «τουριστικού προϊόντος» ξεπήδη- 
σαν δειλά-δειλά τα πρώτα γραφεία, με μο
ναδικό σκοπό την ενοικίαση αυτοκινήτων. 
Το επιτελούμενο έργο των γραφείων αυ
τών που σιγά-σιγά εξοπλίστηκαν και απο- 
τέλεσαν τις πρώτες εταιρείες εκμίσθωσης 
Ι.Χ. αυτοκινήτου, ήταν πολύ σημαντικό. 
Εξυπηρέτησαν σε ικανοποιητικό βαθμό, 
απ’ την πρώτη στιγμή, τους τουρίστες, ημε
δαπούς και αλλοδαπούς, στο εσωτερικό 
της χώρας, ανεξάρτητα του σκοπού μετα
κίνησης (λόγοι αναψυχής ή επαγγελ
ματικοί·).

Οι περισσότεροι ξένοι τουρίστες έρχον
ται στην Ελλάδα με αεροπλάνο και για τις 
μετακινήσεις τους μέσα στη χώρα, χρησι
μοποιούν διάφορα μεταφορικά μέσα και 
περισσότερο το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο. 
Η δραστηριότητα συνεπώς των επιχειρή
σεων ενοικιαζομένων αυτοκινήτων καλύ
πτει βασικές ανάγκες του τουρισμού μας.

Παράλληλα, η δραστηριότητα αυτή συμ
βάλλει αποφασιστικά στην προσέλκυση 
του μέσου και υψηλού εισοδηματικού επι
πέδου ξένων επισκεπτών που θέλουν να 
έχουν πλήρη ελευθερία κινήσεως, αποφέ- 
ρει σημαντικότατα ποσά συναλλάγματος 
που καταβάλλονται από αλλοδαπούς μι
σθωτές για την πληρωμή του ενοικίου των 
αυτ/των, δημιουργεί με τις μετακινήσεις

. Ρεπορτάζ: Υποστυνόμος Β' Δημήτρης Κάσσιος

από τόπο σε τόπο, ευκαιρίες και ερεθίσμα
τα για νέες δαπάνες και συνεπώς πρόσθε
τα έσοδα σε συνάλλαγμα και τέλος, βοη
θάει στην ενίσχυση περιοχών που βρίσκον
ται μακριά απ’ τα τουριστικά κέντρα και 
που μόνο ξένοι με δικό τους μεταφορικό 
μέσο επισκέπτονται.

Τα δεδομένα αυτά προκάλεσαν όπως 
ήταν επόμενο, την τεράστια ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων ενοικίασης αυτοκινήτων και 
τη ριζική αλλαγή στη μορφή λειτουργίας 
τους. Οι παλιές ημιπαρασιτικές μονάδες 
μπήκαν στο περιθώριο και οι επιχειρήσεις 
ενοικιάσεως αυτοκινήτων, εξελίχθηκαν σε 
μεγάλους παραγωγικούς και συναλλαγμα
τοφόρους οργανισμούς, που λειτουργούν 
κατά κανόνα υπό την μορφή Ανωνύμων 
Εταιρειών, με δισεκατομμύρια επενδεδυ- 
μένα κεφάλαια, εκατοντάδες υπαλλήλους, 
μηχανογραφημένα λογιστήρια και τέλεια 
οργάνωση.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία που πή
ραμε απ’ τον Ε.Ο.Τ. (Οκτώβρης ’88), δεν 
υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός γραφείων 
ενοικίασης αυτ/των και χρησιμοποιούμε
νων αυτ/των, επειδή οι αριθμοί αυτοί συ
νεχώς αυξομοιώνονται.

Οι επιχειρήσεις ενοικίασης αυτ/των, 
ανέρχονται σε επτακόσιες περίπου και δια
θέτουν συνολικά, περίπου, 10.000 ιδιόκτη
τα αυτοκίνητα σ’ ολόκληρη τη χώρα.

Πολλές από αυτές έχουν δικές τους εγ
καταστάσεις στάθμευσης, συντήρησης καί 
επισκευής των αυτοκινήτων τους. Έχουν 
υποκαταστήματα σ’ όλες τις μεγάλες πό
λεις και τα τουριστικά κέντρα της χώρας, 
απασχολούν περί τους 10.000 υπαλλήλους 
και εισήγαγαν κατά το προηγούμενο οικο
νομικό έτος στη χώρα, ξένο συνάλαγμα
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της τάξεως των 60.000.000 δολλαρίων. γραφεία που υπάρχουν σε ορισμένα γεω- 
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα γραφικά διαμερίσματα της χώρας μας:

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ

ΑΘΗΝΑ : 55 γραφεία και 5500 αυτ/τα 
περίπου.

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 9 γραφεία -  60 αυτ/τα (εκτός των 
μεγάλων εταιρειών).

ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΑΤΤΙΚΗ: 11 γραφεία με 50 αυτ/τα.

Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ : 120 γραφεία και 3.000 αυτ/τα 
περίπου.

Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ : 50 γραφεία και 1.000 αυτ/τα 
περίπου.

Ν. ΧΑΝΙΩΝ : 40 γραφεία και 350 αυτ/τα 
περίπου.

Ν. ΡΕΟΥΜΝΟΥ : 20 γραφεία και 150 αυτ/τα 
περίπου.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ : 28 γραφεία και 150 αυτ/τα (εκτός 
των μεγάλων εταιρειών).

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ : 140 γραφεία και 900 περίπου 
αυτ/τα (εκτός των μεγάλων ε
ταιρειών).

ΜΥΚΟΝΟΣ : 18 γραφεία και 94 αυτοκίνητα.
ΠΑΡΟΣ : 18 γραφεία και 102 αυτοκίνητα.
ΚΕΡΚΥΡΑ : 78 γραφεία και 905 αυτοκίνητα.
ΣΑΜΟΣ : 20 γραφεία και 155 αυτοκίνητα.
ΛΕΣΒΟΣ : 23 γραφεία και 100 αυτοκίνητα.

Από τη γραμματεία του Σωματείου 
μάθαμε για τη μέχρι σήμερα δραστη- 
ριότητά του και μας έγινε ανάλυση 
των πολλών προβλημάτων που αντι
μετωπίζει ο κλάδος, τα κυριότερα απ’ 
τα οποία είναι:

Η μη εκμίσθωση αυτοκινήτων με 
οδηγό.

Στην Ελλάδα δεν επιτρέπεται η 
ενοικίαση αυτοκινήτου με οδηγό με 
αποτέλεσμα να μην ικανοποιείται η 
ζήτηση, να χάνονται έσοδα σε συνάλ
λαγμα και να προκαλείται η δυθφορία 
των υψηλού εισοδηματικού επιπέδου 
ξένων επισκεπτών.

Οι τροχαίες παραβάσεις από του
ρίστες.

Οι εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινή
των επιβαρύνονται με τα πρόστιμα 
των τροχαίων παραβάσεων και κυ
ρίως των παρανόμων σταθμεύσεων 
αλλοδαπών τουριστών, παρόλο ότι 
από τα μισθωτήρια συμβόλαιά τους 
αποδεικνύεται κατά τρόπο μη επιδε- 
χόμενο αμφισβήτηση, ότι το αυτοκί-

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

«ΤΟ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟ αυτοκίνητο 
δίνει τη δυνατότητα της περιήγησης 
έξω από χώρους υπερσυγκέντρωσης 
τουριστών καθώς επίσης και τη δυνα
τότητα για τουρισμό στην εκτός του
ριστικής αιχμής περίοδο και μάλιστα 
για τουρίστες μεγαλύτερης συναλ
λαγματικής αποδοτικότητας».

Αυτό υπογράμμισε ο υφυπουργός 
Εθνικής Οικονομίας αρμόδιος για θέ
ματα Τουρισμού, κ. Ν. Σκουλάς μιλών
τας στο 23ο Συνέδριο της Ευρωπαϊ
κής Ένωσης Ενοικιαζομένων Αυτοκι
νήτων, «ECATRA» που έγινε στην 
Αθήνα από 24 έως 26 Μαϊου 1988. Η 
ECATRA έχει μέλη σε 18 Ευρωπαϊκά 
κράτη με στόλο 1.200.000 αυτοκίνητα 
περίπου που η αξία τους εκτιμάται σε 
8,5 δις δολλάρια περίπου.

«Η διοργάνωση αυτή έγινε ύστερα 
από ενέργειες του Σωματείου Επιχει
ρήσεων Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων» 
που έχει έδρα στην Αργυρούπολη, Λ. 
Βουλιαγμένης 576. Το ανωτέρω Σω
ματείο έχει 40 περίπου μέλη -  εται
ρείες -  που εδρεύουν στην Αττική 
και έχει σα σκοπό την επίλυση των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος, τα οποία, με κάθε τρόπο, 
προβάλλει για επίλυση στα συναρμό- 
δια υπουργεία Συγκοινωνιών, Εθνικής 
Οικονομίας, (Ε.Ο.Τ.) κ.τ.λ.



νητο κατά την ώρα της παραβάσεως 
ήταν μισθωμένο.

Οι άδειες κυκλοφορίας.
Η παράδοση του πρωτοτύπου της 

αδείας στους μισθωτές των αυτοκινή
των είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το 
πρωτότυπο κατά κανόνα χάνεται ή 
καταστρέφεται, μπορεί δε σε ορισμέ
νες περιπτώσεις να χρησιμοποιηθεί 
για να διευκολύνει την κλοπή του αυ
τοκινήτου.

Τα τρέχοντα αυτά προβλήματα και 
μερικά άλλα, είναι γνωστά στον 
Ε.Ο.Τ. και προωθεί την επίλυσή τους 
αφού πιστεύει ότι το επιτελούμενο 
έργο στον τουρισμό των εταιρειών 
αυτών είναι ταυτόσημο με εκείνο των 
ταξιδιωτικών γραφείων (βλ. έκδοση 
Ε.Ο.Τ. «Τουρισμός ’85»),

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Για τις εταιρείες εκμίσθωσης αυτο
κινήτων προβλέπει το Ν.Δ. 701 της 
12/16 Οκτ. 1970 (Φ.Ε.Κ. 220, τ. Α ’) και 
η 532253 της 26.7/2.8.1976 (Φ.Ε.Κ. 1001 
τ. Β') απόφαση υπουργών Προεδρίας 
Κυβερνήσεως και Συγκοινωνιών «πε
ρί όρων και προϋποθέσεων συστάσε- 
ως και λειτουργίας επιχειρήσεων ολι
κής εκμισθώσεως επιβατηγών αυτο
κινήτων ιδιωτικής χρήσεως, άνευ 
οδηγού», όπως τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε με τις 522874/76 και 
513170/77 αποφάσεις.

Με τις παραπάνω αποφάσεις καθο
ρίζονται τα ακόλουθα:
* Η ολική μίσθωση επιβατηγών αυτο
κινήτων Ι.Χ. χωρίς οδηγό επιτρέπεται 
να γίνεται από επιχειρήσεις ημεδα
πών φυσικών ή νομικών προσώπων, 
οι οποίες πρέπει να διαθέτουν σαν 
ελάχιστο αριθμό αυτοκινήτων.

α. Εκείνες που έχουν έδρα οποια

δήποτε διοικητική μονάδα μέσα στην 
περιοχή της τέως Διοίκησης Πρωτευ- 
ούσης δέκα πέντε (15)

β. Εκείνες που έχουν έδρα το Δή
μο Θεσσαλονίκης δώδεκα (12).

γ. Εκείνες που έχουν έδρα διοικη
τικές μονάδες πάνω από 25.000 κατοί
κους έξι (6) και

δ. Εκείνες που έχουν έδρα διοικη
τικές μονάδες κάτω από 25.000 κατοί
κους τέσσερα (4).

Για τη λειτουργία της επιχείρησης 
απαιτείται ειδική άδεια του Ε.Ο.Τ. που 
χορηγείται σε ημεδαπά φυσικά ή νο
μικά πρόσωπα, με αίτησή τους και 
εφόσον ο αϊτών την άδεια πληροί ορι
σμένες προϋποθέσεις.

Στα υπόλοιπα άρθρα, οι υπουργι
κές αποφάσεις αναφέρονται στην 
ίδρυση υποκαταστημάτων, στην μετα
φορά της εταιρείας από συγκεκριμέ
νη διεύθυνση σε άλλη, στο χρόνο κυ
κλοφορίας των εκμισθουμένων αυτο
κινήτων και στο μηχανολογικό τους 
έλεγχο, στην ασφάλιση και στην κα
τάσταση σύμβασης μίσθωσης αυτοκι
νήτων που πρέπει να περιλαμβάνει:

Την τιμή που συμφωνήθηκε, τον κα
θορισμό του αυτοκινήτου που μισθώ
νεται, την ασφαλιστική εταιρεία που 
είναι ασφαλισμένο, και τη διάρκεια μί
σθωσης.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ

Από συζήτηση που είχαμε με τους 
υπεύθυνους μερικών εταιρει ’ύ , δια
πιστώσαμε ότι οι γενικοί όροι ενοικία- 
σης αυτοκινήτων διαφέρουν μεν από 
εταιρεία σε εταιρεία, κινούνται όμως 
μέσα σε συγκεκριμένα πλαίσια που εί
ναι περίπου τα εξής:

* Ελάχιστο όριο ηλικίας μισθωτή το

21ο.
* Ο οδηγός πρέπει να κατέχει άδεια 
ικανότητας τουλάχιστο επί ένα 
χρόνο

Ελάχιστος χρόνος μίσθωσης η 
μία ημέρα.

Όλα τα πρόστιμα από τροχαίες 
παραβάσεις και οι διοικητικές ποι
νές επιβαρύνουν τον ενοικιαστή. , *■

Η βενζίνη πληρώνεται απ’ τον 
μισθωτή.

Η παράδοση του αυτοκινήτου γ ί
νεται στη διεύθυνση της εταιρείας.
Η συμφωνημένη παράδοση σε άλ
λο χώρο επιβαρύνεται.

Η φόρτωση του αυτοκινήτου σε 
πλοίο επιτρέπεται μόνο μετά τη 
συγκατάθεση της εταιρείας. Με πα
ρόμοια συγκατάθεση επιτρέπεται 
και η οδήγηση του αυτοκινήτου έξω 
απ’ τα σύνορα της χώρας.
* Οι τιμές ενοικίασης είναι ξεχωρι
στές για κάθε εταιρεία και καθορι
σμένες εκ των προτέρων. Κυμαί
νονται από 5.000 έως 20.000 δραχ
μές περίπου την ημέρα και 
περιλαμβάνουν ασφάλιση, Φ.Π.Α. 
και άλλες παροχές που συμφωνή- 
θηκαν με το μισθωτή.

Η αναβάθμιση των κάθε είδους 
προσφερόμενων υπηρεσιών είναι 
μια απ’ τις βασικές επιδιώξεις της « 
τουριστικής πολιτικής της χώρα 
μας.

Ο επαγγελματισμός των εργαζό
μενων στον κλάδο των RENT-A-CAR 
είναι σίγουρα πολύ υψηλός. Καθώς 
πλησιάζει όμως η «πρόκληση» του 
1992 και κατά συνέπεια ο Ευρωπαϊ
κός ανταγωνισμός, απότερος στό
χος των εταιρειών θα πρέπει να εί
ναι η συνεχώς βελτιούμενη προσφο
ρά υπηρεσιών, συμβάλλοντας έτσι 
θετικά στην παραπέρα τουριστική 
μας ανάπτυξη.
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ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 
ΛΑΝΘΑΝΟΝΤΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ

Από άρθρο του INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE REVIEW 

Απόδοση I. ΣΤΡΑΝΤΖΟΥ Αστυνόμου A

Στη συνεχή έρευνα για την ανακάλυψη εναλλακτι
κών μεθόδων εμφάνισης δακτυλικών αποτυπωμάτων 
εμπλέκονται πολλοί επιστημονικοί κλάδοι, όπως η χη
μεία, η βιοχημεία και πιο πρόσφατα η μικροβιολογία.

Εχει παρατηρηθεί ότι οι διάφοροι μικροοργανισμοί 
μπορούν να αναπτυχθούν σε πολλά διαφορετικά 
υλικά. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύτηκαν οι ασχολού
μενοι με την £ρευνα στα Εγκληματολογικά Εργαστή
ρια της Μητροπολιτικής Αστυνομίας της Μ. Βρεττα- 
νίας, προκειμένου να ανακαλύψουν μία ακόμη μέθοδο 
εμφάνισης των λανθανόντων δακτυλικών αποτυπωμά
των. Σκοπός της έρευνας ήταν να βρεθεί ένας οργανι
σμός, που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τα συστατικά 
του ιδρώτα των δακτυλικών αποτυπωμάτων. Υπήρχε η 
ελπίδα ότι το μικρόβιο αυτό θα πολλαπλασιαζόταν και 
θα γινόταν ορατό στα αποτυπωμένα θηλόγραμμα. Για 
το σκοπό αυτό ένας μεγάλος αριθμός μικροοργανι
σμών από την επιδερμίδα εθελοντών απομονώθηκε 
επιλεκτικά και εξετάσθηκε. Τα καλύτερα αποτελέ
σματα επιτεύχθηκαν με ένα είδος βακτηριδίων, που 
κατόπιν ονομάσθηκε ACINETOBACTER CALCO ACE- 
TICUS.

Η τεχνική που εφαρμόζεται είναι η εξής. Κύτταρα 
του βακτηριδίου προστίθενται σ' ένα λυωμένο ζελέ, το 
οποίο στη συνέχεια χύνεται επάνω στο δακτυλικό απο

τύπωμα και αφήνεται να πήξει. Στη διάρκεια της επώα
σης δημιουργούνται σ' αυτό’ το ζελέ αποικίες βακτηρι
δίων. που ανταποκρίνονται στους σχηματισμούς των 
θηλο,γραμμών, δηλαδή έχουν το σχήμα τους και έτσι 
εμφανίζεται το δακτυλικό αποτύπωμα με τα απαραί
τητα για την παραβολή ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
σημεία.

Οι πρόσφατες έρευνες οι σχετικές με τα δακτυλικά 
αποτυπώματα κατευθύνονται προς την εξασφάλιση 
της δυνατότητας εκμετάλλευσης επιφανειών, που με 
τις συνηθισμένες μεθόδους εμφάνισης μπορεί να δη
μιουργήσουν προβλήματα. Η βακτηριολογική τεχνική 
είναι δυνατόν, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί για 
να «ζωηρέψει» αμυδρά δακτυλικά αποτυπώματα, που 
έχουν αφεθεί σε επιφάνειες με έντονα χρώματα. 
Ακόμη, αν μια επιφάνεια είναι καμπυλωτή ή όχι από
λυτα λεία, η χρησιμοποίηση αυτού του ζελέ που ακο
λουθεί ακριβώς το σχήμα της επιφάνειας, μπορεί να 
έχει πλεονεκτήματα και καλύτερα αποτελέσματα σε 
σχέση με τις συνήθως χρησιμοποιούμενες σκόνες ή 
διαλύμματα εμφάνισης των δακτυλικών αποτυπωμά
των. Βέβαια είναι ουσιώδες να καθορισθεί σε ποιες 
ακριβώς περιπτώσεις αυτή η τεχνική μπορεί να έχει 
καλύτερα αποτελέσματα από τις άλλες μεθόδους που 
υπάρχουν.
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900 χρόνια από την ίδρυση της Ι.Μ. του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου
------- --------------------------—------------------ Του ανθ/ρου Κων/νου Δανούση ___________

Μεγάλη στιγμή για το νησί της Πάτμου η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου Α στις 25

s s  ζ:::τ π ν  ε υ κ α , ρ ΐ α  tou ε ° ρταομου ™  9 ° °  - *  " > *  -  « Γ ™

Τον Πατριάρχη, που συνόδευαν ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Παρθενίας κα, εκπρόσωπο. Εκκλησιών, 
υποδέχθηκε κυβερνητικό κλιμάκιο με επικεφαλής τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κα. Υπουργό Εθνικής 

μυνπς κ. Ιωάννη Χαραλαμποπουλο, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, Αρχηγοί κα. 
εκπρόσωπό, πολίτικων κομμάτων, βουλευτές, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ αντ,πτέραρχος Κουράς,Εκπρόσωπο, Ζ 
ρ ων οπλών, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος Ανδρέας Καλόγερός, και άλλοι επίσημοι.

λίσνΑ; Τΐφωνών; ας TOV ΑνΤ,ΠΡ0εδΡ0 της ΚυβέΡνΠσης ο Πατριάρχης τόνισε ανάμεσα στ' άλλα πως: «... είμεθα 
λίαν ευτυχείς δ,οτ, το μήνυμα τούτο του Ευαγγελ,στού της αγάπης φαίνεται να βρίσκε, απήχησ,ν ε,ς τας 
ε εργειας των κυβερνήσεων των χωρών της περιοχής ταύτης».

επ,ωυλπνΠηΥ,ώΓ ° ς σΤη ! υνέχε'α εΠ'σΚέφθΓ1Κε Τ°  Σπήλα'° ^  Αποκάλυψης κα, την Ιερά Μονή, όπου του επιφυλάχθηκε θέρμη υποδοχή.

Πάτμος ή Πάτινο, Παλμόζα. Πάκνος και 
Πάτνος, το  βορειό τερο  από τα νησιά του 
δωδεκανησιακού συμπλέγματος είνα ι 
συνάμα και ένα από τα πιο μικρά κατοι- 
κούμενα νησιά του Α ιγαίου. Με 34 μόλις 
τετρ . χ ιλ /τρα  έκταση, με πολυσχιδείς 
α κτές  και απότομες εδα φ ικές εξάρσεις 
στα δυο της άκρα, βραχώδης και άνυδρη 
συγκεντρώ νει γύρω στους 2.400 κατο ί
κους. Η άγονη αυτή έκταση ε ίχε προορι
σ τε ί από την ιστορία να δώσει στην αν
θρωπότητα ένα από τα σημαντικότερα

εσχατολογικά κείμενα  των αιώνων, στην 
χριστιανική ο ικουμένη λίκνο εννέα  εκα 
τονταετηρ ίδω ν και στον ελληνισμό ένα 
κέντρο περιφρούρησης της γλώσσας, 
καλλ ιέργειας της εθνικής συνείδησης 
και ανάδειξης πρωταγωνιστών της εθ ν ι
κής παλιγγενεσίας.

Το λιγοστό καλλιεργήσιμο έδαφος του 
νησιού, από τα  αρχαία χρόνια δεν επέ
τρεπε την  επιβίωσή του χωρίς τα πλοία 
και τ ις  απέναντι μ ικρασ ιατικές ακτές. Η 
Μ ίλητος στ' αρχαία χρόνια, η Έ φεσσος

μετά το 1 ο αιώνα, η Αναία και τα παλάτια 
στα βυζαντινά (13ος αι.) και η Σμύρνη 
στην τουρκοκρατία  ήσαν γ ι ’ αυτό μόνιμα 
σημεία αναφοράς.

Τα αρχαία λείψανα που σώζονται ή 
βρέθηκαν στις λ ιγοστές ανασκαφές 
μαρτυρούν συνέχεια  της ζωής από τα 
μυκηναϊκά χρόνια ’ (1600 -  1100 π.χ.) και 
μας πληροφορούν για το βίο και τ ις  λα
τρ ε ίες  στο νησί. Εντοπίζονται ίχνη λα
τρείας του Κάρνειου Απόλλωνα κοντά 
στο λιμάνι και της Πατμίας Αρτέμ ιδας
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στη θέση που βρίσκεται σήμερα η Μονή. 
Η λατρεία των παιδιών της Λητούς χάνε
τα ι στις απαρχές της μυθολογίας μας. Το 
νησί ήταν καθισμένο στο βυθό μας πλη
ροφορεί επιγραφή που βρίσκεται στο 
συνοδικό της Μονής. Η Ά ρτεμη  επισκε
πτόταν το ναό της στην αντικρυνή Καρία. 
στο βουνό Λάτμος, όπου συναντούσε τη 
Σελήνη, ή οποία ήταν ερωτευμένη με τον 
Ενδυμίωνα, που έμενε στο ναό. Η Σελήνη 
φώτιζε το βυθισμένο νησί, παρακαλών- 
τας τη Λητωίδα να το ανασύρει στην επι
φάνεια της θάλασσας. Η Λητωίς κατέ
φυγε στον ομογάλακτο αδελφό της που 
με τη σειρά του μεσολάβησε στο Δία. Το 
νησί αναδύθηκε στην επιφάνεια και 
αφού το στέγνωσε και του 'δώσε ζωή ο 
ήλιος, η Ά ρτεμη  παρακίνησε κατοίκους 
του Λάτμου να μεταναστεύσουν εκεί. Κι 
αυτοί για  να την τιμήσουν του έδωσαν το 
όνομά της Λητωίς.

Τα υφιστάμενα επιγραφικά, κυρίως, 
στοιχεία μαρτυρούν πως γύρω στον 1ο 
μ.χ. αιώνα το νησί («νήσος αγαυοτάτη 
Λητωίδος») αποτελεί ακμαίο φρούριο 
της Μιλήτου στα δυτικά της σύνορα. 
Ναοί, γυμνάσιο, αγώνες, σωματείο λαμ- 
παδιστών μας δίνουν ένα αχνό περί
γραμμα της οικονομικής.του άνεσης και 
του πολιτιστικού επιπέδου του. Δεν ήσαν 
όμως όλα αυτά αρκετά για να της δώσουν 
την επιφανή θέση που κατέλαβε αργό
τερα στο ιστορικό γίγνεσθαι.

«Εν αρχή ήν... ο Ιωάννης»

Μιλησιακό όντας το νησί, κατοικημένο 
από πολίτες εμπίστους, προσφέρετο για 
να εξορ ιστεί εκε ί στα χρόνια του ρω
μαίου αυτοκράτορα Τίτου Φλάβιου Δομι- 
τιανού (95 μ.χ.) και γ ια  18 περίπου μήνες 
ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Τότε μπαίνει 
και το νησί στην παγκόσμια ιστορία. «Εν 
αρχή ήν», λοιπόν, «ο Ιωάννης». Ο ίδ ιος 
θα γράψει στο φοβερότερο κείμενο της 
εσχατολογικής φ ιλολογίας μας:

«Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός υμών και 
συγκοινωνός εν τη θλίψει και βασιλεία 
και υπομονή εν Ιησού Χριστώ, εγενό- 
μην εν τη νήσω τη καλουμένη Πάτμω δια 
τον λόγον του Θεού κάι δια την μαρτυ
ρίαν Ιησού Χριστού. Εγενόμην εν πνεύ- 
ματι εν τη κυριακή ημέρα, και ήκουσα 
φωνήν οπίσω μου μεγάλη ως σάλπιγγος 
λεγούσης: ο βλέπεις γράψον εις βιθλίον 
και πέμψον τα ις επτά εκκλησίαις, εις 
Εφεσσον και ε ις  Σμύρναν και ε ις  Πέργα
μον και ε ις  Θυάτειρα και ε ις  Σάρδεις και 
εις Φ ιλαδέλφειαν και ε ις  Λαοδίκειαν» 
(Αποκάλ., α', 9-11).

Στις φοβερές ώρες των διωγμών η 
«Αποκάλυψη» έδωσε μήνυμα εμψύχω- 
σης και ελπίδας στις χειμαζόμενες Εκ
κλησίες της Μικράς Ασίας. Εξακολουθεί 
όμως να ενισχύει και να ενθαρρύνε ιτους

πιστούς κάθε εποχής υπενθυμίζοντάς 
τους πως «ο θεός κατεργάζετα ι τ ις  τύχες 
της Εκκλησίας και της Ανθρωπότητας, 
σύμφωνα με το καθορισμένο απ' αυτόν 
σχέδιο, μέσα στο οποίο περιλαμβάνονται 
και οι εκάστοτε κρίσεις, η λύση τους και ο 
τελ ικός θρίαμβος του αγαθού εναντίον 
του κακού». Εκτός όμως από το μήνυμα 
της ελπίδας η «Αποκάλυψη» απέβη πηγή 
έμπνευσης για αναρίθμητους καλλιτέ
χνες, λογοτέχνες και στοχαστές, όπως ο 
Ντύρερ, ο Μιχαήλ Ά γγελος , ο Δάντης, ο 
Μίλτον, ο Γκαίτε, ο Χέντερλιν, ο Χέντελ, 
ο Ντοστογιέφσκη, οι δ ικοί μας Σολωμός 
και Κάλβος, κ.α.

Παλαιότατη παράδοση ορίζει ως τόπο 
συγγραφής του ιερού αυτού κειμένου τη 
σπηλιά, που βρίσκεται ανάμεσα στο λι
μάνι της Σκάλας και τη Χώρα, ενσωματω
μένη στη Μονή της Αποκάλυψης που 
κτίστηκε το 17ο αιώνα. Ά λλη  εξίσου πα

λιά παράδοση μας δε ίχνε ι τα σημάδια 
διαμονής του Αγίου στη σπηλιά και τη 
σχισμή του βράχου απ' όπου άκουσε τη 
«φωνήν μεγάλην ως σάλπιγγος». Εδώ ο 
Ιησούς εξακολουθεί να δηλώνει στον 
άνθρωπο δια χειρός Ιωάννου «Ιδού 
έστηκα επί την θύραν και κρούω. Εάν τις  
ακούση της φωνής μου και άνοιξη την 
θύραν και εισελεύσομαι προς αυτόν και 
δειπνήσω μ ετ ’ αυτού και αυτός μετ' 
εμού» (Αποκάλ., γ', 20).

Στα πρώτα χριστιανικά χρόνια κτίζον
τα ι α ρκετές εκκλησ ίες στο νησί. Απ' αυ
τές  -  η πιο σημαντική είχε κτισ τε ί στη 
θέση της Μονής του Αγίου Ιωάννη -  
προέρχεται πλήθος από αρχιτεκτονικά  
μέλη, που σήμερα βρίσκονται εντο ιχ ι
σμένα στο Μοναστήρι, σε εκκλησ ίες της 
Χώρας και αλλού. Από τον 7ο αιώνα, που 
αρχίζουν οι μεγάλες συγκρούσεις ανά
μεσα στους Ά ρα βες  και τους Βυζαντι
νούς, η Πάτμος -  όπως και άλλα αιγαιο- 
πελαγίτικα νησιά -  ερημώνεται. Ο Ιωάν
νης Καμενιάτης στο κείμενο «Εις την 
Άλωσιν της Θεσσαλονίκης» μας περι
γράφει πως είδε το νησί στα 904 μ.Χ.: 
«Ούτω δε φερόμενο ι κατηντήσαμεν εις 
τινά νήσον Πάτμον καλουμένην, ένθα και 
προσεμείναμεν εξ ημέρας, παντός χαλε
πού πείραν εν αυτή καθυπομένοντες, 
ανύδρου γαρ όντο ς του τόπου ελη ίζετο 
τους αιχμαλώτους η δίψα».

Στα τέλη του 11 ου αιώνα έφτασε εκε ί ο 
μοναχός Χριστόδουλος ο Λατρηνός, ο 
οποίος δεν συνάντησε ούτε ένα σπίτι 
όρθιο παρά μονάχα «ευκτήριον πενιχρόν 
επ’ ονόματι κτισμένον Θεολόγου». Ο 
Χριστόδουλος μορφή ανήσυχη του βυ
ζαντινού ασκητισμού επ ιτυγχάνει την

Η εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Θεολό
γου που βρίσκεται στην ομώνυμη μονή 
στην Πάτμο (κάτω)
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του 1821 το νησί συμμετέχει ενεργά 
(Εμμ. Ξάνθος, Θ. Πάγκαλος, Δημ. Θέμε- 
λης, κ.α), πλην όμως μ ένε ι έξω από τα 
όρια του πρώτου ελεύθερου ελληνικού 
κράτους. Στα 1912 καταλαμβάνετα ι από 
τους ιταλούς και με επ ιτυχία αντισ τέκε
τα ι στις προσπάθειες εξιταλισμού που 
καταβάλλει το φασιστικό καθεστώς. Το 
1943 καταλαμβάνετα ι από τους Γερμα
νούς, που θα το  εκκενώσουν στις αρχές 
του 1945. Τέλος στις 7 Μαρτίου 1948 θα 
υψωθεί και στην Πάτμο η γαλανόλευκη.

Το μοναστήρι του Ιωάννη:

Απ το  λ ιμάνι της Σκάλας βλέπει κανείς 
το καστρομονάστηρο της ρωμιωσύνης 
να στεφανώ νει το νησί της Λητωίδας και 
του Θεολόγου. Γύρω του οι πάλλευκοι 
κυβικο ί όγκοι των σπιτιών της Χώρας. Ο 
δρόμος οδηγεί σχεδόν έξω απ' την κα
στρόπορτα. Ανεβαίνουμε ένα κλιμακωτό 
επίπεδο, που οδηγεί στην πόρτα της Μο
νής. Δεξιά  μας το  παρεκκλήσιο των 
Αγίων Αποστόλων (1603) με έντονα 
υστερογοτθ ικά  και αναγεννησιακά στοι
χεία. φερμένα απ' την Κρήτη. Περνώντας 
το  διαβατικό βρισκόμαστε στη χοχλαδο- 
στρωμένη και τοξοστόλιστη αυλή. Κάτω 
απ' αυτήν η δεξαμενή για τα νερά της 
βροχής και μπρος μας το Καθολικό.

Ο εξωνάρθηκας, έργο του 17ου αιώνα, 
σκεπασμένος από το ιχογραφ ίες διαφό
ρων εποχών και χρωστήρων. Θέματά 
τους ο βίος του Αγίου Ιωάννη. Τρεις ξύ
λ ινες  πόρτες οδηγούν στον εσωνάρ- 
θηκα. Δεξιά  του το παρεκκλήσι του 
Οσίου Χριστόδουλου με τη λάρνακα με 
το σκήνωμά του. Ο κυρίως ναός έχει 
υποστεί επεμβάσεις και επιζωγραφήσεις 
που αλλοιώνουν την  αρχική του μορφή. 
Το τέμπλο, έργο του 1820, έργο βαρύ και 
δυσανάλογο για τ ις  μ ικρές διαστάσεις 
του ναού, αλλά πλούσιο σε γλυπτό διά-

έκδοση χρυσόβουλου του Αλέξιου Α', με 
το οποίο του παραχωρήθηκε το νησί από 
«των δημοσιακών δικαίων καθάπαξ απο- 
σπασθέν» με αντιπαροχή κτημάτων του 
στην Κω και το Στρόβηλο. Ή τα ν  το  1088 
μ.Χ. όταν ίδρυσε τη Μονή του Ιωάννη του 
Θεολόγου. Ο 12ος αιώνας υπήρξε εποχή 
δοκιμασιών με τ ις  ακατάπαυστες επι
δρομές Σαρακηνών. Τούρκων, Νορμαν- 
δών και κάθε λογής πειρατών. Ο επόμε
νος αιώνας θα σημάνει, παρά τ ις  πολλές 
δυσχέρειες, την εδραίωση της Μονής 
(αυξανόμενη οικονομική ισχύ, νέα προ
νόμια, πνευματική δράση). Μ έχρι και το 
15ο αιώνα το Μ οναστήρι θα περάσει 
δύσκολες ώρες, όντας στα σύνορα δυο 
κόσμων που συγκρούοντα ι σκληρά.

