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To 1988 κύλησε στο παρελθόν. Στο χρόνο που πέρασε, το προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας με γενναιότητα, θάρρος και απεριόριστη αγάπη προς τον Έλληνα πολίτη 

πάσχισαν με όλες τους τις δυνάμεις και με υψηλό αίσθημα ευθύνης να του 
εξασφαλίσουν τα αγαθά της ησυχίας και τη γαλήνης πάνω στα οποία στηρίζεται κάθε 

προσπάθεια για οικονομική πρόοδο και προσωπική ευτυχία.
Η ανατολή του Νέου Χρόνου 1989 βρίσκει το προσωπικό του Σώματος, αφοσιωμένο στο 

κοινωνικό του έργο και με ανανεωμένες τις ηθικές και υλικές του δυνάμεις για ένα
καινούργιο αγώνα.

Στην προσπάθειά του αυτή η συμπαράσταση και η υποστήριξη του Κοινωνικού συνόλου 
είναι πολύτιμη. Για το λόγο αυτό η Ελληνική Αστυνομία τείνει χέρι συνεργασίας σε 

όλους τους πολίτες και κοινωνικούς φορείς για ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο.
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10 Το έγκλημ α  σε π α ιδ ικά  Comiks 

14 Η δ ιε ν έ ρ γ ε ια  τη ς  γ ρ α φ ο λο γ ική ς  ε ξέτα σ η ς

16 Δ ιεθ ν ή ς  Ε τα ιρ ε ία  Κ ο ινω νικής Ά μ υ ν α ς
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23 Η υπόθαλψη εγκλη μ α τία

25 Σύγκρουση θεμελ ιω δώ ν δ ικα ιω μάτω ν

27 Ευρω παϊκές Κ ο ιν ό τη τες  κα ι Ευρωπαϊκό Κ ο ινο τ ικρ  Δ ί
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29 Πώς να α ν τ ιμ ετω π ίσ ετε  το  άγχος

30 Τ ι πρέπει να  κ ά ν ετε  μ ετά  από ένα  α τύχημ α

33 Ο ρόλος τη ς  Α σ τυνομ ία ς  κα ι τη ς  Ε ισ αγγελ ίας  σ την 
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37 Το πρόβλημα τη ς  δ ικα ιοσύνης και ο αρχα ίος Ελληνισμός

39 Α σ τυνομ ία  σ τον κόσμο

40 Επ ισημάνσεις

42 Εγκυμοσύνη κα ι γ έννα

45 Π ορ τρ α ίτα  συναδέλφω ν

46 Γ εγο νό τα  και σ υμβάντα

49 Α θλητ ισ μ ός κα ι Ν ό ιιος

51 Νέα απ’ όλη τη ν  Ελλάδα

54 Το Α σ τυνομ ικό  Π ορ τρ α ίτο  το υ  1988

59 Μ ία δ ικο γρ α φ ία  το υ  1823

62 Υπ ηρεσ ιακά Νέα

64 Θ ύματα  το υ  κα θ ήκο ντο ς

65 Προσοχή στο  π ετρ έλα ιο

66 Σ τα υρ ό λεξο

«Οι δ ια τυ π ο ύ μ ενες  γνώ μ ες  
σ τα  επώ νυμα άρθρα, απη- 
χούν τ ις  απ όψ εις του  σ υ γ 
γ ρ α φ έα  κα ι ό χ ι τη ς  Υπη
ρεσίας».
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ΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Με το τεύχος αυτό φίλε αναγνώστη, η ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ 

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ, το περιοδικό της Ελληνικής Αστυνομίας 
κλείνει άλλο ένα χρόνο κυκλοφορίας του.

Με την αγάπη και συμπαράσταση όλων των συναδέλ
φων αστυνομικών και των 14.000 περίπου συνΚοομητών 
μας συνέχισε απρόσκοπτα και υπεύθυνα να ενημερώνει 
τους αναγνώστες της για τις δραστηριότητες και την κοι
νωνική προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας.

Έχοντας συνειδητοποιήσει τη πορεία και τη θέση του 
περιοδικού μας, προσπαθήσαμε στο χρόνο που πέρασε 
να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην ύλη του, εμπλου
τίζοντας το με άρθρα ακαδημαϊκών δασκάλων, με σκο
πό να επιτύχουμε τη συνέπεια, τη σοβαρότητα και την 
πληρότητα που απαιτεί το αντικείμενό μας και να ικανο
ποιήσουμε τις δικές σας απαιτήσεις.

Πολλά ήταν τα γράμματα των αναγνωστών μας, άλλα 
γεμάτα ενθουσιασμό για την καλύτερη ποιότητα της έκ
δοσης, τη δομή και τη θεματολογία της ύλης μας και άλ
λα με κάποιες προτάσεις και παρατηρήσεις. Πραγματι
κά νιώθουμε ικανοποιημένοι γνωρίζοντας ότι εκτιμάτε 
σωστά την προσπάθεια που καταβάλαμε μαζί το χρόνο 
πού πέρασε για να κάνουμε το περιοδικό μας όσο το δυ
νατό καλύτερο. Ακόμη περισσότερο γιατί είμαστε σίγου
ροι για τη διαρκή ανοδική πορεία αυτού του εντύπου και 
τις πολύτιμες υπηρεσίες πού θα προσφέρει τον νέο χρό
νο, τόσο στη γενικώτερη προσπάθεια εκσυγχρονισμού 
της Αστυνομίας, όσο και στη βελτίωση των σχέσεων 
Αστυνομίας και κοινού.

Στο σημείο όμως αυτό κρίνουμε απαραίτητο να εξη
γήσουμε στούς αναγνώστες μας, ότι η καθυστέρηση που 
παρατηρήθηκε στο περιοδικό ήταν έξω από τη θέλησή 
μας και οφειλόταν σε καθαρά τεχνικούς λόγους. Επί πλέ
ον η τιμή της συνδρομής που ίσχυε μέχρι τώρα, δηλαδή 
700 δρχ. το χρόνο (58 δρχ. το μήνα) ήταν πολύ χαμηλή 
για τα δεδομένα της αγοράς, σε σύγκριση με άλλα ανά
λογα εμπορικά περιοδικά, πράγμα πού δεν μας επέτρε- 
πε να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Παρ’ όλα αυτά με 
τούς περιορισμένους αυτούς οικονομικούς πόρους και 
χωρίς κανένα άλλο έσοδο, πασχίζαμε συνεχώς - 
περνώντας από αρκετές συμπληγάδες- να κρατήσουμε 
τη συνέπειά μας.

Η εξασφάλιση όμως της τακτικής μηνιαίας έκδοσης 
του περιοδικού για το νέο χρόνο, αποτελεί επιτακτική 
ανάγκη και κοινή απαίτηση των αναγνωστών μας και πα

ράλληλα πρόσκληση από μέρους μας για συμπαράσταση.
Στα πλαίσια αυτής της προσπάθειας και επειδή ο κίν

δυνος όχι μόνο να καθυστερήσει αλλά και να σταματή
σει η έκδοσή του γινόταν ολοένα πιό ορατός, προβήκα- 
με σε μιά λογική αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρο
μής από 700 σε 1.000 δρχ.

Γνωρίζουμε βέβαια τις περιορισμένες οικονομικές δυ
νατότητες των αστυνομικών συναδέλφων, παράλληλα 
όμως γνωρίζουμε και ζούμε καθημερινά περισσότερο 
από κάθε άλλο και τις αυξημένες ανάγκες των αναξιο- 
παθούντων συναδέλφων μας, οι οποίοι περιμένουν να κα
λυφθούν κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τα ενεργητικά 
υπόλοιπα του Τμήματος Εκδόσεων της Διεύθυνσης Δη
μοσίων Σχέσεων του ΥΔΤ.

Με τα δεδομένα αυτά έχουμε τη γνώμη ότι οι 85 δρχ. 
κάθε μήνα, αξίζουν γι’ αυτό το περιοδικό, πού εκτός του 
ότι αποτελεί το κυριότερο μέσο προβολής του αστυνο
μικού έργου και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ της αστυ
νομίας και του κοινού, εξυπηρετεί επί πλέον καθαρά αν
θρωπιστικούς σκοπούς.

Η πολύχρονη κυκλοφορία του περιοδικού καθώς και 
η σπάνια πρωτότυπη ύλη του, το έχουν καθιερώσει σ’ όλο 
τον ελλαδικό χώρο. Κυκλοφορεί σήμερα σε 53.000 αντί
τυπα και έχει αποκτήσει πλέον τη δική του φυσιογνω
μία και το δικό του αναγνωστικό κοινό.

Η νέα τιμή θα μας επιτρέψει όχι μόνο να εξασφαλίσου
με την οικονομική του βιωσιμότητα και την τακτική του 
έκδοση, αλλά να μελετήσουμε στη συνέχεια ένα κατάλ
ληλο διαφημιστικό πρόγραμμα, από τα έσοδα του οποίου 
μπορεί να καλυφθεί ένα σημαντικό ποσοστό του κόστους 
έκδοσης του.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αναγνώστες 
μας για τη συμπαράστασή τους στη προσπάθεια μας να 
φτιάξουμε το περιοδικό μας καλύτερο και αναμένουμε 
για το 1989 τη συνέχιση της ανταπόκρισης σας, με τίς 
προτάσεις και τα άρθρα σας και με τη διάδοση του πε
ριοδικού στο ευρύτερο κοινό, για την ενημέρωση του λα
ού μας γύρω από την αποστολή και το έργο που προσφέ
ρει σήμερα η Αστυνομία.

Μαζί με τίς ευχές μας για ένα ευτυχισμένο, δημιουρ
γικό και ειρηνικό 1989, ελπίζουμε ότι η «Α.Ε.» θα αποτε
λεί για σάς και το νέο χρόνο, μιά ξεχωριστή και ενδιαφέ
ρουσα παρουσία.



«Η Συμμετοχή
_ της φυσικής κατάστασης 

του οδηγού
στα οδικά ατυχήματα»__________________

Από Ιωάννη Δ. ΚΟΦΙΤΣΑ
________________________ ___________________________ ______Αγρόν, και Ton. Μηχ. Ε.Μ.Π. Καθηγητή Τ.Ε.Ι. Πειραιά

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο σημερινός οδηγός αδυνατεί, πολλές φορές, να αντα- 
ποκριθεί ψυχικά και σωματικά στις ανάγκες της σύγχρο
νης κυκλοφορίας και έτσι βρίσκεται συχνά υποχρεωμέ
νος να ξεπεράσει τις φυσικές του δυνατότητες και την 
αντοχή του. Τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης 
φαίνονται καθημερινά από το μεγάλο αριθμό των οδικών 
ατυχημάτων. Έχοντας υπόψη τις στατιστικές, που 
δηλώνουν ότι το 80-90% όλων των ατυχημάτων έγιναν 
από λάθος του οδηγού (1), βγαίνει εύκολα το συμπέρα
σμα ότι αυτός, που χρησιμοποιεί το δρόμο, είναι το στοι- 
χείο-κλειδί για την ασφάλεια στο κυκλοφοριακό σύστη
μα. ΓΓ αυτό στην ανάπτυξη και πραγματοποίηση των μέ
τρων ελέγχου της κυκλοφορίας, είναι σημαντικό να λαμ- 
βάνονται σοβαρά υπόψη τα χαρακτηριστικά, οι ελλείψεις 
και τα κίνητρα των οδηγών. Η λήψη των ενδεδειγμένων 
«διορθωτικών» μέτρων για την πρόληψη και μείωση των 
οδικών ατυχημάτων, προϋποθέτει την ορθή και πλήρη 
διευρεύνηση των ατυχημάτων, για τον ακριβή εντοπισμό 
των αιτίων τους. Η διερεύνηση αυτή δεν είναι τόσο εύκο
λη, επειδή το οδικό ατύχημα δεν πρέπει να αποδίδεται 
αποκλειστικά σε ένα αίτιο. Συνήθως είναι συνδυασμός 
γεγονότων και καταστάσεων, που οδηγούν τελικά στο 
ατύχημα. Η ενοχοποίηση ενός μόνο παράγοντα σαν αιτία 
του ατυχήματος, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους λανθα
σμένων εκτιμήσεων και εσφαλμένων συμπερασμάτων. 
Κατά κανόνα, μετά από κάποιο οδικό ατύχημα, γίνεται 
πάντα η στερεότυπη διαπίστωση, ότι «φταίει ο δρόμος», 
ή «η υπερβολική ταχύτητα» ή «το αντικανονικό προσπέ
ρασμα». Για την φυσική ή ψυχολογική κατάσταση του 
οδηγού δεν γίνεται κανένα σχόλιο. Κανένας δεν διερευ
νά αν ο οδηγός έβλεπε το απέναντι αυτοκίνητο όταν 
προσπερνούσε, αν ήταν σε κατάσταση ευθυμίας ή κατά
θλιψης ή γενικότερα αν η φυσική και ψυχολογική του 
κατάσταση επέτρεπε την οδήγηση.
Έτσι, με μια σχετική επιπολαιότητα, το περιστατικό το
ποθετείται στο αρχείο, συνήθως με κάποια από τις τρεις 
παραπάνω τυποποιημένες ετικέτες.
Πολλοί ισχυρίζονται ότι γενικά το κυκλοφοριακό πρέπει 
να προσαρμοσθεί στις δυνατότητες του ανθρώπου της 
εποχής μας και να λαμβάνει σοβαρώτερα υπόψη τα όρια 
της φυσικής αντοχής του και των δυνατοτήτων του. 
Δηλαδή, να προσαρμοσθεί το κυκλοφοριακό σύστημα 
στον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος σ’ αυτό. Αυτό είναι το 
σωστό, αλλά υπάρχει πάντα το πρόβλημα με τους υπάρ
χοντες δρόμους που, όσο και αν βελτιωθούν, η προσαρ

μογή τους στις σύγχρονες ανθρώπινες απαιτήσεις είναι 
δύσκολη. Έτσι, αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμε- 
τω,ιισθεί μόνο από τη μεριά του χρήστη του δρόμου, που 
πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι οι πληροφορίες που δί
νει ο δρόμος σε έναν οδηγό μπορεί να μην είναι πληρο
φορίες για κάποιον άλλον ή ότι είναι πληροφορία μια 
ορισμένη στιγμή, μπορεί να μην είναι πληροφορία για μια 
άλλη. Επίσης ο οδηγός θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι 
κάθε δρόμος μελετάται και κατασκευάζεται με κριτήριο 
το μέσο άνθρωπο. Έτσι, μη φυσιολογικές καταστάσεις 
μειώνουν τη δυνατότητα για την απόκτηση πληροφορίας 
και αυξάνουν την αβεβαιότητα που παρέχει το περιβάλ
λον. Άρα, για την πρόληψη των οδικών ατυχημάτων θα 
πρέπει κάθε οδηγός να εκτιμήσει σωστά και να λάβει σο
βαρά υπόψη τις δυνατότητές του για την απόκτηση των 
πληροφοριών που δίνει ο δρόμος και οι συνθήκες της 
κυκλοφορίας. Και επειδή ο ανθρώπινος οργανισμός με
ταβάλλεται, πολλές φορές συχνά, θα πρέπει αυτός ο 
έλεγχος των δυνατοτήτων να γίνεται σε μικρότερα χρο
νικά διαστήματα απ’ ότι προβλέπει κάποιος νόμος.
Είναι καιρός πλέον να συνειδητοποιήσουν όλοι οι οδηγοί 
ότι ο δρόμος έχει πολύ μικρή συμμετοχή στην ευθύνη 
των οδικών ατυχημάτων. Τη μεγάλη συμμετοχή την έχει 
ο οδηγός και μόνο ο οδηγός. Όταν η γεωμετρία της 
ανάρτησης του οχήματος είναι σωστή, όταν τα ελαστικά 
δεν είναι φθαρμένα, όταν το σύστημα πέδησης είναι 
ρυθμισμένο και όταν η προσοχή του οδηγού είναι στο 
δρόμο και όχι αλλού, τότε το πρόβλημα «ολισθηρότητα» 
μειώνεται σημαντικά.
Επίσης δε, αν ο οδηγός συνειδητοποιήσει ότι μια θορυ
βώδης εξάτμιση δεν μετατρέπει ένα απλό αυτοκίνητο σε 
αυτοκίνητο αγώνων και ότι άλλες δυνατότητες έχει ένα 
αυτοκίνητο 500 κ.εκ. και άλλες ένα αυτοκίνητο 1.600 
κ.εκ., τότε το πρόβλημα «υπερβολική ταχύτητα» και 
«προσπέρασμα» απλοποιείται. Ας μη ξεχνάμε ότι τα πε
ρισσότερα θανατηφόρα δυστυχήματα στην Ελλάδα προ
έρχονται από μετωπικές συγκρούσεις και οι περισσότε
ρες από αυτές συμβαίνουν από την ανικανότητα των 
«αναιμικών» αυτοκινήτων να προσπερσσουν άλλα «αναι
μικά» αυτοκίνητα, που κινούνται φορτωμένα στους εθνι
κούς δρομους.

2 Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ

2.1. Η όραση

Η καλή όραση προαπαιτείται για μια ασφαλή οδήγηση,
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επειδή επιταχύνει τη διαδικασία αντίληψης-αντίδρασης 
στις κυκλοφοριακές συνθήκες. Ένας πρόχειρος έλεγ
χος, για την οπτική ικανότητα ενός οδηγού, είναι το να 
μπορεί να διαβάζει την πινακίδα ενός οχήματος από 
απόσταση 23m. Προφανώς αυτός ο έλεγχος είναι ανε
παρκής, επειδή ασχολείται μόνο με την οπτική οξύτητα 
και δεν φανερώνει τίποτε για άλλους σημαντικούς παρά
γοντες.

Η οπτική οξύτητα

Η οπτική οξύτητα είναι η ικανότητα για γρήγορη εστίαση 
και το να βλέπει κανείς καθαρά χωρίς θολούρα. Το αν
θρώπινο μάτι δεν μπορεί να διακρίνει, από πλευράς 
χώρου, σε απόσταση μεγαλύτερη από 800m. Σε 450m„ 
μπορούμε απλώς να διακρίνουμε αν αυτό το κάτι που 
βλέπουμε μπροστά μας, έρχεται προς εμάς ή απομακρύ
νεται. Η American Optometric Association συνιστά 
20/40 όραση ως την ελάχιστη οπτική οξύτητα για ασφα
λή οδήγηση. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί πρέπει να είναι 
ικανοί να διαβάζουν στα 20 ft, γράμματα σε ένα τυπικό 
πίνακά, που κανονικά πρέπει να διαβαστεί από 40,0 ft. 
Μια πινακίδα με γράμματα ύψους 127 mm, μπορεί να 
διαβαστεί στα 85,5m, περίπου, από έναν οδηγό με 
20/20 όραση. Οι Οδηγοί με όραση 20/40 ή 20/50 πρέ
πει να πλησιάσουν στα 34,5 και 27,5 m αντίστοιχα, για να 
διαβάσουν την ίδια πινακίδα. Από 40m απόσταση, γράμ
ματα ύψους 5 cm μπορούν να αναγνωσθούν από το 85% 
όλων των οδηγών (3).

Η αντίληψη του βάθους

Αυτή η οπτική ικανότητα απαιτεί καλή συνεργασία και 
των δύο ματιών, για να μπορεί ο οδηγός να κρίνει σχετι

κές αποστάσεις και να επισημαίνει αντικείμενα σωστά 
στο χώρο. Έχει επιβεβαιωθεί ότι τα πρόσωπα που κάθο- 
νται μέσα σε ένα αυτοκίνητο σταματημένο σε μια δια
σταύρωση, δεν μπορούν να εκτιμήσουν σωστά την ταχύ
τητα και την απόσταση ενός άλλου αυτοκινήτου που έρ
χεται από δεξιά ή αριστερά. Συνήθως η απόσταση των 
200 m αξιολογείται σαν απόσταση 280 m και η ταχύτητα 
των 130 km/h σαν ταχύτητα 90 km/h. Αυτό εξηγεί γιατί, 
ιδιαίτερα στις διασταυρώσεις, συμβαίνουν τόσα πολλά 
ατυχήματα όταν ένα όχημα τις διασχίζει ή στρίβει για να 
περάσει στον άλλο δρόμο. Πολλά ατυχήματα από προ
σπεράσματα θα μπορούσαν να αποφευχθούν, αν οι οδη
γοί συνειδητοποιούσαν ότι οι ικανότητάς τους στην αντί
ληψη του βάθους ήταν μικρές και ότι χρειαζόταν να προ
σέχουν πιο πολύ στην προσπέραση.

Η περιφερειακή όραση

Λόγω των διαφόρων τύπων κυττάρων στον αμφιβλη
στροειδή, η ικανότητα του ματιού να ξεχωρίζει τη λεπτο
μέρεια στο οπτικό πεδίο μικραίνει για περιοχές ζωνών 
που βρίσκονται πέρα από το σημείο εστίασης. Ενώ το 
ολικό οπτικό πεδίο για κανονική όραση είναι περίπου 
180’ οριζόντια και 145’ κάθετα, ο,τιδήποτε έξω από τις 
κεντρικές 2,5’ του πεδίου, γρήγορα γίνεται ασαφές, 
όπως φαίνεται σκ> σχ. 2.1.1 (4).
Μερικοί οδηγοί έχουν αυτό που θα ονομάζαμε «όραση 
σήραγγας», παρουσιάζοντας οξεία όραση προς τα **«* 
εμπρός, αλλά λίγα πράγματα ή τίποτα παρατηρούν δεξιά 
ή αριστερά και πάνω ή κάτω. Ένας οδηγός με όραση 
σήραγγας, που ούτε το ξέρει, ούτε συνειδητοποιεί τη 
σημασία της, είναι κίνδυνος για τους άλλους χρήστες 
του δρόμου και ιδιαίτερα επικίνδυνος σε δρόμους μεγά-
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λης ταχύτητας, όταν προσπερνάει. Η όραση σήραγγας 
δεν πρέπει να απορρίπτει έναν οδηγό, αρκεί μόνο ό  εκ
παιδευτεί να κινεί το κεφάλι του δεξιά-αριστερά συνέ
χεια όταν οδηγεί. Πάντως η κίνηση των αντικειμένων 
που προξενούν μεγάλο ερέθισμα γίνεται γρήγορα αντι
ληπτή στο περιφερειακό πεδίο, κάνοντας το μάτι να με
τακινηθεί και να εστιάσει στο σημείο δραστηριότητας. Η 
παρεμπόδιση της περιφερειακής όρασης έχει ως αποτέ
λεσμα κακή οδήγηση και λανθασμένη εκτίμηση της τα
χύτητας, ενώ η απώλεια του κεντρικού κώνου όρασης 
έχει μικρή επίδραση στον έλεγχο, αλλά προφανώς όπως 
και στην ομίχλη αυξάνει την πιθανότητα πρόσκρουσης 
σε αντικείμενα που βρίσκονται στην πορεία του οχήμα
τος. Πάντως και η πιο οξεία όραση ορίζεται από έναν 
κώνο 2,5', είναι σχετικά ικανοποιητική μέχρι 20'.
Η περιφερειακή όραση επηρεάζεται και από την κίνηση. 
Καθώς αυξάνεται η ταχύτητα, η περιφερειακή θέα συ
στέλλεται με αντίστοιχη αύξηση της απόστασης του 
εστιακού σημείου. Με 40 km/h έχουμε 100’ και 180m, 
ενώ με 100 km/h η περιφερειακή όραση είναι 40’ ενώ η 
απόσταση εστίασης είναι 500m, όπως φαίνεται στο σχ. 
2.1.2 (4).
Με την ταχύτητα αυξάνεται επίσης και η συγκέντρωση 
ενώ μειώνεται το λεπτομερές σάρωμα. Η οριζοντιογρα- 
φία του δρόμου και οι συσκευές ελέγχου του δρόμου 
πρέπει να αποκαλύπτονται σε αποστάσεις εμπρός και 
μέσα στον οπτικό κώνο σε αρμονία με τις συνθήκες λει
τουργίας. Για παράδειγμα, οι πινακίδες σήμανσης πρέπει 
να τοποθετούνται μέσα σε ένα κώνο 10’, που είναι το 
επίπεδο απ’ όπου πέρα απ’ αυτό η οπτική οξύτητα, για 
καλή ανάγνωσης, μειώνεται γρήγορα (χονδρικά αυτή η 
περιοχή καλύπτεται από το πλάτος του χεριού, όταν ο 
βραχίονας είναι τεντωμένος).

Η όραση νύκτας

Η καλή όραση τη νύκτα απαιτεί τρεις σημαντικές οπτικές 
ικανότητες:

α) Την ικανότητα να βλέπει κανείς με λίγο φωτισμό.
Η αναγνώριση λεπτομερειών είναι ευκολώτερη, όταν το 
επίπεδο φωτισμού είναι, περίπου, αυτό που διατίθεται 
οπτικά στο συνηθισμένο φως ημέρας. Σε αυτή την περί
πτωση, μια φυσιολογική όραση αναγνωρίζει έναν άνθρω
πο σε απόσταση 150 m με χρόνο αναγνώρισης 0,5 έως 
1.25 sec (3). Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορεί να συμ
βαίνει τη νύκτα. Επί πλέον πολλοί οδηγοί υποφέρουν 
επίσης και από «νυκταλωπία» (night blindness), όπου το 
σούρουπο ή το χάραμα, κρύβει γι’ αυτούς, όσα κρύβει το 
πολύ σκοτάδι γ ι’ άλλους.
β) Την ικανότητα να βλέπει κανείς ενάντια στα εκτυφλωτι
κά φώτα των οχημάτων.
Στο βαθμό της «λάμψης», που δέχονται τα άτομα που 
υπόκεινται στην ίδια ποσότητα δυνατού φωτός, υπάρχει 
σημαντική απόκλιση, όπως επίσης και στο χρόνο που 
απαιτείται για την επαναφορά της ευαισθησίας. Κανονι
κά, το μάτι προσαρμόζεται γρήγορα όταν μεταβαίνει από 
το σκοτάδι στο φως, αλλά χρειάζονται μέχρι 6 sec για να 
προσαρμοσθεί από το φως στο σκοτάδι, όπως π.χ. όταν 
ένα όχημα εισέρχεται σε μια σήραγγα που δεν φωτίζεται 
ή όταν ο οδηγός τυφλώνεται από τα επερχόμενα φώτα 
των οχημάτων. Στο σχ. 2.1.3 φαίνεται ο χρόνος που 
χρειάζεται το μάτι, για να προσαρμοσθεί στις αλλαγές 
φωτισμού (5).
Στη λάμψη, οι πιο ευαίσθητοι είναι οι ηλικιωμένοι όπως 
και τα άτομα με μικρή οπτική οξύτητα. Πρακτικά η γωνία 
μεταξύ της ευθείας παρατήρησης και της πηγής της 
λάμψης είναι μεγίστης σημασίας. Όταν το λαμπερό φως
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είναι μόνο 1 μοίρα στα πλάγια της γραμμής παρατήρη
σης το αποτέλεσμα είναι 3 φορές μεγαλύτερο από το 
αποτέλεσμα όταν η γωνία είναι 5 μοίρες.

V) Την ικανότητα να διακρίνει ή να ξεχωρίζει κανείς τα διά
φορα χρώματα.
Όσο λιγότερο φωτεινά είναι τα χρώματα, τόοο πιο δύ
σκολα αναγνωρίζονται. Αν και δεν έχει γίνει δυνατόν να 
βρεθεί μια σχέση μεταξύ αχρωματοψίας και ατυχημά
των, η μεγάλη σοβαρότητα που δίνεται στο χρώμα των 
πινακίδων σήμανσης τονίζει τη σημασία αυτής της οπτι
κής ικανότητας. Τα άτομα με αχρωματοψία έχουν ιδιαί
τερη δυσκολία στο να διακρίνουν μεταξύ πρασίνου και 
κόκκινου.

2.2. Η ακοή

Μεταξύ ακοής και οδικών ατυχημάτων δεν φαίνεται να 
υπάρχει σχέση. Στην πραγματικότητα, από έρευνες στις 
ΗΠΑ, προέκυψε ότι οι περισσότεροι κωφάλαλοι είναι 
πολύ προσεκτικοί οδηγοί. Η ακουστική ευαισθησία σχε
τίζεται, προφανώς, περισσότερο με ενέργειες χειρισμού 
(π.χ. αλλαγή ταχύτητας), παρά με οδική ασφάλεια.

2.3. Ο χρόνος ανταπόκρισης

Ο χρόνος αντίληψης-αντίδρασης του οδηγού σε μια κυ- 
κλοφοριακή κατάσταση είναι ένα χρονικό διάστημα για 
να αναλύσει και να αντιδράσει. Αυτός ο χρόνος αναφέ- 
ρεται ως «χρόνος ανταπόκρισης» και περιλαμβάνει 4 
στοιχεία: την αντίληψη, την διανοητικότητα, το συναί
σθημα και την βούληση (6). Ο χρόνος ανταπόκρισης δια
φέρει μεταξύ των ατόμων και αυξάνεται από την κούρα
ση, το ποτό και από άλλες αιτίες. Ο μέσος χρόνος για μια 
απλή αντίδραση του δακτύλου, που μπορεί να είναι πίεση 
κάποιου διακόπτη, μετά τη λάμψη από κάποιο φως, είναι 
περίπου 3/8 sec. Η αντίδραση -ου ποδιού, που απαιτείται

στην τροχοπέδηση, απαιτεί περισσότερο χρόνο, 2/3 sec 
για το μέσο οδηγό, αλλά 1,0 sec για το 85% των οδηγών.
Ο μέσος οδηγός που επαγρυπνά χρειάζεται περίπου 0,5 
sec για να παρατηρήσει και να επεξεργασθεί κάθε ξεχω
ριστή πληροφορία. Αυτό το διάστημα είναι 0,7 sec για το 
85% των οδηγών. Αφού παρατηρηθούν και επεξεργα- 
σθούν όλες οι ξεχωριστές πληροφορίες χρειάζονται 0,7 
και 1,0 sec αντίστοιχα, για να αποφασίσει τι να κάνει και 
πως να αντιδράσει. Αν η κατάσταση δεν αναμένεται, ο 
μέσος οδηγός χρειάζεται 30% του χρόνου περισσότερο, 
ενώ το 85% των οδηγών 50% περισσότερο, για να εκτε- 
λέσει τη διαδικασία. Ετσι, σε πολύπλοκες καταστάσεις, 
περνούν πολλά sec πριν γίνει κάποια αλλαγή στον έλεγ
χο του οχήματος. Γενικά, ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης 
μπορεί να εκτείνεται από 0,5 sec για απλές ενέργειες 
μέχρι και 4 sec για πολύπλοκες ενέργειες (7). Στους πί
νακες 2.1.1 και 2.1.2 φαίνονται τιμές χρόνου αντίδρα
σης από εργαστηριακές έρευνες, όπως επίσης και από 
μετρήσεις κατά τη διάρκεια ταξιδιού (4).
Η διαδικασία για την αντιμετώπιση μιας πολύπλοκης κα
τάστασης, όπου συμμετέχουν τα εξωτερικά ερεθίσματα, 
οι αισθήσεις, η αντίληψη και κρίση του οδηγού και η 
ανταπόκριση του οχήματος φαίνεται στο διάγραμμα του~~~ 
σχ. 2.3.1 (2).
Ερευνητές μέτρησαν τις αντιδράσεις του οργανισμού 
ενός οδηγού κατά το χρόνο ανταπόκρισης και λίγο μετά, 
όταν αυτός βρέθηκε προ ενός κινδύνου και αναγκάσθη
κε να φρενάρει (8). Συγκεκριμένα, το φρενάρισμα αυτό 
αυξάνει την αρτηριακή πίεση από τα 125/75 στα 
170/100, ο οδηγός αισθάνεται σαν να δέχεται «μια 
κλωτσιά στην καρδιά», ενώ ένα ενδεχόμενο ηλεκτρο
καρδιογράφημα θα έδειχνε ασφαλώς ένα σπασμό της 
στεφανιαίας αρτηρίας. Λίγα λεπτά αργότερα μετά την 
παρέλευση του κινδύνου, οι σφυγμοί του οδηγού εξακο
λουθούν να βρίσκονται στους 120/min, έχοντας ξεκινή
σει από τους 70/min, που είναι φυσιολογικοί και οι ανα
πνοές του είναι 24/min αντί των 18/min.
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Χρόνος αντίδρασης από εργαστηριακές δοκιμές (sec) 

θέση φωτεινού ερεθίσματος σχετικά με τον οπτικό κώνο

θέση χεριού σχετικά 
με τον διακόπτη

Κεντρική Περιφερειακή Περιφερειακή με 
απόσπαση προσοχής

Χέρι στον διακόπτη

Μέσος Ελάχ. Μεγ. Μέσος Ελάχ. Μεγ. Μέσος Ελάχ. Μεγ.

0,37 0,31 0,46 0,42 0,34 0,50 0,59 0,44 0,82

Χέρι στο τιμόνι 0,53 0,42 0,36 0,57 0,47 0,75 0,68 0,54 0,87

πίν. 2.1.1

Χρόνος αντίδρασης κατά τη διάρκεια ταξιδιού (sec)

Πορεία οχήματος

Περιφερειακό ερέθισμα

Μέσος Ελάχιστος Μέγιστος

Ευθύγραμμη 0,75 0,51 1,03

Σε καμπύλη 0,82 0,62 1,27

πίν. 2.1.2

2.4. Η κόπωση

Είναι φανερό ότι ένας κουρασμένος οδηγός έχει μεγα
λύτερους χρόνους ανταπόκρισης και έχει περισσότερο 
την τάση να κρίνει εσφαλμένα. Αυτό που δεν είναι φανε
ρό, πάντως, είναι το αποτέλεσμα της ούγκρισης του 
αριθμού των ατυχημάτων που προέρχονται από κόπωση 
λόγω παρατεταμένης οδήγησης, με τον αριθμό των ατυ
χημάτων που προέρχονται από κόπωση λόγω κακών 
συνθηκών διαβίωσης και μεγάλου άγχους. Η δεύτερη 
περίπτωση ενισχύεται και με την άποψη δύο μεγάλων 
ασφαλιστικών εταιρειών στις ΗΠΑ που διαπίστωσαν ότι 
περίπου το 60% των ατυχημάτων από φορτηγά μεγάλων 
διαδρομών συνέβησαν στις πρώτες 3 1 /2 ώρες οδήγη
σης (9). Το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας των ΗΠΑ 
δήλωσε, ομοίως, ότι τα περισσότερα ατυχήματα από 
ύπνο του οδηγού, συνέβησαν αφού ο οδηγός ήταν στο 
τιμόνι μόνο για λίγες ώρες.
Οι ενστικτώδεις προσπάθειες του οδηγού για να ανα
πληρώσει την κούραση, μπορούν να οδηγήσουν σε ανα
σφαλή οδήγηση. Δοκιμές σε οδηγούς που είχαν στερη
θεί τον ύπνο για 24 ώρες, έδειξαν ότι το σημείο του δρό
μου όπου εστιάζονταν το μάτι, -έφθανε» 35 sec νωρίτε
ρα απ’ όταν ο οδηγός ήταν ξεκούραστος.

2.5. Η ηλικία

Η ηλικία των 15-24 χρόνων είναι αυτή που έχει τα περισ
σότερα ατυχήματα για τους οδηγούς ποδηλάτών, μοτο
ποδηλάτων και μοτοσυκλετών, ενώ για τους οδηγούς 
επιβατικών αυτοκινήτων η πιο επικίνδυνη ηλικία είναι 
των 25-44 χρόνων. Το ίδιο ισχύει και για τους οδηγούς

φορτηγών (10). Μια έρευνα στη Μ. Βρετανία (11) έδειξε 
ότι ο αριθμός των θυμάτων (θύματα ανά μοναδιαία από
σταση ταξιδιού) για άνδρες οδηγούς κάτω των 25 χρό
νων ήταν τουλάχιστον 2,5 φορές μεγαλύτερος του αριθ
μού των μεγαλυτέρων. Σε μια μελέτη στη Minnesota η 
ομάδα των οδηγών «κάτω των 25» αντιπροσώπευε κά
που το 20% του αριθμού των οδηγών, αλλά ήταν υπεύ
θυνο για το 30% των συλλήψεων λόγω χρήσης ποτών 
και το 50% λόγω υπερβολικής ταχύτητας. Σ’ όλες τις 
ΗΠΑ το 1977 αντιπροσώπευαν το 22% των οδηγών, 
αλλά συμμετείχαν κατά 38% στα θανατηφόρα ατυχήμα
τα. Μια μελέτη στην California έδειξε ότι οι νέοι (13-19 
χρόνων), αγόρια και κορίτσια, είχαν διπλάσιους αριθμούς 
ατυχημάτων και παραβάσεων απ' ότι οι ενήλικες του 
ίδιου φύλλου (12). Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η νεο
λαία βρίσκεται στο μέγιστο της δυνατότητάς της σε σχέ
ση με την ικανότητα χειρισμού.
Μια εξήγηση είναι η έλλειψη ωριμότητας, μάλλον, παρά 
η έλλειψη ικανότητας, που είναι η βάση για τα ατυχήμα
τα. Δηλαδή η υπερβολική αυτοπεποίθηση και η μεγαλύ
τερη προθυμία αποδοχής στενότερων περιθωρίων 
ασφάλειας.

Συνέχεια στο επόμενο τεύχος
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ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ 
ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΑ COMICS

Του Χ ρήσ του  Τσουραμάνη  

Δικηγόρου

Α. Εισαγωγή

1. Η ανάλυση του περιεχομένου του είδους εκείνου των 
παιδικών βιβλίων που είναι γνωστά σαν comics1 και η με τη 
θοήθειά της διερεύνηση των μηνυμάτων που μεταβιβάζουν 
στους μικρούς αναγνώστες τους, έχει αποτελέσει τα τελευ
ταία χρόνια το αντικείμενο αρκετών ερευνητικών προσπα
θειών που έχουν πραγματοποιηθεί, κυρίως σε χώρες του εξ
ωτερικού2. Ανάλογες ερευνητικές προσπάθειες, έστω και σε 
περιορισμένη κλίμακα, δεν είναι άγνωστες και στη χώρα μας3.

2. Η πλειονότητα των ερευνητικών αυτών εργασιών απέ- 
βλεψε, κατά βάση, στη διερεύνηση του περιεχομένου των 
πολιτικής υφής μηνυμάτων που οι δημιουργοί των διαφόρων 
comics μεταβίβαζαν -  εκούσια ή ακούσια -  στους αναγνώστες 
τους, βοηθώντας έτσι στην πολιτική κοινωνικοποίησή τους4.

3. Σε αντίθεση με την παραπάνω συνηθέστατα ακολου
θούμενη ερευνητική τάση στον τομέα αυτό, η παρούσα ερευ

νητική προσπάθεια, απέβλεψε στην ανάλυση μέσα από το 
περιεχόμενο κάποιων παιδικών comics, του κοινωνικού φαι
νομένου του εγκλήματος5.

4. Σκοπός, λοιπόν, της δικής μας ερευνητικής προσπά
θειας υπήρξε η σκιαγράφηση της εικόνας του εγκληματικού 
φαινομένου -  πράξης και πρωταγωνιστών της -  όπως αυτή 
παρουσιαζόταν μέσα από το περιεχόμενο «αστυνομικών 
ιστοριών», ψυχαγωγικών παιδικών comics.

5. Μέσα στα πλαίσια του σκοπού αυτού κύρια επιδίωξή 
μας αποτέλεσε η άσκηση κριτικής πάνω στην εικόνα αυτή, η 
οποία θα μπορούσε ενδεχόμενα να αποκαλύψει τα μη αντιλη
πτά απο μια πρώτη άποψη μηνύματα που μεταβιβαζόντουσαν 
σε εκείνους που την «έβλεπαν» και τα οποία —μηνύματα -  θα 
μπορούσαν να συντελέσουν στη διαμόρφωση των μελλοντι
κών στάσεων και απόψεών των (αποδεκτών) ληπτών τους 
απέναντι στο κοινωνικό φαινόμενο του εγκλήματος, αλλά και 
στην κοινωνία γενικότερα.

Μ Ε  ΤΗ Β Ο Η Θ Ε ΙΑ  Τ Ο Υ  
Ρ Α Δ Ι Ο Τ Η Λ Ε Φ Ώ Ν Ο Υ  Π Ο Υ  
Ε Ι Χ Ε  ΤΟ Υ Δ Ρ Ο Π Λ Α Ν Ο ,  Ο 
Μ Ι Κ Υ  Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ 2 Ν Ε Ι Μ Ε 
Τ Ο Ν  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Τ Η .

Β. Μεθοδολογικές παρατηρήσεις

1. Η ερευνητική μεθοδολογία που ακολουθήσαμε ήταν 
εκείνη της α ν ά λ υ σ η ς  π ε ρ ι ε χ ο μ έ ν ο υ  (content analy
sis)6, η οποία στην περίπτωσή μας ήταν π ο σ ο τ ι κ ή  (quanti
tative)7.

2. Μονάδα ανάλυσής μας (Unit of analysis)8 ήταν η «αστυ

νομική ιστορία». Ως τέτοια θεωρήσαμε την ιστορία εκείνη 
στην onolu γινόταν περιγραφή ενός ή περισσοτέρων εγκλη
μάτων, με συνακόλουθη συνέπεια την εμπλοκή του κεντρι
κού «ήρωα» του σχετικού comic στην εξιχνίασή του. Ως «έγ
κλημα» δε, θεωρήσαμε οποιαδήποτε πράξη στην «αστυνο
μική» αυτή ιστορία επέσυρε το ενδιαφέρον της αστυνομίας 
και η οποία παράλληλα θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως
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τέτοια και από το δικό μας ποινικό νόμο.
3. Τα comics που επιλέξαμε για ανάλυση του περιεχομέ

νου των «αστυνομικών ιστοριών» τους, ήσαν εκείνα που είχαν 
ως πρωταγωνιστές -  κεντρικούς ήρωες τον Μίκυ Μάους και 
τον Σεραφίνο. Το πρώτο από αυτά είναι ένα κλασικό αμερικά
νικο comic ενώ το δεύτερο είναι ιταλικό. Όπως είναι γνωστό 
και τα δύο κυκλοφορούν ευρύτατα στην ελληνική αγορά.

4. Η επιλογή των δύο αυτών comics στηρίχθηκε στην δια
μετρικά αντίθετη κοινωνική θέση των κεντρικών ηρώων τους. 
Έτσι, οΜίκυ Μάους (Μ.Μ.) παρουσιάζεται από τον δημιουργό 
του ως ο κλασικός τύπος αστού που ανήκει στις μεσαίες ή 
στις ανώτερες κοινωνικοοικονομικές τάξεις, συνεργάζεται 
με την εξουσία (αστυνομία) και απολαμβάνει την εκτίμηση 
των συγκοινωνών του, ενώ ο Σεραφίνο (Σ) αντίθετα είναι ο 
κλασικός τύπος του περιθωριακού ατόμου, του περιπλανώ- 
μενου και συνέχεια πεινασμένου αλήτη της πόλης, που είναι 
ικανός να κάνει τα πάντα -  όχι, όμως, και να παραβεί και το

νόμο! — προκειμένου να εξασφαλίσει την επιβίωσή του.
5. Η κοινωνική αυτή -αντίθεση των «ηρώων» μας πι

στεύαμε πως θα μας διευκόλυνε στο να δούμε από δύο δια
φορετικές οπτικές γωνίες το περιεχόμενο των «αστυνομικών 
ιστοριών» στις οποίες ήσαν οι πρωταγωνιστές και συγκρίνον- 
τάς τες να σημειώσουμε τις διαφορές που ενδεχόμενα θα 
ήταν δυνατό να παρουσιάζουν.

6. Στο δείγμα μας, τελικά, περιλήφθηκαν και αναλύθηκαν 
100 εγκληματικές πράξεις και ισάριθμοι δράστες και θύματα 
των πράξεων αυτών. Οι μισές (50) από τις πράξεις αυτές 
περιγραφόντουσαν σε «αστυνομικές ιστορίες» με κεντρικό 
ήρωπ τον Μίκυ Μάους και οι υπόλοιπες μισές (50) είχαν κεν
τρικό ήρωα τον Σεραφίνο.

7. Οι «αστυνομικές» αυτές ιστορίες επιλέχθηκαν τυχαία 
από τα διαθέσιμα σε μας αντίστοιχα comics που είχαν κυκλο
φορήσει την τελευταία δεκαετία (1977 -1987) στη χώρα μας.

Γ. Τα ειδικότερα ζητήματα που ερευνήθηκαν

1. Η έρευνά μας με βάση τον σκοπό που θέσαμε γ ι’ αυτή 
πρέπει να χαρακτηρισθεΐ ως περιγραφική. Έτσι, σ' αυτήν δεν 
υπήρξε κάποια ερευνητέα υπόθεση, η οποία θα έπρεπε με την 
ανάλυση των δεδομένων της να επαληθευθεί ή να απορρι- 
φθεί.

2. Τα ζητήματα "ου μέσα στα πλαίσια του σκοπού της μας 
απασχόλησαν και τα οποία μας βοήθησαν στον σχηματισμό 
της εικόνας του εγκληματικού φαινομένου και των πρωταγω
νιστών του -  δράστη, θύματος, διωκτών του -  , επομένως 
αφορούσαν:

α) σε σχέση με τιςπεριγραφόμενες εγκληματικές πράξεις: 
το είδος τους, τις συνθήκες -  τόπο, χρόνο, τρόπο -  τέλεσής 
τους και τον τρόπο γνωστοποίησής τους στον κεντρικό μας 
ήρωα.

β) σε σχέση με τους δράστες: το φύλο, την ηλικία, το 
επάγγελμα, τη διανοητική τους κατάσταση, την φυσική τους 
εμφάνιση, την ομαδικότητα στη δράση τους και το κίνητρό 
τους.

γ) σε σχέση με τα θύματα: τις κατηγορίες τους, αν δεν 
ήσαν άτομα, το φύλο, την ηλικία τους, το επάγγελμά τους, την 
οικονομική τους κατάσταση και την πρόκληση στο δράστη και

δ) σε σχέση με τη συνεργασία του Μίκυ Μάους ή του 
Σεραφίνο με την αστυνομία, τον συντονισμό της δράσης για 
την ανακάλυψη του δράστη, την εξιχνίαση του εγκλήματος 
και τέλος την σύλληψη του δράστη.

3. Η γενικότητα και η απλότητα της αφήγησης των «αστυ
νομικών ιστοριών» των comics που περιλήφθηκαν στο δείγμα 
μας -  αναγκαία, βέβαια, για την κατανόηση του περιεχομένου 
τους από τους μικρούς αναγνώστες τους, -  θα μπορούσαμε 
να ισχυριστούμε πως μας εμπόδισε αρκετά στην απόλυτα 
ακριβή καταγραφή των σχετικών στοιχείων. Για το λόγο αυτό 
θα θέλαμε να παρατηρήσουμε πως τα αποτέλεσματα που 
ακολουθούν θα πρέπει να ιδωθούν με κάποια ευρύτητα, η 
οποία θα είναι σύμφωνη μάλλον με το γενικότερο πνεύμα των 
κάθε είδους παιδικών ψυχαγωγικών comics και όχι βέβαια με 
το σε στενή έννοια, γράμμα τους...
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Δ. Τα αποτελέσματα: Μερικές κριτικές παρατηρήσεις9
1. Σε γενικές γραμμές από την συνολική εξέταση των 

στοιχείων της έρευνάς μας διαπιστώσαμε ότι και στα δύο 
comics που μας απασχόλησαν, παρά την κοινωνικοοικονομική 
αντίθεση των κεντρικών «ηρώων» τους, το εγκληματικό φαι
νόμενο σκιαγραφήθηκε -  εκτός από λίγες εξαιρέσεις -  με τον 
ίδιο τρόπο. Η εικόνα του ήταν δηλ. η ίδια είτε παρουσιαζόταν 
μέσα από τις «αστυνομικές ιστορίες» του Μ.Μ. είτε από τις 
αντίστοιχες ιστορίες του Σ. Επίσης, οι διαφορές της εικόνας 
αυτής με ό,τι συνήθως στην πραγματικότητα συμβαίνει δεν 
ήσαν, όπως αναλυτικότερα θα εκθέσουμε στη συνέχεια, πάρα 
πολλές.

2. Ειδικότερα στις «αστυνομικές ιστορίες» των comics 
του δείγματός μας παρατηρήσαμε τα ακόλουθα:

-Ό σ ο ν  αφορά τις περιγραφόμενες εγκληματικές πράξεις ότι: 
α) αφορούσαν εγκλήματα που πρόσβαλαν βασικά, την 

ιδιοκτησία -  ήσαν δηλ. κυρίως, κλοπές και ληστείες.
β) τόπος τέλεσής τους ήταν κάποιος «εσωτερικός χώρος» 

σπιτιού, καταστήματος, γραφείου κτλ.
γ) είχαν τελεσθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, 
δ) δεν είχε ασκηθεί για την διάπραξή τους βία, στις περισ

σότερες περιπτώσεις. Όπου είχε ασκηθεί βία, όμως, αυτή 
παρουσιαζόταν, συνήθως, στους αναγνώστες και δεν γινόταν 
απλή και μόνο περιγραφή της. Η εμφανιζόμενη βία δεν ήταν, 
βέβαια, τίποτ' άλλο από κάποια μικροσυμπλοκή που κατέληγε 
κατά κανόνα στην απώλεια των αισθήσεων του θύματος εξαι- 
τίας του κτυπήματος που δεχόταν από κάποιο βαρύ αντικεί
μενο που κρατούσε ο δράστης.

ε) οι «ήρωές» μας τις μάθαιναν κατά σειρά: από προσω
πική τους αντίληψη, από την αστυνομία που ζητούσε τη βοή- 
θειά τους, από τρίτους και τέλος από τα Μ.Μ Ε. (Τύπο, TV 
κτλ).

3. Από τα αποτελέσματα αυτά μπορούμε να συμπερά- 
νουμε πως στα comics που εξετάσαμε:

I. δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ιδιοκτη
σίας. (Τα περισσότερα εγκλήματα αυτήν απειλούσαν).

II. δίνεται ένας τόνος ανασφάλειας στους αναγνώστες 
τους εφόσον τα περισσότερα εγκλήματα είχαν διαπραχθεί σε 
χώρους «παραδοσιακά» ασφαλείς -  εσωτερικό σπιτιών, 
καταστημάτων κτλ. -  αλλά και σε χρόνο, μάλλον «παραδο
σιακά» ασφαλή -  ημέρα -.

III. δεν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη βία ως στοιχείο τέ
λεσης εγκλημάτων. Αυτό σε μια κοινωνία έντονης καθημερι
νής βίας όπως η δική μας είναι και καλό και κακό. Καλό γιατί 
δεν παρουσιάζεται ως πρότυπο συμπεριφοράς για μίμηση, 
κακό δε γιατί διαστρεβλώνει την πραγματικότητα.

IV. δίνεται η ψευδής εντύπωση πως οι κακοποιοί έχουν την 
«ατυχία» οι πιο σημαντικοί διώκτες τους να είναι παρόντες 
όταν αυτοί κάνουν κάποια αξιόποινη πράξη. Η άποψη αυτή 
είναι, φυσικά, τελείως εξωπραγματική, δικαιολογείται, όμως, 
από τον τύπο του υπέρ -  ήρωα που θέλουν να δώσουν, συν
ήθως, οι δημιουργοί ενός παιδικού comic στο κοινό τους για 
να δικαιολογήσουν το σημαντικό ρόλο που παίζει αυτός στην 
εξέλιξη της ιστορίας τους.

4. Όσον αφορά τους δράστες των παραπάνω εγκληματι
κών πράξεων, παρατηρήσαμε, ότι αυτοί, κατά κύριο λόγο, 
ήσαν:

α) άνδρες,
β) νεαρής ηλικίας στον Μ.Μ. καιώριμης ηλικίας στο Σ., 
γ) απόλυτα λογικοί,
δ) επιστήμονες, επιχειρηματίες, επαγγελματίες κακο

ποιοί, κατάσκοποι, μουσικοί, συλλέκτες/αντικέρ, κοσμημα
τοπώλες, άνεργοι κτλ.

ε) «αντιπαθητικοί» στο πρόσωπο, αδύνατοι στο σώμα, 
«καλοντυμένοι» και χωρίς κάποιο σωματικό ελάττωμα.

στ) μέλη συμμοριών (κατά κύριο λόγο στο Μ.Μ. ο οποίος 
έχει «μόνιμο» αντίπαλο τον «Μαύρο Πητ» και τη συμμορία 
του).

3) το κίνητρό τους ήταν κατά σειρά: το «οικονομικό όφε
λος», η «επιβίωση», η «εκδίκηση» και τέλος -  σε πολύ μικρό 
ποσοστό και μόνο στο comic του Σ -  ο «αλτρουϊσμός».