Το 16ο αιώνα η κατάληψη των Δωδεκα
νήσων από τους Τούρκους και το τέλος 
των βενετοτουρκικώ ν πολέμων φ έρνει 
κάποια γαλήνη με θετικά  αποτελέσματα. 
Τα πλοία της Μ ονής ε ίνα ι σεβαστά από 
Τούρκους και Χριστιανούς και ο ι Πάτριοι 
αξιοποιούν τη ναυτική τους παράδοση 
και τ ις  νέες  συνθήκες. Το εμπόριο και η 
ναυτιλ ία  γ ίνοντα ι οι κύριες ασχολίες 
τους, ενώ πλούτος ε ισ ρέε ι στο νησί. Την 
περίοδο αυτή θα δ ιακόψ ει βάναυσα η 
καταστροφή του νησιού από τους βενε- 
τσ ιάνους στα 1659. Τη συμφορά έρχον
τα ι να ανακουφίσουν με πλούσιες χορη
γ ίες  ο ι ηγεμόνες της Μολδαβίας, της 
Βλαχίας και της Ρωσίας. Έ τσ ι στις αρχές 
του 18ου αιώνα η κατάσταση έχε ι βελ
τιω θεί σημαντικά. Σταθμό για την  ιστορία 
του νησιού απ οτελεί η διανομή του ανά
μεσα στη Μονή και την πλούσια πλέον 
Κοινότητα.

Με την περίοδο αυτή της ακμής του 
νησιού σ υνδέετα ι η ίδρυση (1713) από 
τον Μακάριο Καλογερά και η ακτινοβο
λία της Πατμιάδας Σχολής, που στεγά
στηκε στη Μονή της Αποκάλυψης. Ο εμ 
πνευσμένος Μ ακάριος και οι επ ιφανείς 
δάσκαλοι της Σχολής συγκέντρωσαν μα

θητές από την Κωνσταντινούπολη, την 
Κρήτη, την Κέρκυρα, την Κύπρο και από 
κάθε γωνιά του υπόδουλου ελληνισμού, 
μετατρέποντας την  Πάτμο σε κέντρο 
περιφρούρησης της ελλην ικής γλώσσας, 
καλλιέργειας των ελληνικώ ν γραμμάτων 
και θαλερό ανθρωπιστικό και πολιτιστικό 
φυτώριο. Από τους μαθητές τη ς  και ο 
ιδρυτής της Φ ιλικής Εταιρ ίας πάτριος 
Εμμανουήλ Ξάνθος.

Ο 18ος αιώνας ε ίνα ι περίοδος ο ικονο
μικής. πολιτιστικής και πνευματικής άν- 
θησης για τον τόπο. Στην επανάσταση
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κοσμο. Με τον ναό συνδέονται τα δυο 
σκευοφυλάκια, που φ ιλοξενούν σπάνιες 
εικόνες, λείψανα αγίων και ιερά σκεύη.

Δεξιά του καθολικού βρίσκεται το πα
ρεκκλήσι της Παναγίας. Ιδια ίτερα ενδια
φέρουσες είνα ι οι το ιχογραφ ίες του (τέ
λος του 12ου αι.). Τις δ ιακρίνει η γαλήνη 
και η ευγένεια  των στάσεων, η μετωπικό
τητα των μορφών, η αυστηρότητα των 
εκφράσεων, η συμμετρία των συνθέσεων 
και μ σχεδόν απουσία κάθε σκηνογραφι- 
κού στοιχείου. Η δεξιά πόρτα του παρεκ
κλησίου οδηγεί στην αυλή, έξω από την 
πόρτα της Τράπεζας, κτίσματος του τ έ 
λους του 11ου αιώνα. Οι το ιχογραφ ίες 
της έγιναν σε τρεις  φάσεις μέσα στο 13ο 
αιώνα. Ξεχωρίζουν οι παραστάσεις της 
δεύτερης, τέτα ρτης και έκτης Ο ικουμε
νικής Συνόδου. Οι ομάδες των ορθοδό
ξων και των αιρετικών στέκοντα ι αντιμέ
τωπες. Οι αρχηγοί κρατούν ειλητάρια  με 
γραμμένες τ ις  βασικές τους θέσεις. Οι 
α ιρετικο ί εικον ίζοντα ι χωρίς φωτοστέ
φανο και με χιτώνες ακόσμητους.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα άλλα 
παρεκκλήσια της Μονής και η έκθεση ε ι
κόνων και κειμηλίων, ενώ από τα δώματα 
προσφέρεται μια εξαίσια θέα στο Αιγαίο. 
Ανεκτίμητο, όμως, θησαυρό για το Μο
ναστήρι αλλά και για την ελληνική και 
χριστιανική γραμματεία αποτελεί η 
περίφημη βιβλιοθήκη του. Με βασικό 
πυρήνα του Κώδικες του Οσίου Χριστό
δουλου και με κατοπινά αποκτήματα, 
παρά τις  κατά καιρούς, αρπαγές συγκεν
τρώθηκαν τουλάχιστον 890 χειρόγραφα, 
από τα οποία τα 855 Κώδικες (292 περγα- 
μηνοί και 563 χαρτώοι) και 35 ειλητάρια 
(33 περγαμηνά και 2 χαρτώα). Ο παλαιό- 
τερος Κώδικας είνα ι των αρχών του 6ου 
αιώνα και περ ιέχει αποσπάσματα από το 
Κατά Μάρκον ευαγγέλιο. Τα περισσό
τερα κείμενα ε ίνα ι λειτουργικά  και ακο
λουθούν οι Πατέρες της Εκκλησίας και 
διάφορα αγιολογικά και εκκλησιαστικού 
δικαίου. Υπάρχουν 3 παλαιοί κώδικες με 
κείμενα κλασικά: Την Ιστορική Βιβλιο
θήκη του Διόδωρου του Σικελιώτη (10ος 
αι.), τ ις  τραγωδίες «Εκάβη» και «Ορέ- 
στης» του Ευριπίδη (1442) και τ ις  τραγω
δίες «Αίας» και «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή 
(15ος αι.).

Η Πατμιακή Βιβλιοθήκη προσφέρει μια 
θαυμάσια και αντιπροσωπευτική συνεχή 
σειρά μικρογραφιών από τον 9ο ως το 
15ο αιώνα, που θεω ρείτα ι ιδ ια ίτερα ση
μαντική για τη χριστιανική τέχνη της 
Ανατολής και τ ις  καταβολές της. Επί 
πλέον περιέχει 3.000 έντυπα βιβλία με 
αρχαιότερο την «Ανθολογία διαφόρων 
επιγραμμάτων αρχαίοις σ υντεθειμένο ις 
σοφοίς...», που τυπώθηκε στη Φλωρεντία 
στα 1494. Σήμερα η Β ιβλιοθήκη είνα ι 
υποδειγματικά οργανωμένη και εφοδια

σμένη με υψηλής στάθμης τεχνολογικό 
εξοπλισμό για τ ις  ανάγκες των επιστη
μόνων όλου του κόσμου. Αξιόλογο είνα ι 
και το Αρχείο της Μονής με 13.000 έγ
γραφα, ανάμεσα στα οποία πολλά βυζαν
τινά  (από τις  πλουσιότερες συλλογές βυ
ζαντινών εγγράφων στον κόσμο).

Επίμετρο:

Η ιδιάζουσα αρχιτεκτονική , οι ενδια
φέρουσες α ισθητικά αλλά και ιστορικά 
το ιχογραφίες, η πλούσια βιβλιοθήκη, το 
τόσο σημαντικό αρχείο, οι συλλογές ε ι
κόνων και κειμηλίων δεν καλύπτουν 
απλώς το πέρασμα εννέα  αιώνων ελλην ι
κής και χρ ιστιανικής ιστορίας αλλά καθι

στούν την Ιερή Μονή του Αγίου Ιωάννου 
του Θεολόγου μνημείο αξεπέραστο του 
παγκόσμιου πολιτισμού και φάρο ελπί
δας και πνευματικότητας.

Γιορτάζοντας τα  900 χρόνια από την 
ίδρυσή της θα πρέπει να αποτίσουμε 
φόρο τιμής σ’ όλους εκείνους που στους 
χαλεπούς για το Γένος καιρούς κράτη
σαν αναμμένη τη σπίθα, απ' την οποία 
άναψε η φωτιά της εθνικής αφύπνισης 
και της εθνεγερσίας.

Βιβλιογραφία:

1. Παπαδόπουλου, Στ. Α., «Μονή Ιωάν
νου Θεολόγου Πάτμου», Πάτμος 
1977, όπου και πλούσια βιβλιογραφία.

2. Ιακωβίδη, Χρίστου, « Π ά τ μ ο ς » ,  
εκδόσεις ΜΕΛΙΣΣΑ, Αθήνα 1984.

3. Κόλλια, Ηλία, « Π ά τ μ ο ς » ,  εκδό
σεις ΜΕΛΙΣΣΑ (Βυζαντινή Τέχνη στην 
Ελλάδα), Αθήνα 1986.

4. Μπρατσιώτου, Παν. I., «Η αποκάλυψις 
του Αποστόλου Ιωάννου», Αθήναι 
1950.

5. Ιωαννίδη, Θεοδώρου, Το μυστικό της 
Έ βδομης Σφραγίδας (Απόψεις του 
Ουμπέρτου Έ κο για την Αποκάλυψη), 
εφημ. «Καθημερινή» της 25.9.1988, 
σελ. 17.

Σημείωση: Πολύτιμη συμβολή στη σχετική 
βιβλιογραφία αποτελεί ο τόμος που κυκλοφό
ρησε πρόσφατα η «Εκδοτική Αθηνών» για την 
Πάτμο με πρόλογο της Ελένης Γλύκατζη -  Αρ- 
βελέρ, με την εποπτεία και εισαγωγή του κα- 
θηγητή Αθανασίου Κομίνη και τη συνεργασία 
δέκα επιφανών επιστημόνων.
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Ηταν μεσημέρι Κυριακής, αρχές 
του Οκτώβρη. Τελευταίες αναλαμπές 
καλοκαιριού, ζέστη και ηλιοφάνεια. Ο 
κόσμος χαιρόταν αμέριμνος την ευω
δία και τη θαλπωρή του γλυκού φθι
νόπωρου.

Το ειδυλλιακό, όμως, σκηνικό έμελ
λε να γκρεμιστεί μονομιάς από το 
χτύπημα του εγκέλαδου. Τα φοβερά 
σεισμικά κύματα, αυτή τη φορά, είχαν 
στραφεί περισσότερο προς την 
Ηλεία για να σκορπίσουν στους

170.000 κατοίκους της τρόμο, αγωνία 
και συμφορά.

Τα χωριά που πλήττει περισσότε
ρο ο ισχυρός σεισμός των 6 βαθμών 
της κλίμακας Ρίχτερ, που συγκλονίζει 
όλη τη Δυτική Ελλάδα, είναι: Βαρθο- 
λομιό, Κυλλήνη, Κάτω Παναγία, Μ ό
χου, Νεοχώρι, Κάστρο και Λυγιά.

Πάνω από τριάντα άτομα τραυμα
τίζονται και μεταφέρονται σε νοσοκο
μεία της ΑχαΓας και της Ηλείας (τέσ
σερα ήταν σοβαρά), ενώ χιλιάδες κά

το ικο ι της περιοχής τρέχουν 
πανικόβλητοι στην ύπαιθρο, καθώς 
βλέπουν τα σπιτικά τους να κατα- 
στρέφονται. «

Λόγω του ισχυρότατου σεισμού 
διακόπτεται για πολλές ώρες η τηλε
φωνική επικοινωνία σε αρκετές περιο
χές, καθώς και η παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος και η υδροδότηση.

Ζημιές προκαλούνται σε χιλιάδες 
σπίτια, καταστήματα και δημόσια κτί
ρια, σε εκκλησίες, ενώ «ανοίγει» και 
ο μώλος στην Κυλλήνη σε τρία δια
φορετικά σημεία, όπου δημιουργούν- 
ται βαθιές ρωγμές παράλληλα προς 
την προκυμαία.

Από τους ελέγχους και τις αυτο
ψίες που θα γίνουν τις επόμενες μέ
ρες από τους μηχανικούς και τους μη
χανολόγους θα βρεθούν περισσότε
ρα από 2.000 σπίτια να έχουν πάθει 
σοβαρές ζημιές (πολλά απ’ αυτά χα
ρακτηρίστηκαν ακατοίκητα ή κατεδα- 
φιστέα) ενώ χιλιάδες άλλα να χρειά
ζονται δευτερεύσουσας σημασίας 
επισκευές.

Χιλιάδες σεισμόπληκτοι, λοιπόν, θα 
αναγκαστούν να περάσουν αυτό το 
χειμώνα ξεσπιτωμένοι. Βέβαια αμέ
σως μετά το σεισμό 1.000 σκηνές εί- -  
χαν τεθεί στη διάθεση των άτυχων 
κατοίκων της περιοχής, και λίγες μέ
ρες μετά, έφτασαν τριακόσια λυόμε
να σπίτια και τροχοβίλες που αποσύρ
θηκαν από την Καλαμάτα. Αυτό όμως 
δεν λύνει το πρόβλημα, γιατί οι συν
θήκες διαβίωσης μέσα σ’ αυτά τα 
πρόχειρα καταλύματα σίγουρα δεν εί
ναι ιδανικές.
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V·

Δύο πράγματα προκάλεσαν την 
απορία μετά το σεισμό: α) παρά τις 
μεγάλες καταστροφές που προκλή- 
θηκαν, εν τούτοις δεν υπήρχαν νεκροί 
ή μεγάλος αριθμός τραυματιών και β) 
η αμεσότητα της κρατικής αντίδρα
σης. Για το πρώτο γεγονός, την εξή
γηση έδωσε ο καθηγητής της Σεισμο
λογίας στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας 
κ. Γιάννης Δρακόπουλος, που το απέ
δωσε αφ’ ενός στην ώρα που σημειώ
θηκε η σεισμική δόνηση (ημέρα) και 
αφ’ ετέρου στην ημέρα (αργία οπότε 
δεν λειτουργούν σχολεία, καταστήμα
τα, γραφεία, οργανισμοί, επιχειρήσεις 
κλπ). Γ ια το δεύτερο, την απάντηση 
έδωσε ο Υπουργός (υπεύθυνος για 
θέματα Καλαμάτας) κ. Φιλιππόπου- 
λος, που μετά την περιοδεία του στις 
σεισμόπληκτες περιοχές δήλωσε: «Η 
κινητοποίηση των υπηρεσιών σε πρώ
το στάδιο ήταν άκρως ικανοποιητική, 
ενώ η ψυχολογική κατάσταση των κα
τοίκων σχετικά καλή. Υπήρχε άλλω
στε για τις κρατικές υπηρεσίες πρό
σφατη η εμπειρία των καταστροφών 
της Καλαμάτας . Παρά - πέρα, υπάρ
χουν για την Κυβέρνηση οι κατευθυν
τήριες γραμμές του ίδιου προγράμμα
τος, που σηματοδοτούν τις διαδικα
σίες και τα χρηματοδοπιστωτικά 
μέτρα σε όλα τα στάδια της αποκα
τάστασης».
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Ο Δ/ντης της Α.Δ. Ηλείας Αστυν. Δ/ντης 
Ιωάννης Τσώτας και ο Υπο/ντής της Δ ιεύ
θυνσης Αστυν. Υττοδ/ντής Σπυρίδων Γε- 
ώργαρης.

Τα πρώτα μέτρα ήταν η προστασία 
του κοινού, των κατοίκων της περιο
χής σε σχέση με την αποφυγή των 
κινδύνων που πάντοτε υπάρχουν με
τά από ένα σεισμό, λόγω των κατα
κρημνίσεων, από αναμενόμενες μετα
σεισμικές δονήσεις. Στη συνέχεια 
ήταν η περιφρούρηση της περιουσίας 
των ανθρώπων, που είτε απουσιάζαν, 
είτε λόγω του σεισμού και εξ αιτίας 
του πανικού απομακρύνθηκαν.

Η «Α.Ε» βρέθηκε στις σεισμόπλη
κτες περιοχές και συζήτησε με τους 
επικεφαλής της Α.Δ. Ηλέιας το ρόλο 
που παίζει η Αστυνομία στις δύσκο
λες αυτές στιγμές για την περιοχή.

Ρωτάμε τον διευθυντή της Α.Δ. 
Ηλείας Αστυν. Δ/ντή Ιωάννη Τσώτα 
για το πόσο γρήγορα έγινε η κινητο
ποίηση της Αστυνομίας όταν συνέβη 
ο σεισμός:

Η κινητοποίηση της Αστυν. Δ/νσης 
προς την κατεύθυνση των περιοχών 
που πλήγηκαν από τον σεισμό ήταν 
άμεση και συντονισμένη μ ’ αυτή της 
νομαρχίας.

Με ετοιμότητα και ταχύτητα -  εν
τός μισής ώρας -  οι υπηρεσίες της 
έδρας είχαν φτάσει στον τόπο του 
σεισμού, ενώ οι υπηρεσίες που λ ε ι
τουργούν σ ’ εκείνες τις περιοχές 
ενήργησαν την ίδια στιγμή.

-  Τι μέτρα περιλάμβανε αυτή η κι
νητοποίηση;

«Το Τμήμα Αμαλιάδας δεν πληροφο- 
ρήθηκε το σεισμό από άλλες υπηρε
σίες αφού τον έζησε το ίδιο», μας λέει 
ο διοικητής του Α.Τ. Αμαλιάδας Αστυ
νόμος Α ' κ. Γιώργος Κυριακόπουλος. 
«Αυτόματα μετά το σεισμό στραφήκα
με προς την κατεύθυνση της Κυλή- 
νης, μιας και προ ημερών είχαμε ένα 
ισχυρό προσεισμό στην περιοχή αυ
τή και πράγματι μάθαμε ότι είχε πλη
γε ί η περιοχή αυτή και η περιοχή του 
Βαρθολομιού.
Συνεπώς αμέσως εμείς μεταβήκαμε 
εκεί επι τόπου με περιπολικά αυτοκί
νητα, κυρίως για να τονώσουμε το 
ηθικό των κατοίκων και να προσφέ
ρουμε από αστυνομικής πλευράς ό,τι 
ήταν επιβεβλημένο».
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Η είσοδος του ΑΣ. Βαρθολομιού και οι άν
τρες του Σταθμού

-  Ψυχολογικά, πώς θεωρείτε ότι 
επέδρασε στον κόσμο ρυτή η παρου
σία της Αστυνομίας;

Ψυχολογικά, πιστεύω ότι, επέδρα
σε ευνοϊκά διότι περιοδεύσαμε μαζί 
με τους επιστήμονες, τους τεχνικούς 
και τους άλλους αρμόδιους στους χώ
ρους που χτυπήθηκαν από τους σει
σμούς, ήρθαμε σε επαφή με τους αν
θρώπους που περνούσαν μια φοβερή 
δοκιμασία και ήταν σε πάρα πολύ κα
κή ψυχολογική κατάσταση. Δουλειά 
μας ήταν να ενισχύσουμε το αίσθημα 
ασφάλειας, να τονώσουμε το πεσμέ
νο ηθικό, να δώσουμε κουράγιο και 
βοήθεια, να συζητήσουμε για τα προ
βλήματα που δήμιουργήθηκαν, να 
διαφυλάξουμε τη γαλήνη αλλά και τις 
περιουσίες των κατοίκων.

Όλα αυτά πιστεύω σε τέτοιες πε
ριπτώσεις ανεβάζουν την ψυχολογία 
και τονώνουν το ηθικό των πολιτών.

-  Στον Τομέα των Τραυματισμών η 
Αστυνομία μεσολάβησε για τη μετα
φορά στα νοσοκομεία Τραυματιών;

Τραυματίες υπήρξαν όπως έγινε 
και επίσημη ανακοίνωση από πλευράς 
Νομαρχίας: 3 άτομα τραυματίστηκαν,

τα οποία μεταφέρθηκαν στα νοσοκο
μεία 1 στην Πάτρα και 12 άλλα άτο
μα μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας 
Γαστούνης όπου αφού τους παρασχέ
θηκαν πρώτες βοήθειες επέστρεψαν 
στα σπίτια τους ή όπου αλλού διέμε
ναν. Η Αστυνομία με την παρουσία 
των ανδρών εκεί και των οχημάτων 
επρόσφερε συμπληρωματικά όσες 
βοήθειες θα μπορούσε να προσφέρει. 
Αν, δηλαδή, τα αυτοκίνητα της Νο
μαρχίας ή των πρώτων Βοηθειών δεν 
επαρκούσαν ή κάποιο από τα αυτοκί
νητα τα νοσοκομειακά καθυστερούσε 
λόγω απόστασης να φθάσει εκεί χρη
σιμοποιείτο το αυτοκίνητο της Υπηρε
σίας μας.

-  Παρουσιάσθηκαν ελλείψεις ή αδυ
ναμίες κατά την εφαρμογή αυτών 
των μέτρων ανάγκης και οι οποίες θα 
πρέπει να αναφερθούν για να απαλει- 
φθούν μελλοντικά;

Η γνώμη μου είναι ότι δεν παρου- 
σιάσθηκαν ελλείψεις ή αδυναμίες στη 
φάση αυτή. Από τους πρώτους που 
έφθασαν στο νομό μας ήταν ο επιθε
ωρητής ταξίαρχος κ. Γιαννόπουλος, 
ο οποίος και επικοινώνησε και με το 
Γεν. Επιθεωρητή Υποστράτηγο Γερο- 
γιάννη και με εντολή του ήρθανε αυ
τοκίνητα και άνδρες και από την Α.Δ 
Αχαίας. Έτσι συμπληρώθηκε σε πο
λύ ικανοποιητικό βαθμό η αναγκαίου- 
σα Αστυν. δύναμη για την παρουσία 
και την αποτελεσματικότητα που 
απαιτούσαν οι περιστάσεις.

-  Σήμερα έχουμε ακόμα αυτή την 
ενίσχυση;

Σήμερα, δεν έχουμε την πρώτη ενί

σχυση δηλαδή όλες τις ώρες του 
24ωρου, έχουμε όμως κατά κανόνα 
στα νυχτερινά 4ωρα και 8ωρα που κυ
ρίως είναι δυνατόν να γίνει κάποιο 
αδίκημα ή να παρουσιασθεί κάποια 
άλλη έκτακτη περίπτωση ώστε να εί
μαστε έτοιμοι να την αντιμετω
πίσουμε.

-  Σήμερα, μετά την κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί αντιμετωπίζετε 
κανένα πρόβλημα που θα πρέπει να 
το θίξουμε και να το πούμε;

Έχει υποστεί ζημιά ο Αστυν. Σταθ
μός Βαρθολομιού, δηλαδή έχει κριθεί 
ότι δεν πρέπει να κατοικηθεί μέχρι να 
τελειώσουν οι σεισμοί, και αυτό μας 
δημιουργεί προβλήματα.

Παρ’ όλα αυτά οι αστυνομικοί εκτε- 
λούν κανονικά τα καθήκοντα τους 
γιατί εκεί λειτουργεί το τηλέφωνο και 
οι άνθρωποι που απευθύνονται στην 
Τοπική Αστυνομία πρέπει κάπου να 
μπορούν να την βρούνε.

Άλλο ξεχωριστό πρόβλημα πι
στεύω ότι, δεν υπάρχει. Εμείς όλοι, 
και περισσότερο η βάση, θεωρώ ότι 
κάναμε το καθήκον μας στο ακέραιο 
και δεν ξέρω αν θα ήμουν εγώ ο αρ
μόδιος για να τους απευθύνω τα συγ
χαρητήρια... Αυτό βέβαια δεν το λέω 
για να αποκομήσουμε επαίνους και 
διακρίσεις πιστεύω όμως ότι είναι 
προσφορά και πρέπει να εκτιμάται 
σαν τέτοια.

Ρεπορτάζ: Κ. Καραγιάννης 
-  Φ. Μακροζαχόπουλος
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ΓΙΟΡΤΑΣΤΗΚΕ ΜΕ ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ 
Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ 

ΑΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΟΥ

Με τη δέουσα λαμπρότητα παρου
σία του Προέδρου της Δημοκρατίας 
κ. Χρήστου Σαρτζετάκη γιορτάστηκε 
στις 20-10-1988 για πρώτη φορά με 
επισημότητα, η μνήμη του προστάτη 
της Ελληνικής Αστυνομίας Αγίου Αρ
τεμίου, στις κεντρικές αστυνομικές 
σχολές στην οδό Μεσογείων 96, στην 
Αθήνα.

Η τελετή άρχισε με δοξολογία που 
εψάλη από τον προϊστάμενο της θρη
σκευτικής υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ αρ
χιμανδρίτη π. Ευσέβιο Πιστολή. Στη 
συνέχεια ο αρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας αντιστράτηγος Ανδρέας 
Καλόγερός στην ημερήσια διαταγή 
του, τόνισε το συμβολικό και ουσια
στικό χαρακτήρα της καθιέρωσης του 
Αγίου Αρτεμίου ως προστάτη του 
Σώματος.

κής του κληρονομιάς.
Ατενίζοντας με αισιοδοξία το μέλ

λον για την ανύψωση του πνευματι
κού και βιοτικού του επιπέδου δι
καιούται και απαιτεί από τα όργανα 
της πολιτείας συμπαράσταση στο δη
μιουργικό παρόν και απόλυτο σεβα
σμό των συνταγματικά κατοχυρωμέ
νων πολιτικών και κοινωνικών ελευ
θεριών του.

Μπροστά σε τούτη την ελπιδοφό- 
ρα ελληνική πραγματικότητα ο τρό
πος συμπεριφοράς καθώς και η στά
ση των αστυνομικών στα γεγονότα 
της καθημερινής ζωής, αποτελούν 
όχι μόνο αντικείμενο κριτικής για 
τους ίδιους, αλλά χαρακτηρίζουν γε
νικότερα το Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας στο οποίο ανήκουν.

Για το λόγο αυτό επιβάλλεται να 
διακρίνεται ο αστυνομικός σε όλες 
του τις εκδηλώσεις, σαν παράδειγμα 
ήθους και αξιοπρέπειας, σαν πρότυ
πο εργατικότητας και αφοσίωσης στο 
καθήκον».

Ο κ. αρχηγός τόνισε μεταξύ άλλων:

«Ο βίος και το μαρτύριο του Αγίου 
δίνουν το μέτρο που πρέπει οι αστυ
νομικοί να τηρούν στην εποχή μας. 
Μια εποχή που χαρακτηρίζεται από 
την αμφισβήτηση των αξιών, την κρί
ση του πνευματικού πολιτισμού και 
την τάση αποκοπής από προαιώνιες 
κοινωνικές παραδόσεις, που σφράγι
σαν την πολιτική ταυτότητα και ενό
τητα των λαών.

Μπροστά σε τούτη την αμείλικτη 
παγκόσμια πραγματικότητα, ο Ελλη
νικός Λαός δίνει το δικό του καθημε
ρινό αγώνα για τη διαφύλαξη της 
εθνικής θρησκευτικής και πολιτιστι-

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο 
υπουργός και ο υφυπουργός Δημό
σιας Τάξτς κ.κ. Τάσος Σεχιώτης και 
Σήφης Βαλυράκης, εκπρόσωπος του 
αρχηγού της αξιωματικής αντιπολί
τευσης, βουλευτές, ο γενικός γραμ
ματέας του Υ.Δ.Τ. Δημήτρης Παντα- 
ζής, τέως αρχηγοί της ΕΛ.ΑΣ. καθη
γητές της Σχολής, αντιπροσωπείες 
ανώτατων και ανώτερων αξ/κών από 
υπηρεσίες της Αττικής και πολλοί άλ
λοι επίσημοι.

Στο τέλος δόθηκε μεγάλη δεξίωση 
στο μέγαρο της Γ.Α.Δ.Α., όπου επι
κράτησε εγκαρδιότητα και φιλική 
ατμόσφαιρα.
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(^ΕΠΙΣΗΜ ΑΝΣΕΙΣ |
ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Σε ειδική τελετή που έγινε στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 
παρουσία του Υπουργού κ. Αναστάσιου Σεχιώτη, του Υφυπουρ
γού κ. Σήφη Βαλυράκη, του Γενικού Γραμματέα κ. Δημήτρη 
Πανταζή και του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ Αντιστράτηγου κ. Ανδρέα 
Καλογερά, απενεμήθηκαν αναμνηστικές πλακέτες για την 
αθλητική τους επιτυχία και την άξια εκροσώπηση της Ελλά
δας αλλά και του σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας, στους 
Ολυμπιονίκες της Σεούλ Αρχιφύλακα Μπάμπη Χολίδη (χάλκι
νο μετάλλιο στην Ελληνορωμαϊκή Πάλη) και Αστυφύλακα Ηρα
κλή Δεσκουλίδη (έκτο Ολυμπιονίκη στην Ελεύθερη Πάλη). Στην 
τελετή παραβρέθηκαν και οι Αστυφύλακες Γεώργιος Ποζίδης 
(ομοσπονδιακός προπονητής της Πάλης) και Δημήτριος Κολι- 
τσόπουλος (προπονητής της Ομάδας Πάλης της Αστυνομίας), 
οι οποίοι δέχτηκαν τα συγχαρητήρια της ηγεσίας για τη συμ
βολή τους στην επιτυχή εμφάνιση των παραπάνω αθλητών.

Βράβευση αστυνομικών από τον 
Ε.Ε.Σ.

Κατά τη διάρκεια σεμνής τελετής 
που πραγματοποιήθηκε στο αμφι
θέατρο του κτιρίου του. ο Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός βράβευσε τους 
δύο μοτοσυκλετιστές -  αστυφύλα
κες της ομάδας «Ζ» της Αμεσης 
Δράσης που με κίνδυνο της ζωής 
τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην 
εξάρθρωση σπείρας τσαντάκηδων. 
Στον Βασίλη Ταβουλάρη 26 χρόνων 
και Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο 29 
χρόνων απονεμήθηκαν τιμητικές 
διακρίσεις από τον αντιπρόεδρο του 
Ε.Ε.Σ. με την παρουσία του υφυ
πουργού Δημόσιας Τάξης Σήφη Βα
λυράκη. του γενικού αστυνομικού 
διευθυντή Αττικής υποστράτηγου 
Μ. Λαμπρόπουλου και άλλων στελε
χών της ΕΛ.ΑΣ και του Ε.Ε.Σ.
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Η αντιμετώπιση της μάστιγας των ναρκωτικών, 
κύριο μέλημα της Ελληνικής Αστυνομίας

Δηλώσεις του Υπουργού Δημόσιας Τάξης στους εκπροσώπους του τύπου.

Έμφαση στο θέμα της καταπολέ
μησης των ναρκωτικώλςέδωσε, σε κα
θιερωμένη εβδομαδιαία συνέντευξη 
προς τους δημοσιογράφους, ο υπουρ
γός κ. Τάσος Σεχιώτης. Συγκεκριμέ
να έκανε την εξής δήλωση:

«Αυτή την εβδομάδα αλλά και πάν
τα βλέπω αρκετά δημοσιεύματα σχε
τικά με τα ναρκωτικά. Και τα πιο πολ
λά είναι αρκετά ενδιαφέροντα. Άσχε
τα με αντιπολιτευτική ή 
συμπολιτευτική διάθεση ο τύπος ομό
φωνα σαν αντιπρόσωπος της Ελληνι
κής κοινωνίας είναι εναντίον των ναρ
κωτικών. Κι αυτό είναι σημαντικό. Ση
μαίνει ότι υπάρχουν αντισώματα σ’ 
αυτή την κοινωνία, εναντίον αυτής της 
μάστιγας που έχει παγκοσμιότητα. Και 
σε βαθμό τέτοιο που οι δυο υποψήφιοι 
πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών το 
έθιξαν στη συνάντησή τους. Το γεγο
νός είναι ενδεικτικό της έκτασης που 
έχει πάρει το πρόβλημα.

Η θέση της Πολιτείας αποκαλύπτε
ται πλήρως από τη σημασία που η πο
λιτική ηγεσία του υπουργείου δίνει 
στο θέμα.

Στις 26 Ιουνίου, Παγκόσμια Ημέρα 
κατά των Ναρκωτικών το Υπουργείο 
εξέδωσε ανακοίνωση που έδινε τις κα
τευθυντήριες γραμμές της Πολιτείας 
για το θέμα.

Πρέπει ακόμη να τονισθεί ότι υπάρ
χει ανάγκη γενικής συμμαχίας όλων 
των κοινωνικών φορέων για την επί
λυση του προβλήματος».
Επίσης ο κ. Σεχιώτης αναφέρθηκε σε 
δημοσιεύματα εφημερίδας ότι δήθεν 
τα ναρκωτικά που κατάσχονται από 
την Ελληνική Αστυνομία δεν κατα- 
στρέφονται αλλά τα παίρνουν οι αστυ
νομικοί και τα ξαναπουλάνε. Χαρακτη
ριστικά είπε:

«Ντροπή να λέγεται ότι τα ναρκω
τικά που κατάσχονται -  που κατα- 
στρέψονται ακόμη και οι ποσότητες 
του 1/2 του γραμμαρίου -  δεν κατα- 
στρέφονται. Αυτό γίνεται ενώπιον αρ
κετών ατόμων και με ειδικά πρακτικά 
που δεν επιτρέπουν αμφισβήτηση.

Όσον αφορά δε την κατηγορία ότι 
οι αστυνομικοί πουλούν τα ναρκωτικά, 
αυτή είναι παλιά. Έρχονται πάντα κά
ποιες αόριστες πληροφορίες ακόμη 
και μέχρις εμένα. Ό λες εξετάζονται. 
Πιστεύω όμως ότι το μέγιστο τμήμα 
της Ελληνικής Αστυνομίας είναι έντι
μοι υπάλληλοι που εργάζονται άοκνα

και έντιμα εναντίον αυτής της μάστι
γας. Πρέπει η Πολιτεία νά>μην αφήνει 
υπόνοια εναντίον του δικού της 
«ποιού» προς το λαό. Άνδρες της 
Αστυνομίας που ήσαν αναμεμιγμένοι 
πρόσφατα, σε παράνομες υποθέσεις 
συνελήψθησαν και τιμωρήθηκαν».

Δημοσιεύουμε έστω και αναδρομι
κά μέρος της ανακοίνωσης που το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης εξέδωσε 
με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέ
ρας καταπολέμησης των ναρκωτικών 
επειδή αφ’ ενός μεν έχει διαρκές εν
διαφέρον και αφ’ ετέρου είναι άμεση 
η σύνδεσή της με τις δηλώσεις του 
υπουργού:

«Οι ναρκωτικές ουσίες επινοήθηκαν 
και παρασκευάστηκαν στην αρχή, για 
θεραπευτικούς σκοπούς. Και όμως στη 
συνέχεια μετατράπηκαν από ασυνεί
δητους κερδοσκόπους από φάρμακα 
θεραπείας, σε μέσα καταστροφής. 
Από παράγοντες ζωής, σε παράγον
τες θανάτου, με πρώτα θύματα νέους 
απ’ όλη τη γη.

Τα βασικότερα αίτια, που οδηγούν 
κυρίως τη νεολαία στη χρήση ναρκω
τικών ουσιών είναι:

Η διάλυση πολλών οικογενειών, η 
έλλειψη επικοινωνίας, η απομόνωση, 
οι οικονομικές δυσκολίες, η περιέρ
γεια, ο μιμητισμός κ.λπ..

Έρευνες στα κράτη μέλη της Ε.Ο.Κ. 
απέδειξαν ότι, ένα σημαντικό ποσοστό 
εγκληματικότητας αφορά εγκλήματα 
γύρω από τα ναρκωτικά' οι ηρωϊνομα- 
νείς υπολογίζονται -  με βάση το πο
σοστό κατανάλωσης που αντιπροσω
πεύουν οι ποσότητες που κατασχέθη
καν -  σε 1,5 εκατ. άτομα, που στο 
μεγαλύτερο τους ποσοστό είναι νέοι 
ηλικίας από 17-25 ετών.