5. Τα συμπεράσματά μας και από τα παραπάνω αποτελέ
σματα είναι πως η κοινωνία των comics:

I. παρουσιάζεται να έχει ανδροκρατικό χαρακτήρα, δρά
στες, διώκτες -  και τα θύματα, όπως θα αναφέρουμε στο 
οικείο μέρος -  είναι μόνο άνδρες.

II. οι δράστες εγκλημάτων σ’ αυτήν είναι άτομα που δια
δραματίζουν ενεργό ρόλο στην παραγωγική διαδικασία δηλ. 
«νεόι» και «ώριμοι» και όχι κοινωνικά απόμαχοι δηλ. «γέροι».

III. οι κακοποιοί της προέρχονται σχεδόν από όλες τις 
επαγγελματικές τάξεις.

IV. τα χαρακτηριστικά του προσώπου των εγκληματιών της 
άσχετα αν αυτοί έχουν γενικότερη καλή εμφάνιση ή είναι 
απόλυτα λογικοί, προδίδουν τις κακές εσωτερικές τους δια
θέσεις απέναντι στους συνανθρώπους τους.

V. η κοινή δράση των εγκληματιών της είναι απαραίτητη 
και για την τέλεση των εγκλημάτων τους.

VI. οι εγκληματίες της καταφεύγουν στο έγκλημα, κατά 
κύριο λόγο, γιατί προσδοκούν οικονομικά οφέλη από αυτό.

6. Όσον αφορά τα θύματα των παραπάνω δραστών, αυτά 
ήσαν, κυρίως:

α) μεμονωμένα άτομα. (Αν δεν ήσαν «μεμονωμένα 
άτομα», ήσαν συνήθως οι κάτοικοι μιας ολόκληρης πόλης), 

β) άνδρες, 
γ) «νεαρής» ηλικίας,
δ) επιχειρηματίες, εισοδηματίες, έμποροι, άνεργοι κ.τ.λ., 
ε) καλής οικονομικής κατάστασης και 
στ) είχαν «προκαλέσει» με την αδέξια και αφελή συμπερι

φορά τους τον δράστη.
7. Τα συμπεράσματά μας και γ ι’ αυτή την κατηγορία των 

αποτελεσμάτων της έρευνάς μας είναι:

I. η επιβεβαίωση του ανδροκρατικού χαρακτήρα των co
mics που εξετάσαμε. Η έντονη αυτή ανδροκρατική αντίληψη 
της κοινωνίας που δίνεται με τον τρόπο αυτό στους αναγνώ
στες τους θα πρέπει να δικαιολογηθεί από το ότι τόσο ο Μ.Μ. 
όσο και ο Σ. είναι comics που απευθύνονται μάλλον σε αγό- 
ρια/αναγνώστες και μάλιστα της ηλικίας εκείνης που τα παι
διά αυτά «εκτιμούν» περισσότερο τη συντροφιά των ομοφύ
λων τους παρά τη συντροφιά των κοριτσιών.

II. πως παρουσιάζονται τα άπειρα από τις παγίδες της ζωής 
νεαρά άτομα να έχουν τις περισσότερες πιθανότητες να πέ
σουν θύματα κάποιου εγκλήματος.

III. πως εμφανίζονται άτομα ανεξάρτητα από το επάγγελμά 
τους και τη συνακόλουθη οικονομική τους κατάσταση να 
έχουν τις ίδιες, περίπου, πιθανότητες θυματοποίησης.

IV. πως παρουσιάζονται οι δράστες εγκλημάτων ικανοί να 
εκμεταλλευθούν την οποιαδήποτε αδέξια κίνηση/αφορμή 
(πρόκληση) των υποψηφίων θυμάτων τους και

V. πως, τελικά, τόσο τα μεμονωμένα άτομα όσο και οι 
κάτοικοι μιας πόλης στο σύνολό τους μπορεί να έχουν την 
ανάγκη ενός υπέρ -  ήρωα που θα τους σώζει από τους «κα
κούς» όταν αυτοί τους απειλούν.

8. Τέλος και όσον αφορά τα πλαίσια της συνεργασίας των
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«ηρώων» μας Μ.Μ. και Σ. με την αστυνομία διαπιστώσαμε ότι, 
αυτοί είχαν -  σχεδόν πάντοτε -  τον πρώτο λόγο:

α) στο συντονισμό της κοινής δράσης για την ανακάλυψη 
του δράστη.

β) στην ανακάλυψη του δράστη αλλά και
γ) στην σύλληψη αυτού του τελευταίου.
9. Παρόλα αυτά, όμως, ποτέ δεν ενεργούσαν μόνοι τους 

αλλά πάντοτε σε -  έστω υποτυπώδη -  συνεργασία με την 
αστυνομία, της οποίας ο ρόλος στις παραπάνω βασικές για τη 
δίωξη ενός εγκλήματος περιπτώσεις, ήταν -  μέχρι παρεξηγή- 
σεως! -  εντελώς ασήμαντος. Η υποτίμηση αυτή του ρόλου 
της αστυνομίας και μάλιστα στο βασικό τομέα των καθηκόν
των της δηλ. στη δίωξη του εγκλήματος, που γινόταν στα 
comics του Μ.Μ. και του Σ και η αντίστοιχη υπερτίμηση του 
ρόλου του κεντρικού τους «ήρωα» παρατηρείται σε κάθε 
αστυνομική ιστορία, όποιο κι αν είναι το προσδοκόμενο ανα
γνωστικό κοινό της, το οποίο εξαιτίας αυτού του βασικού 
χαρακτηριστικού της στρέφει την προτίμησή του σ’ αυτή.

10. Από τα παραπάνω αποτελέσματα και από μια παραπέρα 
ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των «αστυνομικών ιστο
ριών» των comics του δείγματός μας συμπεράναμε πως στους 
αναγνώστες τους ενδεχόμενα μεταδίδονται και οι ακόλουθες 
απόψεις/θέσεις.

I. Ο πολίτης μόνος του όσες ικανότητες κι αν διαθέτει δεν 
μπορεί να διακριθεί κοινωνικά αν δεν συνεργαστεί με τους 
εκπροσώπους του κράτους/εξουσίας. Έτσι, οι όπως παρου
σιάζονται, στα οικεία comics πανέξυπνοι(Ι) Μ.Μ. και Σ. έχουν 
ανάγκη την έστω και μικρή συνεργασία των ολοφάνερα βλα- 
κών(!) αστυνομικών -  ο χαρακτηρισμός αυτός με μεγάλη 
επιείκεια δίνει το «προφίλ» που τους αποδίδουν οι συγγρα
φείς των σχετικών ιστοριών -  για να επιτύχουν ό,τι άνετα θα 
μπορούσαν να κάνουν και μόνοι τους στον τομέα αυτό δηλ. 
την εξιχνίαση ενός εγκλήματος και τη σύλληψη του δράστου 
του.

11. Το κράτος/εξουσία παρότι έχει μόνιμη προκατάληψη 
ενάντια στα περιθωριακά άτομα, ωστόσο συνεργάζεται όταν 
πρέπει, μαζί τους. Έτσι, είδαμε τον αλήτη Σ. να είναι πάντα ο 
πρώτος ύποπτος κάθε αξιόποινης πράξης ενώ τον αστό Μ.Μ. 
να είναι πάντοτε υπεράνω πάσης υποψίας και η συνεργασία 
των αστυνομικών με τον πρώτο να είναι ευκαιριακή ενώ με 
τον δεύτερο μόνιμη και τακτική.

III. Τα άτομα, ανεξάρτητα από την κοινωνική τους θέση και 
τις προηγούμενες κακές σχέσεις τους με το κράτος/εξουσία 
-  την ενδεχόμενη κακομεταχείρισή τους δηλ. από αυτό -  θα 
πρέπει να μην τηρούν αρνητική στάση απέναντι του, όχι μόνο 
με την ανοχή τους στις εναντίον τους, ενέργειές του, αλλά 
επιπλέον και με την έμπρακτη υποστήριξή τους δηλ. με την 
παροχή βοήθειας από μέρους τους στην εκπλήρωση των 
σκοπών του. Έτσι, ο «δυστυχής» Σ. όσο άδικα κι αν του φέρε
ται η αστυνομία, κυνηγώντας τον, φυλακίζοντάς τον -  με 
συνοπτική συνήθως διαδικασία! -  κτλ. χωρίς, μάλιστα, να έχει 
κάνει αυτό για το οποίο κατηγορείται, την φοβάται μεν, συμ
πλέει, όμως, πάντοτε μαζί της, την συνεπικουρεί δηλ. αποφα
σιστικά πολλές φορές στο έργο της και «δικαιολογεί» το 
οποιοδήποτε σκληρό φέρσιμό της απέναντι του, αρκεί στο 
τέλος η «συγνώμη» της να συνοδευτεί και από κάποια υλική -  
χρήματα ή φαγητό -  ανταμοιβή του...
Ε. Αντί για επίλογο: τα βασικά σημεία του περιεχομένου του

μηνύματος.
1. Από τα όσα παραπάνω εκθέσαμε σε σχέση με την εικόνα 

του εγκληματικού φαινομένου που παρουσιάζεται στα comics 
που εξετάσαμε και η οποία μπορούμε, ίσως, να πούμε πως δεν 
διαφέρει σημαντικά από την αντίστοιχη πραγματική, πι

στεύουμε πως το περιεχόμενο του μηνύματος που μεταβιβά
ζεται από τα comics που εξετάσαμε, μέσα από τις «αστυνομι
κές τους ιστορίες», στους αναγνώστες τους, δίνει ιδιαίτερη 
έμφαση, κατά τη γνώμη μας στα παρακάτω σημεία/θέ-
σεις/απόψεις:

2. α. Ο κόσμος χωρίζεται σε καλούς και σε κακούς. Οι 
πρώτοι είναι πάντοτε με το μέρος του κράτους/εξουσίας.

β. Το κράτος/εξουσία έστω κι αν αδικεί τους πολίτες, αυ
τοί θα πρέπει να συνεργάζονται μαζί του, εφόσον, μάλιστα, 
τους παρέχει για το λόγο αυτό και κάποια ανταμοιβή.

γ. Η κοινωνική καταξίωση των ατόμων σε οποιοδήποτε 
τομέα δράσης θα επέλθει μόνο με τη συνεργασία τους με το 
κράτος/εξουσία.

δ. Η ιδιοκτησία είναι η σημαντικότερη αξία της κοινωνίας 
μας. Αυτή πρέπει να επιδιώκεται, αυτή πρέπει να προστα
τεύεται γιατί μόνον αυτή απειλείται από τους «κακούς».

ε. Στην κοινωνία τόσο το καλό όσο και το κακό είναι αν
δρικό προνόμιο και

στ. Κάθε κοινωνία για να ζήσει έχει ανάγκη από κάποιους 
υπέρ -  ήρωες, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται και από το 
κοινωνικό περιθώριο!

3. Η εκτίμηση της ποιότητας των απόψεων αυτών πι
στεύουμε πως εναπόκειται στις προσωπικές στάσεις και θέ
σεις κάθε ιδιαίτερα προβληματιζόμενου ατόμου που προσ
παθεί να «βρει» το αληθινό νόημα του περιεχομένου των 
ιστοριών που αφηγούνται τα «αθώα» παιδικά comics στην 
προσπάθειά τους να ψυχαγωγήσουν(;) και να μορφώσουν(;) 
τους μικρούς αναγνώστες τους.

Παρατηρήσεις -  Σχόλια

1. Με τον όρο αυτό εννοούμε τα εικονογραφημένα εκείνα έντυπα, που έχουν 
υποτυπώδη κείμενα, γραμμένα με κεφαλαία γράμματα κάτω από την εικόνα 
τους και τα οποία περιγράφουν συνήθως, ιστορίες δράσης. Για τα comics, 
γενικά, βλ. μ.α. το συλλογικό έργο ΤΑ ΚΟΜΙΚΣ, με σύνταξη και εισαγωγή Δ. 
Κολιοδήμου, Αιγόκερως, Αθήνα, 1982.

2. Βλ. μ.α. J.S Fazio, A Content Analysis to Determine. Preference of Selected, Ameri
can Values Found in Comic Boks. During Two Time Periods. 1946 - 50, 1966 - 70 
Unrubl Ph. D. dissertation, Univ, of Iowa, 1974.

3. Βλ. σχετ. μ.α. την πρόσφατη έρευνα του Γιάννη Μπάρτζη, με τίτλο «Στράτευση 
και βία στα παιδικά περιοδικά ευρείας κατανάλωσης» που δημοσιεύθηκε στην 
«Επιθεώρηση παιδικής λογοτεχνίας» έτος Β; αρθ. τόμου 2, Καστανιώτης, 
αθήνα 1987. σελ. 167 -  208.

4. Βλ. χαρακτηριστικά το κλασσικό, όσον αφορά την ανάλυση αυτή έργο των 
Ματλάρ Αρμάν -  Ντορφάν Αριέ, «Ντόναλντ ο απατεώνας ή η διήγηση του 
ιμπεριαλισμού στα παιδιά» μτφρ. Α. Ζηκοπούλου — Ν. Τσαούλα, Υψιλο, Αθήνα, 
1982, επίσης Μ. Pantelidou - Malaouta, The contribution of comics to the politial 
socialisatioy of children, Reading 94, p.p. 41 - 47, Athens.

5. Βλ. παρόμοια σε γενικές γραμμές ερευνητική εργασία των Albert G Hess και 
Dorothy A. Mariner, με τον τίτλο «On the Sociology of Crime Cartoons», που 
δημοσιεύθηκε στην International Journal of Criminology and Penology 1975,3, σελ. 
253 - 265. Η εργασία αυτή αποτέλεσε και το «κίνητρο» για την πραγματοποίηση 
της δικής μας.

6. Βλ. σχετ. μ.α. Β. Berelson, Content Analysis in Communications Research, New 
York. Free Press. 1952, του ίδιου και P.F. Lazarsfeld, The Analysis of Communica
tion Content, Chicago and N Y. University of Chicago and Columbia University, 1948. 
Klaus Krippendorff, Content Analysis. An Introduction to its Methodology, London: 
Sage. 1980. Robert Philip Weber. Basic Content Analysis, B.H. London N.D.: Sage, 
1985.

7. Βλ. σχετ. Kl. Krippendorff, ο.π. παρ., σελ. 13 επ.

8. Βλ. σχετ. ΚΙ. Krippendorff, ο.π. παρ.. σελ. 57 επ.

9. Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, μια ευρύτερη κριτική θεώρηση των συμπε
ρασμάτων της καθώς και όλη η ερευνητική διαδικασία που ακολουθήσαμε 
παρουσιάζονται εδώ σε αρκετά γενικές γραμμές, χωρίς λεπτομέρειες -  πίνα
κες, ποσοστά κτλ. -  πράγμα το οποίο προθλέπεται να γίνει σε μελλοντική 
αυτοτελή έκδοση.

(Πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
ΕΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ,

Οκτώβριος -  Δεκέμβριος 1987)_______
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_________________________________________ ΘΕΜΑΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ_________________________________________

Η διενέργεια της γραφολογικής εξέτασης.
Του Στέργιου Αλεξιάδη

Καθηγητή Πανεπιστημίου
----------------------------------------------------------- Θεσσαλονίκης ___________________________________

Η γραφολογική εξέταση κρίσιμων γραπτών στην 
ποινική διαδικασία πρέπει να γίνει, όταν κριθεί απαραί
τητη, από εμπειρογνώμονα γραφολόγο. Η σωστή και 
επιτυχημένη γραφολογική εξέταση, όμως, είναι αναγ
καίο να στηριχθεί πάνω σε ορισμένες προϋποθέσεις 
που θα εξασφαλιστούν και σε υλικό, που πρέπει να 
συλλεγεί -  ήδη πριν φθάσει το θέμα στα χέρια του 
εμπειρογνώμονα -  από τον ανακριτή της υπόθεσης. Ο 
τελευτα ίος αυτός πρέπει να φροντίσει ώστε αφενός να 
υπάρχει αρκετό υλικό και αφετέρου το υλικό αυτό να 
συγκεντρωθεί κάτω από συνθήκες που θα εξασφαλί
ζουν το αδιάβλητο της γραφολογικής εξέτασης. Για τη 
σωστή λοιπόν ενημέρωση πάνω στο θέμα τούτο, το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης έστειλε προς τους προέδρους 
και εισαγγελείς των δικαστηρίων της χώρας pus, προς 
τους ανακριτές, ειρηνοδίκες και πταισματοδίκες και 
προς τους δημοσίους κατηγόρους την 
58/105486/23.10.1950 εγκύκλιο, όπου παρέχονται 
οδηγίες «δια την έγκαιρον εξασφάλισιν κρίσιμων εγ
γράφων και τον τρόπον λήψεως καταλλήλων δειγμά
των γραφής εις τας υποθέσεις, των οποίων η εξιχνίασις 
ή η διαπίστωσις του δράστη εξαρτάται εκ της διερεύ- 
νησης παντός είδους εγγράφων», εκτιμώντας «δεόν
τως την αξίαν και σκοπιμότητα τούτων προς διευκό- 
λυνσιν του έργου της δικαιοσύνης». Οι εν λόγω οδη
γίες, που συντάχθηκαν από τον ιδιώτη εμπειρογνώ
μονα γραφολόγο Α. Π ο υ λ α ν τ ζ ά ,  έχουν σε συντο
μία ως εξής1.

1) Η εξασφάλιση δειγμάτων γραφής του ύποπτου 
προσώπου είναι από τους αναγκαίους όρους για τη 
δ ιενέργεια της γραφολογικής εξέτασης. Είναι σκόπιμο

τα ενλόγω δείγματα γραφής να εξασφαλιστούν από 
έγγραφα ή οποιαδήποτε σημειώματά του, κατά το δυ
νατόν σύγχρονα του ύποπτου κειμένου και κατά προ
τίμηση από έγγραφα που γράφηκαν πριν το ύποπτο 
πρόσωπο καταστεί κατηγορούμενος. Όπως εύκολα 
φαίνεται, αυτό αποσκοπεί στην αποφυγή χρησιμο
ποίησης «δειγμάτων», τα οποία ο ύποπτος έγραψε 
περιμένοντας ότι θα παραβληθούν με το ύποπτο κεί
μενο. Γ ια τον ίδιο λόγο ακριβώς πρέπει να εξακριβώνε
τα ι και η γνησιότητα ως προς τον χρόνο σύνταξής 
τους, για την περίπτωση που ο κατηγορούμενος θα 
χρονολογήσει δείγματα γραφής του, για να παραπλα
νήσει την ανάκριση. Ακόμη, θα πρέπει να είνα ι εξακρι
βωμένη και η αυθεντικότητα των δειγμάτων, γ ιατί δεν 
αποκλείεται το ενδεχόμενο τρ ίτα πρόσωπα, που έχουν 
συμφέρον, να φιλοτεχνήσουν δείγματα γραφής ή υπο
γραφών, που να θεωρηθεί ότι γράφηκαν από το ύποπτο 
πρόσωπο2.

2) Εκτός από τα παλαιά δείγματα γραφής πρέπει να 
εξασφαλίζονται -  αν βρεθούν τέτο ια  -  όλα τα υλικά 
εκείνα που αποτελούν παράγοντες γραφής και που η 
εξέτασή τους θα μπορούσε ενδεχόμενα να προσφέρει 
χρήσιμα στοιχεία για την αξιολόγηση του ύποπτου 
γραπτού (λ.χ. φύλλα χαρτιού, μολύβια, γραφίδες, με
λάνη, στυπόχαρτα κλπ.). Η ανεύρεση της γραφομηχα
νής είναι, όπως και αλλού σημειώθηκε, κεφαλαιώδους 
σημασίας για την εξέταση δακτυλογραφημένων κειμέ
νων.

3) Αν δεν βρεθεί τίποτε από τα παραπάνω, τότε 
αναγκαστικά η γραφολογική εξέταση θα στηριχτεί σε 
δείγμα γραφής του υπόπτου, που θα παρθεί ειδικά για

Φωτογράφιση εγγράφου. Χρειάστηκε η φωτογράφιση με υ
πέρυθρη ακτινοβολία για να φανεί η πλαστογραφία.
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το σκοπό αυτό. Σε τέτο ια  περίπτωση, όμως, πρέπει να 
καταβληθεί ιδιαίτερη προσοχή για να αποφευχθεί η 
αλλοίωση του γραφικού χαρακτήρα, ε ίτε  σκόπιμα ε ίτε  
αθέλητα, λόγω της ταραχής, του φόβου κλπ. που είναι 
εύλογο να κατέχουν τον ύποπτο ή των τυχόν διαφορε
τικών συνθηκών γραφής του δείγματος. Για το σκοπό 
αυτό υποδεικνύεται:

α) Η γραφή ενός βιογραφικού σημειώματος κατά 
τρόπο ελεύθερο, ώστε το δείγμα που θα εξασφαλιστεί 
να είναι αβίαστο και αυθόρμητο.

β) Το παραπάνω δείγμα πρέπει να ακολουθήσουν 
δείγματα γραφής με υπαγόρευση κειμένων. Αυτά τα 
δείγματα πρέπει να είναι περισσότερα από ένα, αλλε
πάλληλα κατά το χρόνο γραφής τους, να γραφούν σε 
ξεχωριστά φύλλα χαρτιού και κάτω από συνθήκες 
γραφής που υποτίθεται ότι είναι ανάλογες προς εκε ί
νες κάτω από τις  οποίες γράφηκε το ύποπτο κείμενο. 
Έτσι:

Ο ύποπτος δεν πρέπει να βλέπει ούτε το ύποπτο 
κείμενο ούτε τα προηγούμενα δείγματα δικής του 
γραφής.

Η προς αυτόν υπαγόρευση πρέπει να γ ίνετα ι σε 
αργό ρυθμό και με καθαρή φωνή. Αν όμως αντιληφθεί ο 
ανακριτής ότι ο εξεταζόμενος προσπαθεί να αλλάξει 
το γραφικό του χαρακτήρα, τό τε πρέπει να του υπαγο
ρεύσει σε γρήγορο ρυθμό κείμενο μεγάλης έκτασης.

Σε περίπτωση που ο εξεταζόμενος υποβάλλει ερω
τήσεις συντακτικής ή γραμματικής φύσης ή ορθογρα
φίας, ο ανακριτής πρέπει να του δηλώσει ότι αυτό το 
θέμα δεν έχει σημασία και ας γράψει όπως θέλει ή 
όπως συνηθίζει.

Αν υποτίθεται ότι το ύποπτο κείμενο γράφηκε από 
άτομο καθιστά ή όρθιο ή στηριζόμενο σε τοίχο ή κι
νούμενο σε όχημα ή με γάντια κλπ., με ανάλογες συν
θήκες πρέπει να γραφεί και το δείγμα.

Αν πάλι το ύποπτο κείμενο είναι γραμμένο με φα
νερά γρήγορο ρυθμό ή σε πλάγια ή όρθια γραφή ή με 
γράμματα σκόπιμα μεγαλωμένα, τότε εκτός από το 
δείγμα που αυθόρμητα θα δώσει ο εξεταζόμενος, θα

Μακροφωτογραφία με πλάγιο τεχνητό φωτισμό επιτρέπει να 
φανεί η επέμβαση (το αβάσιμο και ξαναγράψιμο)

πρέπει να του ζητηθεί να γράψει και κατά τρόπο ανά
λογο προς το ύποπτο κείμενο.

Ό τα ν  εξάλλου πρόκειται κείμενο ανώνυμο ή γραμ
μένο με φανερή προσπάθεια παραποίησης του γραφι
κού χαρακτήρα, πρέπει να ζητείτα ι από τον εξεταζό
μενο να γράψει και με το αριστερό χέρι, που όπως είναι 
γνωστό συχνά χρησιμοποιείται για τέτο ιο  σκοπό.

Τα δείγματα γραφής που θα πορθούν πρέπει να 
αποδίδουν ολόκληρο το κείμενο του κρίσιμου γρα
πτού. Αν αυτό είναι μεγάλο σε έκταση, τα δείγματα θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν πολλές περιόδους από την 
αρχή και το τέλος του και τις  προτάσεις εκείνες που 
περιέχουν λέξεις με ορθογραφικά λάθη.

Τέλος, αν διαπιστώνεται ότι στο χρόνο που γράφε
τα ι το δείγμα ο εξεταζόμενος είναι σε κατάσταση που 
δυσχεραίνει τη γραφή του (λ.χ. εξαιτίας αρρώστιας, 
ταραχής, μεγάλης νευρικότητας ή σκότους, πλημμε
λούς φωτισμού κ.λ.π.), τούτο πρέπει να σημειώνεται 
πάνω στο γραπτό του δείγματος, ιδίως μάλιστα αν ο 
ίδιος ο εξεταζόμενος επέστησε την προσοχή πάνω 
στις συνθήκες που την προκαλούν.

4) Οι παραπάνω κανόνες συνιστάται να τηρούνται 
και όταν το κρίσιμο γραπτό είναι δακτυλογραφημένο. 
Στην περίπτωση αυτή πρέπει επίσης να ελεγχθεί τυχόν 
αλλοίωση, φθορά ή επιδιόρθωση της γραφομηχανής 
που ενδεχόμενα μεσολάβησαν, πράγμα που μπορεί να 
γ ίνε ι με την σύγκριση γραπτών που δακτυλογραφήθη
καν κατά τον ίδιο περίπου χρόνο με το κρίσιμο κείμενο.

1. Αναλδγου περιεχομένου εγκύκλιο, της Εγκληματολογικής Υπη
ρεσίας του Hessen της Δ. Γ ερμανίας, παραθέτει ο Β α λ λ η ν δ ρ ά ς ,  
Θέματα δικαστικής γραφολογίας, σ. 40 επ.

2. Ό λα τα προβλήματα αυτά θα μπορούσαν να υπερπηδηθούν, αν 
ήταν δυνατή η πραγματοποίηση της ιδέας του J. H a r r i s  (How Much 
Do People Write Alike, Journal C.L.C.Pol. Sc. 1957 - 58, vol. 48, σ. 647), να 
καταρτιστεί αρχείο με δείγματα γραφής όλων των ενηλίκων ατόμων, 
πάνω σε ορισμένο χαρτί, με τον ίδιο τύπο γραφίδας, και σε ίδιο κεί
μενο.

234567890-qwertyu 
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Ο έλεγχος ενός δακτυλογραφημένου κειμένου παρουσιάζει 
ειδικά προβλήματα για τον πραγματογνώμονα.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΜΥΝΑΣ

Από τις εκδόσεις του Ελληνικού Τμήματος της ΔΕΚΑ

Η Διεθνής Εταιρεία Κοινωνικής 
Άμυνας έχει υπέρ -  τεσσακονταετή 
δράση και αποτελεί όργανο μιας κί
νησης της οποίας σκοπός είναι να 
ασκήσει επίδραση στη χάραξη της 
αντεγκληματικής πολιτικής σε δ ιε
θνές επίπεδο. Στα μέλη της υποδει
κνύει τη διάδοση και ανάπτυξη των 
παρακάτω αρχών, που συνιστούν το 
minimum ενός προγράμματος απο
δεκτού από μέρους τους. Αυτό όμως 
δεν αποκλείει οποιαδήποτε άλλη 
θεωρητική θέση των μελών της, 
πλην όμως αυτή θεωρείται προσω
πική τους άποψη και δεν δεσμεύει 
την Εταιρεία.

Οι βασικές αρχές της Εταιρείας 
διακρίνονται σε τέσσερους τομείς 
και είναι οι εξής:

Η πάλη κατά του εγκλήματος είναι μια από τις 
σημαντικότερες υποχρεώσεις της κοινωνίας.

/. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗ
ΣΗΣ:

1) Η πάλη κατά της εγκληματικό
τητας πρέπει να αναγνωρισθεί ως 
από τις σημαντικότερες υποχρεώ
σεις μιας κοινωνίας.

2) Κατά την διεξαγωγή της πάλης 
αυτής, η κοινωνία οφείλει να προσ- 
φύγει σε διάφορα μέσα δράσης, 
προγενέστερα και μεταγενέστερα 
της τέλεσης του εγκλήματος. Το 
ποινικό δίκαιο πρέπει να θεωρηθεί 
ως ένα από τα μέσα τα οποία μπορεί 
να χρησιμοποιήσει η κοινωνία για να 
μειώσει την εγκληματικότητα.

3) Τα προς τούτο χρησιμοποιού
μενα μέσα δράσης πρέπει να θεω
ρηθούν ότι αποβλέπουν στην προσ
τασία όχι μόνον της κοινωνίας από 
τους εγκληματίες, αλλά και των με
λών της από τον κίνδυνο να υποπέ
σουν στο έγκλημα.

Στα δύο αυτά πεδία η κοινωνία 
οφείλει να καθιδρύσει με την δρα- 
στηριότητά της αυτό το οποίο είναι 
δυνατό ορθά να αποκληθεί «κοινω
νική άμυνα». Η κίνηση της κοινωνι
κής άμυνας, κατά την επιδίωξή της 
να εξασφαλίσει την προστασία της 
ομάδας με την προστασία των μελών 
της, τοποθετεί τα ανθρώπινα δι
καιώματα στην προμετωπίδα όλων 
των μορφών της κοινωνικής οργά
νωσης.

II. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΟΙ
ΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:

1) Υπό το πρίσμα τούτο αναγνωρί
ζεται ότι ο αληθινός σκοπός του ποι
νικού δικαίου είναι η προστασία της
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κοινωνίας και των μελών της από την 
εγκληματικότητα.

2) Κατά την επιδίωξη επίτευξης 
του σκοπού αυτού, πρέπει να εξ- 
ασφαλισθεί, πρωταρχικά, ο σεβα
σμός των ανθρωπίνων αξιών και να 
καταστεί πεποίθηση, ότι δεν είναι 
δυνατό να απαιτείται από τους εγ- 
κληματούντας άψογη συμπεριφορά, 
αν δεν τηρούνται ως προς αυτούς 
μέθοδοι σύμφωνες προς τις αρχές 
του πολιτισμού μας. Η αντεγκλημα- 
τική πολιτική πρέπει να εμπνέεται 
από την ανθρωπιστική παράδοση, 
που αποτελεί την βάση του πολιτι
σμού μας.

3) Ενδιαφέρει, εξάλλου (προπάν
των) να εξασφαλίζει το ποινικό δί
καιο τον σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, με την τήρηση όλων 
των επιταγών οι οποίες προκύπτουν 
από μια αυστηρή νομιμότητα.

Πρέπει να θεωρούνται ως απαρα
βίαστες οι αρχές της ελευθερίας και 
της νομιμότητας, που αποτελούν το 
αποτέλεσμα της ιστορικής εξέλιξης 
της σύγχρονης κοινωνίας.

III. ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1) Ενόψει του ότι σκοπός του ποι
νικού δικαίου είναι η προστασία της 
κοινωνίας και των μελών της από την 
εγκληματικότητα, έπεται ότι η ερ
μηνεία και η εφαρμογή των κανόνων 
του πρέπει να θεωρούνται ως ένα 
καθήκον πρακτικής, κατ’ ουσία, φύ
σης.

Το καθήκον τούτο απαιτεί, όπως 
όλα τα πολύπλοκα προβλήματα του 
είδους αυτού, προσεκτική και επι
στημονική μελέτη της πραγματικό-

0 αληθινός σκοπός του ποινικού δικαίου είναι 
η προστασία της κοινωνίας και των μελών της 
οπό την εγκληματικότητα.

τητας. Το ποινικό δίκαιο, τόσο κατά 
την διατύπωσή του, όσον και κατά 
την εφαρμογή του, πρέπει να στηρί
ζεται, κατά το δυνατό, σε επιστημο
νικά δεδομένα.

2) Δεν αρμόζει να θεμελιώνεται η 
θεωρία του Ποινικού Δικαίου πάνω 
σε δόγματα μεταφυσικής φύσης. 
Πρέπει να αποφεύγεται να αφήνεται 
το δίκαιο αυτό ή η εφαρμογή του 
υπό την επίδραση εννοιών όπως λ.χ. 
η ελευθερία της βούλησης, το πταί
σμα και η ευθύνη, εφ ’ όσον συνι- 
στούν έννοιες μεταφυσικές.

Ενδιαφέρει, όμως αφετέρου, να 
μη υιοθετούνται θεωρίες οι οποίες 
αρνούνται τις  ηθικές αξίες. Αποτε
λεί κάτι το ουσιώδες να είνα ι η ποι
νική δικαιοσύνη σύμφωνη με την 
κοινωνική συνείδηση και να απευ
θύνεται ευρέως προς το αίσθημα 
ηθικής ευθύνης, που κατέχει κάθε 
ανθρώπινη ύπαρξη.

3) Το πρόβλημα της διαφοροποίη
σης των ληπτέων μέτρων έναντι του 
εγκληματία, πρέπει να αντιμετωπί
ζεται ως πρόβλημα πρακτικής φύ
σης, το ενδιαφέρον σημείον του 
οποίου έγκειτα ι στην εκλογή ενός 
μέτρου συμφώνου και προς τους 
σκοπούς του ποινικού δικαίου, υπό 
την έννοια ότι τούτο πρέπει σε κάθε 
περίπτωση να ευνοεί τη βελτίωση 
και την κοινωνική αναπροσαρμογή 
του καταδικασθέντος.

Αν διατηρείτα ι το όνομα της ποι
νής για ορισμένα μέτρα, όπως λ.χ. το 
πρόστιμο και ορισμένα μέτρα στε

ρητικά της ελευθερίας ορισμένης 
διάρκειας, πρέπει να αναγνωρισθεί 
ότι οι ποινές αυτές συνιστούν εξί
σου μέτρα κοινωνικής άμυνας.

IV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ 
ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

1) Πρέπει να αναζητηθεί ο συντο
νισμός των διαφόρων μέτρων, τα 
οποία λαμβάνονται από το ποινικό 
δίκαιο για να φθάσει, αν καταστεί 
δυνατό, σε ένα ενιαίο σύστημα κοι
νωνικής αντίδρασης κατά του εγ
κληματικού γεγονότος.

2) Το σύστημα τούτο πρέπει να ε ί
ναι επαρκώς διαφοροποιημένο, 
ώστε να επιτρέπει στο δικαστήριο 
την σε κάθε ιδιαίτερη περίπτωση εκ
λογή του προσφόρου μέτρου για την 
κατάσταση εκείνου στον οποίο πρό
κειτα ι να επιβληθεί.

3) Η ποινική διαδικασία και η ποι
νική μεταχείριση των οποίων αντι
κείμενο είναι ο εγκληματίας, πρέπει 
να θεωρείται σαν μια συνεχής διαδι
κασία, της οποίας όλες οι διαδοχικές 
φάσεις να γίνοντα ι αντιληπτές σύμ
φωνα με τα δεδομένα και το πνεύμα 
της κοινωνικής άμυνας.

Η Διεθνής Εταιρεία Κοινωνικής 
Άμυνας έχει έδρα και Προεδρείο 
της στο Γαλλικό Κέντρο Συγκριτικού 
Δικαίου στο Παρίσι, ενώ η Γενική 
Γραμματεία της εδρεύει στο Μι
λάνο, στο Ιταλικό Κέντρο Πρόληψης 
και Κοινωνικής Άμυνας.

Μέχρι σήμερα έχει πραγματο
ποιήσει 11 συνέδρια, από τα οποία 
το προτελευταίο στη Θεσσαλονίκη 
το 1981 με θέμα «Πόλη και Εγκλημα
τικότητα».

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Ελληνικό Τμήμα της Δ ιεθνούς 
Εταιρείας Κοινωνικής Άμυνας 
ιδρύθηκε αρχικά το 1957 με έδρα τη 
Θεσσαλονίκη. Μετά όμως πολύ
χρονη αναστολή της δράστη ριότη- 
τάς του, επαναλειτούργησε το 1980 
στην ίδια πόλη.

Σκοπός του «Ελληνικού Τμήμα
τος» είναι η συμβολή του στην 
κατανόηση της ανάγκης αναγνώρι
σης του αγώνος κατά της εγκλημα
τικότητας ως ενός από τα σημαντι
κότερα καθήκοντα της κοινωνίας, η 
οποία θα πρέπει να διαθέσει τα προς 
τούτο μέσα δράσης πριν και μετά 
την εγκληματική εκδήλωση, με την 
χρησιμοποίηση και του Ποινικού Δι-
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καίου ως οργάνου μείωσης των ποι- 
νικώς κολασίμων μορφών αντικο ι
νωνικής συμπεριφοράς, έτσι ώστε 
να προστατευθε’ι όχι μόνο η κοινω
νία από το έγκλημα, αλλά και τα μέλη 
της από τον κίνδυνο να υποπέσουν 
σ’ αυτό.

Προς επίτευξη του σκοπού του, το 
«Ελληνικό Τμήμα της Δ ιεθνούς 
Εταιρείας Κοινωνικής Άμυνας» κα
τευθύνει τις  προσπάθειές του προς 
την εντατικοποίηση, κυρίως, και 
στην χώρα μας της προληπτικής αν- 
τεγκληματικής πολιτικής: α) με την 
λήψη μέτρων αναγομένων τόσο 
στον προγενέστερο, όσο και στο 
μεταγενέστερο χρόνο από την τ έ 
λεση του εγκλήματος, έχοντας ως 
οδηγό κατά την οργάνωση της εναν
τίον του κοινωνικής αμύνης τα αν
θρώπινα δικαιώματα- 6) με την ερ
μηνεία και εφαρμογή των διατάξεων 
του Ποινικού Δικαίου βάσει εμπερι
στατωμένης και σύμφωνης με τα 
επιστημονικά δεδομένα μελέτης 
της πραγματικότητος- γ) με την 
αποφυγή του επηρεασμού του δι
καίου αυτού από μεταφυσικές έν
νοιες και τον αποκλεισμό από το πε
δίο του απόψεων που αρνούνται τις  
ηθικές αξίες- δ) με την υπόδειξη ή 
ενίσχυση μέτρων αντεγκληματικής 
πολιτικής, τα οποία διευκολύνουν 
την βελτίωση και την κοινωνική επα
νένταξη του καταδικασθέντος- ε) με 
την προσπάθεια συντονισμού των 
διαφόρων μέτρων του Ποινικού Δ ι
καίου, κατά τρόπο ώστε να δημιουρ-

γηθεί ένα σύστημα κοινωνικής αντί
δρασης κατά του εγκλήματος- στ) με 
την υποκίνηση του σχετικού ενδια
φέροντος κυρίως όσων θεραπεύουν 
την Εγκληματολογία και την Σω
φρονιστική.

Η δραστηριότητά του αναπτύσσε
ται α) με την τακτική επικοινωνία, 
στενή συνεργασία και συντονισμό 
του όλου έργου του με την «Διεθνή 
Εταιρεία Κοινωνικής'Αμυνας»· β) με 
την επαφή του με οργανώσεις πα
ρομοίων σκοπών του εσωτερικού και 
εξωτερικού- γ) με διαλέξεις, ανακοι
νώσεις, σεμινάρια, επιστημονικές 
συζητήσεις και συνέδρια (εθνικά και 
διεθνή)· δ) με την διεξαγωγή επι
στημονικών (ατομικών ή ομαδικών) 
ερευνών και ειδ ικότερα με την δη
μιουργία Κέντρου έρευνας της εγ
κληματικότητας των ανηλίκων ε) με 
δημοσιεύματα του ίδιου (υπό 
μορφή, κυρίως, περιοδικού), των 
μελών του ή άλλων ασχολουμένων 
(θεωρητικά ή πρακτικά) με το φαι
νόμενο της εγκληματικότητας- στ) 
με την εκπόνηση νομοσχεδίων επί 
σχετικών προς αυτό θεμάτων ή ζ) με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο που το 
Δ ιο ικητικό του Συμβούλιο κρίνει 
πρόσφορο για την ευόδωση των 
σκοπών του.

Στα πλαίσια του Ελληνικού Τμή
ματος λειτουργούν οι εξής Ομάδες 
και Επιτροπές Εργασίας:

-  Επιτροπή τύπου, δημοσιευμά
των και δημοσίων σχέσεων.

Το ποινικό δίκαιο πρέπει παράλληλα να ε ξ 
ασφαλίζει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων.

Οι όποιες κυρώσεις επιβάλλονται βο πρέπει 
να στοχεύουν στη βελτίωση και κοινωνική ανα
προσαρμογή του καταδικασθέντος.

-  Ομάδα έρευνας και εγκληματι
κότητας των ανηλίκων.

-  Ομάδα βιβλιοθήκης.
-  Ομάδα έρευνας του προβλήμα

τος των ναρκωτικών, και
-  Ομάδα έρευνας της οικονομικής 

εγκλη ματικότητας.
Παράλληλα το Ελληνικό Τμήμα 

έχει αναπτύξει σημαντική εκδοτική 
δραστηριότητα εκδίδοντας, εκτός 
από το «Ενημερωτικό Δελτίο», 
σειρά εγκληματολογικών -  ποινικών 
μελετών. Όποιος ενδιαφέρετα ι για 
τις εκδόσεις αυτές ή να γ ίνε ι συν
δρομητής στο «Ενημερωτικό Δελ
τίο» μπορεί να απευθύνεται στο 
Σπουδαστήριο της Ποινικής Επιστή
μης της Σχολής Ν.Ο.Ε. του Αριστο- 
τελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί
κης.
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Νερό
Ένα πολύτιμο αγαθό 

στις συμπληγάδες της εξέλιξης.

Είναι ένα φυσικό αγαθό που το θεω- αία που έχει για τη ζωή μας. Μαζί με τον φύση στον άνθρωπο και που χωρίς αυτά θα
ρούμε τόσο απλά και συνηθισμένο ώστε να αέρα, το νερό -  γιατί γι^μττό πρόκειται -  ήταν αδύνατη η ζωή του.
μην αντιλαμβανόμαστε την τεράστια σήμα- είναι τα πιο πολύτιμα % ι ( ρ  που έδωσε η

Η σημασία του στην εξέλιξη των πολι
τισμών.

Οι πρώτοι ανθρώπινοι πολιτισμοί δη- 
μιουργήθηκαν κοντά σε ποτάμια και λίμνες. 
Νωρίς ακόμα, στην πολιτισμένη ανθρωπό
τητα, συναντάμε τους αρχαίους Αιγύπτιους 
που στήριξαν τον τεράστιο πολιτισμό τους 
στον ποταμό Νείλο. Κοντά του κατασκευά
ζονται σημαντικά για την εποχή τους έργα, 
από το 5.000 π.Χ. ακόμα και πολλά διασώ
ζονται σχεδόν ακέραια μέχρι τις μέρες μας.

Το μεγαλείο αυτού του πολιτισμού, 
συνυφασμένο με τον πλούτο της χώρας, 
που πήγαζε απ’ τον Νείλο, θεμελιώθηκε 
πάνω σ’ αυτό το ποτάμι. ΓΤ αυτό κι ο Νείλος 
θεοποιήθηκε και λατρεύτηκε. Η ευημερία 
της Αιγύπτου, διάρκειας πολλών αιώνων, η 
δόξα των Φαραώ, η δημιουργία της βάσης 
του ανθρώπινου πολιτισμού, η όξυνση του 
ανθρώπινου πνεύματος, η γέννηση των μα
θηματικών, βασίζονται στον πλούτο και στις 
ανάγκες για την απόκτηση του «θείου» νε
ρού του Νείλου.

Οι Φαραώ καταρτίζουν θαυμάσια νομο
θεσία κατανομής και εκμετάλλευσης του 
υδάτινου πλούτου και έγκαιρης αντιμετώπι
σης των πλημμυρών. Τεράστιο σε έκταση 
και σε ακρίβεια κτηματολόγιο δημιουργέ ί- 
ται, συνδυασμένο με την «έγγειον φορολο

γίαν». Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς, πατέρας 
της Τοπογραφίας, στο «Γεωμετρικό» του 
εκφράζεται με θαυμασμό για το κτηματολό
γιο και λέγει ότι η λέξη «γεωμετρία» 
προέρχεται απ’ αυτό.

Ένας ακόμη περίπου σύγχρονος πολιτι
σμός αναπτύχθηκε στις όχθες του Ευφράτη 
και του Τίγρη, στη Μεσοποταμία, όπου η 
εβραϊκή παράδοση τοποθετεί τον «επίγειο 
Παράδεισο». Η αφθονία του νερού δη
μιούργησε τον κολοσσιαίο Βαβυλωνιακό 
πολιτισμό, ο οποίος επί Νίνου και Σεμίρα
μις έφθασε στον κολοφώνα της δόξας του.

Ανάλογοι πολιτισμοί αναπτύχθηκαν στις 
όχθες του Ινδού και του Γάγγη στην Ινδία, 
καθώς και σ’ αυτές του Κίτρινου ποταμού 
στην αχανή Σινική, των οποίων δείγματα 
σώζονται πολλά και σήμερα.

Στη χώρα μας ο τεχνικός πολιτισμός εμ
φανίζεται την 3η και 2η χιλιετηρίδα στην 
Κρήτη, όπου στα θαυμάσια και άρτια διατη
ρημένα ανάκτορα της Κνωσσού υπάρχει 
οργανωμένο δίκτυο ύδρευσης και συγκέν
τρωσης του βρόχινου νερού από τα δώματα 
σε ειδικές δεξαμενές και άρτιο αποχετευ
τικό σύστημα των λουτρών με λαξευμένες 
υδροροές στις πέτρες.

Η εποχή όμως της τεράστιας προόδου 
των έργων ύδρευσης είναι συνυφασμένη

με την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 0 πλούτος, 
η παγκόσμ.α ειρήνη, η βασική έννοια του 
κράτους και της κρατικής διοίκησης, η 
πρόοδος των γνώσεων, δημιούργησαν τέ
τοιες ευνοϊκές συνθήκες, ώστε τεράστια 
έργα ύδρευσης να εκτελεσθούν σ’ όλη την 
έκταση του τότε πολιτισμένου κόσμου. Από 
τη Βρετανία και την Πορτογαλία μέχρι τις 
όχθες του Ευφράτη, πλήθος υδραγωγείων, 
αληθινών έργων τέχνης κοσμούν την αν
θρωπότητα και ακόμα και τα ερείπιά τους 
αποτελούν θαύματα κατασκευής και ομορ
φιάς.

Ειδικά στη χώρα μας το υδραγωγείο της 
Νικόποκης, από τις πηγές Αγίου Γεωργίου 
Λούρου, στη Φιλιππιάδα, μέχρι την σημε
ρινή Νικόπολη κοντά στην Πρέβεζα, μήκους 
50 χιλιομέτρων, είναι ένα δείγμα της τεχνι
κής τελειότητας της εποχής εκείνης. 
Εκείνο όμως που αποτελεί το θαύμα της 
τεχνικής και μπορεί να συγκριθεί κατα
σκευαστικά με τις Πυραμίδες και τον Παρ
θενώνα, είναι το Αδριάνειο υδραγωγείο 
που εξυπηρετούσε μέχρι πριν λίγα χρόνια 
την πόλη της Αθήνας και είχε κατασκευα- 
σθεί το 134 -  140 μ.Χ. από τους αυτοκρά- 
τορες Αδριανό και Αντώνιο Πιο. Έχει μήκος 
25 χλμ., βρίσκεται σε βάθος 40 μ. κάτω από 
το έδαφος, ακολουθεί ευθύγραμμη κλίση 
και κατασκευάσθηκε άρτια και ευσυνείδητα
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με τα τότε πενιχρά τεχνικά μέσα και τοπο- 
γραφικά εργαλεία.

Από τους αρχαιότερους χρόνους το νερό 
αποτελεί στοιχείο της Ελληνικής θρη
σκείας, όπου ο Τιτάνας Ωκεανός εμφανίζε
ται σαν μία από τις βασικότερες θεότητες, 
και ο ποιητής Πίνδαρος αρχίζει τον ύμνο 
του προς τον Ολυμπιονίκη Ιέρωνα, Τύραννο 
των Συρακουσών με την φράση «άριστον με 
ύδωρ» θέλοντας να προσδώσει δόξα και 
μεγαλείο στην «Ολύμπια νίκη» βασιζόμε
νος στην πίστη του ότι το μεγαλείο ενός 
Ολυμπιονίκη τε ίνε ι να φθάσει στην τερά
στια αξία, που έχει το νερό για την ανά
πτυξη και την ύπαρξη του ανθρώπου.

Οι περισσότεροι αρχαίοι φιλόσοφοι θεω
ρούσαν το νερό, σαν ένα βασικό συστατικό 
της ύπαρξης, όχι μόνο του ανθρώπου αλλά 
και αυτής της ίδιας της ζωής. Ο Θαλής ο 
Μιλήσιος, ένας από τους επτά σοφούς, 
θεωρεί ότι το νερό είναι η αρχή του παντός, 
θεωρεί το σύμπαν σαν πελώρια υδάτινη 
μάζα που περιέχει μεγάλη σφαιρική κοιλό
τητα γεμάτη αέρα, της οποίας η κοίλη επι
φάνεια είναι ο ουράνιος θόλος. Ο Αναξαγό
ρας, φίλος και δάσκαλος του Περικλή, θέ
σπισε πρώτος ότι η ύλη είναι προϊόν των 
βασικών στοιχείων: νερού, αέρα, φωτιάς ο 
δε Εμπεδοκλής από τέσσερα στοιχεία-που 
ονομάζει ριζώματα -  θεωρεί ότι αποτελεί- 
ται η ύλη, δηλαδή από τον αιθέρα, τον 
αέρα, το νερό και τη γη. Τέλος ο πατέρας 
των Επιστημών ο Αριστοτέλης στα διάφορα 
συγγράμματά του θεωρε ί την γη σαν σφαίρα 
που γύρω της κινούνται τα βασικά στοιχεία 
της ζωής, νερό, αέρας, φωτιά. Ακόμα και η 
θρησκεία μας, ο Ορθόδοξος Χριστιανι
σμός, με το νερό, μέσω rou μυστηρίου της 
βαπτίσεως θέλησε να υποστεί ο άνθρωπος 
τον ψυχικό και πνευματικό καθαρμό από το 
προπατορικό αμάρτημα.

Οι κα θη μ ερ ιν ές  ανάγκες του 
ανθρώπου και το νερά.

Η έννοια του νερού είναι συνυφασμένη 
με την ψυχική και σωματική κάθαρση σε 
οποιαδήποτε γενικότερη σημασία και 
μορφή της ανθρώπινης ζωής και της αν
θρώπινης κοινωνίας. Το νερό αποτελεί 
απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή του ανθρώ
που και όλων των ζωντανών ζωικών και φυτι
κών οργανισμών. Ελεύθερο χρησιμεύει σαν 
διαλύτης διαφόρων ουσιών ενωμένο μέσα 
στις τροφές. Μ' αυτό η ζωντανή ύλη αποκτά 
ρευστότητα και κινητικότητα και επιτρέπε
ται η διενέργεια χημικών αντιδράσεων, 
απαραίτητων για τη διαβίωση του ανθρώ
που. Πάρα πολλές φυσιολογικές λειτουρ

γ ίες του ανθρώπινου σώματος βασίζονται 
στο νερό όπως η κυκλοφορία και η ποιότητα 
του αίματος και των διάφορων υγρών και 
συστατικών του σώματος, η θερμοκρασία 
του η λήψη και η διάλυση των τροφών, η 
διάσπαση και η αφομοίωση των θρεπτικών 
ουσιών κ.λ.π. Ας μην ξεχνάμε ότι το 65 -  
70% του ανθρώπινου σώματος αποτελείται 
από καθαρό νερό και για το λόγο αυτό είναι 
απαραίτητη η λήψη καθημερινά νερού 
άμεσα ή έμμεσα, καθότι ο άνθρωπος απο
βάλλει ημερήσια κατά μέσον όρο 2,5 κιλά 
(1.200 γραμ. δια των πνευμόνων και του 
δέρματος ,1.200 δια των ούρων και 100 δια 
των κοπράνων).

Η μη έγκαιρη αναπλήρωση με νέο νερό 
αυτού που αποβάλλεται είναι δυνατό να 
προκαλέσει αφυδάτωση του ανθρώπινου 
οργανισμού που σε ειδικές περιπτώσεις 
επιφέρει ακόμα και τον θάνατο.

Βέβαια, ο σύγχρονος άνθρωπος προσ
πάθησε γιο λόγους γενικότερης ψυχικής 
διάθεσης και γευστικής ικανοποίησης να 
προσλάβει τις απαιτούμενες ποσότητες 
νερού μέσω άλλων ποτών από τα οποία 
άλλα είναι οινοπνευματώδη (κρασί, μπύρα, 
ηδύποτα κ.λ.π.), άλλα δε απλά αναψυκτικά 
(προερχόμενα από φυτικούς χυμούς), ή 
αλκαλοειδή όπως ο καφές, το τσάι, το κα
κάο, τα αφεψήματα κ.λ.π. Πάντα όμως στη 
μεγαλύτερη ποσότητα που πλησιάζει το 98 
-  99% είναι και αυτά νερό.