Στην πατρίδα μας, από το Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης, καταβάλλονται 
τεράστιες προσπάθειες για την αντι
μετώπιση της μάστιγας των ναρκωτι
κών και ενδεικτικά αναφέρεται ότι, κα
τά την τελευταία 7ετία, επιτεύχθηκε η 
κατάσχεση 40 περίπου τόννων χασίς, 
206 κιλών οπίου, μορφίνης, ηρωίνης 
και 27 κιλών κοκαΐνης, ποσότητες τέ
τοιες που αν έφθαναν στην «αγορά», 
σίγουρα θα προκαλούσαν το θάνατο 
και την καταστροφή χιλιάδων ατόμων.

Αλλά μόνη η καταδίωξη από τις 
αστυνομικές δυνάμεις των εμπόρων 
και των διακινητών και ακόμη περισ
σότερο των χρηστών ναρκωτικών εί

ναι βέβαιο ότι δεν λύνει το πρόβλημα.
Η καταπολέμηση των ναρκωτικών 

δεν είναι μόνο «πόλεμος» κατά των 
ασυνειδήτων κερδοσκόπων, αλλά 
προπαντός είναι ΣΤΟΡΓΗ στα ακούσια 
θύματα: τα παιδιά μας που για να 
«ελευθερωθούν» δήθεν, απ’ όσα κακά 
έχει ή αυτά νομίζουν ότι έχει αυτός ο 
κόσμος αντί να «ελευθερωθούν», 
«σκλαβώνονται», αθέλητα στη χειρό
τερη δουλεία που είναι το πάθος και 
η εξάρτηση. Μια εξάρτηση που δεν 
έχει άλλη διέξοδο από την στέρηση 
της ελευθερίας και που δεν έχει άλ
λη μοίρα παρά τον πρόωρο και επώ- 
δυνο θάνατο.

Οι περισσότεροι θέλουν να βγουν 
από την αρπάγη του πάθους, αλλά η 
βούλησή τους έχει εξασθενήσέί και το 
άγχος τους έχει αυξηθεί' ζητούν χέρι 
βοήθειας και είναι χρέος στοργής και 
ανθρωπιάς να τους δοθεί.

Η πολιτεία πρώτη, εκτός από την 
καλή νομοθεσία, πρέπει να εξαντλήσει 
όλες τις δυνατότητές της, να δώσει 
και να δίνει κάθε μέρα περισσότερο τα 
μέσα που η επιστήμη και η πείρα 
χρειάζεται για την αποτοξίνωση, αλ
λά και την μετέπειτα κοινωνική απο
κατάσταση των Γιποτοξινωμένων 
νέων.

Αυτή η πολιτική θα ενταθεί στο 
Υπουργείο μας και θα αποτελέσει 
έναν από τους κυρίους στόχους και 
προορισμούς της στον τομέα των ναρ
κωτικών.

Το Υπουργείο μας δηλώνει: Θα 
έβλεπε με πολλή χάρα κάθε πρωτο
βουλία που θα συνένωνε σε μια συμ- 
μαχία και συνεργασία ιδεών και πρά
ξεων όλους τους συντελεστές που θα 
ήθελαν με μια κοινή προσπάθεια να 
εξαλειφθεί αυτή η μάστιγα της κοινω
νίας μας.

Θα θεωρούσε προσφορά κάθε συ
νεργασία οιουδήποτε, χωρίς καμμιά 
εξουσιαστική διάθεση από το Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης και προπαντός 
της νεολαίας μας, όλων των πολιτικών 
τοποθετήσεων και ιδεολογιών. Θα 
υποστηρίξει κάθε σχετική πρωτοβου
λία, αλλά και το ίδιο θα αναλάβει πρω
τοβουλίες συνεργασίας.

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης αι
σθάνεται ενθάρρυνση για τη θέση που 
παίρνει η νεολαία μας στο μεγάλο αυ
τό θέμα. Γνωρίζει ότι η ευφυής Ελλη
νική νεολαία ξέρει ότι καμμιά ιδεολο-
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γία δεν μπορεί να προχωρήσει στις 
ιδέες της και στους αγώνες της με 
αποχαυνωμένους εγκεφάλους από τα 
ναρκωτικά και από άρρωστους οργα

νισμούς. Μόνο οι εχθροί της ιδεολο
γίας τους θα ευχόντουσαν τέτοιο 
πράγμα. Αλλά η πατρίδα μας επιθυμεί 
ελεύθερους σκεπτόμενους και δη

μιουργικούς πολίτες. Το Υπουργείο 
μας θα κάνει ότι μπορεί και αισιοδο- 
ξεί για μια γρήγορη πορεία προς την 
εξυγίανση».

Σύσκεψη με πρωτοβουλία του Υ.Δ.Τ.

Ο ρόλος της Ελληνικής Αστυνο
μίας και η όσο το δυνατόν αποτελε
σματικότερη συμβολή στην πανεθνι
κή σταυροφορία για την καταπολέμη
ση της μάστιγας των ναρκωτικών, 
ήταν το θέμα ευρείας άτυπης σύσκε
ψης, που πραγματοποιήθηκε πρόσφα
τα, με πρωτοβουλία του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης, σε αίθουσα της Γε
νικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττι
κής. Σ’ αυτή πήραν μέρος ο υπουργός 
Τ. Σεχιώτης, ο υφυπουργός Σ. Βαλυ- 
ράκης, ο γεν. γραμματέας Δ. Παντα- 
ζής, εκπρόσωπος των τεσσάρων - συ- 
ναρμόδιων - υπουργείων, των πολιτι
κών νεολαίων, της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, μαζικών φορέων της 
εκπαίδευσης, της εκκλησίας, καθηγη
τές Πανεπιστημίου, αξιωματικοί της 
ΕΛ.ΑΣ. κ. ά. που έχουν αρμοδιότητα 
σχετική με την καταπολέμηση των 
ναρκωτικών.

Τις εργασίες τις άνοιξε με σύντο
μο χαιρετισμό του ο υπουργός Δημ. 
Τάξης που υπογράμμισε, ότι, στόχος 
αυτής της συνεργασίας είναι ν’ ακού
σει το Υ.Δ.Τ. τον προβληματισμό των 
ενδιαφερομένων φορέων και τις 
υπεύθυνες προτάσεις τους, ώστε να 
βελτιωθεί η λειτουργία της Ελληνικής 
Αστυνομίας, στον τομέα ευθύνης της, 
έτσι όπως οριοθετείται από το θεσμι
κό πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Λαϊ
κής Αντιπροσωπεία, με τη συμμετοχή 
του συνόλου της κοινωνίας.

«Για την εφαρμογή - αλοποίηση του 
νομοθετικού πλαίσιου, είναι συναρμό- 
διοι και άλλα υπουργεία και φορείς,» 
τόνισε ο κ. Σεχιώτης, «ενώ παράλλη
λα είναι συγκεκριμένη η ευθύνη του 
Υ.Δ.Τ. και της Ελληνικής Αστυνομίας 
και περιορίζεται στον άχαρο ρόλο της

δίωξης των εμπόρων και των διακινη- 
τών ναρκωτικών. Η ΕΛ.ΑΣ έχει δεχθεί 
κατά καιρούς διάφορες κριτικές για 
τη λειτουργία της στον τομέα αυτό. 
Και επειδή,» κατέληξε ο υπουργός, 
«εμείς δεν θεωρούμε ότι εξαντλούν
ται τα περιθώρια βελτίωσης της λε ι
τουργίας της Αστυνομίας, περιμένου
με τις προτάσεις των φορέων για την 
υποβοήθηση του έργου της».

Στη συνέχεια και για τέσσερις πε
ρίπου ώρες οι εκπρόσωποι ανέπτυξαν 
τον προβληματισμό τους και την εμ
πειρία τους που επικεντρώθηκε:

— στην ανάγκη διαφώτισης της κοι
νής γνώμης, για τον κίνδυνο που 
διατρέχουν ιδίως οι νέοι από τα 
ναρκωτικά, μέσα από τα μέσα μα
ζικής ενημέρωσης και τα σχολεία.

— στην απαίτηση για αμείλικτη τιμω
ρία των εμπόρων και την παροχή 
δυνατότητας αποτοξίνωσης στους 
χρήστες με τη δημιουργία όσο γ ί
νετα ι περισσότερων κέντρων 
όπως η «Ιθάκη» και συμβουλευτι
κών σταθμών.

— στο αίτημα για ενίσχυση και εκ
συγχρονισμό της Ελληνικής Αστυ
νομίας σε ανθρώπινο δυναμικό και 
τεχνολογικό εξοπλισμό ώστε να 
μπορεί να επέμβει αποτελεσματι
κά στις αυξανόμενες αριθμητικά 
και ποιοτικά μεθόδους των εμπό
ρων του «λευκού θανάτου».

— στην αναγκαιότητα για συνεργα
σία όλων των αρμόδιων φορέων 
-  και ειδικά της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης -  με την Αστυνομία για τον 
εντοπισμό και την πρόληψη των 
περιπτώσεων εμπορίας -  διακίνη
σης ναρκωτικών.

Απαντώντας, στον προβληματισμό 
που εκφράστηκε από το σύνολο των 
ομιλητών και σε ειδικότερα θέματα 
που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της σύ
σκεψης ο υπουργός Δημόσιας Τάξης 
αναφέρθηκε σε μέτρα που έχει λάβει 
το Υ.Δ.Τ και ήδη υλοποιούνται καθώς 
και σε μέτρα που θα εφαρμοσθούν 
στο αμέσως προσεχές χρονικό διά
στημα, όπως:
—  ενίσχυση των υπηρεσιών δίωξης 

των εμπόρων ναρκωτικών με αν
θρώπινο δυναμικό και τεχνικά 
μέσα

—  σύσταση ειδικών ομάδων δίωξης 
ναρκωτικών σε όλα τα Τμήματα 
Ασφάλειας της χώρας

—  εκπαίδευση αξιωματικών της 
ΕΛ.ΑΣ σε θέματα ναρκωτικών 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με 
λειτουργία ειδικών επιμορφωτι
κών σεμιναρίων (ήδη έχουν εκπαι- 
δευθεί 700 αστυνομικοί και συνε
χίζεται η εκπαίδευση και για 
άλλους).

— απαλλαγή των υπηρεσιών δίωξης 
ναρκωτικών από άλλα αστυνομικά 
καθήκοντα

— αναβάθμιση της συνεργασίας των 
Ελληνικών Υπηρεσιών Δίωξης 
Ναρκωτικών με τις αντίστοιχες ξέ
νων χωρών, στον τομέα της αν
ταλλαγής πληροφοριών

— συνεργασία με συναρμόδιους φο
ρείς, ευαισθητοποιημένους στην 
καταπολέμηση των ναρκωτικών

—  επισήμανση και αυστηρή επιτήρη
ση άγνωστων αλλά πιθανών ση
μείων εισόδου των λαθρεμπόρων 
ναρκωτικών

— άγρυπνη επιτήρηση στους χώρους 
(στέκια) που διακινούνται ναρκωτι
κά και εντατικότερος έλεγχος από 
ειδικές περιπολίες που θα διατάσ- 
σονται από τις υπηρεσίες δίωξης 
ναρκωτικών, ενισχυόμενες για το 
σκοπό αυτό

—  δραστηριοποίηση των κοινοτικών 
φυλάκων για έλεγχο των αγροτι
κών εκτάσεων προς εντοπισμό 
καλλιεργειών ινδική κάνναβης.

Κλείνοντας ο υπουργός διατύπωσε 
την πρόταση να συγκροτηθούν άτυ
πες -  κατ’ αρχήν -  Επιτροπές από 
τηνΤοπική Αυτοδιοίκηση\οι<οποίες θα 
δραστηροποιηθούν προς την κατεύ
θυνση της πρόληψης -  δίωξης των 
ναρκωτικών, συνεργαζόμενες με τις 
τοπικές αστυνομικές υπηρεσίες.
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(^ΕΠΙΣΗΜ ΑΝΣΕΙΣ |
Εναρξη νέας σχολικής χρονιάς 

στις αστυνομικές σχολές.
Με την ευκα ιρ ία  της έναρξης του νέου 

ακαδημαϊκού σχολικού έτους 1988 -  
1989, έγ ινε  στις 29/9/1988 στις κεντρ ικές  
αστυνομ ικές σχολές (Μ εσογείων 96). 
αγιασμός και επίσημη έναρξη μαθημά
των.

Στην αρχή της εκδήλωσης έγ ινε αγια
σμός και δοξολογία, χοροστατούντος 
του προϊστάμενου της θρησκευτικής 
υπηρεσίας της ΕΛ.ΑΣ. π. αρχιμανδρίτη 
Ευσέβιου Πιστολή.

Στη συνέχεια  μίλησε προς τους δοκί
μους υπαστυνόμους και των τριών τά 
ξεων, ο δ ιο ικητής της Σχολής Αξιωματι
κών ΕΛ.ΑΣ., αστ. δ /ν τή ς  Φώτιος Αρκαδό- 
πουλος, ο οποίος τους κάλεσε να εκμε
τα λλευτούν  στο έπακρο τ ις  μορφω τικές 
ευκα ιρ ίες  που θα τους δοθούν στη 
Σχολή, ώστε να καταστούν ικανοί και 
επαγγελματικά καταρτισμένο ι αξιωματι
κοί.

Επακολούθησε ομιλία του δ ιευθυντή 
της Αστυνομ ικής Ακαδημίας, ταξιάρχου 
Χαράλαμπου Ζιαννίκα, ο οποίος απηύ- 
θηνε παραινέσεις και συμβουλές στους 
νεοε ισ ελθό ντες  πρω τοετείς δοκίμους 
υπαστυνόμους, ενώ συγχρόνως κάλεσε 
όλους τους δοκίμους να καταβάλουν 
κάθε προσπάθεια για όσο πιο άρτια 
επαγγελματική κατάρτιση, και για  ξενό
γλωσση μόρφωση, ενόψ ει μάλιστα της 
πρόκλησης του 1992. Υποσχέθηκε δε 
στους δοκίμους υπαστυνόμους, ότ ι θα

έχουν την αμέριστη συμπαράσταση της 
Σχολής για την ικανοποίηση κάθε λογ ι
κού α ιτήματος, μέσα στα εφ ικτά  πάντοτε 
πλαίσια.

Η όλη τελετή  έκλεισε με την απονομή 
τιμητικώ ν διπλωμάτων σε δοκίμους υπα
στυνόμους της Γ' και Β' τάξης, οι οποίοι 
κατά το προηγούμενο εκπα ιδευτικό έτος 
1987 -  1988. επέδειξαν ιδ ια ίτερη επ ιμέ
λε ια  και ζήλο στην εκπαίδευση, με απο
τέλεσμα  να αριστεύσουν μεταξύ των 
συναδέλφων τους.

Οι βραθευθέντες δόκιμο ι υπαστυνό- 
μοι ε ίνα ι οι εξής:

Επίδοση διπλώματος σε αριστεύσαντα 
δόκιμο υπαστυνόμο.

Από τη Γ' τάξη: Παναγιώτης ΣΤΑΘΗΣ. 
Ανδρέας ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΤΟΣ. Μ ιχαήλ ΓΑ- 
ΒΡΙΛΗΣ. Γεώργιος ΒΛΑΖΑΚΗΣ. Ηλίας 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ, Ιωάννης ΜΑΚΡΗΣ, Νικό
λαος ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ, Νικόλαος ΠΟΛΥΖΟΣ 
και Παρθενία ΖΗΚΑ.

Από τη Β' τάξη: Δημοσθένης ΚΑΛΑΜ- 
ΠΑΛΙΚΗΣ, Χρήστος ΓΟΥΣΙΟΣ, Ιωάννης 
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ και Δημήτριος ΡΑΜΙΩΤΗΣ.

Στιγμιότυπο από τον αγιασμό για την 
έναρξη του νέου εκπαιδευτικού έτους 
στις αστυνομικές σχολές.



ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Με τη δέουσα λαμπρότητα, γιορτά

στηκε σε όλες τις Υπηρεσίες της 
ΕΛ.ΑΣ. η επέτειος του ιστορικού 
«Ο Χ Ι» .

Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
στην ειδική τελετή, όπου παραβρέθη
κε όλο το αστυνομικό και πολιτικό 
προσωπικό του Υπουργείου και την 
οποία τίμησαν με την παρουσία τους 
ο Υπουργός Δημ. Τάξης κ. Αναστά
σιος Σεχιώτης, ο Γενικός Γραμματέ- 
ας κ. Δημήτριος Πανταζής και οι 
Υπαρχηγοί της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγοι 
κ.κ. Ιωάννης Αντωνόπουλος και Νικό
λαος Κοκκινάκης, τον πανηγυρικό εκ
φώνησε ο Αστυνομικός Υποδιευθυν
τή ·κ7 Ιωάννης Βανικιώτης.

Σε παρόμοια τελετή που έγινε στη 
Γεν. Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής 
παρουσία του Γενικού Διευθυντή 
Υποστρατήγου κ. Μαρίνη Λαμπρό- 
πουλου και άλλων ανώτατων και ανώ
τερων Αξιωματικών της ΓΑΔΑ, με τη 
συμμετοχή και του κατώτερου αστυ
νομικού και πολιτικού προσωπικού, 
εμπνευσμένη ομιλία έκανε ο Αστυνο
μικός Διευθυντής κ. Σπυρίδων Παπα- 
ναγιώτου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΡΟΧΑΙΑΣ
Στη διάρκεια ειδικής τελετής που 

έγινε στις 2 1 -1 0 -8 8  στις Αστυνο
μικές Σχολές (Μεσογείων 96) ο Α' 

Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτη
γος Ιωάννης Αντωνόπουλος επέδω
σε τα πτυχία σε 23 αστυνομικούς

(ανθυπαστυνόμους -  αρχιφύλακες) 
και 2 πολιτικούς υπαλλήλους, που 
εκπαιδεύτηκαν για τέσσερες βδο

μάδες σε θέματα τροχαίας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν: ο

διοικητής της Αστυνομικής Ακαδη
μίας Ταξίαρχος Χαράλαμπος Ζιανί- 
κας και οι διοικητές των Σχολών Α

ξιωματικών και Αστυφυλάκων Α
στυνομικοί Διευθυντές Φώτιος 

Αρκαδόπουλος και Κων/νος Ευθυ- 
μιόπουλος, και ο διοικητής της 

Σχολής Αρχιφυλάκων Αστυνομικός 
Υποδ/ντής Νικόλαος Ρελάκης.
Ο κ. Υπαρχηγός, αφού συνεχάρη 
τους αποφοιτήσαντες, αναφέρθηκε 
στη μεγάλη σημασία των σεμιναρίων, 
που το 1988 παρακολούθησαν 3.500 
άτομα. Ακολούθως, ο διοικητής της 
Σχολής Αρχιφυλάκων αναφέρθηκε 
στα εφόδια που απόκτησαν απ’ την 
εκπαίδευση αυτή, όσοι παρακολούθη
σαν το σεμινάριο, που έτσι αναμένε
ται να βοηθήσουν με τις γνώσεις τους 
στις Υπηρεσίες Τροχαίας, το προσω
πικό των οποίων μοχθεί καθημερινά 
στην άσφαλτο. Τέλος, τους απηύθυ- 
νε παραινέσεις και συμβουλές, για να 
ανταποκριθούν όσο το δυνατόν καλύ
τερα στα καθήκοντά τους.
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Αστυφύλακες 
σε ρόλους μαιευτήρων 
για δύο βιαστικά μωρά

• στην Ελευσίνα

Η μπέμπα βιαζόταν. Κι αυτή της η 
ανυπομονησία ν ’ αντικρύσει το φως 
της ζωής μετέτρεψε δύο αστυνομι
κούς σε εθελοντές — μαιευτήρες και 
το ταξίδι των γονιών της προς αθη
ναϊκό μαιευτήριο σε «κούρσα αγω
νίας». Η περιπέτεια είχε, ευτυχώς, 
αίσια κατάληξη και αξίζει να την 
αφηγηθούμε με κάθε λεπτομέρεια.

Για τον Γιώργο και τη Σταυρούλα 
Δουράμη. 42 χρόνων, κατοίκους 
Μεσσήνης, το μωρό που περίμεναν 
ήταν το τέταρτο. Με προορισμό κά
ποιο μαιευτήριο της Αθήνας, όπου 
θα το έφερνε στον κόσμο, η ετοιμό
γεννη. υπάλληλος του ΟΤΕ της μεσ- 
σηνιακής πόλης, ξεκίνησαν γύρω 
στις 11.30 το βράδυ. Ο επίδοξος πα
τέρας οδηγούσε αρκετά γρήγορα το 
αυτοκίνητό τους, γιατί η γυναίκα 
του είχε ήδη κάποιες μικροενοχλή- 
σεις. Ό ταν πέρασαν το Άργος, οι 
ενοχλήσεις μετατράπηκαν σε πό
νους οξείς και συνεχείς και περνών
τας τα διόδια της Κορίνθου η Δου
ράμη αντιλήφθηκε πως θα γεννήσει 
πολύ γρήγορα. Στο ύψος του 
Ισθμού, πράγματι, ξεπρόβαλε το κε- 
φαλάκι του μωρού και πριν τα διόδια 
της Ελευσίνας είχε βγει ολόκληρο 
το κορμάκι του. Οι πόνοι της μητέ
ρας ήταν φυσικά αφόρητοι και 
παρακάλεσε τον άντρα της να στα
ματήσει το αυτοκίνητο. Εκείνος 
παρκάρισε στα διόδια και έσπευσε 
με τη βοήθεια του κατάπληκτου 
υπαλλήλου να ειδοποιήσει το «166» 
και την Τροχαία Ελευσίνας. Χαρά
ματα. ώρα 4 περίπου. Με ταχύτητα 
αστραπής φθάνει το περιπολικό. Οι 
αστυφύλακες — τροχονόμοι έκπλη
κτοι αντικρύζουν στο πίσω κάθισμα 
του αυτοκινήτου μια μπέμπα πλάι 
στην ταλαιπωρημένη μαμά της. Η 
αγωνία τους κορυφώνεται. Τί θα κά
νουν τώρα; Βρίσκονται σε συνεχή 
επικοινωνία με το κέντρο της Ά μ ε
σης Δράσης απ’ όπου ο αξιωματικός

υπηρεσίας αρχιφύλακας Γιώργος 
Τσόγκας και ο υπαστυνόμος Γιώρ
γος Καραβίτης συντονίζουν την επι- 
χείριση διάσωσης μικρού και μητέ
ρας. Και εκείνοι με τη σειρά τους 
τηλεφωνούν σε δύο μαιευτήρες του 
«Αλεξάνδρα» και του «Μητέρα», δί
νουν την εικόνα της κατάστασης και 
παίρνουν οδηγίες που τις μεταδί
δουν στους τροχονόμους -  «μαιευ
τήρες» Βασίλη Δρούτσα και Γιάννη 
Δραγωνέα. Πάνω στην ώρα φθάνει 
και το ασθενοφόρο που δεν ανα
λαμβάνει τη μετακορά για λόγους 
ασφάλειας. Οι αστυφύλακες παίρ
νοντας πάντα οδηγίες αποφασίζουν 
ν αφήσουν τη γυναίκα και το μωρό 
στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου 
του πατέρα. Την τακτοποιούν όσο 
γίνεται πιο άνετα μαζί με το νεογέν
νητο. γυρίζουν το τελευταίο μπρού
μυτα. κι αφού ακούνε το κλάμμα του 
— καλό σημάδι — μπαίνουν στο περι
πολικό και ξεκινούν. Η πομπή με επι
κεφαλής τους Δρούτσα -  Δραγωνέα 
συμπληρώνεται από το αυτοκίνητο 
του Δουράμη με το πολύτιμο περι
εχόμενο και ένα ακόμα περιπολικό 
που ακολουθεί. Σε κάποια στιγμή 
της διαδρομής, στη γέφυρα της 
Μάνδρας περίπου, ο Δραγωνέας 
παίρνει εντολή από το Κέντρο να 
δέσει τον ομφάλιο λώρο γιατί αλ- 
λοιώς θα κινδυνεύσει η μητέρα και 
το μωρό. Κατεβαίνει και χρησιμο
ποιώντας το σκοινί από μια πάνα που 
του έδωσε ο Δουράμης δένει τον 
λώρο σε δύο σημεία. Τώρα ο δρόμος 
είναι πια ανοιχτός. Η πορεία περιπο
λικού και Ι.Χ. καταλήγει -  βοηθού- 
μενη από άλλα περιπολικά και μοτο- 
συκλέτες της αστυνομίας που ανοί
γουν δρόμο στις διασταυρώσεις -  
στο μαιευτήριο. Εκεί περιμένουν οι 
γιατροί για να υποδεχθούν την τα
λαιπωρημένη μαμά και την επίσης 
ταλαιπωρημένη μα υγιέστατη 
μπέμπα των 3,5 κιλών που απόκτησε 
ήδη δυο νονούς. Οι τροχονόμοι, μό
λις συνήλθαν από την περιπέτεια, 
επισκέφθηκαν στο νοσοκομείο το 
ζευγάρι και ζήτησαν να δουν τη... 
βαφτισιμιό τους.

•  στην Αθήνα

Βιαστικός έφθασε ο πελαργός και 
στο σπίτι του Πέτρου και της Θά
λειας Νικητάκη. στη Νέα Σμύρνη. 
Δυνατοί πόνοι έπιασαν την ετοιμό
γεννη Θάλεια ειδοποιώντας την πως 
«έφθασε η ώρα», γύρω στις 1.30' το 
μεσημέρι, και ανάγκασαν τη θεία της 
να ενημερώσει τον μέλλοντα πα
τέρα. Εκείνος έσπευσε αμέσως με 
αγωνία στο πλευρό της γυναίκας 
του και ταυτόχρονα η θεία ειδο
ποίησε το «166» και την «Άμεση 
Δράση». Το ζευγάρι δεν είχε αυτοκί
νητο και εκείνη τη μέρα απεργούσαν 
τα ταξί.

Το ρολόι έδειχνε περίπου 2.30' 
όταν το «100» έλαβε το επείγον 
σήμα. Σε δύο λεπτά περιπολικό με 
πλήρωμα τους αστυφύλακες Πέτρο 
Τουλάτο (οδηγό) και Χρήστο Βασι
λείου (συνοδηγό) σταματούσε έξω 
από την πόρτα του σπιτιού και την 
ώρα που οι αστυνομικοί την χτυού- 
σαν άκουσαν το κλάμα του νεογέν
νητου. Η μικρούλα, γεμάτη υγεία και 
ζωή. τους κέρδισε... στον αγώνα 
δρόμου, με τη βοήθεια του μπαμπά 
της και μιας γειτόνισσας. Ψύχραιμα 
οι αστυφύλακες επιβίβασαν τη μη
τέρα και τη νεογέννητη στο περιπο
λικό καιβοηθούμενοι από την Τρο
χαία και δέκα μοτοσυκλετιστές που 
άνοιγαν δρόμο, ξεπέρασαν το κυ- 
κλοφοριακό πρόβλημα και τις μετέ
φεραν σε δεκαπέντε λεπτά από τη 
Νέα Σμύρνη στο Μαρούσι, όπου βρι
σκόταν το μαιευτήριο.

Ο καθηγητής και 
το τσαντάκι -  θησαυρός.

Ενα τσαντάκι με πολύτιμο περι
εχόμενο βρήκε στην Ακρόπολη, ο 
32χρονος αστυφύλακας Γιώργος 
Ασημακόπουλος. Ο νεαρός αστυνο
μικός εκτελούσε υπηρεσία το πρωί 
εκείνης της μέρας στον αρχαιολο
γικό χώρο, όταν επισήμανε το τσαν
τάκι που ανήκε στον καθηγητή του 
Πανεπιστημίου της Χάιφα Αριέχ Αμ- 
πουλάφια. Περιείχε εκτός από το
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διαβατήριό του και άλλα προσωπικά 
αντθκε'ιμενα, 42.000 δραχμές, 2.848 
δολλάρια Αμερικής και 1.160 μάρκα 
σε ταξιδιωτική επιταγή. Ο «αφηρη- 
μένος» επιστήμονας που βρισκόταν 
στη χώρα μας για τουρισμό παρέ
λαβε το τσαντάκι από τα χέρια του 
ίδιου του αστυφύλακα που είχε 
φροντίσει να παραδώσει αμέσως το 
εύρημά του στο Β \ Αστυνομικό 
Τμήμα όπου και υπηρετεί.

Η ψυχραιμία μιας γυναίκας και η 
ετοιμότητα ενός αστυφύλακα 

έκοψαν τον δρόμο στον 
τσαντάκια.

Η 62χρονη Ελένη Μάγκου έφευγε 
από την Τράπεζα, κρατώντας σφιχτά 
στα χέρια την τσάντα της. Ήταν 
περίπου 1.30' το μεσημέρι, στη γω
νία Πατησίων και Αγαθουπόλεως. 
Λίγο πριν η γυναίκα είχε κάνει ανά
ληψη 500.000 δραχμών.

Ό ταν δέχθηκε την επίθεση δύο 
τσαντάκηδων που επέβαιναν σε μο- 
τοσυκλέττα. δεν αιφνιδιάστηκε. 
Αντιστάθηκε. έσφιξε με το ένα της 
χέρι πιο γερά την τσάντα και με το 
άλλο έσπρωξε τον έναν από τους 
κακοποιούς και τον εριξε στο πεζο
δρόμιο. Ο συνεργάτης του φοβή
θηκε. ανέπτυξε ταχύτητα και εξ
αφανίστηκε.

Για τον 28χρονο Γιώργο Κριτσαλό. 
σεσημασμένο κλέφτη, η αντίστροφη 
μέτρηση είχε ήδη αρχίσει. Κατά 
κακή του τύχη βάδιζε κοντά στο ση
μείο του επεισοδίου ο αστυφύλακας 
Παναγιώτης Ματηγάκης που υπηρε
τε ί στην Αμεση Δράση, αλλά εκείνη 
τη στιγμή ήταν εκτός υπηρεσία.

Μόλις αντιλήφθηκε το περιστα
τικό έτρεξε και όρμησε πάνω στον 
σωματώδη τσαντάκια που προς στι
γμήν τον απέκρουσε. σηκώθηκε και 
άρχισε να τρέχει.

Γρήγορα ο αστυνομικός τον πρό
λαβε κι επακολούθησε συμπλοκή 
που έληξε με την επικράτηση του 
αμεσοδρασιτη. Συνεπικουρούμενος 
από πολίτες συνέλαβε τον Κριτσαλό

και τον οδήγησε στο Ζ' αστυνομικό 
τμήμα.

Εκεί αποκαλύφθηκε πως ο νεαρός 
δράστης είχε αποδράσει στις 18 Ιου
λίου από τα δικαστήρια όπου τον εί
χαν οδηγήσει προκειμένου να εκδο- 
θεί εισαγγελική παραγγελία για να 
προφυλακιστεί για κλοπές.

Μία ώρα πριν επιτεθεί στη Μάγκου 
είχε αρπάξει από τα χέρια άλλης γυ
ναίκας. στο κέντρο της Αθήνας, την 
τσάντα της που περιείχε 61.000 
δραχμές.

ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Με πρωτοβουλία του Ομίλου Φί
λων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής 
Αττικής, διοργανώθηκε από
17-22/10/1988 έκθεση ζωγραφικής 
αστυνομικών και έκθεση συγγραφέ
ων αστυνομικών.

Με πρωτοβουλία του Ομίλου Φί
λων Ελληνικής Αστυνομίας Δυτικής 
Αττικής, διοργανώθηκε από
17-22/10/1988 έκθεση ζωγραφικής 
αστυνομικών και έκθεση συγγραφέ
ων αστυνομικών.

Στα εγκαίνια, που έγιναν στις 
17-10-88, σε αίθουσα εκδηλώσεων του 
Δημοτικού Σταδίου Αιγάλεω παρα
βρέθηκαν ο περιφερειάρχης Αττικής 
Θανάσης Τσιμπούκης -  ο οποίος σε 
σύντομη ομιλία του εξήρε το έργο και 
τη δραστηριότητα του Ομίλου -  ο α' 
υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ αντ/γος Ιωάν
νης Αντωνόπουλος, ο δήμαρχος Αι
γάλεω Γιάννη Μυστακόπουλος, το 
διοικητικό συμβούλιο του Ομίλου, με 
επικεφαλής τον πρόεδρό του Δημή- 
τρη Διαμαντόπουλο και τον αρμόδιο

Δημοσίων Σχέσεων Αγησίλαο Μαρκά- 
κη, άλλοι ανώτατοι και ανώτεροι 
αξ/κοί της ΕΛ.ΑΣ και πολλοί φίλοι και 
μέλη του Ομίλου.

Τα έργα που εκτέθηκαν στην έκθε
ση ζωγραφικής καθώς και τα βιβλία 
των αστυνομικών συγγραφέων, ήσαν 
πραγματικά αξιόλογα και απέσπασαν 
τον θαυμασμό, όσων παρακολούθη
σαν την έκθεση, δείχνοντας έτσι μια 
άλλη πλευρά των αστυνομικών γεμά
τη ευαισθησία και καλλιτεχνική δη
μιουργία.

Αξίζει να αναφέρουμε τα ονόματα 
των αστυνομικών και φίλων του Ομί
λου, που πήραν μέρος στην έκθεση.

Υπ/μος Στέφανος ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Δοκ. 
υπ/μος Στυλιανός ΑΡΤΣΙΔΑΚΗΣ, 
ανθ/μος Αθανάσιος ΠΕΡΔΙΚΗΣ, 
αρχ/κες Ελένη ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ, Ανα
στάσιος ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Τίτος ΣΗ- 
ΦΑΚΗΣ, Μανόλης ΣΤΑΎΚΟΣ, και οι 
αστ/κες Διονύσης ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ, Στυ
λιανός ΚΑΠΕΛΟΣ, Διονύσιος ΛΙΒΙΕ- 
ΡΑΤΟΣ, Κων/νος ΛΥΜΠΕΡΗΣ, Τάσος 
ΞΕΠΑΠΑΔΕΑΣ, Δημήτρης ΣΤΕΦΑΝΑ- 
ΚΗΣ, Δημήτρης ΝΤΕΛΗΣ, Κων/νος 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ, Νικόλαος ΠΑ- 
ΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ.

Φίλοι του Ομίλου: Στράτος ΑΣΛΑ- 
ΝΙΔΗΣ, Στέλιος ΚΑΦΕΤΖΗΣ, Μηνάς 
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ, Γεώργιος ΜΑΡΚΕΑΣ, 
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ, Πέτρος ΠΕΤΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ, Ευγενία ΠΟΛΙΤΙΔΟΥ, Ιωάν
νης ΡΟΥΣΙΝΕΛΗΣ, Κική ΤΣΑΜΑΣΙ- 
ΡΟΥ, Ιωάννης ΤΣΙΤΣΟΣ, Βαγγέλης 
ΦΑΕΙΝΟΣ και Πελαγία ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ- 
ΠΑΣΧΟΥ.

Οι συνεχείς δραστηριότητες του 
Ο.Φ.Ε.Α. Δυτ. Αττικής, αναμφισβήτη
τα προβάλλουν το πολύμοχθο έργο 
των αστυνομικών και συμβάλλουν θε
τικά στη σύσφιγξη των σχέσεων 
πολίτη-αστυνομίας.



ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΟΥΡΑΝΟ»...

Ολοι μας, σχεδόν ξεχάσαμε την ασπρόμαυρη τηλε
όραση που, μέχρι πριν λίγα χρόνια μάζευε γύρω της την 
ελληνική οικογένεια. Σήμερα, κάτοχοι πια μιας έγχρω
μης και μέλη κάποιων βίντεο-κλαμπ της γειτονιάς μας, 
ακούμε όλο και πιο συχνά να γίνονται συζητήσεις και 
να παίρνονται αποφάσεις για μια νέα τεχνολογική εξέ
λιξη. Για την δορυφορική τηλεόραση που σε λίγο και
ρό θα είναι ένα κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Πό
σο θα μας κοστίσει αυτή η αλλαγή; Τι καινούργιο θα μας 
προσφέρει; Θα μπορούν όλες οι ελληνικές πόλεις να 
«βλέπουν» προγράμματα δορυφορικής τηλεόρασης;

Μόλις πριν 20 χρόνια η Ελλάδα μπήκε στον κόσμο της 
τηλεόρασης, ένα κόσμο τότε ασπρόμαυρο, που μας άνοι
γε νέους ορίζοντες στην ενημέρωση και την ψυχαγω
γία. Το ραδιόφωνο παραμερίστηκε και τα σπίτια άρχι
σαν να γεμίζουν μαγικά κουτιά. Πριν όμως προλάβου
με να συνηθίσουμε τη νέα πραγματικότητα, άρχισε η 
εισβολή στην αγορά της έγχρωμης τηλεόρασης. Κανέ
νας μας δεν μπόρεσε να μείνει αδιάφορος στη μαγεία 
των χρωμάτων. Σιγά-σιγά στην αρχή, γιατί οι τιμές ήταν 
ψηλές για το βαλάντιο του μέσου Έλληνα, φτάσαμε σή
μερα να έχουμε αποκτήσει οι περισσότεροι το χρωμα
τιστό πια μαγικό κουτί, «παρέα» μ’ ένα βίντεο. Και να 
που έρχεται κάτι καινούργιο να μας απασχολήσει και 
γιατί όχι να μας δελεάσει: τηλεοπτικά προγράμματα απ’ 
το διάστημα Η εποχή της δορυφορικής τηλεόρασης ξε
κινά και για την Ελλάδα.

Η Ευρώπη έχει ήδη συμπληρώσει 25 χρόνια στον το
μέα των τηλεπικοινωνιακών δορυφόρων και σήμερα δια
θέτει περίπου δέκα, οι οποίοι βρίσκονται σε σταθερή 
τροχιά γύρω από την γη. Ο κάθε δορυφόρος έχει δικά 
του τηλεοπτικά κανάλια που εκπέμπτουν προγράμματα 
ενημερωτικά ψυχαγωγικά (ταινίες, μουσικά κλιπ) δελτία 
ειδήσεων απ’ όλο τον κόσμο, κλπ. Τα προγράμματα που 
«βλέπει» κυρίως η Κεντρική Ευρώπη προέρχονται από 
τη Γαλλία, την Αγγλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπα
νία, το Λουξεμβούργο, την Ελβετία, από την ΕΣΣΔ και 
τις ΗΠΑ και ακόμα από Περσία, Τουρκία και Ισραήλ. Ο 
διαστημικός τηλεοπτικός πλουραλισμός έρχεται να προ
στεθεί στα επίγεια κρατικά ή ιδιωτικά προγράμματα.

Στην Αθήνα είδαμε τις πρώτες δορυφορικές κεραίες 
σε ταράτσες πολυκατοικιών με την μορφή κάτι τερά
στιων κατόπτρων ενώ στη Θεσσαλονίκη, στις αρχές του 
Σεπτέμβρη, τοποθετήθηκε ένα «πιάτο» 3,5 μέτρων πε
ρίπου από την ΕΡΤ. Ο κρατικός σταθμός φιλοδοξεί να 
καλύψει μέσα στους επόμενους μήνες με σταθμούς ανα
μετάδοσης αρκετές ελληνικές πόλεις (Κέρκυρα, Γιάννε- 
να, Κομοτηνή, Φλώρινα, Ρόδο, Ηράκλειο). Το πρόβλη
μα που έχει παρουσιασθεί είναι ότι για τη καλή λήψη 
των δορυφορικών προγραμμάτων απαιτούνται ειδικές 
παραβολικές κεραίες σε συνδυασμό με μια σειρά μηχα
νημάτων. Αυτό σημαίνει, ότι το κόστος, που στην ανώ
τερη τιμή του θα φθάσει τα 30 εκατ, θα εξαρτηθεί και 
από την ισχύ του πομπού. Η Ελλάδα μειονεκτεί σε σχέ
ση με τις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες, επειδή-η γεω
γραφική της θέση στο νοτιοαναλιτικό άκρο της Ευρώ
πης την υποχρεώνει να χρησιμοποιήσει μεγαλύτερο μέ

γεθος παραβολικής κεραίας, άρα και πιο δαπανηρό. Αν 
δεν συμβεί αυτό, τότε το τηλεοπτικό σήμα που θα λαμ- 
βάνεται θα είναι ασθενέστατο και έτσι δεν θα μπορού
με να έχουμε μια σωστή δορυφορική εικόνα.

Ένα άλλο ειδικώτερο πρόβλημα, που θα πρέπει να 
αντιμετωπισθεί, είναι ότι οι κοινές κεραίες δεν θα μπο
ρούν να εξυπηρετήσουν τις αναμεταδόσεις, επειδή θα 
χρειασθούν κάποια πρόσθετα μηχανήματα για να μπο
ρέσουν να «πιάσουν» τα νέα κανάλια. Δηλαδή, αν πρό
κειται για κεντρική κεραία θα χρειαστεί ένας επιπλέον 
ενισχυτής για κάθε δορυφορικό κανάλι ενώ αν πρόκει
ται για ατομική κεραία θα χρειασθεί πρόσθετο «κομμά
τι» σαν μεικτής. Τα νούμερα που ακούγονται για το κό
στος αυτών των μετατροπών κυμαίνονται από 
1000-10.000 δραχμές για κάθε ελληνική οικογένεια.

Ας δούμε όμως, ποια κανάλια θα μπορέσουμε να πα
ρακολουθήσουμε σ’ αυτή την πρώτη φάση της δορυφο- 
ρικής μας ζωής. Το αμερικανικό CNN που μεταδίδει μό
νο ειδήσεις και διαφημίσεις, τα βρεττανικά SK Υ 
C H A N N E L  και SUPER CHANNEL με ποικίλο πρόγραμ
μα, το γειτονικό μας ιταλικό κανάλι της RAI και το γαλ
λικό TV.5

Πάντα, κάθε τι καινούργιο προκαλεί συζητήσεις, σχό
λια, διαφωνίες και, φυσικά, ερωτήματα που πρέπει να

770



απαντηθούν. Κάποια απ’ αυτά θεωρούνται «καυτά» και 
θα τα αναφέρουμε σε συντομία:

α) πότε θα έχει τη δυνατότητα όλη η Ελλάδα να πα
ρακολουθεί δορυφορικά προγράμματα; Όπως ανα
φέρθηκε και παραπάνω, στην πρώτη φάση λειτουρ
γίας της δορυφορικής τηλεόρασης, δέκα περίπου ελ
ληνικές πόλεις θα αποκτήσουν αναμεταδότη. Η 
εξήγηση είναι απλή, γιατί: πρώτον, για να αποκτήσουν 
όλοι οι Έλληνες «ουρανοκατέβατα» κανάλια, θα 
χρειασθούν περίπου δυο χιλιάδες αναμεταδότες, δη
λαδή ενα κόστος που δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί 
από την αρχή. Και δεύτερον, το αρχικό αυτό στάδιο 
χαρακτηρίζεται πειραματικό για ενα χρόνο, έτσι ώστε 
να εκτιμηθεί μέσα σ’αυτό το διάστημα η επιτυχία ή οχι 
της «παρουσίας» της δορυφορικής τηλεόρασης. Λίγη 
υπομονή, λοιπόν, ως τότε.
β) Με την δορυφορική τηλεόραση θα έχουμε 4-5 κα
νάλια που είναι ολα ξενόγλωσσα, δηλαδή αγγλικά, 
γαλλικά, ιταλικά κ.λπ. Αν λοιπόν, δεν ξέρουμε κάποια 
ξένη γλώσσα δεν θα μπορούμε να παρακολουθήσου
με τα δορυφορικά προγράμματα έστω κι αν ξεπερα- 
στεί το οικονομικό μέρος για την απόκτηση δορυφο
ρικής λήψης. Πιθανότατα, θα πρέπει να περιμένουμε 
σε κάποια μελλοντική στιγμή να λυθεί το θέμα με την 
μεταγλώττιση ή τη χρήση υποτίτλων στα Ελληνικά, 
γ) Τα ξένα κανάλια μεταδίδουν διαφημίσεις για διά
φορα προϊόντα που υπάρχουν ή οχι στην ελληνική 
αγορά. Τι επιρροή θα ασκήσουν στον Έλληνα τηλε
θεατή και πως θα προστατευθούν τα εγχώρια προϊόν
τα, για τα οποία τόσες προσπάθειες έχουν γίνει τα 
τελευταία χρόνια, όσο αφορά την βελτίωση της «ει
κόνας» τους και την προτίμηση τους απο τον Έλλη
να καταναλωτή.
δ) Πρέπει να αναφερθεί ακόμα, οτι τα «ουράνια» τη
λεοπτικά προγράμματα έχουν κι αυτά τις ατέλειες 
τους, δεν θα είναι δηλαδή τόσο διαφορετικά από τα 
εγχώρια για τα οποία διαμαρτυρόμαστε συχνά. Ας μην 
υπάρχει η αυταπάτη, ότι κάθε τι ξένο είναι οπωσδή
ποτε και καλό.
ε) Πολλοί πιστεύουν οτι από τεχνικής πλευράς, θεω
ρείται σωστότερη η λύση τηςκαλωδιακήςτηλεόρασης 
για τη μετάδοση των δορυφορικών προγραμμάτων και 
όχι μέσω των ερτζιανών, όπως γίνεται αυτή τη στιγ
μή στην Ελλάδα. Με την καλωδίωση των μεγάλων πό
λεων θα έμεναν ελεύθερες συχνότητες και για την κά
λυψη της υπόλοιπης Ελλάδας ενω με τον 
κατάλληλο σχεδίασμά θα υπάρχει η δυνατότητα στο 
μέλλον για την εξυπηρέτηση όλου του τομέα των επι
κοινωνιών: από τηλέφωνα μέχρι teletext και τράπεζες. 
Από την άλλη όμως η καλωδίωση είναι χρονοβόρα 
(απαιτείται σκάψιμο) και πολυέξοδη. Θα μπορέσουμε, 
λοιπόν, να ακολουθήσουμε τα Ευρωπαϊκά στάνταρντ; 
στ) Κάποιοι μιλάνε για αλλοίωση της πολιτιστικής μας 
ταυτότητας ενώ τους αντικρούουν οι υποστηρικτές 
του πλουραλισμού. Ο χρόνος θα αποδείξει ποιοι εί
χαν δίκιο. Τι θα γίνει όμως με τη συμμετοχή μας στους 
ευρωπαϊκούς δορυφόρους και την παραγωγή ελληνι
κών δορυφορικών προγραμμάτων; Θα δώσουμε το 
«ζωντανό» μας στίγμα στον υπόλοιπο κόσμο και μια 
νέα μορφή επαφής στους ομογενείς με την πατρίδα; 
ζ) Όσο για την αισθητική εικόνα, που θα παρουσιά
ζουν οι πόλεις με τα «πιάτα» που θα είναι σπαρμένα 
εδώ κι εκεί, τι να πει κανείς. Ας γίνει μια προσπάθεια 
να περισωθεί ό,τι έχει απομείνει ακόμα.

Παρ’ όλα αυτά, δεν χρειάζεται να είμαστε άκρως κα- 
χύποπτοι και αρνητικοί σ’ αυτό τον καινούργιο τρόπο 
ζωής και πληροφόρησης που μας προσφέρεται με τον 
ερχομό της δορυφορικής τηλεόρασης. Η πολιτεία νομι
μοποίησε την ύπαρξή της δίνοντας το δικαίωμα της επι
λογής στους πολίτες να συμμετέχουν ή όχι. Και αυτό 
είναι το σημαντικό. Έτσι κι αλλιώς, το θέμα του κόστους, 
τουλάχιστον, ξεπεράστηκε και σε άλλες περιπτώσεις, 
όπως π.χ. ήταν η απόκτηση έγχρωμης τηλεόρασης ή βίν
τεο. Εξ’ άλλου η ΕΡΤ ανακοίνωσε ότι θα ενταχθεί στο 
δορυφόρο UTELSAT 2, νοικιάζοντας ένα αναμεταδότη, 
που θα αρχίσει να λειτουργεί το 1990. Με αυτό τον τρό
πο έχουμε τη δυνατότητα μιας πιο οικονομικής λύσης 
εφ’ όσον η λήψη της εικόνας δεν θα είναι ιδιαίτερα δα
πανηρή. Τα προγράμματα του δορυφόρου αυτού, που 
θα εκπέμπει σε 24ωρη βάση, είναι κυρίώς εκείνα που αν
ταλλάσσουν μεταξύ τους οι χώρες της EYROVISION κα
θώς και ειδήσεις απ’ όλο τον κόσμο.

Ένα άλλο σημαντικό βήμα, που αφορά την ύπαρξη 
της δορυφορικής τηλεόρασης, είναι η απόφαση της Ευ
ρωπαϊκής Κοινότητας να προχωρήσει στη λήψη μέτρων 
για την προστασία των πολιτών των χωρών-μελών. Τα 
μέτρα αυτά θα έχουν τέσσερις βασικές κατευθύνσεις. 
Πρώτον, θα υιοθετηθούν κανόνες δεοντολογίας σε ό,τι 
αφορά τα προγράμματα και τις διαφημίσεις που θα προ
βάλλονται από τους δορυφόρους. Δεύτερον, θα διασφα
λίζεται η ελευθερία έκφρασης. Τρίτον, θα κατοχυρώνε
ται η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας. Και τέλος, 
θα ληφθούν μέτρα που θα εμποδίσουν την τηλεόραση 
να γίνει ένα απόλυτα συγκεντρωτικό μέσο πληροφόρη
σης που θα βάλει στο περιθώριο τις διάφορες μορφές 
του τύπου (εφημερίδες, περιοδικά).

Ό ,τι όμως κι αν έχουμε να πούμε και είναι σίγουρο 
ότι θα ειπωθούν πολλά ακόμη, η δορυφορική τηλεόρα
ση είναι πια η νέα πραγματικότητα στο χώρο της πλη
ροφόρησης και της ψυχαγωγίας. Οι όποιες προβλέψεις, 
σοβαρές ή μη, υπεύθυνες ή μη, αισιόδοξες ή όχι, ακόμα 
και κακόπιστες, δεν μπορούν να αποτρέψουν την εξέλι
ξη. Και αυτό γιατί η εξέλιξη στηρίζεται στη διάθεση του 
ανθρώπου να προχωράει μπροστά αναζητώντας πάντα 
τα νέα εκείνα στοιχεία που θα βελτιώσουν τη ζωή του, 
που θα γεμίσουν πιο δημιουργικά την καθημερινότητά 
του.

Επιμέλεια: Μαρία Πίσχου
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vea της

ΙΡΑ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς 
Ένωσης Αστυνομικών, ξεκινώντας 
από τη σκέψη ότι η φωτογραφία ε ί
ναι ένα ωραίο χόμπυ. ότι είναι ένα 
μέσο επικοινωνίας και δίνει τη δυνα
τότητα να αποθανατίσουμε ανεπα
νάληπτα στιγμιότυπα της ζωής μας. 
αποφάσισε να προκηρύξει διαγωνι
σμό φωτογραφίας μεταξύ των με
λών της με χρηματικά βραβεία για 
τους τρεις πρώτους, με βραβεία 
επαίνους για τον 4ο και 5ο και δι
πλώματα συμμετοχής για όλα τα 
μέλη που θα συμμετάσχουν στον 
διαγωνισμό:

■ S H B D H i B D H a K f l M S B B H B B S B B B H H E B I

2. Να σταλεί ΜΙΑ φωτογοαφία, ΕΓ
ΧΡΩΜΗ.

3. Οι διαστάσεις της φωτογραφίας 
πρέπει να είναι 24 X 30 εκατ. ή 
20 X 25 εκατ.

4. Το θέμα της φωτογραφίας πρέ
πει να έχει σχέση με την Αστυνομία.

5. Πίσω από την φωτογραφία που 
θα σταλεί θα πρέπει να επικολληθεί 
αυτοκόλλητο χαρτί, στο οποίο θα 
γραφούν πριν ετικολληθεί. τα στοι
χεία ταυτότητας του συμμετέχον
τας. δηλαδή: Ονοματεπώνυμο, πα
τρώνυμο. διεύθυνση κατοικίας ή 
υπηρεσία που υπηρετεί, αριθ. τηλε
φώνου και η λεΓάντα της φωτογρα

φίας.
6. Η Δ.Ε.Α. δ ιατηρείτο δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσει τις φωτογραφίες, 
που θα σταλούν, ελεύθερα, να τις 
δημοσιεύσει στα περιοδικά «Αστυ
νομική Επιθεώρηση» και «ΝΕΑ της 
ΙΡΑ» ή στο ετήσιο ημερολόγιο της 
Ι.Ρ.Α.. χωρίς κανένα περιορισμό ή 
υποχρέωση.

7. Η φωτογραφία να περιέλθει στα 
Γραφεία του Εθνικού Τμήματος. 
Ικτίνου 2 -  5ος όροφος, μέχρι της 
13ης ώρας της 10ης Μαΐου 1989.

Στο επόμενο τεύχος θα δημο- 
σιευθούν τα ονόματα της Επιτροπής 
και νεώτερα για το διαγωνισμό.

1ο Χρηματικό βραβείο . 50.000 
δραχμών απ' το περιοδικό «Αστυνο
μική Επιθεώρηση».

2ο Χρηματικό βραβείο 30.000 
δραχμών απ' το Εθνικό Τμήμα της 
Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών.

3ο Χρηματικό βραβείο 20.000 
δραχμών απ' την εταιρεία «Kodak».

Τα δύο βραβεία Επαίνων συν
οδεύονται από επίχρυσο αγαλματί- 
διο του Ναού του Απόλλωνα των 
Δελφών σε βάση από όνυχα, ενώ 
στους τρεις πρώτους νικητές, ο 
αστυφύλακας -  ζωγράφος -  Διον. 
Ζαβερδινός, θα προσφέρει από ένα 
ζωγραφικό πίνακα.

Επιτροπή από ειδικούς εμπειρο
γνώμονες θα κρίνει και θα ξεχωρίσει 
τις πρώτες πέντε (5) καλύτερες φω
τογραφίες. Το Δ.Σ. του Εθνικού 
Τμήματος της ΙΡΑ για τη δικαιότερη 
κρίση αποφάσισε να εξαιρέσει από 
το διαγωνισμό τους εργαζόμενους 
στα φωτογραφικά συνεργεία της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
1. Η φωτογραφία να ληφθεί από το 

μέλος της Ένωσης.

Σε παρόμοιο διαγωνισμό φωτογρα
φίας της Ι.Ρ.Α., το 1986, στην Αδελαΐ- 
δα της Αυστραλίας, ο Graham Morrell 
πήρε το πρώτο βραβείο.
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ΑΥΤΟΚΙΝΗΤη £ λ £ .  .

Φροντίζοντας 
την μπαταρία, 

γλιτώνετε 
τους μπελάδες

Σε καλοκαιρινές και φθινο
πωρινές θερμοκρασίες, η μπα
ταρία λε ιτουργεί σωστά, έχει 
πλήρη ισχύ, γυρ ίζει γρήγορα τη 
μηχανή κι έτσ ι το αυτοκίνητο 
παίρνει μπροστά εύκολα. Ό σο 
όμως πέφτει η θερμοκρασία, 
τόσο ασθενέστερη γ ίνετα ι η 
μπαταρία, όλο και συχνότερα 
«αρνείται» να λειτουργήσει.

Πολλές φορές το λάθος δεν 
είνα ι δικό της. Γιατί, μπορεί να 
είνα ι φθαρμένη, πολυχρησιμο- 
ποιημένη και να χρειάζετα ι α
ντικατάσταση. Υπάρχουν όμως 
και περιπτώσεις, που διάφορα 
συμπτώματα φθοράς της μπα
ταρίας είνα ι απλώς ο τρόπος 
της για να πει: «Έ λεγξέ με. Ορ
γανικά είμα ι εντάξει αλλά δεν 
μπορώ να δουλέψω χωρίς κα
τάλληλη τροφή και αποτελε
σματικά συστήματα υποστήρι
ξης». Αν|τοβεντιλατέρ-( ανεμιστή
ρας) του αυτοκινήτου γυρίζει

αργά, τα φώτα είνα ι λίγο θαμπά 
ή τα φλας δεν αναβοσβήνουν 
πια γρήγορα, το π ιθανότερο ε ί
ναι ό τι χρειάζετα ι τέντωμα ή 
αλλαγή ο ιμάντας του αλτενέι- 
τορ (γεννήτριας).

Αν ο ιμάντας δεν είνα ι τ ε 
ντωμένος καλά, το αλτενέιτορ  
δεν φορτίζει επαρκώς την μπα
ταρία, που σταδιακά χάνει την 
ισχύ της. Ακόμα και μια και
νούργια μπαταρία, δεν κρατάει 
πολύ αν φ ορτίζετα ι ανεπαρκώς.

Ο φθαρμένος, ξεφτισμένος 
ή λείος από την τριβή ιμάντας, 
θέλει αντικατάσταση. Μην 
προσπαθήσετε να κάνετε ο ικο
νομία χρησιμοποιώντας παλιό 
ιμάντα.

Το επόμενο πράγμα που θα 
πρέπει να ελέγξετε  είνα ι η κα
τάσταση των επαφών της μπα
ταρίας.

Η σκουριά και τα στρώματα 
σκόνης ή λαδιού ανάμεσα

στους πόλους της^ μπαταρίας 
και τους συνδέσμους των κα
λωδίων, μπορεί να μην φαίνο
νται. Οι επαφές μπορεί να μοιά
ζουν καθαρές τη στιγμή που 
στρώματα σκόνης στους πό
λους και τους συνδέσμους ε 
μποδίζουν την παροχή ρεύμα
τος από την μπαταρία στη μίζα 
και από το αλτενέιτορ  στην 
μπαταρία. Μην αρκείστε μόνο 
σε οπτικό έλεγχο της μπατα
ρίας.

Αποσυνδέστε τα καλώδιά 
της. Βουτήξτε τον αρνητικό και 
θετικό πόλο της καθώς και τους 
συνδέσμους των καλωδίων σε 
αραιό διάλυμα μαγειρικής σό
δας και νερού. Προσοχή, μην 
αδειάσετε το διάλυμα στις έξι 
τρύπες της μπαταρίας, γ ιατί 
εξουδετερώ νετα ι το οξύ της. 
Τα ξεχαρβαλωμένα καλώδια και 
οι χαλαροί σύνδεσμοι, πρέπει 
να αντικατασταθούν.

Μετά το καθάρισμα και στέ- 
γνωμά τους, πόλοι και σύνδε
σμοι πρέπει να τρ ιφ τούν με ε ι
δικό καθοριστικό, ή συρμάτινο 
σφουγγάρι και στην ανάγκη με 
γυαλόχαρτο. Επανατοποθετή- 
στε κατόπιν τους συνδέσμους 
και σφίξτε τους, προσέχοντας 
να μην λυγίσετε τους πόλους 
της μπαταρίας.

Ελέγξτε τη στάθμη του ηλε
κτρολύτη και αν ε ίνα ι μ ικρότε
ρη από το κανονικό, προσθέστε 
το απαραίτητο απεσταγμένο 
νερό. (Μην καπνίζετε κοντά σε 
ανοικτή μπαταρία. Τα αέρια 
μπορεί να εκραγούν).

Με καθαρές και σφικτές τις 
ενώσεις της μπαταρίας, σωστή 
ποσότητα ηλεκτρολύτη και αλ
τενέιτορ  που φορτίζει κανονι
κά, το αυτοκίνητο ξεκινά εύκο
λα και γρήγορα.

Δείχνοντας σήμερα λίγη 
προνοητικότητα, αποφεύγετε 
πολλά μελλοντικά προβλήματα.

Γλιτώστε από χειμω νιάτι
κους μπελάδες, ελέγχοντας 
έγκαιρα την μπαταρία σας.
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Αντώνιος Γιαννάκης
Η μαγεία των χρωμάτων και της φύσης 

κυριαρχούν στις ελαιογραφίες του.

Οι καθημερινές ευθύνες -  πολ
λές ποίκιλλες και σοβαρές για τον 
Αντώνιο Γιαννάκη, αστυκτην'ιατρο -  
αστυνομικό υποδ/ντή, της Αγορα
νομίας Αθηνών -  είναι ταυτόχρονα 
απόλυτα δικαιολογημένες. Υπαγο
ρεύονται από αυτό το ίδιο το αντι
κείμενο της δουλειάς, το σχετικό με 
την προστασία της δημόσιας υγείας 
και των συμφερόντων του κατανα
λωτή από αισχροκέρδειες και κακή 
ποιότητα τροφίμων. Οι ελεύθερες 
ώρες του σχετίζονται άμεσα και με 
την τέχνη, αφού διαγράφει, από 
καιρό τώρα, πολύ επιτυχημένη τρο
χιά στο εικαστικό στερέωμα. Παράλ
ληλα έχει σπουδάσει μουσική (κι
θάρα -  αρμόνιο).

Γεννήθηκε το 1948 στην Ελασ
σόνα Λάρισας. Πτυχιούχος της 
Κτηνιατρικής Σχολής του Πανεπι
στημίου υπηρετεί σε αγορανομικές 
υπηρεσίες με την ιδιότητα του 
αστυκτηνίατρου. Η τέχνη τον προσ
ελκύει έντονα από νωρίς. Αποκτά 
γνώσεις στην κιθάρα και το αρμόνιο 
σπουδάζοντάς τα και αρχίζει να 
καταπιάνεται σοβαρά με τη ζωγρα
φική. Το 1984 παρουσιάζει για πρώτη 
φορά δουλειά του στη Δημοτικό 
θέατρο Κέρκυρας, σε ομαδική έκ
θεση επιστημόνων — καλλιτεχνών.

Δύο χρόνια αργότερα το 1986, εκ
θέτει σε ατομική έκθεση στο Δημο
τικό θέατρο Πειραιά, 45 πίνακές του. 
Παίρνει ακόμα μέρος σε ομαδική 
έκθεση στον «Παρνασσό» και στη 
γκαλερί «ΕΙ Greco».

Το 1987 συμμετέχει σε ομαδική 
έκθεση έργων ζωγραφικής αστυνο
μικών -  καλλιτεχνών στο Αιγάλεω 
και τον ίδιο χρόνο σε αντίστοιχη έκ
θεση στον «Παρνασσό».

Έργο του υπάρχει και στη Δημο
τική Πινακοθήκη Πειραιά.

Ζωγραφίζει θαλασσογραφίες, το
πία ελληνικά και ξένα και λουλούδια 
(ελαιογραφίες πάνω σε μουσαμά). 
Τα έργα του χαρακτηρίζει πιστότητα 
στην απόδοση κάθε φυσικής λεπτο

μέρειας συνδυασμένη με απόλυτη 
χρωματική ευαισθησία. Αδιάψευ
στος μάρτυρας, το χαρακτηριστικό 
δείγμα της δουλειάς του που παρα
θέτουμε.
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ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ
ΑΓΑΠΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Με σχετική καθυστέρηση -  λόγω 
καλοκαιρινών διακοπών -  έφθασε 
στο περιοδικό μας η αλληλογραφία 
του Αυγοϋστου, όταν είχε ήδη ολο
κληρωθεί και παραδοθε’ι η ύλη όλων 
σχεδόν των τευχών του φθινοπώ
ρου.

Από τα σημαντικότερα γράμματα 
που λάβαμε ήταν η εμπεριστατω
μένη ενημέρωση -  διόρθωση, στο 
αφιέρωμά μας για της «Σκιάθου τις 
ακρογιαλιές», τεύχος Ιουνίου 1988 
σελίδα 415. Ευχαριστούμε θερμά 
τους συναδέλφους του Αστυνομι
κού Τμήματος Σκιάθου που επιμε- 
λήθηκαν το κείμενο και μας το 
έστειλαν όσο πιο γρήγορα μπορού
σαν, ώστε να αποκαταστήσουμε -  
διορθώνοντας τα λάθη και τις παρα
λείψεις -  την σωστή ενημέρωση 
προς τους αναγνώστες μας. Ζη
τούμε συγνώμη από τους τελευ
ταίους και σπεύδουμε με τη σειρά 
μας να δημοσιεύσουμε -  έστω και με 
τη γνωστή καθυστέρηση το κείμενο 
του Α.Τ. Σκιάθου, υπενθυμίζοντας 
ότι, για πολλούς, οι διακοπές δεν τέ- 
λειωσαν, ή μπορούν να γίνουν και 
άλλη εποχή, στο γραφικό νησί του 
Παπαδιαμάντη.

Για όσους κάνουν συλλογή τουρι
στικών αφιερωμάτων και έχουν το 
τεύχος Ιουνίου της Α.Ε., ας ανατρέ
ξουν στη σελίδα 415, «Στις Σκιάθου

τις ακρογιαλιές», και ας αντικατα
στήσουν με τα σωστά στοιχεία και με 
την ακόλουθη σειρά, τον επίλογο 
του κειμένου:

Πού θα μείνετε: Αρκετά ξενοδο
χεία υπάρχουν στο νησί: Στις Κου
κουναριές: «Σκιάθος Παλλάς» (τηλ. 
22.529), «Ξενία» (τηλ. 22.042), στις 
Αχλαδιές: «Εσπερίδες» (τηλ.
22.700), «Μπελβεντέρε» (τηλ. 
22.808), στην Καναπίτσα: «Νόστος 
Μπαγκαλόους» (τηλ. 22.520), στην 
Αγία Παρασκευή: «Άρκο» (τηλ.
49.377), στον Τρούλλο: «Κοράλι 
(τηλ. 49.212), στη Μεγάλη Άμμο: 
«Λαλάρια» (τηλ. 22.900), στην πόλη 
της Σκιάθου: «Αλκυών» (τηλ.
22.981), «Μόρφω» (τηλ. 22.648), 
«Σπίτι του Θύμη» (τηλ. 22.817), «Σαν 
Ρέμο» (τηλ. 22.078), «Πούντα» (τηλ. 
21.800) κ.λπ.

Υπάρχουν επίσης και δύο (2) Κάμ
πινγκ: «Κολλιός» (τηλ. 49.249) και 
«Ασέληνος» (49.312) και αρκετά 
ενοικιαζόμενα δωμάτια. (Σύλλογος 
Ιδιοκτητών Ενοικιαζομένων Δωμα
τίων τηλ.: 22.923).

Χρήσιμα τηλέφωνα: (χαρακτηρι
στικός τηλ. 0427). Αστυνομία: 
21.111, 21.740 -  ΟΤΕ: 22.399 και 
22.099 Λιμεναρχείο: 22.017 -  Ολυμ
πιακή: 22.229 και 22.049 Δημαρχείο: 
22.022 -  Κέντρο Υγείας: 21.201 και 
22.222

Πού θα κάνετε μπάνιο: Στις Κου
κουναριές, Βρωμόλιμνο, Κολλιό, 
Τρούλλο, Καναπίτσα, Μεγάλη Άμμο, 
Ξάνεμο, Ασέληνο, Αγία Παρασκευή, 
Αγία Ελένη και στο νησί Τσουγκριά.
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Τεράστια χασισοφυτεία, από τις 
μεγαλύτερες όμοιες «καλλιέρ
γειες» στη χώρα μας τα τελευταία 
χρόνια, ανακάλυψαν αστυνομικοί 
του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών 
του Τμήματος Ασφαλείας Πατρών. 
Πρόκειται για δύο στρέμματα φυτε
μένα με 1.015 δενδρύλλια ινδικής 
κάνναβης, ύψους 3 μέτρων, σε περι
οχή του χωριού Πρυνάρι Ηλείας. Αν 
οι «καλλιεργητές» ολοκλήρωναν το 
έργο τους, το κέρδος τους θα 
έφθανε τα 50 εκατομμύρια δραχμές.

Στην Ασφάλεια Πατρών οι πληρο
φορίες που έφθασαν — και δεν άρ
γησαν να διασταυρωθούν -  ήταν 
σαφείς: Σε απόμακρη δασώδη ρεμα
τιά στο Πρυνάρι. τέσσερις ντόπιοι 
καλλιεργούσαν χασίς με πολύ προ
σεκτικό τρόπο. Οταν ο εντοπισμός 
της φυτείας ολοκληρώθηκε, άνδρες 
του Γραφείου Δίωξης Ναρκωτικών 
με ειδ ικές στολές και άλλοι δέκα 
αστυνομικοί από άλλα γραφεία του 
Τμήματος, έφθασαν -  πεζοπορών
τας δύο χιλιόμετρα -  στη ρεματιά. 
Όπως διαπίστωσαν, οι «καλλιεργη
τές» είχαν καθαρίσει από δασώδη 
έκταση χώρο δύο στρεμμάτων, τον 
είχαν περιφράξει με συρματόπλε
γμα και είχαν εγκαταστήσει εκεί την 
«επιχείρησή» τους. Στο ένα άκρο 
του χωραφιού υπήρχε σκηνή με 
ρούχα, τρόφιμα, είδη καθαριότητας, 
κλινοσκεπάσματα, μια καραμπίνα με 
φυσίγγια και σημαίες από κόκκινο 
πανί για να κάνουν προειδοποιητικά 
σινιάλα μεταξύ τους από μακριά. Το 
πότισμα γινόταν με αντλίες υψηλής 
πίεσης και λάστιχο συνδεόμενο με 
κοντινό ποτάμι. Όσο για τη φύλαξη 
του χώρου την είχαν αναλάβει -  με 
βάρδειες όλο το 24ωρο — οι ίδιοι οι 
ιδιοκτήτες.

Την ώρα της εφόδου «φρουρός» 
της ήταν ο Αριστείδης Πάσσος από 
τη Βαρθαρίνα Ηλείας που αντιλή- 
φθηκε τους αστυνομικούς και 
έσπευσε να εξαφανιστεί, εγκατα- 
λείποντας στη σκηνή την καραμπίνα 
του και μερικά βιβλία που διάβαζε 
για να περνά την ώρα του. Λίγο αρ
γότερα κι ενώ είχε αποκαλυφθεί σ' 
όλο της το «μεγαλείο» η φυτεία, οι 
αστυνομικοί συνέλαβαν στο χωριό 
τους υπόλοιπους τρεις της σπείρας 
που στην αρχή αρνήθηκαν οποιαδή-
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ποτέ ανάμειξη αλλά ανακρινόμενοι 
ομολόγησαν την πράξη τους. Πρό
κειται για τ' αδέλφια Νικόλαο και 
Διονύσιο Γεωργόπουλο 47 και 41 
χρόνων αντίστοιχα, από τα Άγναντα 
και τον 34χρονο συγχωριανό τους 
Ανδρέα Φράγκο.

Μέχρι τις 8 το ίδιο βράδυ οι αστυ
νομικοί ξερίζωναν τα δενδρύλλια 
που σε 20 περίπου μέρες θα ήταν 
έτοιμα για συγκομιδή και επεξεργα
σία. Στη συνέχεια τα μετέφεραν με 
φορτηγό στην Πάτρα, έξω από την 
Αστυνομική Διεύθυνση και τα κατα
μέτρησαν μπροστά στα έκπληκτα 
βλέμματα των περαστικών, για να 
περιληφθούν στη δικογραφία και να 
καταστραφούν.

Σύμφωνα με υπολογισμούς της 
Αστυνομίας τα δενδρύλλια θα έδι
ναν 100 κιλά χασίς που θα διοχε
τευόταν στην «αγορά» με τις γνω
στές κοινωνικά συνέπειες σε βάρος 
κυρίως της νεολαίας μας. Παράλ
ληλα οι τέσσερις επιτήδειοι είχαν 
εξασφαλίσει ένα μέσο εύκολου 
πλουτισμού αδιαφορώντας για τα 
υπόλοιπα. Οπως αποδείχτηκε ο Αν- 
δρέας Φράγκος είχε συλληφθεί δύο 
ακόμα φορές για εμπορία ναρκωτι
κών, στο παρελθόν.