0 σημερινός πολιτισμένος άνθρωπος 
έχει περισσότερες ανάγκες σε νερό από 
τον «άγριο» πρόγονό του. Σήμερα, σε μία 
σύγχρονη αστική κοινωνία, η απαίτηση σε 
νερό δεν αφορά μόνο τις στοιχειώδεις ατο
μικές ανάγκες της πόσης, της καθαριότη
τας και της διατροφής αλλά και γενικότε
ρους σκοπούς υγιεινής, παραγωγής, ασφά
λειας και άνεσης του ανθρώπου. Έτσι 
έχουμε άμεση ανάγκη καθαρού νερού, 
άφθονου και δροσερού, για τις ατομικές 
μας ανάγκες, για το πλύσιμο των δρόμων, 
των υπονόμων, και κοινόχρηστων χώρων, 
των δημόσιων αποχετευτηρίων και λου
τρών, για την εξυπηρέτηση νοσοκομείων, 
στρατώνων, δημόσιων ιδρυμάτων, για βιο
μηχανικές, βιοτεχνικές και επαγγελματικές 
χρήσεις, για την κατάσβεση πυρκαγιών, για 
την άρδευση κήπων, δεντροστοιχιών, δη
μόσιων πάρκων και τέλος για την τροφοδό
τηση κολυμβητικών δεξαμενών, αναβρυτη
ρίων, ακόμη και σε μεσογειακές πόλεις, 
τεχνητών λιμνών για ιστιοπλοΐα και άλλα 
ναυτικά αθλήματα. Για το λόγο αυτό οι 
υδρεύσεις σύγχρονων πόλεων αποτελούν 
ένα από τα βασικότερα αλλά και δαπανηρό
τερα έργα βασικής υποδομής γιατί χωρίς

αυτές είναι αδύνατη η ύπαρξη και λειτουρ
γία των πόλεων, αλλά ακόμη και μικρότερων 
οικισμών ή μεμονωμένων οικημάτων και εγ
καταστάσεων. Η ποσότητα νερού που 
υπάρχει στον πλανήτη μας είναι περίπου 
σταθερή, ακολουθεί αέναα και αδιάλειπτα 
τον λεγόμενο υδρολογικό κύκλο (βροχό
πτωση, ροή, διήθηση, θάλασσα, εξάτμηση, 
νέφωση).

Το νερό της γης αποτέλει βασικό παρά
γοντα του πλανήτη και του περιβάλλοντος. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό συναντιέται σαν 
επιφανειακό αφού οι υδάτινες επιφάνειες 
καταλαμβάνουν τα 2/3 της επιφάνειας του 
πλανήτη. Η θάλασσα έχει έκταση 361,3 X 
106 χιλμ2. Το μέσο βάθος της υπολογίζεται 
σε 3,8 χιλμ. που συγκρινόμενο με τα 1.200 
χιλμ. της διαμέτρου της γήινης σφαίρας 
δείχνει ότι οι υδάτινες μάζες αποτελούν 
ένα λεπτότατο μανδύα της γης. Η μάζα του 
θαλασσινού νερού εκτιμάται σε 1,34 X 1018 
τόννους, αντιστοιχεί δε στα 97,2% του 
συνόλου του νερού της γης. Τα υπόλοιπα 
2,8 % του γήινου νερού, αντιστοιχούν κατά 
2,15% στους πολικούς πάγους και παγετώ
νες ξηράς, τα 0,62% στα υπόγεια νερά, 
0,01 % σε νερά λιμνών, 0,001 % στο ατμο
σφαιρικό νερό και μόλις 0,0001 %, στο τρε
χούμενο νερό των ποταμών. Έτσι, συμπε
ραίνουμε ότι το νερό της ατμόσφαιρας, 
τλλά και αυτό των ποταμών αποτελούν ελά
χιστο ποσοστό και δεδομένου ότι το τρε
χούμενο κυρίως εξυπηρετεί τον άνθρωπο 
για τις ανάγκες του, είναι αυτό που ρυπαί
νει με τις δραστηριότητές του. Μέσω αυ
τού ρυπαίνονται οι φυσικές υδατοθήκες. Το 
νερό της ατμόσφαιρας δεκαπλάσιο σε πο
σότητα του τρεχούμενου καλύπτει σε ανά
λογο ύψος 2.3 εκ. σ’ όλη την επιφάνεια της 
γης. Δεδομένου ότι το μέσο ύψος ετήσια 
των βροχοπτώσεων σ’ όλη τη γη εκτιμάται 
σε 80 εκ. είναι φανερό πως το νερό της 
ατμόσφαιρας αντιστοιχεί στο 1 /30 των βρο
χοπτώσεων και ανανεώνεται 30 φορές κάθε 
χρόνο. Αντίστοιχα το νερό των ποταμών 
αντιστοιχεί στο 1/300 των ετήσιων βροχο
πτώσεων, και ανανεώνεται 60 φορές κάθε 
χρόνο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
ποταμοί βρίσκονται στην ξηρά και υφίσταν- 
ται και έμμεση εξάτμιση. Το σύνολο των 
ετήσιων βροχοπτώσεων ανέρχεται σε 300 -  
400 X 1012 τόννους, από τους οποίους το 
100 X 1012 πέφτει στην ξηρά. Από τα νερά 
αυτά περισσότερο από το 60% διαφεύγει 
με την εξάτμιση, την εξατμισοδιαπνοή και 
την διήθηση, οπότε απομένουν σαν τρε
χούμενο μόλις 40 X 1012 τόννοι ετήσια. 
Αυτό είναι και το μέγιστο ποσοστό που μπο
ρεί να χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος.

20



Στις περιοχές με μεγάλη βιομηχανική και 
γεωργική ανάπτυξη οι ημερήσιες ανάγκες 
του ανθρώπου ανέρχονται σε 6 κ.μ., δη
λαδή περίπου 2.000 τόννους ετήσια, και με 
βάση τον πληθυσμό των 4 δισεκατομμυρίων 
οι συνολικές ανάγκες της ανθρωπότητας 
θα ανέρχονταν σε 8 X 1012 τόνους νερό 
ετήσια, δηλαδή στο 1/5 της ετήσιας βροχό
πτωσης. Επειδή όμως αφ' ενός μεν δεν 
γίνεται ομοιόμορφη κατανομή των βροχο
πτώσεων και αφ’ ετέρου οι ποταμοί βρί
σκονται μακριά από περιοχές μεγάλης 
παραγωγής, είναι ευνόητο πως σε ορισμέ
νες εξελιγμένες βιομηχανικά και αρδευτικά 
τοποθεσίες, παρατηρείται έλλειψη νερού. 
Γι’ αυτό αναγκαζόμαστε να το επαναχρησι- 
μοποιούμε ακόμη και τρεις φορές και σε 
ορισμένες περιοχές και τέσσερις.

Οι επιπτώσεις της ρύπανσης 
στο νερό.

Η ρύπανση του φυσικού νερού και η έλ
λειψη καθαρού που προκαλείται εξ αιτίας 
της επηρεάζουν την καθημερινή ζωή καθ’ 
ενός μας ξεχωριστά ανεξάρτητα από τα 
συμφέροντα και τον τόπο διαβίωσής του. 
Ηδη εδώ και 20 χρόνια παρατηρούνται μο- 

λυσμένη θαλάσσιοι και ποτάμιοι ζωικοί ορ
γανισμοί (οστρακοφόρα, μαλάκια, ψάρια 
κλπ.) Σε ορισμένες παράκτιες περιοχές εξ 
αιτίας της έντονης άντλησης, όπως εδώ 
στο Αργολικό και θριάσιο πεδίο, εμφανί
στηκε αλμυρό νερό, που εμποδίζει την 
γεωργική και βιομηχανική ανάπτυξη. Κοντά 
στα διάφορα αστικά κέντρα, ο αφρός των 
απορρυπαντικών είναι συνηθισμένο θέαμα 
στις επιφάνειες ποταμών και λιμνών. Αυ
τός, βέβαια, προέρχεται από τις οικιακές

χρήσεις και τις βιομηχανίες.
Στους Ευρωπαϊκούς και Αμερικανικούς 

ποταμούς κάθε χρόνο μειώνεται φανερά η 
αλιεία και η οργανική ωφέλιμη ζωή, εκα
τομμύρια ψαριών σκοτώνονται από τη ρύ
πανση. Σε πολλές πόλεις το πόσιμο νερό 
γίνεται λιγότερο εύγεστο, λόγω μολυσματι
κών ουσιών που βρίσκονται στο νερό των 
υδρεύσεων. Ακτές κολύμβησης, εκδρομι
κές περιοχές και χώρος ιστιοπλοΐας γίνον
ται όλο και λιγότερο ασφαλείς για την κοινή 
χρήση.

Παρ' όλο που δεχόμαστε την ίδια βροχή 
εδώ και αιώνες, σε ωρισμένες περιοχές 
εμφανίζονται έντονα συμπτώματα επικεί
μενης έλλειψης νερού, που προέρχεται όχι 
από ξηρασία αλλά από ρύπανση. Οι λίμνες 
κι οι ποταμοί είναι τόσο μεγάλοι όσο ήταν 
πάντα και μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 
έχουμε αύξησή τους, από τη δημιουργία 
τεχνητών λιμνών με την κατασκευή φρα
γμάτων. Αλλά καθημερινά παρουσιάζονται 
μεγαλύτερες δυσκολίες στη λήψη της 
απαιτούμενης ποσότητας νερού, όπου και 
όταν τη θέλουμε.

Η ρύπανση του νερού είναι κίνδυνος για 
τη δημόσια υγεία, απειλή για την οικονομική 
ανάπτυξη και ντροπή για τον πολιτισμένο 
κόσμο. Τα πάντα στην κοινωνία συνομωτούν 
στην αύξηση του ποσού και των κινδύνων 
των ακάθαρτων νερών: η αύξηση του πλη
θυσμού, η τεχνολογική εξέλιξη, η βιομηχα
νική τεχνική και τα προϊόντα της, οι νέες 
μέθοδοι της γεωργίας.

Εν τούτοις παραδόξως οι ίδιες δυνάμεις 
αυξάνουν επίσης τις ανάγκες μας σε περι
οχές καθαρού νερού. Για την αντιμετώπισή 
τους δεν έχουμε αρκετό «νέο νερό» και

επομένως είμαστε υποχρεωμένοι να χρη
σιμοποιήσουμε το νερό ξανά. Ο αριθμός 
των ατόμων στις βιομηχανικές κυρίως χώ
ρες που πίνουν «χρησιμοποιημένο» νερό 
συνεχώς αυξάνει. Σε ωρισμένες περιοχές 
των Η.Π.Α. και της Ευρώπης κατά τη διάρ
κεια ωρισμένων εποχών του χρόνου, το 
νερό χρησιμοποιείται δύο, τρεις ή και συ
χνά τέσσερις φορές. '  Οσο περνά ο καιρός η 
επαναχρησιμοποιήση του νερού θα αποτε- 
λέσει πολύ συνηθισμένο φαινόμενο, γιατί 
αλλοιώς δεν θα επαρκεί το υπάρχον νερό 
για χρήση. Μέχρι τώρα ο άνθρωπος ήταν 
ικανός να πάρει χρησιμοποιημένο νερό και 
να το καταστήσει ασφαλές και τουλάχιστον 
μέτρια εύγεστο με επεξεργασία μηχανική 
και με απολυμαντικά μέσα, όμως επειδή η 
ρύπανση εξακολουθεί να αυξάνει και πολυ- 
πλοκώτερες μολυσματικές ουσίες μπαί
νουν στις υδρεύσεις, η κάθαρση του νερού 
γίνεται δαπανηρώτερη και δυσκολώτερη, 
και το προϊόν εμφανίζεται χειρότερο σε 
ποιότητα.

Από στατιστικά στοιχεία των Η.Π.Α. 
παρατηρούμε την αύξηση της απαίτησης σε 
νερό κατά κλίμακα μεγαλύτερη της ρα
γδαίας αύξησης του πληθυσμού.

Συγκεκριμένα, το 1900 ο πληθυσμός των 
Η.Π.Α. ανερχόταν σε 76 εκατ., το 1950 σε 
150 εκατ., το 1970 σε 210 εκατ. και το έτος 
2.000 προβλέπεται ότι θα ανέλθη σε 320 
εκατ. Αντίστοιχα μεταξύ του 1900 και του 
1970 οι απαιτήσεις σε νερό υπερδεκαπλα- 
σιάσθηκαν και αντικατοπτρίζουν το μεγαλύ
τερο αστικό πληθυσμό, αλλά και ψηλότερο 
βιοτικό επίπεδο και την αυξανόμενη βιομη
χανία.

Από την πλευρά της γεωργικής οικονο
μίας ή άρδειιση απαιτεί 750.000.000 κυβ. 
μέτρα ημερήσια, εν συγκρίσει με 84 εκ. 
κατά το 1900. Ενώ όμως όχι περισσότερο 
του 15% του νερού που χρησιμοποιείται 
στις πόλεις χάνεται, δηλαδή εξατμίζεται 
στην ατμόσφαιρα και διαρρέει σε βαθύτερα 
στρώματα, περίπου τα 60% του χρησιμο- 
ποιουμένου για άρδευση χάνεται και έτσι 
δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί για να χρη
σιμοποιηθεί ξανά. Ό,τι επιστρέφεται μέσω 
της στράγγισης στα υδάτινα ρεύματα, είναι 
συχνά φορτωμένο με άλατα, διαλυμένα 
ορυκτά, χημικές ουσίες και φυτοφάρμακα.

Οι γεωργικές και αστικές ανάγκες σε 
νερό έχουν αυξηθεί πολύ αλλά είναι μικρό
τερες σε σχέση προς την αυξανόμενη 
χρήση του από τη βιομηχανία. Από το 1900 
η βιομηχανική παραγωγή των Η.Π.Α. έχει 
αυξηθεί περισσότερο από 12 φορές και η 
χρήση του νερού έχει υπολογιοθεί πως εί
ναι 15 περίπου φορές μεγαλύτερη.
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To 1960 η βιομηχανία χρησιμοποιούσε
610.000. 000 κυβ. μ. ημερησίως, το 1970
980.000. 000 κυ6. μ. και το 1980 το ποσό 
αυτό ανέρχεται σε 1.500.000.000 κυβ. μ. 
αντίστοιχα. Το νερό έχει πολλές και διαφο
ρετικές χρήσεις στη βιομηχανική παρα
γωγή, σαν πηγή ενέργειας σαν φυτικό 
μέσο, σαν μέσο μεταφοράς, σαν συστατικό 
και σαν μέσο πλύσης.

Τα εργοστάσια χρησιμοποιούν νερό σε 
εκπληκτικές ποσότητες για το μέσο άν
θρωπο. Σαν παράδειγμα αναφέρεται ότι η 
κατασκευή ενός μέτρου μάλλινου υφάσμα
τος απαιτεί δυο κυβικά μέτρα νερού, ένας 
τόνος αλουμινίου, 1.200 τό\/ους νερού, 
χαρτί αξίας 10 δραχμών, 50 λίτρα νερού και 
ένας τόννος χάλυβα, 600 τόννους νερού.

Τα πιο γρήγορα αυξανόμενα στοιχεία στη 
βιομηχανία είναι όσα αφορούν τα νέα 
προϊόντα και τις νέες χημικές ουσίες.

Κατά τα τελευταία 25 χρόνια η χημική 
παραγωγή έχει επεκταθεί τρεις φορές 
γρηγορότερα από την υπόλοιπη οικονομία. 
Τα βιομηχανικά απόβλητα που παρουσιά
ζονται είναι πολύ δύσκολο να απομεκρυν- 
θούν. Μερικές από τις απορρυπαντικές 
ουσίες, τα ζιζανιοκτόνα και τα μικροβιο- 
κτόνα επιστρέφουν αναπόφευκτα στα επι
φανειακά και υπόγεια νερά, αφού χρησιμο
ποιηθούν στα μαγειρεία, τα εργοστάσια, τα 
καλλιεργημένα εδάφη ή χυθούν από απο

θήκες και ενδεχόμενα θα καταλήξουν στο 
πόσιμο νερό. Είναι δύσκολο να αποκαλυ
φθούν, ταξινομηθούν και αφαιρεθούν οι 
ουσίες αυτές με τις σύγχρονες μεθόδους, 
παρ’ όλο που το ποσοστό τους είναι σχετικά 
μικρό, η δε συσσώρευσή τους είναι δυνατό 
να αποβή πολύ επικίνδυνη για τη δημόσια 
υγεία.

Όταν σε διάστημα 50 χρόνων υπερδι
πλασιάστηκε ο πληθυσμός, συγκεντρώθη
καν τα 2/3 του στα αστικά κέντρα και πολλα- 
πλασιάστηκε ο βιομηχανικός πληθυσυός 
1.000% αναμφίβολα θα προκόψουν νέα 
προβλήματα για το περιβάλλον και το οικο
σύστημα όλων των ζωντανών οργανισμών.

Το χρέος του σύγχρονου 
ανθρώπου.

Δεδομένου ότι την ευθύνη της προόδου 
αλλά και της ρύπανσης που αυτή προκαλεί 
την έχουν οι τεχνολόγοι, σ’ αυτούς πέφτει 
και η ευθύνη του καθαρισμού του νερού για 
την επαναχρησιμοποίησή του. Αυτό επιτυγ
χάνεται με τον λεγόμενο μηχανικό -  βιολο
γικό καθαρισμό ο οποίος αποτελείται από 
μια σειρά ειδικών και μελετημένων εγκατα
στάσεων, κοντά στην πόλη, στις οποίες θα 
καταλήγουν τα μολυσμένα και ακάθαρτα 
νερά των υπονόμων της. Οι εγκαταστάσεις

αυτές μπορούν με κατάλληλα μηχανικά, 
χημικά και βιολογικά μέσα να κάνουν το 
νερό σχεδόν καθαρό, πράγμα που έχει σαν 
αποτέλεσμα τη δυνατότητα επαναχρησιμο- 
ποίησής του.

Βέβαιο οι εργασίες αυτές του καθαρι
σμού έχουν ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο 
στους κατοίκους των πόλεων, αλλά πρέπει 
να εννοήσουμε ότι είναι αναγκαία επιβά
ρυνση για να γίνει η ζωή μας δυνατή, ευχά
ριστη και υγιεινή. Είναι ένα «πρόστιμο» 
που πρέπει να το πληρώσουμε και μας το 
επιβάλλει η πρόοδος και η ευημερία. Είναι 
μια τιμωρία που δημιουργήθηκε από τον 
κίνδυνο της αυτοκατοστροφής και της 
απομάκρυνσης από τη φυσική ζωή, εξοι- 
τίας της απληστίας των ανέσεων και της 
ικανοποίησης και των λιγότερο απαραίτη
των αναγκών. Είναι, σωστότερα, φάρος 
που μας επιβάλλει η λεγάμενη καταναλω
τική κοινωνία. «Ίσως αρχίσουμε σιγά - 
σιγά να -,ηλεύουμε τους υπανάπτυκτους», 
ισχυρίζονται ειδικοί και μη. Με την κοινω
νία της κατανάλωσης δημιουργήσαμε ένα 
τέρας που δεν μπορούμε πκ. να το ελέγ
ξουμε, άρο πρέπει αναγκαστικό να συμ- 
βιώσουμε μαζί του.
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Η υπόθαλψη 
εγκληματία
Επιμέλεια: Μαρία Πίσχου.

1. Όποιος εν γνώσει ματαιώνει τη δίωξη άλλου για κα
κούργημα ή πλημμέλημα που διέπραξε, ή την εκτέλεση 
της ποινής που του επιβλήθηκε, ή του μέτρου ασφαλείας 
( άρθρα 69-76 και 122), τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι τριών 
ετών.
2. Η υπόθαλψη μένει ατιμώρητη άν ο υπαίτιος την τέλε- 
σε υπέρ κάποιου οικείου του.
— Τι σημαίνει ο όρος «υπόθαλψη εγκληματία»;
— Πώς αντιμετωπίζει η Δικαιοσύνη τον άνθρωπο, ο 
οποίος βοηθά να ξεφύγει κάποιος που διώκεται για κα
κούργημα ή πλημμέλημα ή εκτέλεση ποινής;
— Σε ποιά περίπτωση δεν τιμωρείται από το νόμο η πα
ραπάνω πράξη;

Ερμηνεία

Η συγκεκριμένη διάταξη έχει την έννοια της προστα
σίας της απονομής της δικαιοσύνης, προβλέποντας την 
περίπτωση που θα επιχειρηθεί παρεμπόδιση της λειτουρ
γίας της (Γάφος β. 167)

Σύμφωνα με τον π.ν, που ίσχυε προηγουμένως, στο 
Π.Ν άρθρο 72 7 προβλεπόταν η περίπτωση της απλής συ
νέργειας που παρεχόταν μετά την τέλεση της εγκλημα
τικής πράξης. Ο σημερινός όμως, Ποινικός Κώδικας, σάν 
συνεργεία εννοεί την παροχή οποιοσδήποτε συνδρομής 
πρίν ή κατά την διάρκεια τέλεσης της πράξης. Η διάταξη 
του άρθρου 231 π.κ, αφορά συνδρομή ή βοήθεια στον δρά
στη, η οποία παρέχεται μετά την τέλεση της πράξης. Απο
τελεί μιά κατ’ αρχήν περίπτωση συνέργειας, η οποία όμως 
ανάγεται σε αυτοτελές αδίκημα, ίδιον και ξεχωριστό. Δη
λαδή, συνέργεια σε αδίκημα που τελέστηκε δεν υφίστα- 
ται. Επίσης, δεν υπάρχει αξιόποινη υπόθαλψη εάν το πρό
σωπο, το οποίο υποθάλπεται, δεν μπορεί να τιμωρηθεί, 
είτε γ ιατί δεν τέλεσε την πράξη, είτε γ ιατί υφίσταται λό
γος που αίρει το άδικο ή το ακαταλόγιστο. (Αιτιολογική 
Έκθεση, σελ. 366 επ).

Με τον όρο ματαίωση της δίωξης ή της εκτέλεσης της 
ποινής που επιβλήθηκε, εννοείται οποιαδήποτε ενέργεια 
του υπαιτίου με οποιονδήποτε τρόπο και αν τελείτα ι και 
που στοχεύει στο να επιτευχθεί η αποφυγή της δίωξης 
και γενικότερα η ματαίωση της τιμωρίας του ενόχου. Μιά 
σειρά τέτοιου είδους ενεργειών αναφέρει ενδεικτικά η 
Αιτιολογική Έκθεση, όπως απόκρυψη του εγκληματία, η 
μεταμφιέσή του, η εξαφάνιση των ιχνών της πράξης, η 
παραπλάνηση των αρχών σε λανθασμένες κατευθύνσεις, 
η παρεμπόδιση της καταμήνυσης, ο επηρεασμός των μαρ
τύρων, η απόκρυψη αποδεικτικών μέσων, η ψευδής υπό
δειξη του εαυτού του σαν δήθεν υπαιτίου της πράξης με 
το σκοπό να διαφύγει από την καταδίωξη ο αληθινός δρά
στης, η διευκόλυνση της φυγής του, η έκτιση της ποινι
κής που επιβλήθηκε αντί για τον πραγματικό δράστη, χρη
σιμοποιώντας το όνομα του τελευταίου κλπ. (Πλημμελιο- 
δικείο Πειραιά 478/1951).

Η ματαίωση της δίωξης περιέχεται στην έννοια της μα
ταίωσης της τιμωρίας, δηλαδή στην έναρξη και εξακολού
θηση της ποινικής διαδικασίας, ε ίτε βρίσκεται στο στά
διο της προδικασίας ε ίτε στην κυρία διαδικασία, την κα
ταδίκη ή την εκτέλεση της ποινής.

Η ματαίωση μπορεί να είναι συνέπεια και μέτρων που 
πάρθηκαν πρίν από την τέλεση της αξιόποινης πράξης, 
πχ προβλέποντας την τέλεση του εγκλήματος λαμβάνον- 
ται μέτρα για την διευκόλυνση της φυγής του υπαιτίου. 
(Αιτιολογική Έκθεση, σελ. 369).

Η υπόθαλψη εγκληματία αποτελεί έγκλημα συνκεκρι- 
μένης διακινδύνευσης, το οποίο θεωρείται ότι έχει τελε- 
σθεί από τη στιγμή που ματαιώνεται η δίωξη του υπαι
τίου γ ια  κακούργημα ή πλημμέλημα, ή όταν δεν εκτελεί- 
τα ι η ποινή που επ ιβλήθηκε σ’ αυτόν ή κάποιο 
ασφαλιστικό μέτρο. Εάν η ενέργεια του δράστη της υπό
θαλψης, παρ’ όλο που ήταν πρόσφορη για την ματαίωση 
της δίωξης ή τη μη εκτέλεση της ποινής ή του ασφαλι
στικού μέτρου, δεν πέτυχε το αποτέλεσμα που επιδίωκε 
ο υπαίτιος, τότε πρόκειται γ ια  απόπειρα του άρθρου 231 
π.κ.

Στοιχεία της υπόθαλψης

α) Άμεσος δόλος, που περιλαμβάνει τα στοιχεία της
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γνώσης και της θέλησης από μέρους του υπαιτίου ότι με 
την ενέργεια του ματαιώνεται η δίωξη ή εκτέλεση της ποι
νής κ.λπ. Ενδεχόμενος δόλος δεν αρκεί (Καρανίκας β. 380 
επ, Γάφος β. 175, Μπουρόπουλος β. 304), πολύ δε περισ
σότερο η αμέλεια έστω και βαρειά.

β) Γνώση του υπαιτίου ότι το άτομο το οποίο υποθάλ
πει, έχει τελέσει κακούργημα ή πλημμέλημα και ότι έχει 
καταδικασθεί σε ποινή στερητική της ελευθερίας ή του 
έχει επιβληθεί ασφαλιστικό μέτρο, των οποίων τη ματαίω
ση της εκτέλεσης επιδιώκει ο δράστης.

γ) Η ενέργεια του δράστη για ματαίωση της δίωξης κλπ, 
πρέπει να αφορά τρίτο πρόσωπο εκτός από τον ίδιο (ο 
οποίος είναι και ο δράστης του εγκλήματος που τελέστη- 
κε) ή συναυτουργό ή άλλο συμμέτοχο της πράξης. Η πα
ράγραφος 1 καθιερώνει το ατιμώρητο της υπόθαλψης της 
ίδιας εγκληματικότητας, δηλαδή μόνο η ματαίωση της 
δίωξης κάποιου άλλου τιμωρείται και όχι όταν κάποιος 
ματαιώνει τη δίωξη του εαυτού του. Επομένως, υπόθαλ
ψη εννοείται πάντοτε τρίτου προσώπου. (Ανδρουλάκης 
Συρροή β. 76, Καρανίκας β. 349, Αιτιολογική Έκθεση σελ. 
369).