Και μια που βρισκόμαστε στην 
Ηλεία, συνελήφθη από αστυνομι
κούς του Γραφείου Δίωξης Ναρκω
τικών του Τμήματος Ασφαλείας Πα
τρών ο 45χρονος αγρότης Λύσαν
δρος Μποντζολής από τα Τσιπιανά 
Ηλείας γιατί καλλιεργούσε 11 δεν
δρύλλια ινδικής κάνναβης σε ορεινή 
περιοχή κοντά στο χωριό μέσα σε 
δικό του κτήμα. Το αξιοσημείωτο 
της υπόθεσης είναι πως -  όπως 
προέκυψε από την προανάκριση -  ο 
ίδιος δεν ήταν καν χρήστης χασίς.

ΠΟΡΟΣ

Δενδρύλλια ινδικής κάνναβης 
καλλιεργούσε 49χρονο ζευγάρι, οι:

Νίκος και Μαρία Λειβαδιώτη και ο 
ββχρονος πατέρας της Μαρίας, Μα
ρίνος Λιόσης, αγρότης, στη Δρυόπη 
Πόρου. Η αστυνομία πληροφορή- 
θηκε πως σε δύο κτήματα στον Πόρο 
καλλιεργούνταν χασισόδεντρα -  
στις θέσεις Βρύση Γεωργάκη και 
Κούρκουλα. Φθάνοντας στο σπίτι 
του «ύποπτου» ζευγαριού οι αστυ
νομικοί ρώτησαν «τι καλλιεργούν 
εκεί», και πήραν την απάντηση «λε
μόνια και πορτοκάλια». Τελικά η 
επιμονή των αστυνομικών απέφερε 
την απάντηση «και μερικά σπορά- 
κια». Επόμενο βήμα η «επιθεώρηση» 
από τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. των λε- 
μονοχώραφων που έκλειναν μέσα 
τους 13 δενδρύλλια χασίς το ένα και 
7 το άλλο. Όπως αποκάλυψε η Λει- 
βαδιώτη υπήρχαν άλλα 10 δενδοϋλ- 
λια που ο άντρας της τα ξερίζωσε 
γιατί ήταν... αρσενικά. Το ύψος των 
κατασχεθέντων δενδρυλλίων έφθα
νε τα 2.5 μέτρα.

ΙΚΑΡΙΑ

Στη δίωξη ναρκωτικών δίνουν με
γάλη σημασία οι αστυνομικές υπη
ρεσίες όλης της χώρας. Είναι ένας 
τομέας που αφορά τόσο την ηπει
ρωτική όσο και τη νησιωτική Ελλάδα. 
Ειδικά η τελευταία αντιμετωπίζει 
εντονότερα το πρόβλημα της διακί
νησης τους θερινούς μήνες με την 
ιδιαίτερα αυξημένη τουριστική κί
νηση. Τότε εντεΐνονται οι έρευνες 
από ειδικές δυνάμεις της Αστυνο
μίας αλλά και από το προσωπικό των 
τοπικών αστυνομικών τμημάτων ή 
σταθμών. Πρόσφατα, ύστερα από 
επίμονες προσπάθειες της Αστυνο
μίας ανακαλύφθηκαν 403 δενδρύλ
λια ινδικής κάνναβης στο Καρκινά- 
γρι Ικαρίας και συγκεκριμένα στις το
ποθεσίες: Καλού, Ποδίλια, Καψάλι 
και Κάλαμος. Στην «επιχείρηση -  
ανακάλυψη» των φυτειών συνεργά
στηκαν άνδρες της τοπικής αστυνο
μίας, αστυνομικοί της ειδικής υπη
ρεσίας δίωξης ναρκωτικών και πολί
τες που αγωνίζονται να κρατηθεί 
μακριά από το πανέμορφο νησί τους 
και τη νεολαία του ο «αργός θάνα
τος». Παράλληλα κινητοποιήθηκαν 
όλοι οι τοπικοί φορείς για να βοηθή
σουν στην εξάλειψη από την Ικαρία, 
κάθε ίχνους της σύγχρονης αυτής 
κοινωνικής μάστιγας.
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Επιτυχίες για τις αστυνομικές 
υπηρεσίες της Λέσβου, στη δίωξη 
παραβατών του νόμου. Σε διάστημα 
λιγότερο του ενός μηνός εντοπί
σθηκαν και συνελήφθησαν χασισο- 
καλλιεργητές στην Ερεσσό και το 
Μόλυβο και σπείρα ανήλικων διαρ
ρηκτών στη Μυτιλήνη. Συγκεκρι
μένα με συντονισμένες ενέργειες 
του Τμήματος Ασφαλείας Μυτιλή
νης πιάστηκαν δύο σπουδαστές, οι 
Μ. Κατιρτζόγλου 26 χρόνων και Ηλ. 
Λεκάκος 21 χρόνων για καλλιέργεια 
και χρήση χασίς. Ο πρώτος είχε φυ
τέψει και καλλιεργούσε στην αυλή 
του σπιτιού του στην Ερεσσό και 
στην όχθη γειτονικού ποταμού 4 
δενδρύλλια χασίς ύψους 1,80 μ., 
ενώ σε έρευνα που έγινε στο σπίτι 
του βρέθηκαν άλλα 8 δενδρύλλια 
μαδημένα. σπόροι και σύνεργα πο
τίσματος και χρήσης ινδικής κάννα
βης. Στο αγροτόσπιτό του, ο δεύτε
ρος (Λεκάκος) είχε επίσης κουτί με. 
σπόρους κι ένα μαδημένο δενδρύλ
λιο. Λίγες μέρες μετά τη σύλληψη 
των δύο νέων, η Ασφάλεια εξάρ
θρωσε σπείρα 4 νεαρών διαρρηκτών 
που είχε «ρημάξει» καταστήματα και 
τροχοφόρα σε διάφορες περιοχές 
του νησιού από τις 31/7/1988 -  
9/9/1988. Πρόκειται για τους: Σπ. 
Δουκέλη 18 χρόνων. Νεκτάριο Τσ., 
17 χρόνων. Κυριάκο Σ., 17 χρόνων 
και Γεώργιο Μπ., 16 χρόνων. Η αντί
στροφη. γι' αυτούς μέτρηση άρχισε 
όταν η «τετράδα” έκλεψε αυτοκί
νητο και ξεκίνησε από τη Μυτιλήνη 
για την Πέτρα, μέσα στη νύχτα. Εκεί 
διέρρηξαν πρατήριο βενζίνης, 
κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης και 
μικρό παντοπωλείο αφαιρώντας 
συνολικά ποσό γύρω στις 50.000 
δραχμές και είδη -  ηλεκτρικά και 
άλλα -  αξίας πάνω από 100.000 δρα
χμές. Στη συνέχεια για να φύγουν 
έκλεψαν μοτοποδήλατο που ο Κυ
ριάκος Σ.. χρησιμοποίησε για να πάει 
στη Στύψη και να... βρεθεί μπροστά 
σε φορτηγάκι. Προσπάθησε να το 
κινήσει αλλά απέτυχε προξενώντας 
του σημαντική βλάβη. Έτσι επέ
στρεψε στην Πέτρα και μαζί με τον 
Νεκτάριο Τσ.. πήγαν στην Καλλονή. 
Εκεί ο πρώτος διέρρηξε αγροτικό 
αυτοκίνητο χωρίς και πάλι να κατα
φέρει να το κινήσει και αναγκάστη-
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καν να φύγουν για τη Μυτιλήνη με 
αγοραίο αυτοκίνητο. Στόχος τους 
να επιθιβασθούν στο πρώτο πλοίο 
για την Αθήνα κάτι που δεν πέτυχαν 
γιατί οι αστυνομικοί τους περίμεναν 
και τους συνέλαβαν. Ομολόγησαν 
και άλλες κλοπές και διαρρήξεις 
καταστημάτων που είχαν διαπράξει 
τον Αύγουστο στην πρωτεύουσα 
του νησιού αλλά και σε άλλες περι
οχές του (Νεάπολη, Καλλονή κ.λ.π.) 
αποσπώντας ηλεκτρικά είδη, χρή
ματα,'μοτοποδήλατα κ.α. Τα κλοπι
μαία της πρόσφατης... συγκομιδής 
τους βρέθηκαν και επιστράφηκαν 
στους δικαιούχους, όπως επίσης 
βρέθηκαν επάνω στους δύο πρώ
τους -  από τους τέσσερις -  συλλη- 
φθέντες, 40.000 δραχμές. Τέλος, 
ύστερα από έγκαιρο εντοπισμό από 
Αστυνομικούς του Αστυνομικού 
Σταθμού Μόλυβου και ταχύτατη εν
έργεια του Τμήματος Ασφάλειας 
Μυτιλήνης και ανδρών της ομάδας 
δίωξης ναρκωτικών, συνελήφθησαν 
οι: Β. Ραγουζαρίδης 32 χρόνων και 
Αλεξάνδρα Λάγκε 24 χρόνων, ανα- 
τολικογερμανΐδα φίλη του, που εί
χαν νοικιάσει παλιό ερειπωμένο 
σπίτι στο Μόλυβο όπου καλλιεργού
σαν χασίς. Ο αιφνιδιασμός της 
αστυνομίας άφησε κυριολεκτικά 
άναυδους τους δύο νέους που ήταν 
και χρήστες και έφερε στο φως 25 
δενδρύλλια χασίς, φυτεμένα σε 
πλαστικά κύπελα και τοποθετημένα 
σε δύο ξύλινα τελάρα ροδάκινων, 
που βρίσκονταν στην αυλή, ενώ στο 
σπίτι υπήρχαν σύνεργα χρήσης.

ΑΡΓΟΛΙΔΑ

Από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφαλείας συνελήφθη στο Άργος ο 
26χρονος Δημήτρης Σιάννας αγρό
της από τον Παλιόπυργο γιατί είχε 
στην κατοχή του πέντε (5) κιλά χασίς 
τοποθετημένα μέσα σε εννιά γυά
λινα μπουκάλια κρασιού και κρυμ
μένα σε χαντάκι.

Αριστοτεχνικά συσκευασμένα, σε 
μικρά ταχυδρομικά δέματα, έφθα
ναν τα βιβλία στη Σητεία. Μέσα τους 
έκρυβαν το θάνατο με τη μορφή της 
κοκαΐνης που μέσω των δύο νεαρών 
Κολομβιανών Meza Gebalbos Sergio 
Maurigio και Molina Guillermo διοχε
τευόταν σε θύματα των ναρκωτικών. 
Τη συνέχεια εύκολα την φαντάζεται 
κανείς. Η εμπορία της κοκαΐνης 
απέφερε στους δύο συμπατριώτες 
άφθονα κέρδη που τους επέτρεπαν 
να περνούν κατά τη λαϊκή έκφραση 
«ζωή και κότα». Είχε περάσει ένας 
μήνας από τότε που οι Κολομβιανοί 
εγκαταστάθηκαν στη Σητεία, νοί
κιασαν βίλλα σε εξοχική τοποθεσία 
λίγο έξω από την πόλη και ζούσαν 
πλουσιοπάροχα. διασκεδάζοντας 
και ξοδεύοντας πολλά χρήματα. Η 
συμπεριφορά τους αυτή είχε κινήσει 
την περιέργεια και το ενδιαφέρον 
της τοπικής αστυνομίας που παρα
κολουθούσε διακριτικά τις κινήσεις 
τους. Τότε έφθασε στο Τελωνείο 
Πειραιά η πληροφορία πως: δύο Κο- 
λομθιανοί παραλαμβάνουν μέσω 
ταχυδρομείου, στη Σητεία. μικρά 
δέματα που περ ιέχουν- κρυμμένη -  
κοκαΐνη. Αμέσως διαβίβασαν την 
πληροφορία στο Τελωνείο Σητείας 
και η αναζήτηση της αλλοδαπής 
δυάδας άρχισε. Αστυνομικοί και Τε
λωνειακοί παρακολούθησαν μαζί 
τον Meza και τον είδαν να μπαίνει 
στο ταχυδρομείο και να παραλαμ- 
βάνει ένα μικρό δέμα, μέσα σε κί
τρινο ταχυδρομικό φάκελο, από το 
Post restant. Τον ακολούθησαν και 
όταν επέστρεψε στη βίλλα που 
έμενε, τον συνέλαβαν. Ό ταν οι 
αστυνομικοί άνοιξαν το πακέτο βρή
καν μέσα ένα βιβλίο, με εξώφυλλο 
δυσανάλογα παχύ σε σχέση με το 
περιεχόμενό του. Αιτία το γεγονός 
ότι μέσα του κρύβονταν 206 γραμ
μάρια κρυστάλλινης κοκαΐνης. Ο 
Meza αποκάλυψε ότι ένα παρόμοιο 
πακέτο με 77 γραμμάρια κοκαΐνης 
είχε σταλεί στο ταχυδρομείο στο 
όνομα του Molina, που βρέθηκε και 
επίσης κατασχέθηκε από τους 
αστυνομικούς. Στόχος του συλλη- 
φθέντος αλλά και του σύνεργού του 
που διέφυγε και καταζητείται ήταν η 
διάθεση του «προϊόντος» στην 
Αθήνα.
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ΞΑΝΘΗ

Ενθαρρυντικά τα μηνύματα και 
από την ακριτική Ξάνθη στον τομέα 
της δίωξης ναρκωτικών. Η σύλληψη 
δύο ατόμων που μετέφεραν με το 
αυτοκίνητό τους 6.700 γραμμάρια 
ηρωίνης δίκαια θεωρείται από την 
κοινή γνώμη πολύ μεγάλη επιτυχία 
για τις αστυνομικές υπηρεσίες του 
νομού. Ας δούμε όμως τις λεπτομέ
ρειες του εντοπισμού και της σύλ
ληψης των δραστών της διακίνησης 
του σκληρού ναρκωτικού, όπως 
πληροφορηθήκαμε με τη βοήθεια 
του αποκαλυπτικού υλικού που μας 
έστειλε η Α.Δ. Ξάνθης. Συγκεκρι
μένα. στο Τμήμα Ασφάλειας έφθασε 
η πληροφορία για επικείμενη διακί
νηση ηρωίνης μέσω του Νομού, 
χάρη στην παρατηρητικότητα και 
την άμεση αντίδραση του αστυφύ
λακα Στέφανου Βίντου που υπηρε
τούσε στο Τμήμα και φρόντισε να 
διοχετεύσει τις υποψίες του στους 
προϊσταμένους του. Αμέσως διατά- 
χθηκε διακριτική επιφυλακή για 
τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ που περιπο- 
λούσαν στην πόλη και στους οδι
κούς άξονες. Γύρω στις 2.30' το με
σημέρι της ίδιας μέρας, αστυνομικοί

Η ηρωίνη επάνω στο γραφείο του 
αστυνομικού δ/ντή Ξάνθης, που διακρί- 
νεταί καθισμένος ανάμεσα στον διοικητή 
του Τ.Α. και τον αστυφύλακα που εντό
πισε τους δράστες.

ΝΕΑ ΑΠΤ1ΜΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

του Τ.Α. Ξάνθης και του Τ. Τροχαίας, 
ακινητοποίησαν το υπ' αριθ. WEV 
745 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο Ford Granada 
που κατευθυνόταν προς την Καβάλα 
με επιβάτες τους υπηκόους Μ. Βρε
τανίας: Ismail Selcuk 31 ετών, γεννη
μένο στην Ομορφίτα Κύπρου, κά-

Οι δράστες - « βαποράκια>· της ηρωίνης 
στο γραφείο της Αστυνομίας.

τοικο Λονδίνου -  κρεοπώλη (τουρ
κοκύπριο), οδηγό και ιδιοκτήτη του 
αυτοκινήτου και Λουκία Χατζηχρι- 
στοφή 27 ετών γεννημένη στην Αμ
μόχωστο Κύπρου, επίσης κάτοικο 
Λονδίνου, δακτυλογράφο. Από τη 
διασταύρωση προς το Σιδηροδρο
μικό Σταθμό του Εθνικού Δρόμου 
Ξάνθης -  Καβάλας το ζευγάρι και το 
αυτοκίνητό του οδηγήθηκαν στο 
Τμήμα Ασφάλειας και μετά από πο
λύωρη έρευνα στο όχημα βρέθηκαν 
έξι κιλά και επτακόσια γραμμάρια 
(6.700) ηρωίνη σε σκόνη, καφέ από
χρωσης, επιμελώς συσκευασμένη 
σε πέντε δέματα του ενός κιλού και 
δέκα μικρότερα με διάφορο βάρος. 
Τα δέματα ήταν κρυμμένα στο 
επάνω μέρος του τιμονιού και στους 
σωλήνες του καλοριφέρ. Η αρχική 
φαινομενική αδιαφορία του Selcuk 
κατέρρευσε με την αποκάλυψη του 
«φορτίου». Έσπασε και ομολόγησε 
ότι η ηρωίνη φορτώθηκε στο αυτο
κίνητό του στην Τουρκία από υπή
κοο της Μ. Βρετανίας με τον οποίο 
είχαν μεταβεί εκεί μαζί. Σαν εγκε
φάλους του κυκλώματος ο συλλη- 
φθείς αναφέρει τον προαναφερό- 
μενο (τουρκικής καταγωγής και 
έναν ακόμα βρετανό υπήκοο τουρ
κικής καταγωγής (κάτοικοι Λονδί
νου και οι δύο). Με αυτούς ισχυρί- 
σθηκε ότι είχε συμφωνήσει τη μετα
φορά της ηρωίνης από Τουρκία στο 
Λονδίνο, έναντι αμοιβής 2.500.000 
δραχμών και δώρου του αυτοκινή
του που θα χρησιμοποιούσε για την 
πραγματοποίηση του εγχειρήματος. 
Αναφερόμενος στην Ελληνοκύπρια 
συνοδό του ισχυρίσθηκε ότι εκείνη 
δεν γνώριζε τίποτα για τα ναρκωτικά 
και αποτελούσε -  χωρίς να το γνωρί
ζει -  την κάλυψή του. για την απο
φυγή ελέγχων από τις διωκτικέή αρ
χές. Δυο λεπτομέρειες ακόμα για 
την υπόθεση: Οι συληφθέντες φυ
λακίστηκαν. ηαξίαΙτης ηρωίνης ανέρ
χεται σε 134.000.000 δραχμές. Στην 
ηγεσία και τους αστυνομικούς της 
Α.Δ. του Τ.Α., του Τ.Τ. που κατέ
στρωσαν και εκτέλεσαν με ακρίβεια 
το σχέδιο σύλληψης αξίζουν συγχα
ρητήρια. Ήδη ο Δήμος Ξάνθης απο
φάσισε να συγχαρεί την Α.Δ. και να 
απονείμει εύφημη μνεία στον αστυ
φύλακα Στέφανο Βίντο του Τ.Α., που 
εντόπισε την άκρη του «μίτου της 
(σύγχρονης) Αριάδνης».
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ΧΑΝΙΑ

Συνελήφθη και στάλθηκε στον 
εισαγγελέα ο 36χρονος ΙΎαύλος Σ. 
Πολιουδάκης κατηγορούμενος για 
καλλιέργεια χασισόδεντρων. Η σύλ
ληψή του έγινε τη στιγμή που πότιζε 
85 δενδρύλλια ινδικής κάνναβης σε 
αγροτική περιοχή του χωριού του, -  
Φανέ Αποκορώνου Σύμφωνα με 
την αστυνομία από τη φυτεία είχαν 
ξεριζωθεί άλλα 21 δενδρύλλια για να 
αποξηρανθούν, ενώ το ύψος των 
ήδη υπαρχόντων στη «φυτεία» 
έφθανε τα 3 μέτρα.

Ανήλικος κλέφτης που οι προτι
μήσεις του ξεκινούσαν από ασή
μαντα και κατέληγαν σε ακριβά 
αντικείμενα, συνελήφθη από την 
Ασφάλεια Χανιών, Μέσα σε 10 μέρες 
έκλεψε: ένα μοτοποδήλατο, ένα 
κομπιούτερ, ένα... αναπτήρα μπικ.,
80.000 δραχμές από υαλοπωλείο,
1.000 δραχμές από καφενείο και 
ένα... κουτί τσίχλες από περίπτερο, 
μετά από διάρρηξη μεταμεσονύχτια. 
Σε βάρος του Τ.Ν. του Π. από τα Χα
νιά αλλά και του -  επίσης ανήλικου -  
αδελφού του, Τ.Α. του Π., που βρέ
θηκε να οδηγεί το κλεμμένο από τον 
πρώτο μοτοποδήλατο, σχηματί
στηκε δικογραφία.

ΛΑΡΙΣΑ

Από αστυνομικούς του Τμήματος 
Ασφάλειας, ανακαλύφθηκαν μέσα 
στο αγρόκτημα των Β. Τζουρμα- 
κλιώτη 80 ετών κτηματία, Μ.Β. 
Τζουρμακλιώτη 45 ετών κτηνοτρό- 
φου, Κ.Β. Τζουρμακλιώτη 49 ετών 
κτηματία, στην περιοχή καρκάτζη 
του Αμπελώνα, κι ανάμεσα σε φυ
τεία καλαμποκιού, 41 δενδρύλλια 
ινδικής κάνναβης, ύψους 2 - 3  μέ
τρων. Τα «δέντρα» που αποτελού
σαν σχεδόν δική τους «φυτεία», ξε
ριζώθηκαν και καταστράφηκαν ενώ 
οι δύο πρώτοι ιδιοκτήτες του κτήμα
τος και ένας 40χρονος που εργαζό
ταν σ' αυτό συνελήφθησαν.

ΕΔΕΣΣΑ

Τρεις μέρες μετά τη διάρρηξη της 
εκκλησίας, στα Σεθαστειανά Πέλλας 
και την κλοπή 100.000 δραχμών από

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΛΔΑ
το παγκάρι της η αστυνομία, κα
τόρθωσε να εντοπίσει και να συλλά- 
βει τους δράστες, τρεις νεαρούς 
τσιγγάνους από τη Ν. Σμύρνη Λάρι
σας. Οι X. Στρατής. Κ. Στρατής και 
Αθ. Κίτσας ομολόγησαν την πράξη 
τους.

Περασμένα μεσάνυχτα δύο νεα
ροί παραβίασαν το παράθυρο κατα
στήματος ηλεκτρικών ειδών στο χω
ριό Τριφύλλι και έκλεψαν 3 βίντεο 
και 2 τηλεκομπιούτερ αξίας 400.000 
δραχμών. Οι δράστες της κλοπής 
Ιωαν. Αργυράκης 20 χρόνων και 
Ιωαν. Συμεωνίδης 19 χρόνων από τα 
Γιαννιτσά και το Γυψοχώρι αντί
στοιχα, πιάστηκαν και τα κλοπιμαία 
επιστράφηκαν στον καταστημα
τάρχη.

ΚΑΣΤΟΡΙΑ

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφα
λείας συνέλαβαν στη δασική περι
οχή Πόρου Γέρμα Καστοριάς τους: 
Συμεών Τσιάκα 34 ετών γουνοποιό 
και Δημήτριο Ντουβατζίδη 37 ετών 
έμπορο ανταλλακτικών αυτ/των να 
καλλιεργούν 21 δενδρύλλια χασίς 
που έφθαναν σε ύψος μέχρι και 1.60 
μέτρα. Οι συλληφθέντες αποπειρά- 
θηκαν να δωροδοκήσουν τους 
αστυνομικούς με το ποσό του 
1.000.000 δραχμών για να τους κα- 
λύψουν.

ΛΑΜΙΑ

Μεγάλη η «συγκομιδή» χασισό- 
δέντρων και για τους αστυνομικούς 
του Τμήματος Ασφάλειας Λαμίας 
που εντόπισαν «φυτεία» έξω από το 
χωριό Βαρδάτες. Ξερίζωσαν και μέ
τρησαν 520 δενδρύλλια ύψους 2 μέ
τρων, καμουφλαρισμένα μέσα στις 
καλαμποκιές. Συνελήφθησαν λίγο 
μετά και οι καλλιεργητές τους αγρό
τες Ηλ. Αναγνωστόπουλος από γει

τονικό χωριό και Δ. Γκλάβας 37 χρό
νων από τη Λαμία.

ΡΕΘΥΜΝΟ

Συνελήφθη ύστερα από παρακο
λούθηση τριών και πλέον ημερών ο 
Εμμανουήλ Αγγελάκης ή Αγριολίδης 
ή Γκιούλας, 28 χρόνων, από αστυνο
μικούς του Ρεθύμνου και των ειδι
κών αστυνομικών μονάδων, στη 
θέση Σκάφες της Ασή Γωνιάς την 
ώρα που περιποιόταν 31 δενδρύλλια 
χασίς ύψους 3 μέτρων. Η ενέδρα 
είχε πετύχει, ο φυγόποινος κλήθηκε 
να σταθεί ακίνητος αλλά αντίθετα 
από αυτό εκείνος ξάπλωσε κάτω και 
άρχισε να πυροβολεί τους αστυνο
μικούς που ανταπέδωσαν χωρίς να 
τον τραυματίσουν, αναγκάζοντάς 
τον να παραδοθεί. Ο Αγγελάκης θα- 
ρύνεται με πολλά εγκλήματα όπως 
απόπειρες ανθρωποκτονιών, τραυ
ματισμούς. ληστείες, ανθρωποκτο
νία σε βάρος του πατέρα του κ.ά.

ΕΥΒΟΙΑ

Με προσοχή φρόντιζε τη «φυτεία» 
του και το μεγάλωμά της. Λίγο πριν 
έρθει η ώρα της «συγκομιδής» την 
εντόπισαν οι αστυνομικοί του Α.Τ. 
Μαντουδίου. στη θέση Πύργος της 
περιοχής και ο 25χρονος ιδιοκτήτης 
της Κώστας Τσιρογιάννης συνελή
φθη επί «τω έργω». Τα 7 δενδρύλλια 
καθώς και όσα βρέθηκαν στο σπίτι 
του δράστη (1.130 γραμμάρια τριμ
μένο χασίς, 5.700 γραμμάρια σε 
φούντα. 3.300 μιλιγκράμ κατεργα
σμένο κ.λ.π.) κατασχέθηκαν και 
καταστράφηκαν.
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ΚΑΙ Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α  3 §

Τανζανοΐ πουλούσαν ηρωίνη

Οκτώ Τανζανοΐ εμπορεύονταν το 
«Λευκό θάνατο» στην Αθήνα. Οι 
οκτώ αλλοδαποί συνελήφθησαν ενώ 
στο σπίτι τους στον Πειραιά Βρέθη
καν και κατασχέθηκαν 425 γραμμά
ρια ηρωίνης.

Οι συλληφθέντες είναι οι: Ντέι- 
βιντ Μνιέγκα. Γλόρα Ντάβου. Ρα- 
σίντι Μοιφίρι. Σαντίγκο Νταμπούα. 
Αμπνούλ Μνταχόμα, Μαλίκι Κιτο- 
πούλα, Οθμαν Τζερέμιαν και Μοχά- 
μεντ Μπουκούζι.

Οι παραπάνω αποτελούσαν 
σπείρα και διακινούσαν μεγάλες πο
σότητες ηρωίνης στη χώρα. Τη πο
σότητα που κατασχέθηκε έφεραν 
στην Ελλάδα στις 2 Οκτωβρίου από 
την Κων/νούπολη ο Μνιέγκα και ο 
Ντάθου. Οδηγήθηκαν όλοι στον εισ
αγγελέα.

Ζευγάρι εμπορευόταν το θάνατο

Ζευγάρι Λιβανέζων εμπόρων 
ηρωίνης έπεσαν στην τσιμπίδα του 
νόμου. Πρόκειται για τον Ταιφούρ 
Χαρμπ Ελ Χαζ Χονζάν, 33 χρονών και 
την Νάντια Ντον Χαιντάρ. 29 χρο
νών.

Ο Χασάν Ελ Χάρμπ και η Νάντια Xqr  ν- 
τάρ που έφεραν την ηρωίνη από τη Δα
μασκό

Το ζευγάρι του λευκού θανάτου 
έφτασε αεροπορικά στην Αθήνα από 
τη Δαμασκό και αφού κατάφερε να 
ξεγλυστρίσει από τον έλεγχο στο 
Ελληνικό διέμενε σε ξενοδοχείο στο 
κέντρο της Αθήνας. Ύστερα από 
πληροφορίες ότι διακινούσαν ναρ
κωτικά άντρες της δίωξης ναρκωτι-
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κών τους εντόπισαν στο ξενοδοχείο 
και τους συνέλαβαν. Στο πατάρι του 
δωματίου που έμεναν βρέθηκαν 300 
γρ. ηρωίνης τα οποία έφεραν σε 
απόκρυφα σημείατου σώματός τους 
κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα. 
Σε βάρος τους ασκήθηκε από τον 
εισαγγελέα Μαντακιοζίδη ποινική 
δίωξη για «κατοχή και εισαγωγή στη 
χώρα ναρκωτικών ουσιών από κοι
νού».

Συνελήφθη ηρωίνομανής 
διαρρήκτης

Προσήχθη στην Ασφάλεια γ:α εξ
ακρίβωση στοιχείων και αποκαλύ
φθηκε ότι ήταν διαρρήκτης.

Στις 21-9-88 ο Βουτσόπουλος 
Ευάγγελος του Δημητρίου. 26 χρο
νών. άεργος οδηγήθηκε στην Ασφά
λεια επειδή θεωρήθηκε ύποπτος και 
δεν έφερε την αστυνομική του ταυ
τότητα. Οπως προέκυψε από την 
προανάκριση ο ύποπτος ήταν τελικά 
επαγγελματίας διαρρήκτης. Κατά το 
α δεκαπενθήμερο του Σεπτέμβρη 
διέρρηξε τα σπίτια των: Αρνίδη 
Γεωργίου του Αντωνίου. Καλομάρη 
Αγγελικής του Ιωάννη. Ραγκούση 
Νικολάου του Ιωάννη. Ξενούλη 
Ιωάννη του Διονυσίου Ντούλα 
Ιωάννη του Δημητρίου, Καλαπόθα 
Αικατερίνης και Μανωλοπούλου 
Διαμάντως. Ό λα τα σπίτια βρίσκον
ταν στην Αττική και αφαιρέθηκαν 
αντικείμενα συνολικής αξίας
2.500.000 δραχμών. Τα κλοπιμαία ο 
Βουτσόπουλος τα πουλούσε σε 
αγνώστους τα δε χρήματα που εισ- 
έπραττε χρησιμοποιούσε για την 
αγορά ηρωίνης.

Τελευταία χρήση έκανε λίγο πριν 
τη σύλληψή του.

Ληστεία σε χρυσοχοείο

Συνελήφθη στο Παγκράτι ο Πα- 
παντωνίου Χρήστος του Αναστα
σίου. 23 χρονών γιατί λήστεψε χρυ
σοχοείο. Ο δράστης μπήκε στο χρυ
σοχοείο του Τσιμπάκη Αθανασίου 
του Χρήστου. 54 χρονών και αφού

έριξα σπρέϋ στο πρόσωπο του ιδιο
κτήτη και της πελάτισάς του Κόλλια 
Κων/νας. πήρε θήκη με χρυσαφικά 
αξίας 600.000 δραχμών που προη
γουμένως είχε ζητήσει να αγοράσει 
και τράπηκε σε φυγή. Αργότερα 
έγινε η σύλληψή του.

Έγδυσε βιοτεχνία ενδυμάτων.

Συνελήφθη στην Αθήνα ο Παπα- 
γεωργίου Νικόλαος του Παναγιώτη 
42 χρονών λογιστής την ώρα που έκ
λεβε ρούχα από την βιοτεχνία ενδυ
μάτων του ΠΕΤΕΙΝΑΡΕΛΗ Γεωργίου 
42 χρονών. στην οποία εργαζόταν.

Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκαν 
130 κομμάτια γυναικείων ρούχων 
αξίας 2.000.000 δραχμών. Συνολικά, 
εδώ και τρία χρόνια που δούλευε 
στη βιοτεχνία αφαίρεσε ρούχα αξίας 
συνολικά 15.000.000 περίπου.

Εμπόριο ηρωίνης

Ό Για εμπορία ναρκωτικών συν
ελήφθησαν ο Βούτος Παναγιώ
της του Χαραλάμπους. 32 χρο
νών. Κίκης Κων/νος του Αθανα
σίου 36 χρονών. ο Ευκαρπίδης 
Γεώργιος του Θεοδώρου. 30 
χρονών και ο Λιβέρης Παναγιώ
της του Κων/νου. 35 χρονών. Οι 
δυο πρώτοι κατείχαν από κοινού 
5 γραμμάρια ηρωίνης, ο τρίτος 3 
γραμμάρια και ο τελευταίος δια
πραγματευόταν την αγορά ηρωί
νης.

Ψώνισε με κλεμένη κάρτα

Διέρρηξε αυτοκίνητο και στη συνέ
χεια έκανε τα ψώνια του με την πι
στωτική κάρτα που έκλεψε.

Δράστης είναι ο Χρήστος Σιγάλας, 
27 χρόνων και θύμα ο Αλκιβιάδης Κα- 
στελάνου στον οποίο ανήκε το αυτο
κίνητο.

Ο Σιγάλας πήρε από το αυτοκίνη
το 209.000 δρχ. 2 διαβατήρια και την 
πιστωτική κάρτα με την οποία έκανε 
τα ψώνια του αξίας 300.000. Συνελή- 
φθει από την Ασφάλεια Αττικής. Το 
γεγονός συνέβη στο Μαρούσι.



I T  ΓΕ ΓΟ Ν Ο ΤΑ  
ΚΑΙ Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α

Στη «φάκα» στυγνός έμπορος 
ηρωίνης

Συνελήφθη ένας από τους μεγα
λύτερους και πλέον αδίστακτους 
εμπόρους ναρκωτικών της Ευρώπης 
στη Νέα Σμύρνη από την Ασφάλεια 
Αττικής.

Πρόκειται για τον Αντεμ Χουσεί- 
νογλου. 36 χρονών. κάτοικο Θεσσα
λονίκης, μεγαλέμπορο ηρωίνης 
γνωστό σαν «Μάκης ο Τούρκος».

Ο Χουσεϊνόγλου είχε καταδικα
στεί το 1983 σε φυλάκιση 13 χρονών, 
για παραβάσεις του Νόμου «περί 
ναρκωτικών», αλλά μετά δυο χρόνια 
φυλακής κατάφερε να πάρει ανα
στολή εκτελέσεως της ποινής και 
κυκλοφορούσε ελεύθερος, δίνον
τας παρών στο αστυνομικό τμήμα 
της περιοχής του. Ο «Μάκης ο 
Τούρκος» διακινούσε μεγάλες πο
σότητες ηρωίνης κα χασίς -  κυρίως 
στην Αθήνα, τον Πειραιά και τα 
προάστια -  τις οποίες έφερνε από 
την Τουρκία μέσω Έβρου.

Η σύλληψη του μεγαλέμπορα των 
ναρκωτικών έγινε την ώρα που πήγε 
για «είσπραξη» σε βίντεο κλαμπ την 
ώρα που αστυνομικοί έκαναν 
έρευνα. Η έρευνα και παράλληλα η 
σύλληψη του Χουσεΐνογλου έγιναν 
στο βίντεο κλαμπ του Ζαχαρία

Δοντά, 42 χρόνων, στην οδό Ελλη
σπόντου 65, στη Νέα Σμύρνη. Στο 
βίντεο κλαμπ βρέθηκαν 55 γραμμά
ρια ηρωίνης και 5 γραμμάρια χασίς. 
Ο Χουσεϊνόγλου είχε μαζί του
450.000 δρχ., 1400 δολλάρια ΗΠΑ και 
βιβλιάριο καταθέσεων 3.000.000 
δραχμών, τα οποία και κατασχέθη
καν.

Μαζί με τον μεγαλέμπορα των 
ναρκωτικών συνελήφθησαν ο Δον- 
τάς -  στο σπίτι του βρέθηκαν 740 
γραμμάρια ηρωίνης και 590 γραμμά
ρια χασίς σε πλάκες -  και ο Γεώργιος 
Ανδρονόπουλος 27 χρόνων, που 
είχε φιλοξενήσει το προηγούμενο 
βράδυ τον Χουσεΐνογλου. Στο σπίτι 
του τελευταίου βρέθηκαν ένα όπλο 
Μάγκνουμ 357 με 8 σφαίρες και δύο 
φακελάκια με υπολείμματα κοκαΐ
νης.

Οι «σαμπάνιες» βγήκαν ξυνές... 
στα γκαρσόνια

Εξαρθρώθηκε σπείρα που «ψά
ρευε» Άραβες τουρίστες και τους 
λήστευε, από την Ασφάλεια Αττικής.

Τη σπείρα αποτελούσαν ο ιδιο
κτήτης του μπαρ «Ίντερ», στην οδό 
Μιχαλακοπούλου 23, Ευστάθιος 
Σταθόπουλος, 50 χρονών, οι ταξι
τζήδες Δημήτριος Λάμπρου και Αν- 
τρέας Μαργέτης 30 χρονών, οι σερ- 
ρβιτόροι Γεώργιος Γαλιατσάτος 52 
χρονών, Παναγιώτης Θανόπουλος 
41 χρονών, Αντώνης Μπάλλας 42 
χρονών και οι μπαργούμαν Μισέλ 
Τζουλσάν 29 χρονών από το Λον
δίνο. Ανετα Παζοϋν, 24 χρονών από 
την Πολωνία. Εύα Μπαρντινίκ 38 
χρονών και Ζακλίν Φαϊργκρίβ 26 
χρονών.

Η δράση της σπείρας αποκαλύ
φθηκε ως εξής:

Ο ταξιτζής Δημήτρης Λάμπρου 
παρέλαθε από το αεροδρόμιο τρεις 
Άραβες και τους μετέφερε σε ξενο
δοχείο της οδού Λιοσίων. Τους υπο- 
σχέθηκε να τους πάει σε ντίσκο με 
ωραίες γυναίκες και χαμηλές τιμές. 
Έτσι κι έγινε οι 3 Άραβες με έναν 
ακόμη φίλο τους πήγαν στο μπαρ

«Ιντερ». Κάθησαν στο τραπέζι πα
ρέα με τις 4 μπαργούμαν και οι γυ
ναίκες παράγγελναν τις σαμπάνιες 
τη μια με την άλλη, οι οποίες όμως 
είχαν γεύση... λεμονάδας. Ό ταν ζή
τησαν το λογαριασμό ο Γαλιάτσος 
του ζήτησε 416.000 δραχμές για τις 
12 «σαμπάνιες λεμονάδες» που ε ί
χαν πιει. Όπως ήταν λογικό οι Άρα
βες δυσανασχέτησαν, οΟ Μαργέτης 
και Μπάλάν τους κάλεσαν στα 
«ιδιαίτερα» του μπαρ και τους απεί
λησαν ότι θα τους σπάσουν στο ξύλο 
και θα αναφέρουν την υπόθεση στην 
πρεσβεία τους αν δεν πληρώσουν. 
Οι αλλοδαποί αναγκάστηκαν να δώ
σουν 2.200 δολάρια για τις «σαμπά
νιες» και στη συνέχεια κατήγγειλαν 
τα γεγονότα στην αστυνομία.

Η σπείρα οδηγήθηκε στον εισαγ
γελέα.

Πρωτότυπος ψαράς........

Με πετονιά έριχνε στο προαύλιο 
των φυλακών του Κορυδαλλού ναρ
κωτικά που του προμήθευε φαρμα
κοποιός χωρίς συνταγή γιατρού.

Το πρωτότυπο «ψάρεμα» έκανε ο 
Ευάγγελος Νικητόπουλος 22 χρό
νων, που συνελήφθη στις 8 Σεπτεμ
βρίου. Στην κατοχή του βρέθηκε με
γάλη ποσότητα από χαπάκια «Αρ- 
ντάν». Τα χάπια προμηθευόταν από 
το φαρμακείο της Ευαγγελίας 
Μπούρα στην οδό Κρίσης 39 στην 
Κυψέλη.

Ακολούθησε και η σύλληψη της 
φαρμακοποιού αφού χορηγούσε τα 
«Αρντάν» χωρίς ιατρική συνταγή.

Συνελήφθη σεσημασμένος με 
ηρωίνη

Συνελήφθη σεσημασμένος και 
«διάσημος» για τη δράση του κακο
ποιός από την Ασφάλεια Αττικής.

Πρόκειται για τον Αλέξανδρο 
Μπαρδόπουλο ο οποίος μετά από 
παρακολούθηση συνελήφθη να κα
τέχει 2 σακουλάκια νάϋλον που 
περιείχαν συνολικά 110 γραμμάρια 
ηρωίνης, ένα φακελάκι από αλουμι-
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νόχαρτο που περιείχε ακατέργαστη 
ινδική κάνναβη βάρους 1 γραμμα
ρίου. μια ζυγαριά ακρίβειας και χρη
ματικό ποσό 420.000 δραχμών το 
οποίο και κατασχέθηκε.

*  Στο αεροδρόμιο του Ελληνικού 
συνελήφθησαν οι Αγγ. Σ. Πεφά- 
νης. 43 χρονών, ναυτικός και η 
Αφροδίτη Α. Σπυροπούλου 32 
χρονών. καθηγήτρια σύζυγος 
του Πεφάνη γιατί έφεραν ηρωίνη 
βάρους 800 γραμμαρίων από το 
Πακιστάν.

Η καθηγήτρια Αφροδίτη Σπυροπούλου 
και ο σύζυγός της Αγγ. Πεφάνης

Πιάστηκε στα «πράσα»

Έμπορος ηρωίνης συνελήφθη την 
ώρα που πουλούσε μία δόση ηρωί
νης σε τοξικομανή.

Ο Χαρίλαος Νικ. Τσιγκιτιγκος. 35 
χρονών, γνωστός με το όνομα «Χά
ρης» πιάστηκε έξω από το σπίτι του. 
στην οδό Αβέρωφ 52 στον Κορυ
δαλλό. Πουλούσε ένα τέταρτο του 
γραμμαρίου ηρωίνης, αντί 3.000 
δραχμών στον 30χρονο Διονύση I. 
Δρόσο κάτοικο Νίκαιας, ναυτικό στο 
επάγγελμα.

Στο σπίτι του βρέθηκαν ακόμα 3 
φακελάκια με ισάριθμες δόσεις 
ηρωίνης, μια ζυγαριά ακρίβειας και 
ένα πιστόλι με αναισθητικά φυσίγ
για..

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και 
ο έμπορος και ο «πελάτης».

m  ΓΕ ΓΟ Ν Ο ΤΑ  
ΚΑ Ι Σ Υ Μ Β Α Ν Τ Α

Έγδυνε την Εταιρεία που
δούλευε κι έφτιαχνε μαγαζί.

Οκτώ χρόνια κάθειρξης ήταν το 
κέρδος του 32χρονου Δημήτρη Κα- 
λόγρη από το κατάστημα ηλεκτρι
κών ειδών και αντικειμένων που έκ
λεβε από την εταιρεία που εργαζό
ταν.

Το τριμελές Εφετεϊο κακουργη
μάτων Πειραιά επέβαλε την ποινή 
αυτή στο Καλόγρη γιατί από το 1981 
έως το 1985 που εργαζόταν σαν 
υπάλληλος στις εταιρείες ηλεκτρι
κών ειδών «Υψηλάντης Α.Ε.» και 
«Ελλάς Α.Ε.». έκλεψε προϊόντα των 
εταιρειών συνολικής αξίας 
10.000.000 δραχμών (με τα οποία 
βέβαια γέμιζε το κατάστημά του). 
Μαζί με τον Καλόγρη καταδικάστη
καν για ανάμειξη στην υπόθεση ο 
τέως αστυφύλακας Σπύρος Δημη- 
τρακόπουλος (18μηνη φυλάκιση) και 
οι: Χαράλαμπος Λόλης, 27 χρόνων 
και Χρήστος Μπέρκοβιτ. 25 χρόνων 
(5χρονη φυλάκιση) σαν άμεσοι σύν
εργού

Λαθρέμποροι ρολογιών.

Τρεις λαθρέμποροι ρολογιών 
συνελήφθησαν από την Ασφάλεί α 
Αττικής στην οδό Βερανζέρου στην 
Αθήνα.

Συγκεκριμένα, πιάστηκαν ο Γεώρ- 
γιος Π. Ευσταθιάδης. 33 χρόνων, ο 
Μοχάμεντ Μίσιρι. 27 χρόνων Σύριος 
και ο Μοχάμεντ Ελ Μοράουτ 39 χρό
νων.

Μέσα στο αυτοκίνητο του πρώ
του. με αριθμό κυκλοφορίας ΝΑΖ 
3726 ΙΧΕ βρέθηκαν και κατασχέθη
καν 600 ρολόγια μάρκας ORIENT. Οι 
δασμοί που διέφυγαν από το κράτος 
ανέρχονται σε 5.000.000 δραχμές. 
Ακόμη στην κατοχή τους βρέθηκαν
535.000 δραχμές προερχόμενες από 
την εμπορία ρολογιών.

Σε βάρος των τριών δραστών 
ασκήθηκε ποινική δίωξη για «κατοχή 
και πώληση λαθραίων εμπορευμά
των».

Τα 4,4 εκατομύρια άλλαξαν 
χέρια για λίγο

Άρπαξε τσάντα με 4.400.000 δρα
χμές αλλά δεν πρόλαβε να τα χαρεί 
γιατί συνελήφθη.

Ο Γρηγόρης Ηρ. Μαρισίδης, 25 
χρονών έκλεψε την τσάντα με τα 
χρήματα από την Ελένη Μεϊδανο- 
πούλου. 71 χρόνων μόλις αυτή 
βγήκε από την Τράπεζα στη γωνία 
των οδών Σταδίου και Πεσμαζόγλου. 
Η γριούλα έβαλε τις φωνές και πε
ραστικοί άρχισαν να κυνηγούν τον 
Μαρισίδη. Ενα περιπολικό της Τρο
χαίας που περνούσε τυχαία έτρεξε 
στο κατόπι του κλέφτη κι ο αστυνό
μος Βασ Σαρδελής βγήκε από το 
περιπολικό και συνέλσβε τον Μαξι- 
σίδη.

Ο Μαρισίδης είχε παρακολουθή
σει τη Μείδανοπούλου να κάνει την 
ανάληψη των χρημάτων από την 
Τράπεζα.

Έκλεψαν τον Ο.Λ.Π 
Σχηματίστηκε δικογραφία εναν

τίον των ληστών που διέρρηξαν την 
αποθήκη του Ο.Λ.Π.

Η διάρρηξη έγινε στην περιοχή Αγ. 
Διονυσίου στον Πειραιά και είχαν 
αφαιρεθεί ηλεκτρικές συσκευές 
συνολικής αξίας 3.000.000 δραχμών.

Δράστες ήταν α) ο Γιαννακουλά- 
κος Νικόλαος του Ιωάννη. 24 χρονών 
ναυτικός, β) ο Βαρβατάκος Λάζαρος 
του Μιχαήλ. 28 χρονών. αμμοβολι- 
στής γ) ο Χιρβατίδης Κων/νος του 
Κων/νου. 18 χρονών καθαριστής 
πλοίων, δ) ο Λουλάκης Νικόλαος του 
Γεωργίου. 18 χρονών ψαράς ε) ο 
Θεοχαρόκης Γεράσιμος του Αντω
νίου. 18 χρονών. εργάτης και στ) ο 
Μπούτζαλης Δημήτριος του Σταύ
ρου 29 χρονών. δημόσιος υπάλλη
λος.

Συνελήφθη από άνδρες της 
Ασφάλειας ο σεσημασμένος Αν- 
δρέας Χαρίτος. 27 χρονών. 
άνεργος γιατί άρπαξε την τσάντα 
της Αικατερίνης Πιπίνου. με
50.000 δραχμές, στην συμβολή 
των οδών Εκάβης και Δαβάκη 
στην Καλλιθέα.
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Υπαξιωματικοί του Π.Ν 
συνελήφθησαν με χασίς

Συνελήφθησαν υπαξιωματικοί του 
Πολεμικού Ναυτικού με 98 γραμμά
ρια χασ'ις. Οι: Ν'ικος Ξηρομερίτης, 23 
χρονών επικελευστής και Χαράλαμ
πος Χαραλαμπόπουλος 22 χρονών 
πιάστηκαν από πλήρωμα της Ά μ ε
σης Δράσης στη διασταύρωση Πα
τησίων και Πιπίνου. Παρέα τους 
ήταν και ο Γεώργιος Αντωνόπουλος 
27 χρονών. βιοτέχνης, ο οποίος επί
σης συνελήφθη.

Ανακρινόμενοι οι συλληφθέντες 
ομολόγησαν ότι το χασ'ις το αγόρα
σαν για δική τους χρήση αντί 80.000 
δραχμών από τον Αναστάσιο Μά- 
μαλη, 25 χρονών.

Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του 
Μάμαλη στον Ωρωπό βρέθηκαν 160 
γραμμάρια φούντα και μια ζυγαριά 
ακριβε'ιας ενώ στον κήπο του είχε 
φυτέψει 48 δενδρύλλια ινδικής κάν
ναβης.

Καταδίωξη στο κέντρο Αθήνας

Δυο νεαροί κακοποιοί συνελή
φθησαν ύστερα από άγρια κατα
δίωξη από περιπολικά της Άμεσης 
Δράσης, στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για το σεσημασμένο 
κακοποιό Χαράλαμπο Ανδρ. Αρβα
νίτη ή Πρεβεζάνο 25 χρονών και τον 
Βασίλη Θ. Διαμάντη. 28 χρονών.

Οι δυο νεαροί έγιναν αντιληπτοί 
από αστυνομικούς της Άμεσης 
Δράσης καθώς οδηγούσαν κλεμ
μένο αυτοκίνητο μάρκας «ΝΤΑΤ- 
ΣΟΥΝ» στη γωνία των οδών Αναξα
γόρα και Σωκράτους. Το αυτοκίνητο 
είχε κλαπεί τα ξημερώματα της 24ης 
Σεπτεμβρίου από την οδό Ευελπί- 
δων 85 -  89 και ανήκει στο Νικόλαο 
Π. λαπούρη αξιωματικό της Πολεμι
κής Αεροπορίας. Αμέσως δυο περι
πολικά άρχισαν να καταδιώκουν το 
αυτοκίνητο. Με τον ασύρματο ειδο
ποιήθηκαν κι άλλα περιπολικά και 
μοτοσυκλέτες που πήραν μέρος

Οι συλληφθέντες Αρβανίτης, Διαμαν
τής και Δέδες

στην καταδίωξη. Το κλεμμένο αυτο
κίνητο καταδιωκόμενο πέρασε από 
τη X. Τρικούπη. Ο ένας από τους 
νεαρούς πήδηξε από το αυτοκίνητο 
και συνελήφθη από τη διμοιρία που 
περιφρουρούσε τα γραφεία του ΠΑ- 
ΣΟΚ. Στην οδό Στουρνάρα, το κατα- 
διωκόμενο «ΝΤΑΤΣΟΥΝ» έπεσε 
πάνω στην είσοδο καταστήματος 
αφού προηγουμένως οι αστυνομικοί 
είχαν πυροβολήσει τα λάστιχά του.

Οι δυο νεαροί οδηγήθηκαν στην 
Ασφάλεια όπου διαπιστώθηκε ότι 
πρόκειται για τους προαναφερομέ- 
νους. Όπως προέκυψε από την 
προανάκριση πριν τη σύλληψή τους 
μαζί με τον Παύλο Γ. Δέδε 26 χρό
νων, που επίσης συνελήφθη. ο Πρε- 
βεζάνος έκανε χρήση ηρωίνης.

Στο αυτοκίνητο βρίσκονταν κλεμ
μένα ηλεκτρονικά είδη που είχαν 
κλέψει από το κατάστημα του Δημη- 
τρΐου Σιδέρη στην οδό Κουντουριώ- 
του 20 στο Ηράκλειο και από άλλα 
καταστήματα.

Επίσης σε διαμέρισμα φίλης του 
Διαμαντή στα Πατήσια βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν διάφορα κλοπιμαία.

•X· Δύο Αιγύπτιοι προμηθευτές 
ναρκωτικών συνελήφθησαν από 
την Ασφάλεια Αττικής και στάλ
θηκαν στον εισαγγελέα.

Πρόκειται για τους Μωχάμεντ 
Μπορντά του Αμπντέλ, 44 χρο
νών και τον Ελντίν Μ. Αλαά, 32

χρονών.
Πάνω στον(Αλαά σε σωματική 

έρευνα που του έγινε βρέθηκαν 
140 γραμμάρια ηρωίνης την 
οποία είχε προμηθευτεί από τον 
Μπορντά.

-;ν Νεαροί διαρρήκτες συνελήφθη
σαν ύστερα από περιπετειώδη 
καταδίωξη από όνδρες της 
ΕΛ.ΑΣ.

Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, 
22 χρονών και ο Παναγιώτης 
Λούκουμας, 18 χρονών επέβαι- 
ναν σε κλεμμένο Ι.Χ. επιβατικό 
αυτοκίνητο και όταν αστυνομικοί 
που τους θεώρησαν ύποπτους 
ζήτησαν να ελέγξουν τα στοιχεία 
τους, πυροβόλησαν εναντίον 
τους και επιχείρησαν να φύγουν. 
Μετά από πολύωρη καταδίωξή 
τους από περιπολικά της Αστυ
νομίας οι δυό νεαροί συνελή
φθησαν.

Στο αυτοκίνητό «τους», εκτός 
από την Καραμπίνα με την οποία 
πυροβόλησαν βρέθηκαν φυσίγ
για. κουκούλες, κλειδιά, στιλέτα 
κ.λ.π.
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

•  Αποστρατεύτηκε ο αστυνομικός 
υποδιευθυντής ΚΑΧΙΟΥΤΕΑΣ Βα
σίλειος που προήχθη στο βαθμό 
του ύστερα απ' την αίτηση απο
στρατείας του.

•  Αποστρατεύτηκε ο αστυνόμος Α' 
ΚΟΡΩΝΗΣ Χρήστος που προήχθη 
στο βαθμό του ύστερα απ' την αί
τηση αποστρατείας του.

•  Αποστρατεύτηκαν οι αστυνόμοι 
Α ΑΛΕΞΑΚΗΣ Μύρωνας, ΕΥΘΥ
ΜΙΟΥ Δημήτριος που προήχθη- 
σαν στο βαθμό τους ύστερα απ’ 
την αίτηση αποστρατείας τους.

• Αποστρατεύτηκε λόγω σωματικής 
ανικανότητας ο αστυνόμος Α' ΠΙ- 
ΣΙΝΑΡΑΣ Σταύρος που προήχθη 
στο βαθμό του δύο μήνες μετά 
την προαγωγή του στο βαθμό του 
αστυνόμου Β'.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Με απόφαση του αρχηγού ΕΛ.ΑΣ, 
αντιστράτηγου Αντρέα Καλογερά, 
απονεμήθηκε «ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ» 
στον αστυνόμο Β' ΠΑΛΛΑ Κων/νο, 
διότι, «υπηρετών στη Δ/νση Δημ. 
Ασφαλείας του Υπουργείου Δημό
σιας Τάξης και ευρισκόμενος εκτός 
Υπηρεσίας, τις απογευματινές ώρες 
της 25-6-88. στην Πάρνηθα Αττικής, 
αντιληφθείς άτομο, που κινδύνευε η 
ζωή του, λόγω πτώσης σε απόκρη
μνο σημείο της Πάρνηθας, προέβη 
με ζήλο και προθυμία, στις απαραί
τητες ενέργειες, για την αποστολή 
ελικοπτέρου και βοήθησε, με κίν
δυνο της ζωής του, στη διάσωση αυ
τού».

Επίσης με απόφαση του αρχηγού 
της ΕΛ.ΑΣ. απονεμήθηκε «ΕΥΦΗΜΗ 
ΜΝΕΙΑ» στον υπαστυνόμο Β' ΓΟΥΛΑ 
Χρήστο. διότι, «υπηρετών στη Δ/νση 
Τροχαίας Αττικής/Τ.Ο.Τ.Α., ευρι
σκόμενος εκτός υπηρεσίας, επέ- 
δειξε εξαιρετική δραστηριότητα και 
κατόρθωσε την 14-7-1988 και ώρα

13.15' στην Αθήνα, να συλλάβει. με 
κίνδυνο της σωματικής του ακε
ραιότητας, κακοποιό (τσαντάκια), 
που είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύ
χημα».

Με απόφαση του Επιθεωρητή 
Αστυνομίας Στερεάς Ελλάδας, Τα
ξιάρχου Ευθύμιου Δασταμάνη, απο
νεμήθηκε «ΕΠΑΙΝΟΣ» στον αστυνο
μικό διευθυντή Παναγιώτη Κολο- 
κάθη διότι «υπηρετώντας στην Α.Δ. 
Εύβοιας, ως Δ/ντής, αξιοποίησε 
πληροφορία που του δόθηκε και με 
την καθοδήγηση και εποπτεία του οι 
υφιστάμενοί του εργάστηκαν δρα
στήρια και μεθοδικά καιπέτυχαν τη 
σύλληψη εμπόρου ναρκωτικών στην 
Αλεξανδρούπολη και την κατάσχεση 
δύο (2) κιλών κατεργασμένου χασίς 
που εισάχθηκε από την Τουρκία».

Εξάλλου, με απόφαση του ίδιου 
Επιθεωρητή Αστυνομίας, απονεμή
θηκε έπαινος στον ανωτέρω αξιω
ματικό, διότι «υπηρετώντας στην 
Α.Δ. Εύβοιας με την καθοδήγησή 
του. οι υπηρεσίες ασφαλείας πέτυ
χαν τη σύλληψη δύο επικινδύνων 
εμπόρων ηρωίνης και την κατά
σχεση πεντακοσίων γραμμαρίων 
ηρωίνης που εισάχθηκε στη Χώρα 
από τις Ινδίες μέσω του λιμένα της 
Πύλου με προορισμό τη διάθεσή του 
σε χρήστες της Κύμης -  Εύβοιας».

Με απόφαση του αρχηγού της 
ΕΛ.ΑΣ απονεμήθηκε «ΕΥΦΗΜΗ 
ΜΝΕΙΑ» στον υπαστυνόμο A' ΤΟΥΖΟ 
Κων/νο. ανθ/μο ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟ 
Ιωάννη και αστυφύλακες ΚΑΛΟ- 
ΓΗΡΟ Κων/νο και ΚΟΡΟΜΠΟΚΗ 
Γεώργιο, του Τ.Α. Ναυπλίου διότι 
συνέλαβαν, στο Πόρτο Χέλι -  Αργο
λίδας, επικίνδυνο έμπορο ναρκωτι
κών, ο οποίος έκρυβε στο σπίτι του 
δύο κιλά ακατέργαστη κάνναβη.

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Με την 7001/2/313 δ από 9-8-88

απόφαση Υπουργού Δημόσιας Τά
ξης (Φ.Ε.Κ. 574, τ. Β \ 19-8-88) μετο
νομάστηκε ο Αστυνομικός Σταθμός 
Νέας Μαγνησίας Θεσσαλονίκης, σε 
Αστυν. Σταθμό Ιωνίας.

Στο .νεοϊδρυθέν Τμήμα Τροχαίας 
Ιεράπετρας, λειτουργεί τηλεφωνική 
σύνδεση με αριθμό κλήσης 24444.

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Με το 451 από 8-9-88 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ.
205/16-9-88 τ.Α') συγκροτούνται
συμβούλια για τις εκκρεμείς υποθέ
σεις του αστυνομικού προσωπικού 
της πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής 
και Αστυνομίας Πόλεων ως και της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι εκκρεμείς αυτές υποθέσεις, 
κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 
1481/84. αφορούν σε θέματα του I 
άρθρου 103' παρ. 4 του ισχύοντος 
Συντάγματος (αποστρατεία, από- 
ταξη ή απόλυση) αξιωματικών, αν- 
θυπαστυνόμων. υπαξιωματικών και 
αστυφυλάκων της πρώην Αστυν. 
Πόλεων, είτε αυτοί εντάχθηκαν 
στην Ελληνική Αστυνομία, ε ίτε όχι.

Εκκρεμείς υποθέσεις Αξιωματι
κών από το βαθμό του Αντισυντα- 
γματάρχη. Αστυνομικού Διευθυντή 
Β' των πρώην Σωμάτων Χωροφυλα
κής και Αστυνομίας Πόλεων και άνω. 
ενταχθέντων στο προσωπικό του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
παραλειφθέντων κατά την έκτακτη 
κρίση για πλήρωση θέσεων σύμ
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 58 
του Ν. 1481/84, επανακρίνονται από 
τα οικεία Τακτικά Συμβούλια Κρί
σεων της Ελληνικής Αστυνομίας 
(άρθρο 45 Ν. 1481/84).

Τα ίδια συμβούλια είναι αρμόδια 
και για τις εκκρεμείς υποθέσεις των 
Αξιωματικών των καταργηθέντων ως 
άνω Σωμάτων Ασφαλείας, για τις 
οποίες απαιτείται έκτακτη κρίση 
κατά το χρόνο εφαρμογής των δια
τάξεων του άρθρου 58 του Ν. 
1481/84.
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Για τη διαδικασία, τις προϋποθέ
σεις, το βαθμό δικαιοδοσίας και τον 
τρόπο κρίσης ή επανάκρισης των 
Αξιωματικών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρ
θρων 55 και 58 του Ν. 1481/84.

Το 454 από 14-9-88 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 
206/16-9-88 τ.Α') «Αναδιάρθρωση, 
σύσταση, οργάνωση και λειτουργία 
κεντρικών και περιφερειακών υπη
ρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης» περιλαμβάνει στα έξι άρθρα 
του ενδιαφέρουσες διατάξεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 
5. συνιστάται στο Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης Γραφείο Ελέγχου Ετοι
μότητας το οποίο υπάγεται απευ
θείας στον Υπουργό και έχει ως 
αποστολή τον έλεγχο της ετοιμότη
τας των κεντρικών και περιφερεια
κών Υπηρεσιών του Υπουργείου Δη
μόσιας Τάξης. Το Γραφείο στελεχώ
νεται με αστυνομικό προσωπικό και 
εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα 
με τις εντολές του Υπουργού.

2. Ιδρύεται Αστυνομικό Τμήμα Αε
ρολιμένα Αθηνών (Σπάτων)με έδρα 
τον Αερολιμένα και εδαφική αρμο
διότητα τον περιφραγμένο χώρο 
αυτού. Το Τμήμα υπάγεται στην 
Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Κρω- 
πΐας.

3. Στην Υποδιεύθυνση Εγκλημα
τολογιώ ν Ερευνών της Διεύθυνσης 
Ασφάλειας Αττικής συνιστάται και 
λειτουργεί Τμήμα Διοικητικού, το 
οποίο χειρίζεται τα θέματα προσω
πικού. αλληλογραφίας, χρηματικού 
και υλικού.

4. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων 
των Διευθύνσεων των Κλάδων του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης έχουν 
βαθμό Αστυνομικού Διευθυντή ή 
Αστυνομικού Υποδιευθυντή ή Αστυ
νόμου Α'.

5. Για την πρόσληψη αστυνομικού 
προσωπικού ειδικών καθηκόντων 
της Ελληνικής Αστυνομίας, τα 
υπάρχοντα κενά στις οργανικές θέ
σεις όλων των βαθμών κάθε κατη
γορίας του προσωπικού αυτού λογί

ζονται ως κενά στον εισαγωγικό βα
θμό της οικείας κατηγορίας. Η πλή
ρωση των κενών στον εισαγωγικό 
βαθμό δεν αποτελεί κώλυμα για την 
εξέλιξη του προσωπικού αυτού, 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατά
ξεις.

Το άρθρο 6 αναφέρεται στη συν
εργασία των Αστυνομικών Τμημά
των και των Τμημάτων Ασφαλείας.

«Τα Αστυνομικά Τμήματα και τα 
Τμήματα Ασφάλειας συνεργάζονται 
μεταξύ τους και παρέχουν, αμοι- 
βαίως, την αναγκαία συνδρομή, για 
την εξιχνίαση των εγκλημάτων, τόσο 
κατά το αρχικό στάδιο της προανά
κρισης, όσο και κατά την πορεία αυ
τής».

Και ακόμα, «Οι Γενικοί Αστυνομι
κοί Διευθυντές και Αστυνομικοί 
Διευθυντές νομών μπορούν να ανα
θέτουν, με διαταγή τους στις Υπη
ρεσίες Ασφάλειας την προανάκριση 
και την εξιχνίαση εγκλημάτων ή 
συμβάντων, τα οποία λόγω της βα
ρύτητας, του τρόπου, των μέσων και 
των ειδικών συνθηκών τέλεσής τους 
συγκινούν ιδιαίτερα την κοινή 
γνώμη ή είναι δυνατόν να επηρεά
σουν δυσμενώς τα αίσθημα ασφά
λειας των πολιτών ή απαιτούν εξει- 
δικευμένη ή παρατεταμένη ενέρ
γεια προς αποκάλυψη των δραστών 
και συλλογή των απαραιτήτων στοι
χείων για την παραπομπή των υπο
θέσεων στη δικαιοσύνη».

ΕΙΣΑΓΩΓΗ -  ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΣΕ Ν ΕΥΡΟΨΥΧ ΙΑΤΡΙΚΕΣ 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

Με την υπ αριθ. 6023/1/54 από 
24-8-88 εγκύκλιο διαταγή της, που 
στάλθηκε σε όλες τις υπηρεσίες του 
Σώματος, η Δ/νση Υγειονομικού, 
παρέχει διευκρινίσεις σε ότι αφορά 
το αντικείμενο του θέματος.

Ειδικότερα:
α. Σε κάθε ασθενή που πρόκειται να 
εισαχθεί σε Νεύρο -  Ψυχιατρική

Κλινική Στρατιωτικού Νοσοκομείου 
θα χορηγείται, από τον Προϊστάμενό 
του Διοικητή Αξιωματικό, υπηρε
σιακό -  πληροφοριακό σημείωμα 
όπου θα αναγράφονται όλες οι 
παρατηρήσεις του που έχουν σχέση 
με τη συμπεριφορά, τυχόν περίερ
γες εκδηλώσεις, αλλαγή υπηρεσια
κής απόδοσης του ασθενή και γε
νικά οτιδήποτε, σχετικά με τα παρα
πάνω, έχει υποπέσει στην αντίληψη 
του Διοικητή Αξιωματικού.

β. Το υπηρεσιακό-πληροφοριακό 
αυτό σημείωμα, που θα έχει τη 
μορφή Έκθεσης, θα συντάσσεται με 
απλές φράσεις δηλαδή όπως ακρι
βώς αντιλαμβάνεται τη συμπερι
φορά και τις εκδηλώσεις του ασθενή 
ο Διοικητής Αξιωματικός έχοντας 
υπόψη του ότι το σημείωμα αυτό δεν 
είναι Ιατρική Έκθεση αλλά ένα απλό 
πληροφοριακό στοιχείο για την Κλι
νική.

γ. Στο σημείωμα αυτό θα αναγρά
φεται απαραίτητα, εκτός από τα 
ανωτέρω, αν ο ασθενής τελε ί υπό 
μετάθεση ή απόσπαση ή ενεργεΐται 
εις βάρος του ΕΔΕ και γενικά κάθε 
άλλο σχετικό με την υπηρεσιακή του 
κατάσταση.

δ. Το σημείωμα αυτό μαζί με το 
σχετικό αντίγραφο του Φύλλου Μη
τρώου -  όταν εκδίδεται -  θα παραδί
νεται στον ασθενή σε σφραγισμένο 
υπηρεσιακό φάκελλο και ο ασθενής 
θα το παραδίνει στο Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο κατά την εισαγωγή του 
σ’ αυτό.

ε. Αντίγραφο του υπηρεσιακού 
αυτού σημειώματος θα στέλνεται 
επίσης, σε ιδιαίτερο σφραγισμένο 
υπηρεσιακό φάκελλο, στον υπηρε
σιακό γιατρό για ενημέρωσή του.

στ. Ακόμα ίδιο υπηρεσιακό ση
μείωμα θα συντάσσεται και θα απο- 
στέλλεται με τον ασθενή στο Νευ- 
ρολογικό Τμήμα των Κεντρικών Ια
τρείων του Σώματος για την υπο
βοήθηση του αρμόδιου γιατρού στη 
γνωμάτευσή του όταν ασθενής 
παραπέμπεται ή μεταβαίνει για ε-
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ξεταση στο συγκεκριμένο Τμήμα και 
στο σημείωμα αυτό θα αναγράφεται 
αν ο ασθενής τελε ί υπό μετάθεση ή 
απόσπαση ή ενεργείτα ι εις βάρος 
του ΕΔΕ και γενικά κάθε άλλο σχε
τικό με την υπηρεσιακή του κατά
σταση.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

• Ο αρχιφύλακαςΣΙΑΧΟΣ Νικόλαος, 
που υπηρετεί στο Α.Τ Καλαβρύ
των Αχα'ιας, επιθυμεί αμοιβαία 
μετάθεση με συνάδελφό του που 
υπηρετεί σε Αστυνομικό Τμήμα 
των Αστυν. Δ/νσεων Ακαρνανίας, 
Αιτωλίας, Λευκάδας, Φωκίδας, 
Ευρυτανίας, Άρτας, Πρέβεζας, 
Ιωαννίνων ή Θεσπρωτίας. Οι εν
διαφερόμενοι μπορούν να επικοι
νωνήσουν μαζί του στα τηλέφωνα 
0692-22.213 και 22.234.

• Ο υπαστυνόμος Β' ΛΑΤΜΟΣ Πέ
τρος του Α.Τ Σκιάθου, επιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση. Απαντά στα 
τηλέφωνα 0427/21470 και 21.111.

• Ο αρχιφύλακας ΑΛΜΠΑΝΑΚΗΣ 
Ευάγγελος του Α.Τ Τροπαίων Αρ
καδίας, επιθυμεί αμοιβαία μετά
θεση με συνάδελφό του που υπη
ρετεί σε υπηρεσίες της Μακεδο
νίας και Θράκης. Οι ενδιαφερόμε
νοι μπορούν να επικοινωνήσουν 
στα τηλέφωνα 0795-61.210 και 
61.123.

• Ο αστυφύλακας ΚΟΥΤΣΙΜΑΝΗΣ 
Χαράλαμπος που υπηρετεί στο 
Α.Τ Αεροδρομίου Ρόδου επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία σε υπηρε
σία της Βόρειας Ελλάδας. Απαντά 
στο τηλέφωνο 0241/92998.

Συμμετοχή αστυνομικών
στους Ζ' Πανελλήνιους 

Αγώνες
Πρακτικής Σκοποβολής

Πραγματοποιήθηκαν στο Πεδίο 
Βολής Βαθύλακου Θέρμης Θεσσα
λονίκης οι 7οι Πανελλήνιοι Αγώνες 
Πρακτικής Σκοποβολής που οργά
νωσε ο Εθνικός Σκοπευτικός Ό μ ι
λος Θεσσαλονίκης. Στους αγώνες

συμυετείχαν 12 σωματεία και ομά
δες απ όλη τη χώρα με 41 σκοπευ
τές συνολικά, από τους οποίους οι 
13 ήταν στρατιωτικοί. Οι αγώνες 
ήταν ατομικοί και οι σκοπευτές αγω
νίστηκαν σε μία γενική κατηγορία. 
Βραβεύτηκαν οι τρεις πρώτοι σκο
πευτές. Κατά τη διάρκεια των αγώ
νων οι άνδρες της Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης 
(Ε.Κ.Α.Μ.) κατέλαβαν τις ακόλουθες 
θέσεις στη γενική ατομική κατά
ταξη.