Αλλα στο ιχεία του αδικήματος.

Απαραίτητο ο το ιχείο  της υπόθαλψης, είνα ι η ύπαρ
ξη βάσιμης ποινικής αξίωσης ε ίτε  ασκήθηκε ε ίτε  όχι. 
Δεν είνα ι σ το ιχείο  της πράξης εάν το κακούργημα ή 
πλημμέλημα που τελέστηκε διώκεται κατ’ έγκληση ή 
αυτεπάγγελτα (Τούσης 476). Επίσης είναι αδιάφορα τα 
ελατήρια από τα οποία κινήθηκε ο υπαίτιος γ ια  την τέ 
λεση της υπόθαλψης, δηλαδή φιλία, συμφέρον, επιδίω
ξη κέρδους, φ ιλαλλήλια  κλπ (Μπουρόπουλος β. 304). 
Στην περίπτωση ματαίωσης της εκτέλεσης της ποινής 
που επιβλήθηκε, απαιτείται να είνα ι εκτέλεστη σύμφω
να με τις  δ ια τάξεις  του κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. 
Μπορεί να είνα ι οποιαδήποτε ποινή στερητική της ε
λευθερίας ή χρηματική (όχι όμως και πταισματική) ή 
παρεπόμενη ή μέτρο ασφάλειας. Εάν, λοιπόν, γ ια  ο- 
ποιοδήποτε δικονομικό λόγο (πχ έκκλητη ποινή, με α
ναστολή κλπ) δεν μπορεί να αρχίσει η έκτιση της 
ποινής, κύριας, παρεπομένης ή μέτρου ασφάλειας (άρ
θρα 69-76 και 122 πκ), τότε δεν μπορεί να στοιχειοθε- 
τηθεί το έγκλημα της υπόθαλψης εγκληματία.

Επίσης, άν πρόκειται γ ια  πρόσωπο το οποίο δεν μπο
ρεί να τιμωρηθεί γ ια τ ί πχ. δεν εξετέλεσε το έγκλημα, 
ή το τέλεσε σε κατάσταση παραφροσύνης ή σε άμυ
να, τότε δεν υπάρχει αξιόποινη υπόθαλψη (Αιτιολογι- 
κή Έκθεση σελ. 368).

Ακόμα, δεν τιμω ρείτα ι η υπόθαλψη μεταξύ συμμε- 
τόχων ή η υπόθαλψη του αυτουργού από τον σύνερ
γό (Τούσης σελ. 476, Καρανίκας β. 380, Γ άφος β. 169). 
Η έκτιση της ποινής από τρ ίτο  στο όνομα εκείνου που 
καταδικάστηκες όχι μόνο δεν συνιστά εκτέλεση της α
πόφασης αλλά και σ το ιχειοθετε ί την αντικειμενική υ
πόσταση του εγκλήματος της υπόθαλψης, οπότε και 
τιμω ρείτα ι σύμφωνα με το άρθρο 231 πκ (Χωραφάς 
σελ. 86).

Μιά άλλη περίπτωση που μπορεί να παρουσιασθεί, 
είνα ι να υπάρξει βοήθεια με την μορφή παράλειψης, 
όταν υπάρχει υποχρέωση για αντίστοιχη ενέργεια. Δεν 
απαιτείτα ι εκείνος που υποθάλπεται να γνω ρίζει ή να 
θέλει τη βοήθεια (Γάφος β. 174).

Το έγκλημα της υπόθαλψης εγκληματία είνα ι βλά
βης και όχι κινδύνου. Δεν αρκεί, επομένως, η παροχή 
οποιοσδήποτε βοήθειας, αλλά πρέπει αυτή να είνα ι ι
κανή να επ ιφέρει την ματαίωση (Γάφος β. 173 επ.).

Στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 231 Π.Κ

Η παράγραφος 2 καθιερώνει προσωπικό λόγο για ατι
μώρητο υπέρ εκείνου, ο οποίος υποθάλπει οικείο. Ό ταν 
ο νόμος μιλά για οικείο, αναφέρεται στον ορισμό που δί
νεται στο άρθρο 13β. Δηλαδή, οικείοι είναι οι συγγενείς 
εξ αίματος και εξ αγχιστείας σε ευθεία γραμμή, οι θετοί 
γονείς και τα θετά παιδιά, οι σύζυγοι, οι μνηστευμένοι, 
τα αδέλφια, οι σύζυγοι και οι μνηστήρες των αδελφών, 
καθώς και οι επίτροποι ή επιμελητές του υπαίτιου και όσοι 
βρίσκονται υπό την επιτροπεία ή την επιμέλεια του υπαί
τιου. Στην περίπτωση αυτή, η απαλλαγή του υπαιτίου από 
την ποινή είναι υποχρεωτική για τον δικαστή (Μπουρό
πουλος β. 304, Χωραφάς 368). Ο προσωπικός λόγος απαλ
λαγής δεν επιδρά στους συμμετόχους, οι οποίοι δεν ε ί
ναι οικείοι. Πιο αναλυτικά:

1) Το ατιμώρητο υφίσταται μόνο υπέρ του συμμετόχου, 
ο οποίος είναι οικείος. Επομένως, τιμωρείται σαν ηθικός 
αυτουργός εκείνος ο οποίος παρακίνησε άλλο τρίτο να 
υποθάλψει τον οικείο του (Μαυρόπουλος β. 304 επ, Γ ά
φος β. 176).

2) Ο οικείος δεν τιμωρείτι σαν ηθικός αυτουργός, αν 
παρακίνησε τρίτο να υποθάλψει εγκληματία (Χωραφάς 
333 επ).

Ν ομολογία  από το  άρθρο 231 Π.Κ

α) Το έγκλημα της υπόθαλψης εγκληματία στοιχειοθετεί- 
τα ι με την ύπαρξη βάσιμης ποινικής αξίωσης, είτε ασκή
θηκε είτε όχι, διαφορετικά δεν υπάρχει αξιόποινη υπό
θαλψη. Στην προκειμένη περίπτωση, εκείνος ο οποίος 
διωκόταν δεν ήταν εγκληματίας, αλλά απλά καταζητεί
το γ ια  να εκτοπισθεί γ ια  πολιτικούς λόγους (Πλημμελειο
δικείο Αθήνας 3784/1975, Ποινικά Χρονικά ΚΣΤ 77). 
β) Εφ’ όσον αποδείχθηκε ότι ο συνέταιρος του υπαιτίου 
είχε καταδικασθεί για απάτη σε φυλάκιση 4 ετών και επει
δή η έφεση δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα τον κατα
ζητούσαν οι αρμόδιες αρχές. Παρ’ όλα αυτά ο υπαίτιος 
τον έκρυψε στο σπίτι της μητέρας του, και έπειτα τον φυ- 
γάδευσε στο εξωτερικό μέσω Πάτρας. Καταδικάστηκε για 
υπόθαλψη εγκληματία (ΑΠ 354/1981, Ποινικά Χρονικά ΛΑ 
646).

Α λλες  σ χ ε τ ικ έ ς  δ ια τά ξε ις

Κατ’ αρχήν οι διατάξεις των ειδικών νόμων για υπόθαλ
ψη δεν θίγονται (Αιτιολογική Έκθεση σελ. 370). Οι δια
τάξεις των άρθρων 71-74 του Π.Ν, που ίσχυε παλιότερα, 
χαρακτηρίστηκαν επιεικέστερες από το άρθρο 231 Π.Κ 
(Πλημ. Πειραιά 478/1951).

Σύμφωνα με το άρθρο 1.4 του Ν. 1608/1950 εάν το έγ
κλημα στρέφεται κατά του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ, τότε δεν 
χορηγούνται αντίγραφα στον υπαίτιο πρίν από το πέρας 
της ανάκρισης (Γνωμοδότηση Εισ. Εφετών Αθήνας 3/1968 
κ. Χριστοπούλου, Ποινικά Χρονικά ΙΗ 634).
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Η Σύγκρουση των 
θεμελιωδών 
δικαιωμάτων

Του Δημητρίου Θ. Τσάτσου 
Καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου στην Π.Α.Σ.Π.Ε

1 .Πολλές φορές συμβαίνει η άσκηση ενός θεμελιώδους 
δικαιώματος από ένα φορέα του να εμποδίζει έναν άλλο 
φορέα του ίδιου δικαιώματος ή ενός άλλου δικαιώματος 
να το ασκήσει. Εδώ γίνεται λόγος γ ια σύγκρουση θεμε
λιωδών δικαιωμάτων.

2. Υποστηρίχθηκε (βλ. Α. Ράικος, σ. 221,222) πως η σύγ
κρουση δύο (ή περισσότερων) θεμελιωδών δικαιωμάτων 
είναι νοητή μόνο στο μέτρο που γίνεται δεκτή η άποψη 
της απόλυτης τριτενέργειας των θεμελιωδών δικαιωμά
των. Ανάμεσα στα παραδείγματα που αναφέρει η ερμη
νευτική αυτή άποψη (βλ. Α. Ράικος, σ. 139 και 222) είναι 
και το εξής: Ένας επιχειρηματίας προσλαμβάνει μόνο 
πρόσωπα που ανήκουν π.χ. σε ορισμένη φυλή ή θρησκεία. 
Εδώ συγκρούονται το δικαίωμα του επιχειρηματία κατά 
το άρθρο 5 § 1 (ελεύθερη συμμετοχή στην οικονομική ζωή 
και αντίστοιχη ελευθερία σύναψης -  ή μη σύναψης -  
μιας σύμβασης εργασίας) με το δικαίωμα του εργαζομέ
νου κατά το άρθρο 4 (αρχή της ισότητας). Στην περίπτω
ση αυτή πραγματικά η διαπίστωση της σύγκρουσης των 
δύο δικαιωμάτων προϋποθέτει αποδοχή της τριτενέρ- 
γειάς τους. Αυτό όμως δεν συμβαίνει ούτε πάντοτε, ού
τε καν κατά κανόνα, όπως υποστηρίζει η παραπάνω άπο
ψη. Ας δούμε ξανά ένα παράδειγμα: Έξω από ένα ναό 
έχουν τοποθετηθεί τόσο ισχυρά μεγάφωνα που εμποδί
ζουν, κατά τις ώρες τις θείας λειτουργίας ακόμη και τη 
λεκτική επικοινωνία μεταξύ των περίοικων. Οι μεν κάτοι
κοι αξιώνουν από την πολιτεία να παρέμβει εναντίον της 
πηγής της ηχορύπανσης ενώ οι εκκλησιαζόμενοι ζητούν 
από την πολιτεία να απόσχει από την παρέμβαση εις βά
ρος τους και χάριν των διαμαρτυρομένων περίοικων. Δέ
κτης και των δύο θεμελιωδών δικαιωμάτων που επικα
λούνται τα δύο μέρη είναι η κρατική εξουσία. Σε αυτή την 
περίπτωση έχουμε δηλαδή σύγκρουση δικαιωμάτων χω
ρίς ούτε καν να τίθεται το θέμα της τριτενέργειας.

3. Σωστά γίνεται δεκτό, πως μεταξύ των διαφόρων θε
μελιωδών δικαιωμάτων δεν υπάρχει σχέση ιεραρχίας. 
Δεν υπάρχουν κατά το Σύνταγμα «σημαντικότερα» και 
«λιγότερο σημαντικά» θεμελιώδη δικαιώματα (βλ. Α. Μά- 
νεσης, σ. 65, Γ. Βλάχος, σ. 72, Α. Ράικος, σ. 223-224). Η διά
κριση των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε αναθεωρήσιμα 
κατά το άρθρο 110 § 1 και μη αναθεωρήσιμα (βλ. και πρώ
το τόμο, Θεωρητικό Θεμέλιο, σ. 120), αποτελεί μια ιεράρ
χηση που ισχύει μόνο για τη διαδικασία της αναθεώρη
σης και δεν μπορεί να μεταφερθεί στο θέμα της σύγκρου
σης, διότι δεν συντρέχει η ταυτότητα του λόγου που θα 
επέτρεπε (οπότε και θα επέβαλε) την ανάλογη εφαρμο
γή της. Μετά την αναθεώρηση και κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του Συντάγματος τα θεσπισμένα δικαιώμα
τα νομικά είναι ίσης αξίας. Το ίδιο ακριβώς πρέπει να γ ί
νει δεκτό και για το άρθρο 48 § 1, που για την περίπτωση 
της κήρυξης της χώρας σε κατάσταση ανάγκης επιτρέ
πει να τεθούν εκτός ισχύος ορισμένα μόνο θεμελιώδη δι
καιώματα. Η ratio της επιλογής αυτής των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων δεν είναι η αντικειμενική σημασία του κάθε 
δικαιώματος του οποίου επιτρέπεται η προσωρινή ανα
στολή, αλλά η αντιμετώπιση της έκτακτης ανάγκης. Γι’ 
αυτό το Σύνταγμα προβλέπει και τη δυνατότητα να τε

θούν εκτός ισχύος ορισμένα από τα θεμελιώδη δικαιώ
ματα ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της συγκε
κριμένης περίπτωσης. Η διαφοροποίηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων κατά το άρθρο 110 § 1 η κατά το άρθρο 48 
§ 1 του Συντάγματος δεν θεμελιώνει λοιπόν μια γενική 
ιεράρχηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, δηλαδή μια ιε
ράρχηση που να ισχύει έξω από τη στιγμή της αναθεώ
ρησης και έξω από τη διαδικασία της κατάστασης ανάγ
κης. Η διαφοροποίηση αυτή δεν αποτελεί, και κατά συ
νέπεια δεν περιέχει το κριτήριο της λύσης, όταν σε μια 
συγκεκριμένη περίπτωση συγκρούονται δύο θεμελιώδη 
δικαιώματα.

4. Σωστά γίνεται δεκτό (Α. Μάνεσης, σ. 65) ότι η στάθ- 
μιση της εκάστοτε προτεραιότητας, δηλαδή η προστα
σία της μιας και ο περιορισμός της άλλης ατομικής ελευ
θερίας, σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση, είναι ζήτημα 
πραγματικά εξαρτώμενο από τις συντρέχουσες συγκυ
ρίες. Εύστοχα ο Γ. Μιχαηλίδης- Νουάρος(σ. 379 κ.έ.), με
λετώντας τη σύγκρουση του δικαιώματος επί του ιδιωτι
κού βίου με το δικαίωμα της ελευθερίας του τύπου, δέ
χετα ι τη θεωρία της συγκεκριμένης στάθμισης των 
αγαθών. Η στάθμιση αυτή, κατά τον ίδιο συγγραφέα, συν- 
τελείτα ι τόσο σε ένα επίπεδο αντικειμενικό με βάση τις 
επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις, όσο και σε ένα επί
πεδο υποκειμενικό που προσδιορίζεται από τη βούληση 
του ενδιαφερόμενου ατόμου. Η στάθμιση αυτή — προ
σθέτουμε εμείς — οφείλει να αναζητήσει την όσο το δυ
νατό αποτελεσματικότερη προστασία και των δύο συγ- 
κρουόμενων δικαιωμάτων (αρχή της πρακτικής αρμονίας). 
Αυτός ο κανόνας προκύπτει από την αρχή, ότι πριν φτά
σει ο ερμηνευτής στη διαπίστωση της αντίφασης οφεί
λει να αναζητήσει τη νοηματική ενότητα του Συντάγμα
τος, αφού το Σύνταγμα δεν είναι άθροισμα, αλλά σύστη
μα κανόνων δικαίου. Η επιλογή του ενός δικαιώματος σε 
βάρος του άλλου έχει θέση αν η προηγούμενη ερμηνευ
τική προσπάθεια αποδειχτεί στη συγκεκριμένη συγκυρία 
ατελέσφορη.

5. Κατά τη στάθμιση των συμφερόντων προβάλλει βέ
βαια έντονα ο κίνδυνος των υποκειμενικών κρίσεων του 
πολιτειακού οργάνου (διοικητικού και τελικά ίσως και του 
δικαστή). Θέλοντας να επισημάνει αυτόν τον κίνδυνο ο 
Μάνεσης (σ. 65) παρατηρεί τα εξής: «Η διακριτική ευχέ
ρεια που έχει, σ’ αυτές τις περιπτώσεις, το αρμόδιο κρα
τικό όργανο πρέπει να ασκείται με κριτήρια αντικειμενι
κά και όχι με βάση αυθαίρετες κατατάξεις και υποκει
μενικές εκτιμήσεις ιδεολογικής ή πολιτικής υφής». Τις 
πιο πολλές φορές, όταν η εύλογη στάθμιση είναι και προ
φανής η ερμηνευτική υπόδειξη του Μάνεση, εύστοχη 
στην αφηρημένη της διατύπωση, στηρίζει την ορθή και 
αποδεκτή λύση. Τα πράγματα όμως, από τη φύση τους, 
δυσκολεύουν σε οριακές περιπτώσεις, εκεί δηλαοή που 
το κριτήριο της εύλογης λύσης δεν είναι προφανές, εκεί 
που τα συγκρουόμενα και συνταγματικά προστατευόμε- 
να συμφέροντα είναι στη συγκεκριμένη τους έκφανση ισό
τιμα και ισοβαρή. Για τέτοιες περιπτώσεις η θεωρία των 
«αντικειμενικών» κριτηρίων ή των εκτιμήσεων, που ούτε 
«ιδεολογικής» ούτε «πολιτικής» υφής είναι, υπόκειται 
ίσως, στην εξής κριτική:

α) Διερωτώμεθα αν υπάρχει πάντοτε δυνατότητα «αν
τικειμενικής κρίσης» από ένα μέλος της κοινωνίας που 
ασκεί δημόσιο λειτούργημα και που καλείται κατά την 
άσκηση του λειτουργήματος του να κάνει αξιολογικές 
επιλογές. Και ο δημόσιος λειτουργός ζει και μετέχει ως 
άτομο στην κοινωνική σύγκρουση. Ό ταν κληθεί να σταθ
μίσει μια σύγκρουση π.χ. μεταξύ θρησκευτικής ελευθε
ρίας (άρθρο 13 § 2) και ελευθερίας του τύπου (άρθρο 14
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Η διακριτική ευχέρεια που έχει το αρμόδιο κρατικό όρ
γανο για απαγόρευση δημοσίων συναθροίσεων πρέπει 
ν’ ασκείται με κριτήρια αντικειμενικά και όχι με βάση 
αυθαίρετες κατατάξεις και εκτιμήσεις.
§ 2), τελικά δεν μπορεί να αποφύγει την απάντηση στο 
ερώτημα, ποιό είναι το αγαθό, που είναι έστω και μόνο 
στη συγκεκριμένη περίπτωση — άξιο περισσότερης προ
στασίας. Αυτή η κρίση όμως έχει από τη φύση της, από 
το είδος του επίδικου προβλήματος, περιεχόμενο ιδεο
λογικό ή (και) πολιτικό.

β) Αυτό που θα μπορούσε — ή μάλλον θα έπρεπε — 
κανείς να αξιώσει από το επιφορτισμένο με τη στάθμι- 
ση των συγκρουόμενων δικαιωμάτων όργανο της πολι
τείας είναι -όχι η ανέ φικτη και ίσως ανύπαρκτη «αντι
κειμενικότητα», αλλά η αμεροληψία του. Η διαφορά ανά
μεσα στην αντικειμενικότητα και στην αμεροληψία είναι 
η εξής: Με την αντικειμενικότητα επιχειρείται ο συχνά 
ανέφικτος αποχωρισμός της αξιολογικής κρίσης από την 
ιδεολογική και πολιτική συγκρότηση του κρίνοντος φο
ρέα του οργάνου. Με την αμεροληψία, αντίθετα, επιχει- 
ρείται ο αποχωρισμός της αξιολογικής κρίσης του οργά
νου από τους ενδεχόμενους δεσμούς του με το πρόσω
πο ή τα συμφέροντα της συγκεκριμένης σύγκρουσης.

γ) Από τις παραπάνω επισημάνσεις γύρω από το πρό
βλημα της στάθμισης των συγκρουόμενων δικαιωμάτων 
προκύπτει πως ούτε στο θέμα αυτό μπορεί να υπάρξει 
πάντοτε μιαν ορθή λύση, λύση που θα είναι (δήθεν) άσχε
τη με την (κατ’ ανάγκη ιδεολογική) προερμηνευτική επι
λογή του ερμηνευτή (βλ. πρώτο τόμο, Θεωρητικό Θεμέ
λιο, § 12). Η άποψη της μιας ορθής λύσης, που μας την 
«εξασφαλίζει» η «νομική» μέθοδος της ερμηνείας, που αν- 
τιδιαστέλλεται μάλιστα με κάποια υποθετική «ερμηνεία» 
(έτσι ο Α. Μανιτάκης, «Η νομική φύση και ο πολιτικός χα
ρακτήρας της ερμηνείας του Συντάγματος». ΤοΣ. ΙΑ (1985) 
σ. 476 κέ.) εκτίθεται σε δύο σοβαρούς επιστημονικούς κιν
δύνους. Πρώτον, θα πρέπει να της αποδοθεί το ασφαλώς

όχι ηθελημένο αποτέλεσμα της απροσδόκητης αναβίω
σης της θεωρίας της πολιτικής ουδετερότητας, άποψη με 
μοναρχική προέλευση και με ιστορικά αποδειγμένη αν- 
τιδημοκρατική λειτουργία Δεύτερον, η κατασκευή της αν
τιδιαστολής μεταξύ «νομικής» και «πολιτικής» ερμηνείας, 
όπως εύστοχα σημειώνει ο Ευ. Βενιζέλος («Η ερμηνεία 
του Συντάγματος. Μεταξύ νομικής και δογματικής και επι
στημονικής, ειλικρίνειας ΝοΒ. 34 (1986), σ. 1529 κέ.) επι
τρέπει την παρατήρητη πως «το σχήμα «νομική», «πολι
τική» ερμηνεία του Συντάγματος αποδίδει πρόθυμα το χα
ρακτηρισμό (μάλλον τη μομφή) της πολιτικής ερμηνείας 
σε κάθε εκδήλωση ερμηνευτικής διαφωνίας, σε κάθε πε
ρίπτωση προβολής διαφορετικών ερμηνευτικών προτά
σεων. Μέσα στο σχήμα αυτό «νομική» ερμηνεία είναι 
όποια πολύ απλά πρόλαβε να αυτοχαρακτηρισθεί έτσι».

6. Υπάρχουν βέβαια περιπτώσεις, όπου η σύγκρουση 
των δικαιωμάτων είναι εγγενής. Έτσι, π.χ., οι διατάξεις 
του άρθρου 24 για την προστασία του περιβάλλοντος (§1), 
για τη χωροταξική αναδιάρθρωση της χώρας (§2), για την 
προστασία των μνημείων και παραδοσιακών περιοχών 
(§6) θα παρέμεναν απλό ευχολόγιο αν δεν γινόταν δεκτό 
ότι ισχύουν στο μέτρο που η πραγμάτωσή τους συνεπά
γετα ι περιορισμό της ιδιωτικής ιδιοκτησίας. Γι’ αυτό και 
εύλογα το Συμβούλιο της Επικράτειας έκρινε πως σε αρ
κετές περιπτώσεις το άρθρο 24 κατισχύει του άρθρου 17 
(βλ. απόφ. 1581/1981 και 1239/1982 ΝοΒ. 31 (1983). σ. 113). 
Αυτή η τοποθέτηση του δικαστηρίου επέτρεψε τη διαμόρ
φωση μιας νομολογίας αρκετά ανοιχτής στο θέμα αυτό. 
Έτσι, κρίθηκαν θεμιτοί σοβαροί περιορισμοί της ιδιοκτη
σίας όπως, π.χ., η θέσπιση σκληρών όρων δόμησης εν
τός του Σχεδίου Πόλης όπως η Πλάκα, η Καστέλλα, η Πά
νω Πόλη (ΣτΕ 1907-1910/1980), η εκτός Σχεδίου Πόλης 
(ΣτΕ 1519/1980 ή ακόμα και απαγόρευση δόμησης στην 
ύπαιθρο (ΣτΕ 1518/1980 και 797/1981).

(Από το βιβλίο του Δ. Τσάτσου
«ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΜΟΣ Γ  ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

ΕΚΔΟΣΗ Α. ΣΑΚΚΟΥΛΑ 1988)
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Ευρωπαϊκές Κοινότητες 
και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο.

του Κώστα Σττηλιωτόπουλου

Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο αναπτύχθη
καν στην Ευρώπη μεταξύ των δυτικοευρωπαϊκών κρα
τών πολλοί και ποικίλοι οργανισμοί. Οι οργανισμοί αυ
το ί σκοπό είχαν τη δημιουργία συμφωνιών και την εκ
τέλεση κοινών ενεργειών σε οικονομικά, κοινωνικά, 
πολιτιστικά, επιστημονικά, νομικά και διοικητικά θέ
ματα.

Την άνοιξη του 1952 το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, 
το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Δυτική Γερμανία 
συμφώνησαν να δημιουργήσουν την Ευρωπαϊκή Κοι
νοπραξία Άνθρακα και Χάλυβα (Ε.Κ.Α.Χ.). Ο οργανι
σμός αυτός έθεσε κάτω από μία μοναδική, υπερεθνική 
αρχή τις  εγκαταστάσεις παραγωγής άνθρακα και χά
λυβα στη Γ ερμανία και τη Γαλλία, και απέσυρε τους 
περιορισμούς στη διανομή ανάμεσα στις έξ ι χώρες που 
μετείχαν. Η δομή των θεσμών της Ε.Κ.Α.Χ. έχει χρησι
μεύσει σαν πρότυπο για τις  ευρωπαϊκές κοινότητες 
που διαμορφώθηκαν αργότερα.

Το 1958, «οι έξι», όπως αναφέρονταν το Βέλγιο, η 
Γαλλία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η 
Δυτική Γερμανία έθεσαν σε ενέργεια το σχέδιο που

ονομάστηκε Κοινή Αγορά και επίσημα Ευρωπαϊκή Οι
κονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).

Ταυτόχρονα, ίδρυσαν την Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
Ατομικής Ενέργειας (Ε.Κ.Α.Ε.).

Τελικό η Ε.Κ.Α.Χ., η Ε.Ο.Κ. και η Ε.Κ.Α.Ε. ενοποιή
θηκαν σε ένα συμπαγή και ογκώδη οργανισμό, τις  Ευ
ρωπαϊκές Κοινότητες (Ε.Κ.). Στους «έξι» προστέθηκαν, 
τον Ιανουάριο του 1973 η Βρεττανία, η Δανία και η 
Ιρλανδία. Ακολούθησε η Ελλάδα τον Ιανουάριο του 
1981 και η Ισπανία και Πορτογαλία τον Ιανουάριο του 
1986.