1) Υπαστυνόμος α'. Κων/νος Νικο-

Δίωρη σύσκεψη πραγματοποιή
θηκε στα γραφεία της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης -άνθης. με πρωτοβου
λία της, για την αντιμετώπιση του 
φαινόμενου της βίας στα γήπεδα, εν 
όψει της φετινής ποδοσφαιρικής 
περιόδου. Συμμετείχαν: οι πρόε
δροι: της Ενωσης Ποδοσφαιρικών 
Σωματείων (Ε.Π.Σ.) Ξάνθης, του Α.Ο. 
=άνθης, του Α.Ο. Ασπίδας Ξάνθης, 
εκπρόσωποι των τοπικών ημερήσιων 
εφημερίδων: «Αγώνας», «Αδέ
σμευτη», «Βήμα», «Εμπρός», «Φωνή 
της -άνθης», και αξιωματικοί της 
αστυνομικής διεύθυνσης με επικε
φαλής τον αστυνομικό διευθυντή.

λαίδης, 2η ατομική νίκη, με επί
δοση 1.650 βαθμούς.

2) Αστυφύλακας Γεώργιος Λαϊνά- 
κης. 4η θέση με 1.459 β.

3) Ανθυπαστυνόμος Αθανάσιος Κε- 
ραμύδας. 5η θέση με 1504 β.

4) Αστυφύλακας Νικόλαος Σταϊκί- 
δης, 6η θέση με 1479 β.

5) Αστυφύλακας Στυλιανός Σοφια
νός, 7η θέση με 1320 β. και

6) Αστυφύλακας Ανδρέας Παππάς. 
9η θέση με 1.100 βαθμούς.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης 
ανταλλάχθηκαν απόψεις για το φαι
νόμενο. τα αίτια και τα αποτελέ- 
σματά του και προτάθηκαν τρόποι 
για την ομαλή και υπεύθυνη αντιμε
τώπισή του. όχι μόνον από την αστυ
νομία αλλά και από όλους τους εν
διαφερομένους φορείς.

Τέλος, όλοι οι συμμετέχοντες 
χαιρέτισαν την πρωτοβουλία της 
Α.Δ. και υποσχέθηκαν να βοηθή
σουν για να εξασφαλισθεί η ομαλή 
διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών συν
αντήσεων. σε πφλεις και χωριά του 
νομού.

Πρωτοβουλία της Α.Δ. Ξάνθης 
για την εξάλειψη της βίας απ’ τα γήπεδα
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Σ τ ις  α ρ χ έ ς  τ ο υ  αιώνα

Ε ύ θ υ μ α  ε π ε ισ ό δ ια  παλαιών ανδρώ ν  
τη ς  Χ ω ρ ο φ υ λ α κ ή ς

Αναμνήσεις του αντ/γου Δρόσου Δροσόπουλου

Ο Δρόσος Δροσόπουλος
(1876 - 1967), π τυχιούχος και 
διδάκτωρ τη ς  Νομικής Σχολής, 
κα τε ιά γη  οτην Χω ροφυλακή το 
1898 με το βαθμό του  Χω ροφύ

λακα για να γ ίν ε ι με τα χρόνια  
αρχηγός του Σώματος (1934 - 
1940).

Οι ενθυμ ήσ εις  που ακολου
θούν. αναδημοσ ιεύοντα ι από το

β ιβλίο του «Η Ελληνική Βασιλι
κή Χωροφυλακή», Αθήναι 1961, 
χωρίς καμιά αλλοίωση της 
γλώσσας που χρησ ιμοπ οιεί ο 
συγγραφέας.

Ο μεγάλος αξιωματικός

Ε ίς  έφιππος χωροφύλαξ υπηρε
τών έπί πολύν χρόνον ώς άποσπα- 
σματάρχης εις τήν περιφέρειαν τής 
Θεσσαλίας είχε πρό τίνος προαχθή 
δι’ έξαιρέτους πράξεις είς τόν βαθ
μόν τού Α' τάξεως χωροφύλακος.
Εν τώ μεταξύ είχε τεθή είς έφαρ- 

μογήν ό θεσμός τής στρατιωτικής 
αστυνομίας και είς τήν πρωτεύου
σαν ένός Δήμου τής περιφέρειας 
τού ανωτέρω χωροφύλακος έτοπο- 
θετήθη ώς αστυνόμος είς άνθυπο- 
λοχαγός τού Στρατεύματος. Δέον νά 
σημειωθή ότι ή προαγωγή τού χω
ροφύλακος είχε κάμει κρότον είς 
τήν περιφέρειαν καί συζητειτο μετά 
θαυμασμού υπό των κατοίκων των 
πέριξ χωρίων. Οταν δέ ένεφανίζε- 
το έλεγον: Νά ο μεγάλος άξιωματι- 
κός μέ τόν καινούργιον βαθμόν. Ό  
Δήμαρχων πάρεδρος έκάλεσε τόν 
νεοαφιχθέντα άνθυπολοχαγόν είς 
δείπνον τό έσπέρας είς τήν οικίαν 
του. Ταυτοχρόνως έπληροφορήθη 
ότι τό απόγευμα θά ήρχετο είς τό 
χωρίον καί αυτόν είς τό τραπέ
ζι. Έφθασεν ή όρισθείσα ώρα 
τοϋ γεύματος καί ό αστυνόμος 
προσήλθεν είς τήν οικίαν τού πα- 
ρέδρου. Είσήλθεν, έχαιρέτησε, ά- 
πέθεσε τό πηλίκιόν του καί τ ο σπαθί 
του είς ένα κάθισμα καί έπροχώρησε 
διά νά καθίση κοντά στο τζάκι, όπου 
έκαιε δυνατή φωτιά. Ό  πάρεδρος 
όμως τόν παρεκάλεσε νά καθίση λ ι
γάκι παρακάτω, διότι ή θέσις έκείνη

προωρίζετο διά τόν νεοπροαχθέντα 
άποσπασματάρχην.

Ό  αστυνόμος, πιστεύων ότι έ- 
πρόκειτο περί άξιωματικοϋ άνωτέ- 
ρου βαθμού, συγκατετέθη. Δέν πα- 
ρήλθον παρά ολίγα λεπτά τής ώρας 
καί κατέφθασεν ό «μεγάλος αξιωμα
τικός» Κώστας. Έπροχώρησε πρός 
τό τζάκι μέ κροταλίζοντα σπιρούνια 
καί μέ Τήν σπάθην συρομένην έπί 
τού πατώματος, έχαιρέτησε τόν πά- 
ρεδρον καί έπροχώρησεν πρός τήν 
θέσιν όπου έκάθητο ό  αστυνόμος. Ό  
αστυνόμος ήγέρθη καί αυτός καί έ
προχώρησε διά νά ύποβάλη τά σέβη 
του. Αλλά έσταμάτησεν έκπληκτος 
όταν εύρέθη πρό ένός χωροφύλα
κος, εύσώμου, μέ άρειμάνιον μύστσ.κα 
καί κοιλαρά φέροντος τόν βαθμόν 
άπλώς τοϋ ύποδεκανέως. Έξωργί- 
σθη ώς έκ τούτου καί άπευθυνόμε- 
νος στόν πάρεδρο τοϋ είπε: «Βρέ 
χριστιανέ μου, δέν μοϋ έλεγες ότι 
έπρόκειτο περί χωροφύλακος καί μέ 
έδιωξες από τή θέση μου γιά νά κα
θίση αϋτός και νόμιζα ότι έπρόκειτο 
περί άνωτέρου αξιωματικού πού δέν 
έγνώριζα καί δέν ήξευρα άν θά ήθε
λε νά συμφάγη μέ μένα: Αϋτός λοι
πόν είναι ο Μεγάλος Αξιωματικός»:

'Αλλά ό νεοπροαχθείς Κώστας, 
«παληά καραμπίνα», πεπειραμένος 
καί θρασύς, έπενέβη πριν προφθά- 
σει ν’ άπαντήση ό πάρεδρος. Πα- 
ρουαιάσθη είς τόν άνθυπολοχαγόν, 
υπέβαλε τά σέβη του καί μέ πολλά 
αστεία έδικαιαλόγησε τόνπάρεδρον. 

☆  ☆  ☆

Μετεμψυχώσεις Ενωμοτάρχου

Ε ίς  ένωμοτάρχης ύπηρέτει είς 
κάποιον Δασαρχειον ώς άρχιφϋλαξ 
Δασών. Κατήγετο άπό ένα χωριό τής 
Εϋρυτανίας και έγνώριζε γράμματα 
4ης τάξεως τοϋ Δημοτικού Σχολεί
ου. Ήτο τύπος εύθυμος, έδημιούρ- 
γει πολλά κωμικά έπεισόδια, καί διη
γείτο ιστορίας, πού προκαλοϋσαν 
άκράτητον γέλωτα. Μέτριο ςτό ανά
στημα. μελαχροινός καί εύκίνητος, 
μέ μουστάκι στριμμένο καί κατσαρά 
μαύρα μαλλιά. Έφόρει μαύρο πα
νταλόνι, έν ειδει κυλόττας, τσαρού
χια άρβανίτικα μέ ψηλό τακούνι καί 
πολύ μεγάλη φούντα, τσάνταν τήν 
όποιαν έφερεν είς τό στήθος έξω 
άπό τήν μπλούζαν του μέ πυκνή σει
ρά λευκών κομβίων μετάλλινων τά 
όποια έφερον τόν σταυρόν καί τό 
στέμμα (έξ ου καί οί χωροφύλακες 
τής έποχής έκείνης ώνομάζοντο 
σταυρωτήδες. Κατ’ άλλους ή προ
σωνυμία «σταυρωτήδες» έδόθη είς 
τούς χωροφύλακας, διότι ούτοι, έν 
τή αυστηρά έκτελέσει τών καθηκό
ντων των, έσταύρωνον, δήθεν, τούς 
διωκομένους). Είς τήν δεξιάν χεϊραν 
έκράτει πάντοτε έναν βούρδουλα μέ 
άργυρόν λαβήν. Τό περιεχόμενον 
τής τσάντας του έκτος έλαχίοτων 
έγγραφων άπετελείτο άπό ξυνό, α
λάτι, πιπέρι καί διάφορα μπαχαρικά 
διά νά παρασκευάζη ό ίδιος διάφορα 
πικάντικα φαγητά είς τάς οικίας ό
που έφιλοξενειτο καί όπου έσπάνι- 
ζον ταϋτα.
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Μίαν ημέραν ό ενωμοτάρχης ά- 
νήρχετο μίαν ανωφέρειαν ακολου
θούμενος από ένα χωροφύλακα. Εις 
τόν δρόμον συνήντησαν ένα μελα- 
χροινόν όνον δεμένον με μακρύ 
σχοινίον έπί ένός πασσάλου. Μόλιςν 

ό όνος είδε τόν ένωμοτάρχην άρχι
σε νά γκαρίζη καί έτρεξε καλπάζων 
πρός αυτόν. Ό  ένωμοτάρχης ένη- 
γκαλίσθη σφικτά τόν όνον άπό τόν 
τράχηλον, ήρχισε νά τόν άσπάζεται 
καί τού είπε: «Βρέ τί γίνεσαι Γεωρ
γό: Πώς μέ όνε γνώρισες αμέσως; Τί 
ευχάριστη ούμπτωσις νά συναντη
θούμε; Πώς περνάς μωρέ Γιώργο 
κ.τ.λ.». Ό  παρακολουθών χωροφύ- 
λαξ τά έχασε κυριολεκτικώς καί οπι
σθοχώρησε, έκαμε τό σημείον τού 
Σταυρού καί έψιθύρισε: «Παναγία 
μου βοήθησε πάει ό κακομοίρης ό 
ένωμοτάρχης, τρελλάθηκε. Καί τώ
ρα τι θά γίνη;» Αλλά τήν στιγμήν έ- 
κείνην ό ένωμοτάρχης διακόψας τά 
φιλήματα καί τήν συνομιλίαν του μέ 
τόν όνον έστράφη πρός τόν χωρ- 
πφύλακα καί τού είπε: «Τίμουρμου
ρίζεις μωρέ; Δέν βλέπεις, είναι ό 
ένωμοτάρχης τάδε (τόν ώνόμασε) ό 
καλλίτερος φίλος μου, πού πέθανε 
πρός ένός έτους καί μετεμψυχώθη
κε ε ις  γάιδαρον.

Μίαν ήμέραν εισερχόμενος εις 
ένα χωριό ήκουσε άπό μίαν καλύβην 
φωνές καί γόους. Έσπευσε δρο- 
μαίως πρός τά έκε ί καί εύρέθη πρό 
τού έξης θεάματος: Εις τήν καλύβην 
αυτήν είργάζετο ένας σιδηρουργός 
πού έπηγγέλετο καίτόν οδοντίατρον 
μεταξύ τών κατοίκων τού χωρίου. 
Ούτος είχεν έξαπλώσει κατά γής ένα 
χωρικόν, είχε θέσει τό γόνα τόν του 
έπί του στήθους του καί μέ μίαν τα
νάλιαν προσεπάθη νά τού βγάλη ένα 
δόντι. Ό  χωρικός έσπαρτάριζε άπό 
τούς πόνους καί έκραύγαζε. Έπίτή  
άποτόμω είσόδω τού ένωμοτάρχου 
μετά τού χωροφύλακος ό σιδη
ρουργός έσταμάτησε τό τράβηγμα 
τού όδόντος καί έκοίταξε μέ φόβον 
τόν ένωμοτάρχην καί τόν άκολου- 
θοϋντα αυτόν χωροφύλακα. Ό χω
ρικός ήγέρθη άποτόμως, μέ τό στό
μα γεμάτο αίμα καί μέ δύο δόντια 
μισοβγαλμένα, πονών καί οίμόζων, 
παρετήρει μετά φόβου τόν ένωμο
τάρχην, ό οποίος άφού πήρε τήν τα
νάλια άπό τό χέρι τού σιδηρουργού.

τόν έξήπλωσε κατά γής καί τού είπε: 
«Τώρα θά δής πώς βγάζουν τά δόν
τια...»

Τόσον ό  χωρικός, όσον καίό άκο- 
λουθών χωροφύλαξ, νομίσαντες ότι 
ό ένωμοτάρχης ύπέστη διανοητικήν 
παράκρουσιν, έτράπησαν εις φυγήν 
καίμεταβάντες εις τήν πλατείαν τού 
χωρίου όπου ήσαν συνηγμένοι οί 
χωρικοί, άφηγήθησαν τό γεγονός 
καί τότε όλοι έβάδισαν πρός τήν κα
λύβην. Εις τόν δρόμον όμως συνή- 
ντηοαν τόν ένωμοτάρχην κα ίτόν σι
δηρουργόν έρχομένους καί συνδια- 
λεγομένους φιλικώτατα καί οϋτω 
έπανήλθον όλοι μαζί εις τήν πλα
τείαν, όπου έπηκολούθησε τρικού
βερτο γλέντι.

Νεκροφάνεια.
Ο ίδιος ώς άνω ένωμοτάρχης με- 

ταβαίνων εις κάποιο χωρίον διά νά 
ένεργήση έρευναν καί κατασχεοιν 
τυχόν λαθραίας ξυλείας, εύρέθη 
πρό μιας πρωτοφανούς περιπτώ- 
σεως νεκροφάνειάς.

Καί ιδού τ ί συνέβη: Οί κάτοικοι 
τού χωρίου μέ τόν ιερέα συνώδευον 
εις τό νεκροταφείον έκφοράν άπο- 
θανόντος συγχωριανού των. Όταν 
έφθασαν εις τό νεκροταφείον καί 
ήτοιμάζοντο νά άποθέσουν τό φέρε- 
τρον διά νά τό τοποθετήσουν έντός 
τού τάφου, ό θεωρούμενος νεκρός 
άνεσηκώθη αίφνιδίως καί έκάθησεν 
έντός τού φερέτρου. Οί κρατούντες 
τό φέρετρον τό άπέρριψαν βιαίως κα
τά γής καί οί γύρω ευρισκόμενοι 
συγχωριανοί έπί τή θέρ τού άναστά- 
ντος, έτρομοκρατήθησαν καί κραυ- 
γάζοντες «βρυκολάκιασε... βρυκο- 
λάκιαοε...» έτράπησαν εις φυγήν 
ακολουθούμενοι καί άπό τούς άλ
λους, πού παρηκολούθουν τήν κη
δείαν, ώς καί άπό τόν ιερέα τού χω
ρίου, όστις εν τή εξάλλω ταραχή καί 
βία του έχασε τρέχων τό καλλιμαύχι 
του καί τό θυμιατό.

Ό  ένωμοτάρχης μας εύρέθη πρό 
άληθούς αιφνιδιασμού, ΐδών τόσους 
ανθρώπουςνάτρέχουνάλλόφρονες 
καί φωνάζοντας.

Διά στεντορίας φωνής τούς δ ιέ
ταξε νά σταθούν, ρίψας συγχρόνως 
καί ένα πυροβολισμόν πρός έκφοβι- 
σμόν, διά νά πληροφορηθή τί συνέ- 
βαινε. Πράγματι οί χωρικοί έσταμά- 
τησαν άποτόμως καί ό ένωμοτάρχης 
πλησιάσας ήκουσεν άπό τούς πανι- 
κοβληθέντες χωρικούς, ότι ό πεθα

μένος βρυκολάκιασε.
Τόαύτό έβεβαίωσεν καί ό ίερεύς. 

Ό ένωμοτάρχης τούς έπέπληξε 
τούς είπε ότι όλοι τους έτρελλάθη- 
καν, διότι ό θεωρούμενος ώς νεκρός 
πιθανόν νά μή ειχεν πράγματι άπο- 
θάνει καί νά είχε νεκροφάνειαν. 
Τούς διέταξε δέ νά τόν άκολουθή- 
σουν όλοι εις τό νεκροταφείον διά 
νά ίδούν τόν «βρυκόλακα». Πράγ
ματι, ά π ό  τήν άπειλήν τού ένωμο
τάρχου, τόν συνώδευσαν όλοι εις τό 
νεκροταφείον καί εύρέθησαν πρό 
τού εξής θεάματος: Ο «βρυκόλά- 
κας» εύρίσκετο έκτος τού φερέτρου 
του, καθισμένος καί έκβάλλων άνά- 
θρους κραυγάς πόνου, διότι κατά 
τήν πτώσιν τού φερέτρου είχε κτυ- 
πήσει εις διάφορα μέρη τού σώμα
τός του. Ό  ένωμοτάρχης βλέπων ότι 
οί χωρικοί έξηκολούθουν νά είναι 
τρομοκρατημένοι είπε: «Θά οάς έ- 
ξηγήσω πώς συμβαίνει αύτό καί τί 
είναι νεκροφάνεια» καί άφού έβγαλε 
τό άμπέχωνόντου κα ίτά  ύποδήματά 
του, έξηπλώθη ύπτίως έντός τού φε
ρέτρου καί διέταξε τούς γύρω ιπτα
μένους νά τόν άνασηκώσουν κα ίτόν  
ιερέα νά προπορευθή ψύλλων διά
φορα νεκρόσημα. Αλλά μόλις έπλη- 
σίασαν εις τόν τάφον, ό ένωμοτάβ- 
χης πού είχε κλείσει τά μάτια του καί 
προσεποιείτο τόν νεκρόν, άνεσηκώ
θη αίφνιδίως καί άποτόμως, καί έ- 
ξερράγη εις ήχηρόν γέλωτα. Οί βα- 
στάζοντες όμως τό φέρετρον αίφνι- 
διασθέντες καί πάλιν, ώς διατελοϋ- 
ντες ύπό τήν έπήρειαν τού πρώτου 
γεγονότος, άπέρριψαν κατά γής τό 
φέρετρον καί έτράπησαν εις στα
κτόν φυγήν ακολουθούμενοι άπό 
τούς άλλους χωρικούς καίτόν ιερέα. 
Όένωμοτάρχης,άνυπόδητοςκαίμέ 
τό ύποκάμισον έξήλθεν άπό τό φέ
ρετρον καί ήρχισε νά τούς καταδιώ- 
κη φωνάζων. «Σταθείτε δειλοί δέν 
είμαι βρυκόλακας...».

Οί χωρικοί έστάθησαν φοβισμέ
νοι, ό δέ ένωμοτάρχης πλησιάσας, 
έστειλε μερικούς νά φέρουν έκ τού 
νεκροταφείου τόν παθόντα νεκρο
φάνειαν καί τότε όλοι μαζί έπέστρε- 
ψαν εις τήν πλατείαν τού χωρίου, 
όπου προεξάρχοντος τού ένωμο
τάρχου έπηκολούθησεν όλονύκτιος 
διασκέδασις, τών χωρικών κατεν- 
θουσιασθέντων άπό τά άστεία, τά 
τραγούδια καί τούς χορούς τού ε ύ 

θ υ μ ο υ  ένωμοτάρχου.
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ

Υ.Α. 2515/1/3γ (Δικαιοσύνης και Δημ. Τάξης 
της 18.2)1.3.88. Τροποποίηση της 1157 Φ 
12/50 της 26/31 Μαρτίου 1971 (ΦΕΚ 237/Β) 
Απόφασης των Υπουργών Δικαιοσύνης και 
Δημόσιας Τάξης «Περί καθορισμού αρμο
δίων αστυνομικών οργάνων προς βεβαίω- 
σιν των πταισματικών παραβάσεων περί 
ων το Ν.Δ. 805/71 και ρυθμίσεως των λε
πτομερειών εφαρμογής αυτού». (ΒΊ13).

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 7 Ν.Δ. 805/71 (ΦΕΚ Α' 1) «Πε
ρί πταισματικών παραβάσεων, βεβαιουμέ- 
νων παρά των αστυνομικών οργάνων» και
2. Των άρθρων 104 και 105 παρ. 4Ν.614/77 
(ΦΕΚ 167) «Περί κυρώσεως του Κώδικος 
Οδικής Κυκλοφορίας». Αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο
Το άρθρο 1 της 1157 Φ. 12/50 της 26/31 

Μαρτίου 1971 ομοίας μας αντικαθίσταται 
ως εξής:

1. Αρμόδιοι για  τη βεβαίωση των πται- 
σματικών παραβάσεων που προβλέπονται 
από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(Ν.614/77), είναι οι αστυνομικοί που υπηρε
τούν στις Υπηρεσίες Τροχαίας και όπου 
δεν υπάρχουν τέτο ιες Υπηρεσίες οι αστυ
νομικοί που υπηρετούν σε Αστυνομικά 
Τμήματα, Σταθμούς και Φυλάκια.

2. Κατ’ εξαίρεση και προς υποβοήθηση 
του έργου των Υπηρεσιών Τροχαίας τις 
παραβάσεις της παραγράφου 1 βεβαιώ
νουν και οι αστυνομικοί που υπηρετούν 
στην Άμεση Δράση και στα Αστυνομικά 
Τμήματα.

3. Αρμόδιοι για  τη βεβαίωση των πται- 
σματικών παραβάσεων που προβλέπονται 
από την παράγραφο 1 (παρ. Δ και ε) του 
Ν. 805/71 (ΦΕΚ Α' 1) και αναφέρονται στην 
κοινή ησυχία ή στην καθαριότητα και ευ
πρεπή εμφάνιση των δημοσίων κοινοχρή
στων ή ιδιωτικών χώρων είναι οι αστυνο
μικοί που υπηρετούν στα Αστυνομικά Τμή
ματα, Α σ τυνομ ικούς Σταθμούς, 
Αστυνομικά Φυλάκια, Άμεση Δράση ή δια
τίθενται για  υπηρεσία άμεσης δράσης, κα
θώς και οι αστυνομικοί που ενισχύουν τις 
υπηρεσίες αυτές».

1. Βλ. και ΑΠ 1189/1985 ΝοΒ 33.1465, όπου και 
σχετικό ενημερωτικό σημείωμα και ΑΠ 970/1986 
Ποιν Χρ ΛΣΤ 826 -  829, όπου και η σύμφωνη ανε
πτυγμένη πρόταση του Αντιεισαγγελέα κ. Γ.Πλα- 
γιανάκου.

2. Με την απόφαση Απ 216/1988, ότι η αίτηση 
της Κυβερνήσεως της Χώρας, όπου τελέσθηκε 
το έγκλημα, η οποία απαιτείται από το άρθρ. 6§1 
ΠΚ, έχει διοικητικό χαρακτήρα και διαφέρει από 
την έγκληση και κατά συνέπεια μπορεί να υπο
βληθεί μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παρα
γραφής της αξιόποινης πράξης (βλ. και παρατη
ρήσεις Α. Καρρά υπό την ΑΠ 892/80 Ποιν Χρ ΛΑ 
33,34).

Αριθ. 281/1988 Τμ. Ε' (Βούλευμα)
Προεδρεύων ο κ. Α. ΠΟΥΛΟΣ, αρεο
παγίτης
Εισηγητής ο κ. I. ΚΙΟΥΣΗΣ αρεοπαγίτης 

Εγκληση·Α νήλικος-Γονική μέριμνα- Η υπο

βολή εγκλήσεως για αξιόποινη πράξη σε 
βάρος ανηλίκου μπορεί να γίνει και μόνο 
από τον ένα γονέα.
( Α π ό σ π α σ μ α ) :  Από το συνδυασμό των 
διατάξεων των άρθρ. 117§1 και 118§2 ΠΚ 
συνάγεται ότι σε όσες περιπτώσεις για την 
άσκηση της ποινικής διώξεως ο νόμος 
απαιτεί έγκληση, ο δικαιούμενος σε υπο
βολή της πρέπει να την υποβάλει μέσα σε 
τρεις μήνες από την ημέρα που έλαβε γνώ
ση της αξιόποινης πράξεως και του προ
σώπου που την τέλεσε ή κάποιου από τους 
συμμέτοχους της. Αν ο παθών είναι πρό
σωπο που δεν έχει συμπληρώσει το 12ο 
έτος της ηλικίας του, δικαίωμα για υποβο
λή της εγκλήσεως έχει ο νόμιμος αντιπρό
σωπός του μετά δε τη συμπλήρωση του 
έτους αυτού ηλικίας του και μέχρι να συμ
πληρώσει το 17ο έτος αυτός και νόμιμος 
αντιπρόσωπός του και μετά τη συμπλήρω
ση του 17ου έτους ηλικίας του μόνο αυτός 
(παθών). Εξάλλου από το συνδυασμό των 
διατάξεων των άρθρ. 1510§1 εδ.α, 1511 §1, 
1512 και 1516 ΑΚ όπως αντικαταστάθηκαν 
με το ν.1329/1983 και κατά τη μεταβατική 
διάταξη του άρθρ. 68 αυτού, εφαρμόζον
τα ι και γ ια  τα τέκνα τα οποία γεννήθηκαν 
πριν από την έναρξη ισχύος του, συνάγε
τα ι ότι οι γονείς του ανηλίκου τέκνου 
στους οποίους ανήκει η γονική μέριμνα, 
που περιλαμβάνει την επιμέλεια των ανη
λίκων τέκνων, την διοίκηση της περιουσίας 
του και την εκπροσώπησή τους σε κάθε 
υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη, που αφο
ρούν το πρόσωπό του ή την περιουσία του 
είναι νόμιμοι αντιπρόσωποι αυτού από τη 
φύση δε και το χαρακτήρα της γονικής μέ
ριμνας, ως λειτουργικού δικαιώματος, το 
οποίο είναι συνάμα και καθήκον των γο- 
νεών, η άσκηση αυτής γ ίνετα ι από κοινού 
πάντοτε προς το συμφέρον του τέκνου με 
την έννοια ότι από κοινού ρητώς ή σιωπη- 
ρώς αποφασίζουν για τη λήψη των μέτρων 
τα οποία επιβάλλει το συμφέρον των τέ 
κνων των χωρίς να είναι αναγκαίο να συμ
πράττουν και κατά την επιχείρηση της 
ενέργειας με την οποία πραγματώνεται το 
περιεχόμενο του μέτρου που έχουν συνα
ποφασίσει. Μάλιστα στις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο άρθρ. 1516 ΑΚ μεταξύ 
των οποίων και εκείνη κατά την οποία πρό
κειται για πράξεις που έχουν επείγοντα χα
ρακτήρα καθένας από τους γονείς επιχει
ρεί και μόνος του πράξεις αναφερόμενες 
στην άσκηση της γονικής μέριμνας. Σύμ
φωνα με το πιο πάνω η υποβολή εγκλήσε- 
ως για  αξιόποινη πράξη σε βάρος ανηλί
κου, ως περιλαμβανόμενη στην επιμέλεια 
αυτού, από τη φύση και το χαρακτήρα της 
και γ ια τί πρέπει να υποβληθεί μέσα στην 
καθοριζόμενη προθεσμία των τριών μηνών 
και γ ια τί για  το συμφέρον του τέκνου επι
βάλλεται η ταχύτερη τιμώρηση του δρά
στη της αξιόποινης πράξεως και εκκαθά
ριση της καταστάσεως που απ’ αυτών αξιό
ποινη πράξη δημιουργήθηκε σε βάρος του 
ανηλίκου μπορεί να γίνει και μόνο από τον 
ένα γονέα, αν δε ο άλλος διαφωνεί έχει 
δικαίωμα σύμφωνα με τις διατάξεις των

άρθρ. 1512 και 1511 §2 ΑΚ να προσφύγει 
στο δικαστήριο ή κατά το άρθρο 1532 ΑΚ 
στον Εισαγγελέα για  να αποστρέψει τις 
συνέπειες υποβολής της, αν αυτές αποβαί
νουν σε βάρος των συμφερόντων του ανη
λίκου τέκνου. Τέλος, το κατά άρθρ. 339ΠΚ 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρ. 5 του 
ν. 1272/1982 έγκλημα της αποπλανήσεως 
παιδιών, σύμφωνα με το άρθρ. 344 ίδιου 
Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το 
άρθρ. 1 του ν. 1412/1984, δ ιώ κετα ι^ατ’ έγ
κληση, αν δε ο παθών δεν έχει συμπληρώ
σει τα δώδεκα χρόνια της ηλικίας του την 
έγκληση σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν 
πιο πάνω μπορεί, εξα ιτίας του επείγοντα 
χαρακτήρα της, να την υποβάλλει έγκυρα 
και μόνος του καθένας από τους γονείς 
του, νόμιμη δε είναι η άσκηση της ποινι
κής διώξεως και με την υποβολή εγκλήσε- 
ως έστω και του ένα μόνο από τους γονείς.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ
Στο τεύχος Αυγούστου 1988 σελί

δα 556, με γενικό τίτλο «Νομολογίες» 
παραλήφθηκε εκ παραδρομής η συ
νέχεια της Γνωμ. Ν.Υ.Δ. 827/86 και η 
αρχή της Γνωμ. ΝΥΔ 883/86, με απο
τέλεσμα η περίληψη της δεύτερης να 
βρίσκεται κάτω από τα στοιχεία της 
πρώτης. Ζητούμε συγγνώμη και δημο
σιεύουμε το σωστό κείμενο και των 
δύο γνωμοδοτήσεων.
Γνωμ. ΝΥΔ 827/86
Γνωμοδοτών: Φ. Γεωργακόπουλος, 
Πάρεδρος Δ/σεως
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: * Ν. 1543/1985 άρθρο 17 
παρ. 1

Αποκατάσταση διωχθέντων δημο
σίων υπαλλήλων αγωνιστών Εθνικής 
Αντιστάσεως: Οριο αποκατα-
στάσεως.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απώτατο χρονικό ση
μείο στο οποίο ανατρέχει η αποκατά
σταση του απολυθέντος από την υπη
ρεσία του για τα κοινωνικά του φρο
νήματα δημοσίου υπαλλήλου, 
ορίζεται ο χρόνος απολύσεως και η 
κατά το χρόνο αυτό βαθμολογική κα
τάσταση του υπαλλήλου, από την 
οποία προάγεται κατά 3 βαθμούς κητ’ 
ανώτατο όριο.
Γνωμ. ΝΥΔ 883/86 
Γνωμοδοτών: Ρ. Αντωνακόπουλος 
Νομ. Σύμβουλος Δ/σεως
Χορήγηση οδοιπορικών εξόδων. 
Ανώτερα βία. Αναστολή π ί̂οθεσμίας 
μετακινήσεως.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δικαιούται οδοιπορι
κών εξόδων αστυνομικός που μετακι
νήθηκε προς οριστική εγκατάσταση 
μετά την προβλεπόμενη από το άρ
θρο 9 παρ. 13 της 8008/1/11/3-4-85 
υπουργικής αποφάσεως προθεσμία, 
όταν εκωλύθη να μετακινηθεί εντός 
της προθεσμίας εκ λόγων ανωτέρας 
βίας.
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ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ.Δ.Τ.
* Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, Α, 94/1988

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ Δ ΙΑ Τ Α Γ Μ Α  ΑΡΙΘ  2 1 9  (3)
Προσόντα του πολιτικού προσωπικού του 1 πουργείου Δημόσιας 

Τάζης Ρ·ε οχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και κατανομή 
κατά ειδικότητα των θέσεων τεχνιτών του προσωπικού αυ
τού».

Ο  Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Των άρθρων 2 6  παρ. 5 και 53  παρ. 1 του Ν. 1 4 8 1 / 1 9 8 4  

«Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ Α' - 152).
β. Του Π.Δ. 1 3 7 / 1 9 8 6  «Συγκρότηση της Γενικής Γραμμα

τείας Δημόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (ΦΕΚ Α' - 
51).

γ. Του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 9 9 3 / 1 9 7 9  «Περί του επί 
συμβάσει εργασίας ιδιωτικού δικαίου προσωπικού του Δημο
σίου...» (ΦΕΚ Α' - 281).

δ. Του άρθρου 2 παρ. 4  του Ν. 1 7 3 5 / 1 9 8 7  «Προσλήψεις στο 
δημόσιο τομέα...» (ΦΕΚ Α' - 195).

2. Την υπ αριθ. 1 6 5 / 1 9 8 8  γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικράτειας ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προεδρίας 
της Κυβέρνησης και Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1.

Γενική διάταξη

1. Το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 
9 9 3 / 7 9  και του Ν. 1 0 5 7 / 1 9 8 0  (ΦΕΚ Α' - 152),. όπως ισχύουν 
κάθε φορά, καθώς και του Κανονισμού Προσωπικού, που εκδίδε- 
ται σε εκτέλεση του Ν. 1481/ 84 .

2. Ως ανώτατο όριο ηλικίας για την πρόσληψη του πιο πάνω 
προσωπικού ορίζεται το 40ό έτος. Κατ εξαίρεση, για την πρόσ
ληψη καθαριστριών ως ανώτατο όριο ηλικίας ορίζεται το 45ο 
έτος.

3. Η κατανομή του προσωπικού αυτού στις Κεντρικές και Πε
ριφερειακές 1 πηρεσίες του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης γίνεται 
με απόφαση του 1 πουργού Δημόσιας Τάξης (Άρθρο 26  παρ. 6 
Ν. 1481/ 84).