Οι σκοποί των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαγράφ
τηκαν καθαρά στη συνθήκη της Ρώμης το 1958. Κύριο 
έργο τους είναι να δημιουργήσουν την προκαταρκτική 
δομή για την τελική  εγκαθίδρυση μιας πραγματικής 
Ομοσπονδίας. Συγκεκριμένα, οι Ευρωπαϊκές Κοινότη
τες  πρέπει να συντονίσουν και να σταθεροποιήσουν 
τις  ευρωπαϊκές πολιτικές γραμμές για την αντιμετώ
πιση των μονοπωλίων, για τον καθορισμό των τιμών, 
για τη ρύθμιση του εσωτερικού εμπορίου, για την καλ
λίτερη οργάνωση της παραγωγής και για τη δημιουργία
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κοινών κριτηρίων για τις  συνθήκες εργασίας.
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο είνα ι το δίκαιο σύμ

φωνα με το οποίο είναι οργανωμένες και λειτουργούν 
οι Κοινότητες αλλά και το δίκαιο που παράγουν. Κύρια 
χαρακτηριστικά του Κοινοτικού δικαίου είναι η άμεση 
ισχύ του και η υπεροχή του απέναντι στο Εθνικό δί
καιο, δηλαδή το εσωτερικό δίκαιο των Κρατών-μελών.

Το πρώτο γνώρισμα του Κοινοτικού δικαίου, δη
λαδή η άμεση ισχύ του, πρέπει να αποδοθεί όχι μόνο σε 
ορισμένες διατάξεις των Κοινοτικών συνθηκών αλλά 
κύρια στις δ ιατάξεις ορισμένων πράξεων των Κοινοτι
κών οργάνων. Οι διατάξεις του Κοινοτικού δικαίου 
ισχύουν χωρίς να απαιτείται να παρεμβαίνει οποιαδή
ποτε αρχή κράτους -  μέλους, για να τ ις  θέσει σε ισχύ ή 
για να τις κάνει εσωτερικό δίκαιο, αλλά και χωρίς να 
μπορεί οποιαδήποτε αρχή κράτους -  μέλους να απο
κλείσει την άμεση ισχύ τους.

Το αντίθετο συμβαίνει στις αποφάσεις των οργά
νων άλλων Οργανισμών, όπως του Οργανισμού Οικο
νομικής Συνεργασίας και Αναπτύξεων (Ο.Ο.Σ.Α.), του 
Δ ιεθνούς Συμβουλίου Εργασίας και άλλων. Στους ορ
γανισμούς αυτούς η σύστασή τους έγινε με διεθνείς 
συνθήκες κλασικού τύπου, συνθήκες δηλαδή που δε
σμεύουν μόνο τα συμβαλλόμενα κράτη μέλη ■'φ  δεν 
παρέχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις στους πολίτες 
τους, αν δεν γίνουν δεκτές ή μεταφερθούν στην εσω
τερική έννομη τάξης.

Τόσο οι κανονισμοί της Ε.Ο.Κ. και της Ε.Κ.Α.Ε. όσο 
και οι γενικές αποφάσεις της Ε.Κ.Α.Χ. έχουν από την 
αρχή άμεση ισχύ σε όλα τα κράτη -  μέλη, όπως ακριβώς 
και οι κανονιστικές διατάξεις του εσωτερικού δικαίου 
τους, χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση οποιοσδή
ποτε πράξης από τις  εθνικές αρχές. Κάθε πολίτης δι
καιούται να τ ις  επ ικαλείται ενώπιον των εθνικών δικα
στηρίων της χώρας του, τα οποία έχουν υποχρέωση να 
τις  εφαρμόζουν, όπως και τους εθνικούς νόμους. Τα 
ίδια ακριβώς ισχύουν και για τις ατομικές αποφάσεις 
της Επιτροπής, του πιο ιδιότυπου οργάνου των Κοινο
τήτων, των οποίων η εκτελεστική ισχύ επί των ιδιωτών, 
στους οποίους απευθύνονται, δεν προϋποθέτει και 
δεν χρειάζεται την έκδοση καμιάς πράξεως από κάποια 
εθνική αρχή.

Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα του Κοινοτι
κού δικαίου, δηλαδή η υπεροχή του απέναντι στους 
κανόνες του εσωτερικού δικαίου των κρατών — μελών, 
δεν βγαίνει από κάποια ρητή διάταξη αλλά είναι απόρ
ροια της φύσης και του σκοπού των κοινοτήτων και 
προκύπτει έμμεσα από την ερμηνεία των άρθρων 189 
παρ. 2,161,169,170,177 της Συνθήκης της Ε.Ο.Κ., που 
αναφέρονται στη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και προϋποθέτουν την 
υπεροχή του Κοινοτικού δικαίου απέναντι στο δίκαιο 
των κρατών — μελών. Υπάρχουν ορισμένες περιπτώ
σεις — εξαιρέσεις — που το Κοινοτικό δίκαιο δεν υπερ
έχει του Εθνικού δικαίου. Είναι οι περιπτώσεις που 
αναφέρονται στο δημόσιο συμφέρον των κρατών — με
λών. Τα κράτη μέλη μπορούν και παίρνουν τα αναγκαία 
για την προστασία τους μέτρα και δεν υποχρεώνονται

να δίνουν πληροφορίες που είναι βλαβερές βασικών 
συμφερόντων τις  ασφαλείας τους.

Καταλήγοντας διαπιστώνουμε, ότι οι Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες συνεχώς διευρύνονται και διογκώνονται, 
δημιουργώντας έτσι μία από τις μεγαλύτερες οικονο
μικές δυνάμεις στον κόσμο. Η οργάνωση και οι δυνά
μεις τους έχουν εισχωρήσει σε σημαντικό βαθμό μέσα 
στα κράτη -  έθνη που μετέχουν. Το Ευρωπαϊκό Κοινο
τικό  δίκαιο διαρκώς αυξάνεται και γ ίνετα ι συνθετό
τερο.

η
I I
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Γεγονότα που δημιουργούν άγχος
Ένας επιστημονικός τρόπος μέτρησης της έντασής του.

0καθηγητής της ιατρικής κ.Thomas Η. Holmes του Πα
νεπιστημίου της Washington ανέπτυξε μια κλίμακα η 
οποία σχεδιάστηκε για να μετρά την ένταση του ψυ
χολογικού Stress ( Αγχους) το οποίο μπορεί να δη- 
μιουργηθεί από αλλαγές που στον τρόπο διαβίωσης μιας οι

κογένειας. Ο καθηγητής κ. Τ. Holmes απέδειξε ότι, ένα 
σύνολο 200 και πλέον μονάδων αλλαγής τρόπου ζωής εντός 
ενός έτους, μπορούν να διασπάσουν την ανθεκτικότητα του 
ατόμου και να το οδηγήσουν σε βαρειάς μορφής άγχους - 
κατάθλιψης και άλλες αρρώστειες.

Γεγονότα που Η ένταση του στρες
δημιουργούν στρες σε μονάδες

1. Θάνατος συζύγου.............................................................100

2. Δ ιαζύγ ιο ................... ..........................................................  23

3. Διάσταση ανδρογύνου.....................................................  65
4. Θάνατος στενού συγγενούς...........................................  63

5. Προσωπική αρρώστεια ή α τύχημ α ................................ 53

6. Συνταξιοδότηση................................................................. 45
7. Αλλαγή υγείας μέλους ο ικογένειας.............................. 44

8. Σεξουαλικά προβλήματα.................................................  39

9. Προσαρμογή σε νέα εργα σ ία ...............................   33

10. Οικονομικά προβλήματα...............................................  38

11. Θάνατος στενού φ ίλ ο υ ....................................................  37

12. Αλλαγή εργασ ίας............................................................  36

13. Χρέη .................................................................................. 31

14. Κατάσχεση περιουσπιας................................................. 30

15. Εγκατάλειψη οικίας από π α ιδ ιά ...................................  29

16. Προβλήματα πεθερικών................................................. 29

17. Η σύζυγος σταματά ή αρχίζει να δουλεύει.................. 26

18. Αλλαγή τρόπου ζωής (συνθήκες).................................  25
19. Αναθεώρηση ωραρίου και συνθηκών εργα σ ία ς.......... 24

20. Αλλαγή ωραρίου και συνθηκών εργασ ίας................  20
21. Αλλαγή σ π ιτ ιού ...............................................................  20

22. Αλλαγή ψυχαγωγίας....................................................... 19
23. Αλλαγή συνθηκών ύπνου..............................................  16
24. Αλλαγή κοινωνικών σχέσεων......................................  15

25. Αλλαγή συνηθειών δ ιατροφής......................................  15

Το σύνολο των μονάδων του άγχους που δημιουργούνται 
σε μια οικογένεια από το θάνατο του ατόμου που τους φρον
τίζει, υπερβαίνει τις 388 μονάδες. Η ένταση αυτή του άγχους 
είναι πολύ περισσότερη από το ανώτατο όριο των 200 μονά
δων που κατά τον καθηγητή Τ. Holmes μπορούν να διασπά-

σουν την ανθεκτικότητα του στόμου και να το οδηγήσουν σε 
κατάθλιψη, αδράνεια, ή ακόμη και σε υστερία. 
Συγκεκριμένη ανακούφιση που μπορεί να προσφέρει ο 
προγραμματισμός και η προνοητικότητα ενός οικογε
νειάρχη που έχει προβλέψει και έχει φροντίσει την οι

κογένεια του ό,τι και να του συμβεί

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Γεγονότα και συνήθειες 
που επιδρούν στην 
σύζυγο και στα μέλη της 
οικογένειας αηό τον 
προστάτη του

Μονάδες
άγχους

Μονάδες που 
επιδρούν 

αν όλα έχουν 
προθλεφθεί

I. Θ ά ν α τ ο ς ιο ο ιο ο
8. Σ ε ξο υ α λ ικ ά  π ρ ο β ή μ α τ α 39 39

ΙΟ. Ο ικ ο ν ο μ ικ ά  π ρ ο β λ ή μ α τ α 38 -
13. Χ ρέη
17. Η  σ ύ ζυ γο ς  σ τ α μ α τ ά

31 —

ή α ρ χ ίζε ι ν α  δου λεύει 26 -
18. Α λ λ α γ ή  τ ρ ό π ο υ  ζω ή ς
19. Α να θεώ ρ η σ η  π ρ ο σ ω π ικ ώ ν

25 —

συνηθειώ ν
20. Α λ λ α γ ή  ω ρ α ρ ίο υ  κ α ι

24 —

σ υ ν θ η κ ώ ν  ε ρ γ α σ ία ς 20 -
21. Α λ λ α γ ή  σ π ιτ ιο ύ 20 -
22. Α λ λ α γή  ψ υ χ α γ ω γ ία ς 19 -
23. Α λ λ α γ ή  σ υ νθ η κ ώ ν  ύπ νο υ
24. Α λ λ α γ ή  κ ο ιν ω ν ικ ώ ν

16 Ι6

σ χ έσ εω ν 15 -
25. Α λ λ α γή  δ ια τ ρ ο φ ή ς 15 -

ΣΥ Ν Ο Λ Ο 388 198

Ένα καλοσχεδιασμένο πρόγραμμα οικογενειακής ιδιωτι
κής ασφάλισης είναι πολύ πιο σημαντικό από ό,τι νομίζει η 
πλειοψηφία των ανθρώπων. Μειώνει ελαστικά τις μονάδες του 
αγχουε της οικογένειας από 388 σε 198, λιγότερο δηλαδή από 
το ανώτατο όριο ανθεκτικότητας του ατόμου.

Ουσιαστικά, πρόκειται για το σημαντικότερο γεγονός 
ενός οικογενειάρχη γιατί φροντίζει και προστατεύει τα 
πιο αγαπημένα του πρόσωπα, όταν τυχόν αυτός δεν υ
πάρχει να τα φροντίζει ο ίδιος προσωπικά

Από το περιοδικό «ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ» (Μάιος 1988)
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Α Υ Τ Ο Κ Ι Ν Η Τ Ο Ι ^

Τι πρέπει να κάνετε 
μετά από ένα ατύχημα

Τα τροχαία ατυχήματα είναι ένα καθημερινό και συ
χνότατο φαινόμενο των δρόμων μας. Εμείς βέβαια σας 
ευχόμαστε να μην εμπλπ*"-'" ιοτέ σε ένα τέτοιο ατύ
χημα αλλά ο κίνδυνος -  δυστυχώς -  υπάρχει πάντα.

Αν λοιπόν συμβεί και προκαλέσετε ή πέσετε θύμα τρο
χαίου ατυχήματος ξέρετε τ ι πρέπει να κάνετε;

Ξέρετε πώς πρέπει να ενεργήσετε για σας ή γ ια  τους 
τραυματίες, για τις υλικές ζημιές ώστε ν’ αποφύγετε τις 
μετέπειτα ταλαιπωρίες;

Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας αναφέρει σχετικά για 
το θέμα αυτό στο άρθρο 43:

1. Αν συμβεί ένα οδικό τροχαίο ατύχημα οποιοσδή
ποτε που ενεπλάκη με οποιοδήποτε τρόπο σ’ αυτό έχει 
ορισμένες υποχρεώσεις άσχετα αν το επακόλουθο ήταν 
σωματικές βλάβες σε πρόσωπα ή μόνο υλικές ζημιές. 

Συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις του είναι οι εξής: 
α) Να σταματήσει αμέσως στον τόπο του ατυχήματος 

χωρίς όμως να δημιουργήσει πρόσθετους κινδύνους 
στην κυκλοφορία.

β. Να λάβει μέτρα κυκλοφοριακής ασφάλειας και αν 
αυτό δεν είναι δυνατό να ειδοποιήσει σχετικά την πλη- 
σιέστερη αστυνομική αρχή.

(Η αστυνομική αρχή πρέπει πάντοτε να καλείται ακό
μη και όταν υπάρχουν μόνο υλικές ζημιές, γ ιατί με το 
αντίγραφο του δελτίου συμβάντων θα βεβαιώνεται 
αδιαμφισβήτητα το γεγονός και θ’ αποφύγει το μπλέξι
μο, αν προκύψουν αργότερα αμφιβολίες).

γ. Να δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του καθώς 
και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.

2. Αν από το τροχαίο ατύχημα προκλήθηκε θάνατος 
ή σωματική βλάβη, κάθε οδηγός και οποιοσδήποτε άλ
λος που ενεπλάκη σ’ αυτό, και είναι σε κατάσταση που 
μπορεί, υποχρεώνεται:

α) Να προσφέρει την αναγκαία βοήθεια και συμπαρά
σταση στους παθόντες

β) Να ειδοποιήσει την πλησιέστερη αστυνομική αρχή 
και να παραμείνει στον τόπο του ατυχήματος ως ότου 
φθάσει εκεί αστυνομικό όργανο.

γ) Να εμποδίσει οποιαδήποτε μεταβολή των αντικει
μενικών στοιχείων (μετακίνηση σχημάτων, εξαρτημάτων 
κ.ά.) στον τόπο του ατυχήματος, που θα μπορούσε να 
δυσχεράνει το έργο της Αστυνομίας. Αντίθετα, επιβάλ
λονται ενέργειες που αποβλέπουν στην αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας, αν έχει διακοπεί.
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Κρατήστε στη ζωή τους τραυματίες

Όμως ένα από τα βασικότερα προβλήματα που δη- 
μιουργείται σ’ ένα σοβαρό ατύχημα είναι οι τραυματίες 
και ειδικότερα οι πρώτες βοήθειες που πρέπει να τους 
παρασχεθούν, η μετακίνησή τους από τα επικίνδυνα ση
μεία, λόγω φωτιάς ή διέλευσης οχημάτων, η ψυχολογι
κή βοήθεια κ.λπ.

Το σοβαρό αυτό ρόλο τις περισσότερες φορές επω
μίζονται οι διερχόμενοι από το σημείο του ατυχήματος 
οδηγοί και οι οποίοι για να ανταποκριθούν σωστά χρειά
ζεται να έχουν γνώση του τι ακριβώς πρέπει να κάνουν.

Πολλοί από τους ανθρώπους που τραυματίστηκαν σε 
αυτοκινητικά δυστυχήματα θα είχαν γλυτώσει τις ζωή 
τους αν οι πρώτοι που έφθασαν κοντά τους για να προ
σφέρουν βοήθεια ήξεραν από πριν τ ι έπρεπε να κάνουν.

Σύμφωνα με τις γνώμες γιατρών, αλλά και ανδρών της 
Τροχαίας και του Τ.Ο.Τ.Α., οι περισσότεροι από τους 
τραυματίες που υποκύπτουν, έχουν ταλαιπωρηθεί και 
έχουν πάθει ακόμα μεγαλύτερη ζωημιά, από τους βια
στικούς, αλλά σχεδόν πάντα αδέξιους που έφτασαν 
πρώτοι στον τόπο του δυστυχήματος.

Παράλληλα, οι άνδρες της Τροχαίας έχουν να διηγη- 
θούν εκατοντάδες περιπτώσεις στις οποίες γίνονται αλυ
σιδωτά τρακαρίσυατα, όταν πάνω σ’ ένα αυτοκίνητο που 
έχει ήδη τρακάρει και στ’ αυτοκίνητα αυτών που στα
μάτησαν για βοήθεια ή περιέργεια, έρχονται και πέφτουν 
άλλοι, που δεν ειδοποιήθηκαν έγκαιρα.

Γι’ αυτό λοιπόν ένας οδηγός -  που μπορεί να είναι 
ένας οποιοσδήποτε από εμάς -  όταν φτάνει σε σημείο 
που έχει γ ίνει ατύχημα με τραυματίες, οι ενέργειες που 
πρέπει να κάνει με απόλυτη προτεραιότητα είναι:

α) Να προστατεύσει τον εαυτό του από τα άλλα αυ
τοκίνητα, β) να επαναφέρει την αναπνοή των θυμάτων, 
γ) να σταματήσει την αιμορραγία και δ) να μη μετακινή
σει κανέναν, αν δεν είναι απόλυτη ανάγκη.

Ανάβει, λοιπόν, τα φλας εκτάκτου ανάγκης στο αυ
τοκίνητό του και κάνει όπισθεν μέχρι να απομακρυνθεί 
λίγο και να τοποθετήσει έτσι το αυτοκίνητο, ώστε να δια- 
κρίνεται εύκολα απ’ αυτούς που έρχονται, χωρίς να 
μπλοκάρει το δρόμο, γιατί το ασθενοφόρο μπορεί να έρ
θει από εκείνη την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, στέλνει 
όποιον είναι μαζί του -  και μπορεί -  να βρει ένα τηλέ
φωνο και να ειδοποιήσει την αστυνομία και το Σταθμό 
Πρώτων Βοηθειών.

Κατόπιν σιγουρεύεται-ότι οι τραυματίες αναπνέουν 
κανονικά και ότι το στόμα και η μύτη δεν έχουν φραγεί. 
Για τους αναίσθητους τραυματίες είναι ανάγκη, σαν 
πρώτη βοήθεια να δοθεί το «φιλί της ζωής».

Όπως λένε όλοι οι γιατροί, το φιλί της ζωής είναι εύ
κολο. Χρειάζεται μόνο η απόφαση να βάλετε το στόμα 
σας στο στόμα του θύματος και να φυσήξετε. Πρέπει να 
ξέρετε ότι, χωρίς οξυγόνο, ο θάνατος ή κάποια σημαν
τική βλάβη στο εγκέφαλο, έρχεται μέσα σε τρία λεπτά.

Ο οδηγός -σωτήρας γέρνει το κεφάλι του θύματος 
προς τα πάνω, γ ια  ν’ ανοίξουν οι αναπνευστικοί οδοί, 
του κλείνει τη μύτη και φυσά με δύναμη μέσα στο στό
μα, οπότε το στήθος φουσκώνει, καθώς γεμίζει αέρα.

Δεν χρειάζεται μέτρημα, ή ειδικός ρυθμός στην ανα
πνοή. Οι πνεύμονες είναι ελαστικοί και ο αέρας βγαίνει 
μόλις αυτός που δίνει το «φιλί» τραβήξει το στόμα του 
για να αναπνεύσει και να ξαναφυσήξει, ενώ η μύτη μέ
νει πάντα κλεισμένη. Το «φιλί» συνεχίζεται μέχρι να ξα
ναρχίσει κανονικά η αναπνοή του θύματος.

Για περιπτώσεις αιμορραγίας τώρα, εάν δεν υπάρχουν 
γάζες ή λευκοπλάστης πιέζουμε σφιχτά την πληγή του 
θύματος μέχρις ότου σπεύσουν και άλλοι γ ια  βοήθεια.

Οι γιατροί συμβουλεύουν ότι οι τραυματίες δεν πρέ
πει να μετακινούνται από άσχετους, παρά μόνον αν 
υπάρχει κίνδυνος φωτιάς. Και τότε όμως, πρέπει να κρα- 
τάμε με τα δυο μας χέρια, ακίνητο το τράχηλό τους ή 
να τον τυλίγουμε με κάτι, σφιχτά, για να μη μετακινη
θεί κάποιος σπόνδυλος ή γ ια  να μη μετακινηθεί κάποιο 
σπασμένο κόκαλο και προκαλέσει εσωτερική αι
μορραγία.

Μετά τις πρώτες βοήθειες και τον έλεγχο της κατα- 
στάσεως, το μόνο που έχουν να κάνουν όσοι έσπευσαν 
για βοήθεια, είναι να βάλουν στην άκρη τα δικά τους αυ
τοκίνητα και να περιμένουν ήρεμοι τα ασθενοφόρα ή να 
φύγουν αφήνοντας μόνον εκείνους που μπορεί να χρη
σιμεύσουν ως μάρτυρες. Τα υπόλοιπα είναι δουλειά των 
νοσοκόμων και της Τροχαίας.

Σε περίπτωση όμως που το ατύχημα συνέβη μακριά 
από κατοικημένες περιοχές και είναι αδύνατο να καλέ- 
σουμε τις «Πρώτες Βοήθειες», η μεταφορά του τραυμα
τία πρέπει να γ ίνετα ι με κάποιο μεταφορικό μέσο που 
θα συναντήσουμε ή με πρόχειρα μέσα ή ακόμα και με 
τα χέρια.



ΓΗ

Φορείο μπορούμε να κατασκευάσουμε μόνοι μας, χρη
σιμοποιώντας τάβλες, κόντρα-πλακέ, στενούς κορμούς 
δέντρων, κουβέρτες, παλτό. Για παράδειγμα, χρησιμο
ποιώντας δύο λεπτά καδρόνια, μπορούμε να τα ενώσου
με μ’ ένα παλτό ή μία κουβέρτα. Αν το φορείο είναι σκλη
ρό, πρέπει πάνω του να βάλουμε οπωσδήποτε κάτι μα
λακό -  μια κουβέρτα, ρούχα, άχυρα.

ΞΑΠΛΩΜΕΝΟΙ μεταφέρονται οι τραυματίες με τραύ
ματα στο κεφάλι, με κακώσεις του κρανίου, της σπον
δυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού, με τραύματα 
της κοιλιάς, κατάγματα των οστών της λεκάνης και των 
κάτω άκρων.

Σε περίπτωση κατάγματος της σπονδυλικής στήλης, 
το φορείο πρέπει να είναι σκληρό. Αν το φορείο είναι 
μαλακό, τότε πάνω του πρέπει να τοποθετηθούν τάβλες 
ή κόντρα-πλακέ, ώστε να μην κρέμεται το σώμα του 
ασθενή και λυγίζει η σπονδυλική στήλη. Αν δε βρεθεί 
τίποτα που θα μπορούσε να τοποθετηθεί κάτω από την 
πλάτη του τραυματία, τότε αυτό πρέπει να μεταφερθεί 
στο φορείο μπρούμυτα.

Ο τραυματίας με κατάγματα των οστών της λεκάνης 
πρέπει να μεταφέρεται ξαπλωμένος επίσης, σε σκληρό 
φορείο, έχοντας κάτω από τα γόνατά του -  που είναι 
λυγισμένα ελαφρά -  ένα μαλακό κύλινδρο από ρούχα. 
Ταυτόχρονα τα πόδια του πρέπει να είναι σε ελαφριά 
διάσταση.

ΣΕ ΗΜΙΚΑΘΙΣΤΗ ΘΕΣΗ πρέπει να μεταφέρεται ο 
τραυματίας με τραύμα του θώρακα. Στην ίδια στάση θα 
μεταφερθεί και στην περίπτωση που απλώς υποψιαζό
μαστε κάκωση του θώρακα.

ΜΠΡΟΥΜΥΤΑ μεταφέρεται και ο τραυματίας που ε ί
ναι αναίσθητος. Στην περίπτωση αυτή, κάτω από το μέ
τωπό του και το στήθος του τοποθετούνται μαλακοί υφα
σμάτινοι κύλινδροι, που γίνονται πρόχειρα από ρούχα. 
Μπορεί επίσης να μεταφερθεί και ανάσκελα, αφού όμως 
προηγουμένως, γυρίσουμε το κεφάλι του στο πλάι, έτσι 
ώστε να μην κινδυνεύουν οι αναπνευστικοί οδοί σε πε
ρίπτωση αιμορραγίας ή εμετού.

Καθ’ οδόν πρέπει να προσέχουμε να μη μετακινηθεί 
ο νάρθηκας ή να μη λυθεί ο επίδεσμος. Στις ψυχρές επο
χές του χρόνου, ο τραυματίας πρέπει να σκεπάζεται με 
ζεστή κουβέρτα ή ζεστά ρούχα.

Μην ξεχνάτε ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ 
ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ. Αν το έδαφος, πάνω στο οποίο γίνετα ι η 
μεταφορά, είναι επίπεδο, τα πόδια του τραυματία πρέ
πει να βρίσκονται μπροστά. Αν πάλι είναι αναίσθητος, 
τότε μπροστά πρέπει να είναι το κεφάλι, γ ιατί έτσι μπο
ρούμε να παρακολουθούμε καλύτερα την κατάστασή 
του. Αυτοί που κρατάνε το φορείο δεν πρέπει να έχουν 
το ίδιο βήμα. Η μετακίνηση πρέπει να γίνεται προσεκτι
κά, με μικρά βήματα. Στις απότομες ανηφόρες και κα
τηφόρες πρέπει να προσέχουμε, ώστε το φορείο να έχει 
πάντα οριζόντια θέση. Έτσι στην ανηφόρα υψώνουμε 
το πίσω άκρο του φορείου, ενώ στην κατηφόρα το 
μπροστινό.