Άρθρο 2

Κατανομή ημερομισθίων τεχνιτών κατά ειδικότητα

Οι 20 ι θέσεις των ημερομισθίων .τεχνιτών, που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 2 6  παρ. 3' εδαφ. δγ' του Ν. 1481/  
8 4 . οι οποίες μειώθηκαν σε 201 με την εφαρμογή του άρθρου 4 
παρ. 6  του Ν. 15 9 0 / 8 6 . κατανέμονται κατά ειδικότητα ως εξής:

1. Τεχνίτες Γραφικών Τεχνών: θέσεις 15
2. Τεχνίτες οχημάτων:
α. Μηχανικοί οχημάτων: θέσεις 4 6  
β. Ηλεκτροτεχνίτες οχημάτων: θέσεις 21

γ. Τεχνίτες αμαξωμάτων: θέσεις 16 
δ. Διακοσμητές οχημάτων: θέσεις 3 
ε. Τεχνίτες βαφής οχημάτων: θέση 1
3. Μηχανοτεχνίτες:
α. Τεχνίτες εργαλειομηχανών και εργαλειοσυστημάτων: θέ

σεις 3
β. Τεχνίτες Συγκολλήσεων και μεταλλικών κατασκευών: θέ

σεις 2
4. Τεχνίτες ηλεκτρονικοί: θέσεις 40
5. Τεχνίτες ηλεκτρολόγοι:
α. Εγκαταστάσεις Α' ειδικότητας 3ης κατηγορίας: θέσεις 8 
β. Εγκαταστάσεις ΣΤ’ ειδικότητας 4ης κατηγορίας: θέσεις 3
6. Τεχνίτες ψυκτικοί: θέσεις 4
7. Τεχνίτες δοκιμών κατασκευών: 
α. Υδραυλικοί: θέσεις 10
β. Ελαιοχρωματιστές: θέση 1 
γ. Τεχνίτες ξυλουργικών εργασιών: θέσεις 3 
δ Τεχνίτες εργασιών οπλισμένου και άοπλου σκυροδέματος: 

θέση 1
ε. Τεχνίτες τοιχοποιίας και επιχρισμάτων: θέση 1
8. Ράφτες: θέση 1
9. Τεχνίτες όπλων και εκρηκτικών: 
α. Οπλοτεχνουργοί: θέσεις 4
β. Ανιχνευτές - εξουδετερωτές εκρηκτικών μηχανισμών: θέ

σεις 18

Για τις θέσεις των ειδικοτήτων με τυπικό προσόν απολυτήριο 
τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιτρέπεται μέχρι 1 .4 .1 9 8 9  
ο διορισμός με τυπικό προσόν είτε απολυτήριο τίτλο αντίστοιχης 
ειδικότητας αναγνωρισμένης κατώτερης σχολής, είτε τριετή 
αντίστοιχη εμπειρία κάθε φορά που δεν καθίσταται δυνατή η πλή
ρωση κενών θέσεων με τα οριζόμενα παραπάνω προσόντα.

Για τις θέσεις των ειδικοτήτων με τυπικό προσόν απολυτήριο 
τίτλο υποχρεουτικής εκπαίδευσης επιτρέπεται μέχρι 1 .4 .1 9 8 9  ο 
διορισμός με τυπικό προσόν ορισμένη ειδικότητα ή εμπειρία κάθε 
φορά που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση κενών θέσεων με τα 
οριζόμενα παραπάνω προσόντα.

Στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, αναθέτουμε τη δημοσίευση 
και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα. 13 Μαΐου 1988
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Α Ν Τ  Σ Α Ρ Τ Ζ Ε Τ Α Κ Η Σ
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΩΝ
* Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, Α, 116/1988

ΝΟΜΟΣ ΥΤΤ ΑΡΙΘ. 1782

Κύρωση της Σύμβασης κατά  των β ασαν ιστηρ ίου  :tai άλλων 
τρόπων σκληρής, απάνθρω πης  ή τα7ΐεινωτικής μ εταχε ί
ρισης ή τ ιμωρίας .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΙ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εουδίδομε τον ακόλουθο νόμιο που ψήφισε η  Βουλή:

Ά ρδρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρδρο 28 παρ. 
I του Συντάγματος η διεδνής σύμβαση κατά των βασανι
στηρίου και άλλων τρόπων σκληρής, απάνδρωπης ή ταπει
νωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που υπογράφηκε στη Νέα 
Γόρκη στις 10 Δεκεμβρίου 1984 και της οποίας το κείμενο, 
σε πρωτότυπο στη γαλλ ική  γλώσσα και σε μετάφραση στην 
ελληνική, έχει ως εξή ς :

Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τροπών σκλη
ρής. απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμω
ρίας.

Τα κράτη - Μέρη αυτής της σύμβασης:

Λαμβάνοντας υ/όψη -.ο ότι. σύμφωνα με τ ις  αρχές που δια
κηρύσσονται στον Καταστατικό Χάρτη το)ν Ηνωμένων Ε 
θνών, η αναγνώριση των ίσων και αναπαλλοτρίωτων δικαι
ωμάτων όλων των μελών της ανδρώπινης οικογένειας είναι 
:ο θεμέλιο τη ; ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρή
νης στον κόσμο,

Αναγνωρίζοντας, ότι αυτά τα δικαιώματα πηγάζουν από 
την έμφυτη αξιοπρέπεια του ανθρώπου.

Λαμβάνοντας υπόψη την υποχρέωση: των κρατών που απορ
ρέει από τον Κ α ιαστατικό  Χάρτη, ιδιαίτερα το άρδρο 5.). 
να ενθαρρύνουν τον παγκόσμιο σεβασμό και την τήρηση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δσμελ’.ωόών ελευθεριών,

Εχοντας υπόψη το άρδρο δ της Οικουμενικής Δια κήρυ
ξης των Ανδρωπίνων Δικαιωμάτων και το άρδρο 7 του 
Διεθνούς Συμφώνου γ ια  τα  Αστικά και Π ο λ ιτ ικ ά  Δ ικ α ι
ώματα. που και τα δύο προβλέπουν ότι κανένας δεν μπο
ρεί να υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλους τρόπο-; 
σκληρής, απάνδρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμο)- 
•ίας,

Έχοντας, επίσης υπόψη, τη Διακήρυξη για την προστασία 
όλων των. προσώπων από τα βασανιστήρια και αιπό άλλους 
τρόπους σκληρής .απάνδρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης 
τ τιμωρίας, -ου υιοδετήδηκε από τη Γενική Συνέλευση στη 
9 Δεκεμβρίου 1975,

κός ο αγώνας κατά των βασανιστηρίων και των άλλων τρό
πων σκληρής, απάνδρωπης ή ταπεινωτική; μεταχείρισης ή 
τιμωρίας σε άλαν τον κόσμο.

Συμφώνησαν τν ακόλουδ·α :

Μ Η Ρ Ο Σ  Π ιΡ Ω ΤΟ  

Ά ρδρο 1

1. Γ ια  τους σκοπούς αυτής της σύμβασης, ο όρος «βασα-

- ιστήρια» σημα.-.ι κάδε πράξη με την οποία, σωματικός ή 
Ψυχικός πόνος η έντονη οδύνη επ-ιβάλλονται με πρόδεση τ 
ένα πρόσωπο, με σκοπό ιδίως να αποκτηδούν απ’ αυτό ή απυ 
τρίτο πρόσωπο πληροφορίες ή ομολογίες, να τιμωρηθεί για 
μια πράξη που αυτό ή τρίτο πρόσοσπο έχει διαπράξε: ή είνα· 
ύποπτο ότι την έχει διαπράξει. να εκφοβησθεί ή εξαναγκασδεί 
αυτός ή τρίτο πρόσωπο, ή γιο: κάδε, άλλο λ,όγο που βασίζεται 
σε διάκριση οποιασδήποτε μορφής. εφ; όσον ένας τέτοιος πό
νος ή, οδύνηι επτβάλ,λύονται: από δημόσιό λ.ειτουιργό ή κάδε άλ- 
λο πρόσωπο που ενεργεί με επίσημη ιδιότητα ή με την υποκί
νηση ή τη συναίνεση ή την ανοχή του. Δεν περιλαμβάνοντα. 
ο πόνος ή η οδύνη που προέρχονται μόνον από πράξεις συμ
φυείς ή παρεμπίπ;ουσες προς νόμιμες κυρώσεις.

2. Αυτό το άρδρο δεν δ ίγ ε ι την εφαρμογή οποιωνδήποτε 
διεθνών συμφωνιών ή εθνικών νόμων που περιλαμβάνουν ή 
μπορεί να περί λάβουν δ ια τάξεις  ευρύτερης εφαρμογής.

Ά ρδρο 2

1. Κάδε κράτος— Μέρος λαμβάνει αποτελεσματικά νομοθε
τ ικά  .διοικητικά, δικαστικά ή άλλα μέτρα για να προλαμβά
νει πράξεις βασανιστηρίων σε κάδε εδαφική περιοχή που υ
πάγεται στη δικαιοδοσία του.

2. Καμιά απολύτως εξα ιρετική  περίσταση, είτε αποτελεί 
κατάσταση πολέμου ή απειλ,ή πολέμου, εσωτερική πολίτικη 
αστάθεια ή κάδε άλ,λη κατάσταση ανάγκης, δεν μπορεί να 
προβλ.ηδεί ως δικαιολογία γ ια  βασανιστήρια.

3. Είνολή προϊσταμένου ή δημόσιας αρχής δεν μπορεί να1 
προβλ.ηδεί ους δ./.αιολογία για βασανιστήρια.

Ά ρδρο 3

1. Κανένα κράτος - Μέρος δε δ α  απελαύνει, δε δα επα- 
ναπροωθε! (« H E F O U L E R » ) ούτε δα  εκδίδει πρόσωπο σε 
άλλο κράτος, όπου υπάρχουν ουσιώδεις .λόγοι να· πιστεύεται, 
ότι αυτό το πρόσωπο δ·α κινδυνεύσει να υποστεί βασανιστήρια.

2. Μ ε σκοπό ->α καθοριστεί, αν υπάρχουν αυτοί οι λόγοι, οι 
αρμόδιες αρχές δα λάβουν υπόψη όλ.α τα σχετικά στοιχεία, 
που περιλαμβάνει'., ενδεχομένως, την ύπαρξη στο κράτος για 
το οποίο πρόκειται ενός συνόλου συστηματικών, σοβαρών, κα
τάφωρων ή μαζικών παραβιάσεων το>ν ανθρωπίνων δικαιωμά
των

Ά ρθρο 4

1 Κάθε κράτος - Μέρος μεριμνά, ώστε όλες ο: πράξεις 
βασανιστηρίων να αποτελούν εγκλήματα σύμφωνα με το πο'- 
ν:κό του δίκαιο. Το ίδιο ισχύει για  την απόπειρα διάπραξης 
βασανιστηρίων ή για κάδε πράξη οποιουδήποτε προσώπου που 
συνιστά συνέργεια ή συμμετοχή σε βασανιστήρια.

2. Κ άδε κρά".ς Μέρος προβλέπει για τα εγκλ,ήματα αυ- 
-α κατάλληλες ποινές, για  τον καθορισμό των οποίων λαμβά 
νετα·. υπόψη ο σοβαρός χαρακτήρας αυτών των εγκλημάτων.

Ά ρδρο 5

I. Κ άδε κεά -τς  - Μέρος λαμβάνει τα αναγ·καία μέτρα ■ α 
τη θεμελίωση της δικαιοδοσίας του στα εγκλήματα που ανα- 
',έρονται στο άρθρο 4 στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν το έγκλημα διαπράχδηκε σε οποιαδήποτε εδαφική 
περιοχής της δικαιοδοσίας του. ή σε πλ.οί' ή αεροσκάφος που 
ε·.ναι εγγεγραμμένο σ' αυτό το κράτος,
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β) όταν ο θεωρούμενος ως δράστης είναι υπήκοος αυτού 
του κράτους, ’ »

γ) όταν το θύμα swore υπήκοος αυτού του κράτους κα ι το 
κράτος αυτό το θεωρεί αναγκαίο.

2. Κ ά θε κράτος - Μέρος .λαμβάνει ετίσης τα αναγκαία μέ
τρα γ:α τη θεμελίωση της δικαιοδοσίας του σ’ αυτά τα εγκλή
ματα στις περιπτώσεις στου ο θεωρούμενος ως δράστης β,ρί- 
σκετα: σε οποιαδήποτε εδαφική περιοχή της δικαιοδοσίας του 
κα: το κράτος αυτό δεν τον εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 8, 
σε ενα απο τα κράτη που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
αυτού του άρθρου.

3. Αυτή η σύ,-.βαση δεν αποκλείει την ποινική δικαιοδοσία 
που ασκείται σύμφωνα με το εσωτερικό δίκαιο.

Ά ρθρο  6

I. Εάν κρ ινετα ι, μετά απο εξεταση των πληροφοριών που 
εχει στη διάθεσή του, ότι οι περιστάσεις το δικαιολογούν, κά- 

rj~ Ε -2 . ζ - -Μ-ρος. στο εοαφος του οποίου βρίσκεται ενα πεύ- 
σωπο που θεωρείται ότι εχει διαπράςει κάπδιο έγκλημα απ' 
^rj αναφέρονται στο άρθρο 4, το λ έ τε ι οπό κράτηση
η λαοαινι; κάθε άλλο νόμιμο μ.ετρο, αναγκαίο γ ια  την εξα 
σφάλιση της παρουσίας του. Αυτή η κράτηση και τα άλλα 
νόμιμα μέτρα πρεπε; να είναι σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτού 
^ου κράτους, αλλα οεν μπορεί να συνεχίζονται παρά μόνο 
για  όσο̂  χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο γ ια  την άσκηση ποι
ν ικής δίωξης ή της διαδικασίας έκδοσης.

2. Αυτό το κράτος προβαίνει αμέσως σε μια προκαταρτική 
ερευνά τουν πραγματικών περιστατικών.

3. Κ ά θε πρόσωπο που βρίσκεται σε κράτηση, σε εφαρμογή 
..α-αγραφου 1 αυτού του αρθρου, μπορεί να επικοινωνεί

αμέσως με τον πλησιέστερο αρμόδιο αντιπρόσωπο του κράτους 
του e-ποιου είναι υπήκοος ή. αν ιδεν έχει ιιθατγεΜε'ια, με τον 
αντιπρόσωπό του κράτους όπου συνήθως διαμένει.

υ. Οταν ενα κράτος, σύμφωνα με αυτό το άρθρο, έχει θέσει 
ενα π.ριόσωπο υπό κράτηση, γνωστοποιεί αμέσως στα κράτη που 
αναφέρονται στο άρθρο 5. παράγραφος 1. το γεγονός ότι αυτό 
το πρόσωπο κρα τε ίτα ι κα: τ ις  συνθήκες που δικαιολογούν την 
κράτησή του. Το κράτος που προβαίνει στην προκαταρκτική 
ερευνά, που προβλέπεται στην παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, 
αναφέρει αμέσως τα αποτελέσματα των ερευνών του στα ανω
τέρω^ κράτη κα: τους δηλώνει, αν σκοπεύει να ασκήσει τη δι
καιοδοσία του.

Ά ρθ ρο  10

Ο Κ ά θε κρά το ς-Μ έρο ς μεριμνά, ώστε η εκπαίδευση κα ι η 
πληροφόρηση η σχετική με την απαγόρευση των βασανιστη- 
P ’. gjv να περιλαμβάνεται πλήρως στην επαγγελματική εκπαι- 
ί^υση το-υ προσωπικού, πολιτικού ή στρατιωτικού, αρμόδιου για 
τη"ή -φαρμογη των νομών, του ιατρικού προσωπικού, των δη
μοσίων λειτουργών και των άλλων προσώπων που μπορεί να 
απασχοληθούν μ* την κράτηση, ανάκριση ή μεταχείριση κάθε 

ιτου υποκειται σε κάθε είδους σύλληψη, κράτηση ή φυ
λάκιση.

~. Κ ά θε κρα τ’.ς - Μέρος περιλαμβάνει αυτήν την απαγόρευ
ση στους κανόνες η τ ις  οδηγίες που εκδίδει σχετικά  με τα κα
θήκοντα και τ ις  αρμοδιότητες αυτών των προσώπων.

Ά ρ θ ρ ο  11

Κ ά θε κράτος - Μέρος ασκεί συστηματική εποπτεία επί των 
κανόνων, οδηγιών, μεθόδων κα ι πρακτικών ανάκρισης κα ι των 
διατάξεων που αφορούν τηγ κράτηση και τη  μεταχείρ ιση προ
σώπων που συλλοζμδάνονται, κρατούνται ή φυλακίζονται με 
Οποιοδηποτε τροπο, σε όλες τ ις  εδαφικές περιοχές της δικαιο
δοσίας του, με σκ.οπο την παρεμποδιση κάθε περίπτωσής βασα
νιστηρίων.

Ά ρ θ ρ ο  12

Κ άθε κράτος - Μέρος μέριμνα, ώστε οι αρμόδιες αρχές του 
να ..ροβαινουν σε ταχεία κα ι αμερόληπτη έρευνα, οπουδήποτε 
υπάρχει εύλογη α ιτ ία  να πιστεύεται ότι έχε: διαπραχθει μία 
πράξη βασανιστηρίων σε οποιαδήποτε εδαφική περιοχή της 
δικαιοδοσίας του.

Ά ρ θ ρ ο  13

Κ ά θε κράτος^- Μέρος εξασφαλίζει, ώστε κάθε άτομο, που 
ισχυρίζεται οτι εχει υποστεί βασανιστήρια σε οποιαδήποτε εδα
φική περιοχή της δικαιοδοσίας του, να έχει το δικαίωμα να 
προσφεύγει κα ι να^ ζητά  την εξέταση της περίπτωσής του 
ρρη^ορα και αμερόληπτα απο τ ις  αρμόδιες αρχές του. 0 α  

ληιφθουν μέτρα που θα  εξασφαλίζουν την προστασία του 
προσφεΰγοντος κα; των μαρτύρων από κάθε κακή μεταχείριση 
η εκφοβισμό ως συνέπεια τη,ς προσφυγής τους ή οποιασδήποτε 
καταθέτης που δόθηκε.

Ά ρθρο  14

1. Κα-Οε κρ-ατος - Μεριος στα πλαίσια του νομικού του συ
στήματος εγγυαταα στο θύμα μ ιας πράξης βασανιστηρίων το 
δικαίωμα να επιτύχει αποκατάσταση και να αποζημιωθεί δί
καια κα ι πλήρως, όπου περιλαμβάνονται κα ι τα  απαραίτητα 
μέσα γ ια  την κατα  το δυνατό πληρέστερη ικανοποίηση. Σε 
περίπτωση θανατου του θύματος που προήλθε από μ ια  πρά
ξη  βασανιστηρίων οι είκίδοχείς του έχουν to δικαίωμα για  
αποζημίωση.

2. Το άρθρο αυτό δεν αποκλείει τα δικαιώματα του θύ
ματος η άλλων προσώπων για αποζημίωση που μπορεί να υ-

τυμφωνα με το ε$νΐ'Ύ.'ό του $iy„cro.

Ά ρ ^ρ ο  15

Κ άθε κράτος - Μέρος μεριμνά, ώστε κάθε κατάθεση η ο
ποία αποδεικνυεται οτι είναι αποτέλεσμα βασανιστηρίων να 

,μπ°Ρεί ν ή χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό στοιχείο σε κα
μία ο.αοικασια, παρα μονον ενάντιον του προσώπου που κατη- 
γορειται γ ια  βασανιστήρια, ως αποδεικτικό στοχμίο ότι έ
χει γ ίνει η  κατάθεση αυτή.

Ά ρθ ρο  16

1. Κ άθε κοατος - Μιέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
ομποδιζει σε οποιαδηποτε εδαφική περιοχή της δικαιοδοσίας 
-ου άλλες πράξεις σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής 
μεταχείρισης η, τιμωρίας που δεν συνιστούν βασανιστήρια, ό- 
■ ως καθορι-,εται στο άρθρο 1, Οταν αυτές οι πράξεις γίνο
νται ή υποκινούνται ή διαπράττονται ,με τη συναίνεση ή α- 
νοχη ενός δημοσίου υπαλληλοο η άλλου προσώπου που ενερ
γε ί με επίσημη ιδιότητα. Ιδ ια ίτερα , ο: υποχρεώσεις -ου πε
ριλαμβάνονται στα άρθρα 10, 11, 12 και 13 εφαρμόζονται 
με την ανκκαταστάση της αναφορας στα βασανιστήρια με 
την αναφορά στους άλλους τρόπους σκληρής, απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

~· Ο ι δ ια τά ξε ις  αυτής της σύμβασης δε θίγουν τ ις  ί ια -  
τα ξε .ς  οποιασδήποτε άλλης διεθνούς συμφωνίας ή εσωτερι
κού νόμου που απαγορεύει τη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπει
νω τική μεταχείριση ή τιμωρία ή που έχει σχέση με την έκ- 
δο-ση^ή την απέλαση.

Ά ρθρο  17

1. Δημιουργείται μ ια  Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων
(στο εξή ς  θα αποκαλείται Επιτροπή) που έχει τ ις  αρμοδιό
τη τες  που προβλέποντα-ι παρακάτω. Η  Επιτροπή· αποτίλεί- 
τα ι από δέκα εμπειρογνώμονες υψηλού ήθους και αναγνωρι
σμένης ειδίκευσης στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
που θα μετέχουν με την προσωπική τους ιδιότητα. Ο ι εμπει
ρογνώμονες εκλέγονται από τα κράτη-Μέρη, αφού ληφθεί υ-
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πόψη η ?tν.ar£r; γεωγραφική κατανομή: και ότ( είναι συμφέρον 
να συμμετέχουν στις εργασίες της Επιτροπής μερ'.κά πρόσοι- 
πα του έχουν νομική εμπειρία.

2. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται με^ μυστική ψηφο
φορία arii) έναν κατάλογο υποψηφίων που ορίζονται από τα 
κράτη-Μ ίρη. Κάδε κράτος-Μέρος μπορεί να ορίζει έναν υ̂πο
ψήφιο μεταξύ των υπηκόων του. Τα κράτη-Μέρη λαμβάνουν 
υπόψη ότι είναι συμφέρον να υπΰδ'ειικνύαυν ως υποψηφίους 
πρόσωπα του είναι επίσης μέλη της Επιτροπής Ανθρωπί
νων Δικαιωμάτων, πΟα ιδρύθηκε σύμφωνα με το Διεδνες Συμ- 
φωνο για τα Αστικά και Π ο λ ιτ ικ ά  Δικαιώματα και που επι
θυμούν να μετάσχουν στην Επιτροπή κατά των βασανιστηρίων

3. Ο ι εκλογές των μελών της Επιτροπής γίνονται κάδε 
δύο χρόνια σε συνόδους των κρατών-Μερών που συγκαλούνται 
από το Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εδνων. 
Σ ’ αυτές τ ις  συνόδους, γ ια  τ ις  οποίες τα δύο τρ ίτα  των κρα- 
τών-Μίρών αποτελούν απαρτία, οι υποψήφιοι που εκλέγονται 
στην Επιτροπή eivat εκείνοι που λαμβάνουν το μεγαλύτερο 
αριδμό των ψήφων και την απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων 
των αντιπροσώπων των κρατών-Μερών που είναι παρόντα 
και ψηφίζουν.

4. Η  πρώτη εκλογή δα  γίνει το αργότερο έξ ι μήνες με
τά την ημερομηνία που αυτή η σύμβαση δα αρχίσει να ισχύ
ει. Τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν την ημερομηνία κάδε 
εκλογής, ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων 
Ε/όνών απευδύνει επιστολή στυ κ.ράτη-Μέρη προσκαλώντας 
τα να ορίσουν τους υποψηφίους ιούς, μέσα σε προδεσμία τριών 
μηνών. Ο Γενικός Γραμματέας καταρτίζει, με αλφαβήτική 
σειρά, κατάλογο όλων των υποψηφίων που ορίζονται μ’ αυτό 
τον τρόπο, αναφέροντας τα κράτηέΜέρη που τους έχουν ορί
σει και τον κοινοποιεί στα κράτη-Μέρη.

5. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται για μία περίοδο 
τεσσάρων ετών. Μπορούν να επανεκλέγονται αν προταδούν 
εκ νέου. Εν τούτοις, η δητε ία  πέντε μελών εκλεγμένων κα
τά την πρώτη εκλογή δα  λ ή ξε ι στο τέλος των δύο ετώ ν 
αμέσως μετά την πρώτη, εκλογή τα ονόματα αυτών των πέντε 
μελών δα επιλεγούν με κλήρωση από τον πρόεδρο της συνό
δου που αναφέρεται στην παράγραφο 3 αυτού του άρδροο.

6. Αν ένα μέίλος της Επιτροπής αποόιώσει, αποχωρήσει ή
για κάποιο άλλο λόγο δεν μπορεί πλέον να εκτελεί τα καδή- 
κοντά του στην Επιτροπή, το κράτος - Μέρος που το όρισε 
ορίζει έναν άλλον εμπειρογνώμονα από τους υπηκόους του 
για να υπηρετήσει στην Επιτροπή το υπόλοιπο- της δητείας 
του. εφ’ όσον το εγκρίνει η πλειοψηφία των κρατών - Μίερών. 
Η  έγκριση δεωρείται ότι δόδήκε, εκτός αν τα μισά ή πε
ρισσότερα από τα κράτη - Μέρη απαντήσουν αρνητικά μέσα 
σε ε ξ ι εβδομάδες αφότου τους γνωστοποιηθεί ο προτεινύμε- 
νος διορισμός από τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εδνών.

7. Ο ι ϊαπ βν*ς των μελών της Επιτροπής για  το χρονικο 
διάστημα καπά το οποίο εκτελοόν τα  κ«δήκοντά τους βαρύ
νουν τα  κράτη -  Μ έρη.

'Αρδρο 18
1. Η  Επιτροπή εκλέγει τα μέλη του γραφείου της -via μια 

περίοδο δύο ετών. Τ α  μέλη αυτά μπορούν να επανεκλέγονται.
2. Η  Επιτροπή καταρτίζει τον εσωτερικό της κανονισμό ο 

οποίος πάντως περιέχει, κυρίως, τ ις  εξής δ ια τά ξε ις :
« . έ ξ ι  μέίλή τονιστούν απαρτία,

β. οι αποφάσεις της Επιτροπής λσ^Λάνονται με πλειοψη
φία των παρο-των μελών.

4. Ο Γενικός Γραμματέας τοο Οργανισμού Ηνωμένων Ε 
δνών συγκαλί: νκτ . χύτη σύνοδο της Επιτροπής. Μ ετά  την 
πρώτη σύνοδο, η ινπιτροπή συνέρχεται καπά τα  χρονικά δια
στήματα που προόλέποντα: οπτό τον κανονισμό λειτουργίας

'Αρδρο 20
1. Αν η Επιτροπή λάβει αξιόπιστες πληροφορίες που δεω-

δ ε ί ότι περιλαμβάνουν δεμελιωμένες ενδείξεις ότι πραγμα
τοποιούνται βασανιστήρια συστηματικά, στην εδαφ-ιική περιοχή 
ενός κράτους - Μέρους, καλεί αυτό το κράτος - Μέρος να 
συνεργασδεί στην εξέταση των πληροφοριών και, γ ια  το 
σκοπό αυτό, να υποβάλει τ ις  παρατηρήσεις του ως προς αυτό 
το δέμα.

2 . Ααμβανομένων υπόψη των παρατηρήσεων που τυχόν έ
χουν υποόληδεί από το ενδιαφερόμενο κράτος - Μίέρος, καδώ ς
επίσης και κάδε άλλης σχετικής πληροφορίας διαδέσιμης 
σ’ αυτή, η Επιτροπή μπορεί, αν κρίνει ότι αυτό είναι δικαιο
λογημένο, να αναδέσει σε ένα ή περισσότερα από τα μέλη 
της να διεξαγάγαυν- μ ία εμπιστευτική έρευνα κα ι να συντά
ξουν επειγόντως έκδεση προς την Επιτροπή.

3. Ό τα ν  γίνει έρυνα σύμφωνα με την παράγραφο 2 αυτού 
ίου άρδροο, η Επιτροπή ζητά τη συνεργασία του ενδιαφερόμε
νον κράτους - Μέρους. Σε συμφωνία με αυτό το κ ρ ά το ς -Μ έ 
ρος, αυτή η έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει επίσκεψη στην ε
δαφική περιοχή του.

4. Μ ετά  την εξέταση των πορισμάτων που υποβλήδηκαν 
από το μέλος ή τα μέλη της, σύμφωνα με την παράγραφο 2 
αυτού του άρδρου, η Επιτροπή διαβιβάζει αυτά τα πορίσμα
τα στο ενδιαφερόμενο κράτος - Μέρος, μαζί με κάδε σχόλιό 
ή υποδείξεις που .κρίνει -αναγκαίες ι·, ύψε: της συγκεκριμέ
νης περίπτωσης.

5. Ό λ ε ς  οι διαδικασίες της Επιτροπής που αναφέρονται 
στις παραγράφους 1 έως 4 αυτού του αρδρου είναι εμπι- 
στευτικές κα ι, σε όλα τα στάδια των διαδικασιών, επιζη- 
τε ίτα ι η συνεργασία του κράτους - Μέρους. Αφού ολοκληρω- 
δούν αυτές οι διαδικασίες σχετικά με μία έρευνα που γίνε
τα ι σύμφωνα με την παιρ. 2. η Επιτροπή μπορεί, μετά απο 
διαβουλεύσεις με το ενδιαφερόμενο κράτος - Μέρος, να απο
φασίσει να περιλάβει μια συνοπτική έκδεση των αποτελε
σμάτων το>ν διαδικασιών στην ετήσια έκδεσή της. που γ ί
νεται σύμφωνα με το άρδιρο 24.

'Αρδρο δεύτερο

Οι ελληνικοί ποινικοί νόμοι εφαρμόζονται σε ημεδαπούς κα: 
αλλοδαπούς για κάδε έγκλημα που προβλέπετα: στο άρδρο 
4 της σύμβασης με τ ις  προϋποδέσεις που ορίζονται στο αρ
δρο 8 αυτής.

Ά ρδρο τρίτο

Η  ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Καβερνήσεως και της σύμβασης που κυ
ρώνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρδρο 27 αυτής

Παραγγέλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερί
δα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του 
Κράτους.

Α δήνα.'31 Μαίοο 1988

Ο Π Ρ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ  Τ Η Σ  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σ

Χ ΡΗ ΣΤΟ Σ ΑΝΤ. ΣΑ Ρ Τ Ζ Ε Τ Α Κ Η Σ
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ
Ο Ρ Ι Ζ Ο Ν Τ Ι Α

1. Νησί με ενετικό φρούριο που 
χρησιμοποιήθηκε και σαν λε
προκομείο.

2. Χωριό της επαρχίας Βιάννου, 
γνωστό για τις μπανάνες του -  
Γνωστά και σαν παρανομίες 
(ενικός).

3. Κατάσταση προκαλούμενη και 
από ατυχήματα.

4. Πόλη, λιμάνι και πορθμός της 
Ιταλίας, στην Αδριατική -  Συμ
πλεκτικός σύνδεσμος της αρ
χαίας (αντίστροφα).

5. Το μικρό όνομα ξένου ηθοποιού 
αλλά και παλιού κακοποιού -  
Γνωστή η μεγάλη αλλά και η μι
κρή.

6. Δυνατό το κρητικό -  Ποντιακός 
χορός.

7. Αντίστροφα ευωδιάζουν — 
Πρώτη ποιότητα δηλώνουν -  
Χρησιμοποιείται για την περι

ποίηση βρεφών (ξενικά).
8. Επαναλαμβανόμενο σημαίνει 

«αντίθετα» -  Και έτσι η αντί
ληψη (καθαρεύουσα).

9. Συμπεραίνει -  Θολωτός διά
δρομος.

1 0 . Αντίστροφα, και έτσι, τα ρέστα-  
Άφωνο... κορμί.

Κ Α Θ Ε Τ Α

1. Μέλος της τάξης των πολεμι
στών στην Ιαπωνία, παλιότερα.

2. Συνεχόμενα γράμματα -  Πατέ
ρας του Ιάσονα, βασιλιάς της 
αρχαίας Ιωλκού.

3. Αντίστροφα, μεταφορικό μέσο -  
Ακέφαλη... μεταβίβαση ποδο
σφαιριστών.

4. Ισορροπημένη, ήρεμη -  Ρωτάει.
5. Υποθετικό -  αντίστροφο υπο

κοριστικό γυναικείου ονόματος.
6. Σιδερένιο εργαλείο, που μετα- 

τρέπεται συχνά σε φονικό όρ

γανο.

7. Σαφής καθορισμός των ορίων.
8. Γραμματεία σχετική με τον 

αθλητισμό (αρχικά) -  Αντί
στροφα τίτλος παλιού μονάρχη 
(αιτιατική).

9. Συμπλεκτικό -  Θαλάσσιος 
(αρχ·).

10. Πόλη της Ιταλίας — Αποκριάτικο 
αντικείμενο χωρίς... τέλος 
(αντίστροφα).

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Οριζόντια
1. ΝΗΡΗΪΔΕΣ-ΑΣΕΒΗ
2. ΑΛΑΡΓΙΝΟΣ -  ΣΥΜΗΣ
3. ΠΑ -  ΑΙΡΥΣ -  MB
4. ΣΓΟΥΡΟ -  ΜΟ
5. ΥΠΟΚΟΡΙΣΜΑ -  ΕΛΙΤ
6. ΧΗΜΕΙΑ-ΑΛΑΤΙ
7. HP -  ΜΙ -  ΙΡΑΠΜ
8. ΔΙΧΑΣΜΕΝΟΣ -  ΟΓ
9. ΟΚΑΣ -  ΟΡ -  ΣΟΤΚΑΝΑ

10. ΝΑΝΙΣΜΟΣ -  ΡΟΚΕΡ
11. Ο Ν Η -Κ Ε Ν Α -Α Τ -Μ Π
12. Σ Ο - Ι ΙΤ -  ΠΗΓΗ -  ΕΑ
13. ΟΤΟΛΕΡΑΒ -  ΠΑΤΙΝΙ
14. ΡΗ -  ΕΡΩΤΩ-ΑΝΑΚΟΔ
15. ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΚΟΣ 
Κάθετα
1. ΝΑΒΟΥΧΟΔΟΝΟΣΟΡΑ
2. ΗΛ -  ΠΗ -  ΙΚΑΝΟΤΗΣ
3. ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ
4. Η Ρ Α - ΚΕΡΑΣΙ -  ΙΛΕΡ
5. ΙΓ -  ΣΟΙ -  ΣΚΙΕΡΟ
6. ΔΙΑΓΡΑΜΜΟΜΕΤΡΩΝ
7. ΕΝΙΟΙ -  ΙΕΡΟΝ -  ΑΤΟ
8. Σ Ο Ρ Υ Σ -Σ Α -Β Ω Μ
9. ΣΥΡΜΑΤΟΣ

10. ΣΟΑΛ -  ΣΟ -  ΗΠΑΚ
11. ΑΣ -  ΑΙ -  ΤΡΑΓΑΝΟ
12. ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΟΤΗΤΑΣ
13. ΕΜΒΟΛΙΑ -  ΑΚ -  ΙΚ
14. ΒΗ -  ΠΟΝΕΜΕΝΟΣ
15. ΗΣΥΕΤΑΜΓΑΡΠΑΙΔ
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Με απόφαση του Υ.Δ.Τ. ενισχύθηκε πρόσφατα η Αμεση Δράση και ειδικότερα η «ομά
δα Ζ», με μεγάλο αριθμό μοτοσυκλετιστών και νέων αστυνομικών, που αγρυπνούν όλο 
το 24ωρο και σπεύδουν πρώτοι να παράσχουν τη συνδρομή τους σε εκείνους που κιν
δυνεύουν και σε όσους έχουν ανάγκη βοήθειας. Η επίλεκτη αυτή ομάδα, με τον ενθου
σιασμό και την αποφασιστικότητα που την διακρίνει, προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες 
στην αποτελεσματική αστυνόμευση της πρωτεύουσας και κερδίζει καθημερινά την α
γάπη και την εμπιστοσύνη των πολιτών.
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