Σε μια τέτοια περίπτωση, οι λαβές του φορείου μπο
ρούν π.χ. να τοποθετηθούν στους ώμους του ενός από 
τους δύο τραυματιοφορείς.

Η μεταφορά του τραυματία γίνεται πιο εύκολη αν χρη
σιμοποιήσουμε λουριά (ζωστήρες, σχοινιά κ.λπ.). Με τον 
τρόπο αυτό μειώνεται το βάρος που πέφτει στα χέρια. 
Γι’ αυτό το σκοπό φτιάχνουμε με λουριά μια θηλιά, που 
να έχει το σχήμα «8». Το μήκος τη θηλιάς πρέπει να ε ί
ναι ίσο με το ανάστημα του τραυματιοφορέα ή με το μή
κος των τεντωμένων του χεριών στην έκταση. Ο τραυ
ματιοφορέας φοράει τη θηλιά, έτσι ώστε ο σταυρός να 
είναι στη πλάτη του και τα δύο άκρα της να κρέμονται 
από τα πλάγια, στο ύψος των παλαμών του. Τα άκρα της 
θηλιάς δένονται στις χειρολαβές του φορείου.

Αν ο παθών έχει τραύμα στην άρθρωση του γόνατου, 
της κνήμης ή του άκρου ποδός, μπορεί να μεταφερθεί 
στα χέρια. Αν, όμως, έχει κάταγμα του μηριαίου οστού, 
πρέπει οπωσδήποτε να διακομιστεί πάνω σε φορείο.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δεύτερος τραυματιο
φορέας, τότε μπορείτε να σύρετε τον τραυματία, αφού 
προηγουμένως τον τοποθετήσετε πάνω σ’ ένα κομμάτι 
καραβόπανο ή σε μια κουβέρτα. Φυικά μπορείτε ακόμα 
να τον μεταφέρετε στα χέρια σας, στην πλάτη σας ή 
στους ώμους σας.

Σημ.: Στοιχεία πάρθηκαν από το περιοδικό «ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΓΊΑ».
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Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ

ΑΝΗΛΙΚΩΝ *
Του Τάκη Σαλκ 'ιτσογλου 

Δ ικη γόρ ο υ  - Επ ιμελητή  Δ ικα σ τηρ ίω ν Ανηλίκω ν

I. Αντικείμενο της παρούσης ανακοίνωσης είναι ο 
ρόλος και η συμβολή της Εισαγγελίας και κατ’ επέκτα- 
σιν των διωκτικών αρχών στην πρόληψη της εγκλημα
τικότητας των ανηλίκων. Ένας ρόλος που εκ πρώτης 
όψεως έρχεται σε αντίθεση με την παραδεδεγμένη και 
τρόπον τινά παραδοσιακή εικόνα που έχουμε όλοι μας 
για τον Εισαγγελέα και την Αστυνομία, αφού για τους 
περισσότερους οι υπηρεσίες αυτές ταυτίζονται με την 
δίωξη, δηλαδή την καταστολή του εγκλήματος. Και 
αφορμή για την ανακοίνωση είναι το γεγονός ότι τα 
Αστυνομικά όργανα και ο Εισαγγελέας είναι οι πρώτοι 
που έρχονται σε επαφή με τον νεαρό παραβάτη του 
νόμου.

Πραγματικά η επαφή αυτή είναι νομίζουμε μία πολύ 
σημαντική στιγμή της ζωής του νεαρού παραβάτη που 
μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες στην μετέπειτα εξ
έλιξή του. Πιστεύουμε πως αυτή η πρώτη επαφή των 
ανηλίκων με τη δικαιοσύνη και την Αστυνομία αποτελεί 
την ιδεωδέστερη στιγμή για την άσκηση ειδικής πρό
ληψης. Δεν χρειάζεται να τονίσουμε ότι ο ανήλικος 
παραβάτης που για πρώτη φορά οδηγείται μπροστά 
στην Αστυνομία ή τον Εισαγγελέα είνα ι αδύνατο να 
μην νοιώθει δέος και ανησυχία για την τύχη που τον 
περιμένει. Άπειρος και άμαθος όπως είνα ι από δικο
νομίες, δικαιώματα κατηγορουμένου, προθεσμίες 
απολογίας κλπ. έχει συνήθως την εντύπωση ότι η κύ
ρωση για την πράξη του θα είναι άμεση και βαρειά. 
Έ τσ ι όταν φεύγει σε λίγο με ένα σημείωμα για τον 
ορισμό της ρητής δικασίμου ή όταν δεν δίνεται καν 
δικαστική συνέχεια στην παράβασή του, η μόνη εντύ
πωση που μένει είναι η στάση που ετήρησαν απέναντι 
του τα συγκεκριμένα άτομα που ασχολήθηκαν μαζί του 
δηλαδή ο Δ ιοικητής του Αστυν. Τμήματος, ή ο Αξιωμα
τικός Υπηρεσίας ή και ο ίδ ιος ο Εισαγγελέας. Είναι εξ 
άλλου πασίδηλο γεγονός ότι τα πρόσωπα αυτά, που 
επιλαμβάνονται υπηρεσιακά με την περίπτωση του 
ανηλίκου, σχεδόν ποτέ δεν αρκούνται στην τυπική 
διεκπεραίωση της γραφικής και μόνον εργασίας που 
συνιστά την άσκηση της ποινικής δίωξης. Το θέμα του 
νεαρού παραβάτη που βρίσκεται για πρώτη φορά στη 
θέση του κατηγορουμένου είναι φυσικό να δ ιεγείρει 
μερικές φορές αισθήματα πατρικά και συμβουλευτικά 
στον αστυνομικό ή τον Εισαγγελέα, που συγκινημένος 
και ο ίδιος από την περίπτωση, απασχολείται πέραν 
των υπηρεσιακών του καθηκόντων με τον ανήλικο και 
εξαντλεί την επιχειρηματολογία του για να απευθύνει 
μερικές παραινέσεις και συμβουλές. Βέβαια πολλές 
φορές αυτές οι παραινέσεις συνοδεύονται στα αστυ
νομικά τμήματα από συμπεριφορά το λιγότερο άκομψη

και αντιπαιδαγωγική. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις 
όπου γ ίνοντα ι με τρόπο συμβουλευτικό, έτσι που πολ
λές φορές βρίσκουν γόνιμο έδαφος και επηρεάζουν 
βαθειά τον ανήλικο αφήνοντας ανεξίτηλες ίσως εντυ
πώσεις σ’ αυτόν.

Οι νόμιμες αναμενόμενες ενέργειες τόσο του 
αστυνομικού οργάνου που συλλαμβάνει τον ανήλικο 
όσο και του Εισαγγελέα που ασκεί την ποινική δίωξη 
και συντάσσει το κατηγορητήριο και αποφασίζει την 
προσωρινή κράτησή του ή όχι, ορίζει ρητή δικάσιμο 
κλπ., ενώ εξαντλούν την τυπική υποχρέωσή τους, δεν 
είναι πάντα οι μόνες ενέργειες που γ ίνοντα ι στην πρα
γματικότητα. Τα διωκτικά όργανα και ο Εισαγγελέας 
είναι όπως είπαμε ανθρωπίνως αδύνατον να μη συγκι- 
νηθούν από το θέαμα του νεαρού ανηλίκου παραβάτη 
που είναι το σύμπτωμα μιας σειράς ολόκληρης εγκλη- 
ματογόνων παραγόντων, κοινωνικών, οικογενειακών, 
και υποκειμενικών.

Η τυπική υποχρέωση του Εισαγγελέα είναι, ως γνω
στόν καθιερωμένη από το άρθρο 43 Κ.Ποιν.Δ. σύμφωνα 
με το οποίο είναι υποχρεωμένος να ασκήσει την ποι
νική δίωξη και δεν δικαιούται να αρνηθεί τούτο παρά 
μόνον όταν η αναφορά ή η μήνυση είναι προφανώς 
αβάσιμος ε ίτε  κατά Νόμον ε ίτε  κατ’ ουσίαν. Στις περι
πτώσεις αυτές θέτε ι την μήνυση ή την αναφορά στο 
αρχείο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 43 παρ. 1 
αρ. 2 του Κωδ. Ποιν. Δικονομίας.

II. Έτσι λοιπόν οι περιπτώσεις που μας ενδιαφέ
ρουν και στις οποίες παρέχεται ευρύ πεδίο για άσκηση 
πρόληψης από την Εισαγγελία είναι οι εξής:

1) Η μήνυση ή η αναφορά είναι προφανώς αβάσιμες 
σύμφωνα με τα όσα παραπάνω αναφέρθησαν. Ο Εισαγ
γελέας θέτει την μήνυση στο Αρχείο ενδιαφέρεται 
όμως στην πράξη για τον ανήλικο γ ιατί διαπιστώνει ότι 
είναι ηθικά εγκαταλελειμμένος, τελ ε ί σε ηθικό κίνδυνο 
κλπ. Ενδιαφέρεται λοιπόν για την τύχη του ανηλίκου 
ανεξάρτητα από ποινική δίωξη και ε ίτε  τον συμβου
λεύει και κάνει τις  ανάλογες συστάσεις στην οικογέ- 
νειά του, ε ίτε  στις σοβαρώτερες περιπτώσεις προωθεί 
τον ανήλικο για κοινωνική αποκατάσταση μέσω των 
εταιριών Προστασίας ανηλίκων, των διαφόρων Κοινω
νικών Υπηρεσιών ή της Υπηρεσίας Επιμελητών, όταν 
διαπιστώνει ότι, ανεξάρτητα από την βασιμότητα της 
μηνύσεως ή της αναφοράς, ο ανήλικος έχει ανάγκη 
βοήθειας και συμπαραστάσεως. Πρώτον ζητούμενον 
λοιπόν που ανακύπτει εδώ είναι η συνεργασία και ο 
συντονισμός των Εισαγγελικών ενεργειών με τις υπό
λοιπες αυτές Υπηρεσίες. Στο θέμα αυτό θα επανέλ
θουμε.
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2) Στις περιπτώσεις που ο Εισαγγελέας κινεί την 
ποινική δίωξη και παραπέμπει στο Δικαστήριο Ανηλί
κων τον νεαρό παραβάτη είναι δυνατόν να διαπιστώσει 
επείγοντα και άμεσα προβλήματα του ανηλίκου, τα 
οποία είναι βέβαιον ότι δεν θα αρχίσουν να λύνονται 
προτού ληφθείαπόφαση από το Δικαστήριο για την 
αναμορφωτική μεταχείρισή του. Είναι γνωστό όμως ότι 
μεταξύ ασκήσεως της ποινικής δίωξης και εκδόσεως 
της αποφάσεως του δικαστηρίου ανηλίκων μεσολαβεί 
διάστημα που φθάνει από ένα μήνα στις ταχύτερες και 
πιο ασήμαντες παραβάσεις μέχρι τα δύο ή τρία και 
τέσσερα ακόμα χρόνια. Καθόλο το διάστημα αυτό όχι 
μόνον ο ανήλικος παραμένει ανεπίβλεπτος και αβοή
θητος αλλά είναι επίσης δυνατόν να χειροτερεύσει σε 
μεγάλο βαθμό η κατάστασή του, εκτός του ότι και το 
αναμορφωτικό μέτρο που τίθετα ι με τόση καθυστέ
ρηση έχει πλέον αμφίβολη απόδοση.

3) Μία άλλη και μάλιστα σοβαρότατη ευκαιρία για 
την άσκηση πρόληψης από τον Εισαγγελέα είναι η νέα 
εικόνα που παρουσιάζουν πλέον οι Εισαγγελίες ανηλί
κων μετά τον Ν. 1329/83. Όπως είναι γνωστό ο νόμος 
αυτός, που αναμόρφωσε το οικογενειακό δίκαιο, 
έδωσε νέες αρμοδιότητες στον Εισαγγελέα που μπο
ρεί να παρίσταται στα αστικά δικαστήρια και να ζητά 
την αφαίρεση της γονικής μέριμνας και επιμέλειας από 
ακατάλληλους γονείς κλπ. αναγορεύοντας έτσ ι τον 
Εισαγγελέα σε φύλακα και προστάτη της παιδικής ηλι
κίας. Τούτο είχε σαν συνέπεια να κατακλύζονται οι 
Εισαγγελίες και ιδιαίτερα η Εισαγγελία Ανηλίκων Αθη-

Οι παρενέσεις και συμβουλές συχνά επηρεάζουν βα
θιά τον ανήλικο αφήνοντάς του ανεξίτηλες εντυ
πώσεις.
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νών από πληθώρα αιτήσεων και παραπόνων για την 
αντιμετώπιση περιστατικών ανηλίκων που ε ίτε κινδυ
νεύουν οι ίδ ιο ι ε ίτε  έχουν αντικοινωνική συμπεριφορά. 
Παρουσιάσθηκε λοιπόν ένα νέο στάδιο για τα εισαγγε- 
λικά καθήκοντα και μία εξα ιρετικά ενδιαφέρουσα 
προοπτική για την μέσω της Εισαγγελίας ανακάλυψη 
σοβαρών περιπτώσεων ανηλίκων που έχουν ανάγκη 
προληπτικής παρέμβασης και που επιβάλλουν τον 
συντονισμό με άλλες Υπηρεσίες για την επιτυχέστερη 
αντιμετώπισή τους.

4) Πολλές φορές οι Εισαγγελίες και τα Αστυνομικά 
Τμήματα σε περιπτώσεις αδικημάτων όπου, θύματα εί
ναι ανήλικοι (π.χ. αδικήματα κατά των ηθών, έκθεση 
κλπ.) αντιμετωπίζουν το θέαμα ανηλίκων που ενώ τυ 
πικά είναι θύματα, όμως έχουν και αυτοί ανάγκη ανα
μορφωτικής παρέμβασης, τελούν σε ηθικό κίνδυνο 
κλπ. Επιτακτική λοιπόν είναι η ανάγκη να ασκηθεί πρό
ληψη και σε αυτές τις περιπτώσεις.

5) Τέλος υπάρχει και μία άλλη κατηγορία αδικημά
των ανηλίκων που δεν φθάνουν στα ακροατήρια των 
δικαστηρίων ανηλίκων που η καθημερινή πρακτική των 
Εισαγγελιών και ιδιαίτερα των Αστυνομικών Τμημάτων 
αντιμετωπίζει δίνοντας λύσεις που υπαγορεύονται 
από επιείκεια ή πνεύμα συμβιβαστικό και προστατευ
τικό. Πρόκειται για τις περιπτώσεις εκείνες που αν και 
υπάρχει αδίκημα ποινικώς διωκτέο και μάλιστα πολλές 
φορές αυτεπαγγέλτως οι διωκτικές αρχές από λόγους 
ανθρωπισμού, επιείκειας κλπ. προτιμούν να μη κινή
σουν την ποινική δίωξη και τούτο νομίζουμε πως πρέ
πει να συμβαίνει περισσότερο όταν ο παραβάτης είναι 
ανήλικος και η πράξη είναι όχι τόσο σοβαρή, σύμφωνα 
με τα κριτήρια του διωκτικού οργάνου. Η κρίση αυτή 
του διωκτικού οργάνου επηρεάζεται από αρκετούς 
παράγοντες, όπως η μικρή βαρύτητα του αδικήματος, η 
καλή οικογενειακή και ατομική εικόνα που δ ίνει ο ανή
λικος, η ικανοποίηση του παθόντος και η μη επιμονή 
του να δοθεί συνέχεια στα δικαστήρια και φυσικά το 
γεγονός ότι ο ανήλικος απασχολεί για πρώτη φορά τις 
αστυνομικές αρχές και δεν αποτελεί μέλος ομάδας

Η πρώτη επαφή των ανηλίκων με την Αστυνομία απο
τελεί την ιδεοδέστερη στιγμή για την άσκηση ειδικής 
πρόληψης.

ανηλίκων (σπείρας). Ό λα  αυτά αν και δεν είναι τόσο 
σύμφωνα με το Νόμο συμβαίνουν καθημερινά και δεν 
θα ήταν σωστό να τα αγνοήσουμε, αφού αφ’ ενός μεν 
συνιστούν έναν ακόμη παράγοντα αποκλΐσεως μεταξύ 
δήλης και αδήλου εγκληματικότητας αφ’ ετέρου δε σε 
αρκετές περιπτώσεις αναγράφονται στα βιβλία συμ
βάντων των αστυνομικών τμημάτων.

Σύμφωνα με την εργασία των GIRAULT και MALEV- 
SKA - PEYRE μια πρόχειρη έρευνα έδειξε ότι στο Πα
ρίσι τα δύο τρ ίτα  των περιπτώσεων ανηλίκων που 
προσάγονται στα αστυνομικά τμήματα μπαίνουν στο 
αρχείο. Οι παράγοντες που συντελούν στην αποφυγή 
της ποινικοποίησης παραβάσεων τελουμένων από 
ανηλίκους είναι εκτός από την μικρή βαρύτητα της 
πράξεως και την ικανοποίηση του θύματος ή την επι
θυμία του να μη δοθεί συνέχεια δικαστική και οι εξής:

-  Η καλή εικόνα που τυχόν δ ίνει ο ανήλικος και η 
ο ικογένειά του.

-  Η προσωπικότητα του διωκτικού οργάνου (αυ
στηρός ή επιεικής).

-  Ο φόρτος εργασίας των δικαστηρίων και των εισ
αγγελιών που φυσικό είναι να επηρεάζει το έργο της 
δίωξης, ιδίως όταν γνωρίζει ότι θα καθυστερήσει 
υπέρμετρα η εκδίκαση της υπόθεσης.

-  Τέλος και οι προσωπικές γνωριμίες και σχέσεις, 
ιδίως στα χωριά και τις  μικρές κωμοπόλεις συντελούν 
στην αποφυγή της δικαστικής συνέχειας πολλών 
παραβάσεων.

Νομίζουμε ότι στις περισσότερες από τις περιπτώ
σεις αυτές κανένας δεν θα μπορούσε να κατηγορήσει 
τις  διωκτικές αρχές για την πρακτική τους αυτή (εκτός 
βέβαια αν υπερβαίνουν τα κοινώς παραδεκτά όρια) 
σήμερα μάλιστα που ένα ισχυρό ρεύμα αποποινικο
ποίησης δ ιατρέχει το νεώτερο ποινικό δίκαιο. Βέβαια η 
απόφαση της ποινικοποίησης ή όχι μιας παράβασης

35



ανηλίκου δεν γ ίνετα ι μετά από ολοκληρωμένη έρευνα 
της προσωπικότητας του νεαρού παραβάτη και είναι 
έτσι αντίθετη με την βασική αρχή του ποινικού δικαίου 
ανηλίκων, σύμφωνα με την οποία η προσωπικότητα του 
δράστου και όχι η βαρύτητα της πράξεως είναι αυτή 
που λαμβάνεται υπ’ όψη. Η καθημερινή πρακτική όμως 
αυτή είναι μία πραγματικότητα που πρέπει να την λά
βουμε σοβαρά υπ’ όψη μας και αφού δεν μπορούμε να 
την καταργήσουμε καλόν είναι να την συστηματο
ποιήσουμε και να της δώσουμε τουλάχιστον μερικές 
αρχές ενέργειας, που θα βοηθήσουν την εγκληματο- 
προληπτική πολιτική μας.

Ill) Για να αξιοποιηθεί λοιπόν καλύτερα η συγκυρία 
αυτής της κρίσιμης στιγμής (που συμπίπτει με την έν
αρξη της ποινικής δίωξης με τη φυσιολογική δεκτικό
τητα που έχει ο ανήλικος για άσκηση αναμορφωτικού 
έργου από την ίδια την στιγμή της προσαγωγής του 
στις διωκτικές Αρχές, νομίζουμε ότι θα έπρεπε να θε
σμοθετηθεί η λήψη προσωρινών αναμορφωτικών μέ
τρων προληπτικού χαρακτήρος από το στάδιο της 
προδικασίας. Η άσκηση προληπτικά του μέτρου της 
επιμέλειας θα είχε τις εξής κατά την γνώμη μας αγαθές 
συνέπειες:

α) Το αναμορφωτικό έργο θα αρχίζει αμέσως, χωρίς 
την απώλεια πολυτίμου χρόνου. Θα γ ίνετα ι λοιπόν έτσι 
εκμετάλευση του χρονικού διαστήματος από την τέ 
λεση της πράξεως μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, η 
αναμορφωτική παρέμβαση θα αρχίζει σε μικρότερη 
ηλικία οπότε ο ανήλικος είναι περισσότερο ευάγωγος 
και θα αποφεύγεται κατά το δυνατόν χειροτέρευση 
της διαγωγής του ανηλίκου μέχρι την ημέρα της δίκης.

β) Θα γίνετα ι καλύτερη διάγνωση της προσωπικό
τητας του ανηλίκου γιατί η κοινωνική έρευνα δεν θα 
διενεργείτα ι τις  τελευτα ίες μέρες προ της δίκης αλλά 
θα παρακολουθείται ο ανήλικος καθ’ όλο το διάστημα 
της προδικασίας. Η πληρέστερη αυτή κοινωνική 
έρευνα θα βοηθά φυσικά και στην ορθότερη λήψη του 
τελικού αναμορφωτικού μέτρου.

γ) Με την δυνατότητα λήψης προσωρινών αναμορ
φωτικών μέτρων προληπτικού χαρακτήρος από την 
προδικασία θα αποσυμφορηθεί ο φόρτος των υποθέ
σεων που θα φθάνουν στα ακροατήρια, αν μάλιστα 
θεσμοθετηθεί η λήψη μέτρων ήπιας μορφής από τον 
Δικαστή ανηλίκων ευθύς με την προσαγωγή του ανηλί
κου, χωρίς την χρονοβόρα προδικασία και χωρίς καν να 
φθάνει η υπόθεση στο ακροατήριο όταν πρόκειται βέ
βαια για παραβάσεις μικράς σημασίας, όπως ακριβώς 
γ ίνετα ι και στη Γαλλία.

δ) Με τον τρόπο αυτό και αφού θα αποσυμφορη- 
θούν τα πινάκια των Δικαστηρίων Ανηλίκων από τις 
παραβάσεις μικράς σημασίας τα Δικαστήρια αυτά θα 
ασχολούνται ενδελεχέστερα με τις σοβαρές περιπτώ- 
σεις. Ετσι θα ξεκαθαρίσει και στην Ελλάδα η εικόνα της 
στατιστικής της εγκληματικότητας των ανηλίκων, στην 
οποία συμμετέχουν σήμερα κητά ποσοστό 65% οι 
παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

ε) Τέλος θα περιορισθεί το φαινόμενο που παρατη- 
ρεΐτα ι σήμερα να οδηγούνται στο Δικαστήριο Ανηλί
κων έφηβοι 17 και 18 ετών για πράξεις που ετέλεσαν

προ δ ιετίας και τρ ιετίας, όταν άλλη τελείως ήταν η 
προσωπικότητά τους, και αφού βεβαίως έχει χαθεί 
τόσο πολύτιμος χρόνος αναμορφωτικής παρέμβασης.

IV) Σαν συμπέρασμα μπορούμε να πούμε πως θεω
ρούμε σαν την καταλληλότερη στιγμή για την έναρξη 
της αναμορφωτικής παρέμβασης, (μιας παρέμβασης 
που έχει σαφώς προληπτικό χαρακτήρα), την χρονική 
στιγμή της συλλήψεως του ανηλίκου από το αστυνο
μικό όργανο και της προσαγωγής του στον Εισαγγε
λέα. Η μικρή αλλά έντονη αυτή χρονική στιγμή, κατά 
την οποία ο ανήλικος έρχεται σε πρώτη επαφή με τις 
διωκτικές αρχές, και κατά την οποία το πρόβλημά του 
εμφανίζεται στην πιο κρίσιμη στιγμή και η συμπτωμα
τολογία του ίδιου και της οικογένειας του βρίσκεται σε 
έξαρση είναι η καλύτερη στιγμή τόσο για τη διάγνωση 
της προσωπικότητάς του όσο και για την έναρξη της 
αναμορφωτικής παρέμβασης με στόχο πάντοτε την 
ειδική πρόληψη. Και για την αξιοποίηση αυτής της 
συγκυρίας νομίζουμε ότι οι Εισαγγελίες είναι οι καταλ
ληλότερες υπηρεσίες, καταλλήλως βέβαια στελεχω
μένες.

Τούτο δ ιότι τόσον οι Εισαγγελείς όσον και τα όρ
γανα της Αστυνομίας έχουν όπως είπαμε το προνόμιο 
αυτοί να έρχονται πρώτοι σε επαφή με τον νεαρό 
παραβάτη του Ποινικού Νόμου. Έ τσ ι αυτοί είναι εκε ί
νοι που δέχονται την εικόνα του ανηλίκου «ζεστή» την 
ώρη που τον προσάγουν για να του απαγγελθεί κατη
γορία, ή την στιγμή που έχει παρουσιασθεί μαζί με τον 
κατήγορο και μηνυτή ή που συνοδεύεται από τους 
διαμαρτυρόμενους γονείς του που επιμένουν να 
καταθέσουν μήνυση εναντίον του. Ο Εισαγγελέας και 
η Αστυνομία έχουν το προνόμιο να βλέπουν το ανήλικο 
ακριβώς την ώρα της «κρίσης», οπότε τα προβλήματα 
του ανηλίκου και της οικογένειας του βρίσκονται σε 
όλη τους την ένταση και προβάλλουν ανάγλυφα κάι 
ζωντανά.

Αλλά για να αξιοποιηθε\ το διάστημα της προδικα
σίας στην προσπάθεια για την επανεκπαίδευση και έν
ταξη του ανηλίκου χρειάζονται νομίζουμε τα εξής:

1) Νομοθετική ρύθμιση της δυνατότητας του Δικα- 
σττ ή του Εισαγγελέα για λήψη αναμορφωτικών μέ
τρων από την ίδια την στιγμή της άσκησης της ποινικής 
δίωξης.

2) Στελέχωση των Εισαγγελιών με υπηρεσίες επι
μελητών ανηλίκων για την υποβοήθηση του Εισαγγε- 
λέως στο έργο του αυτό.

3) Συνεργασία και συντονισμός των παραλλήλων 
Κοινωνικών και Δικαστικών υπηρεσιών που ασχολούν
ται με το παιδί, σε μόνιμα καθορισμένη βάση (π.χ. με 
μηνιαίες συναντήσεις όπου θα γ ίνετα ι από κοινού 
αντιμετώπιση των σοβαρών περιστατικών). Έ τσ ι θα 
παύσει το φαινόμενο να ασχολούνται πολλές υπηρε
σίες με τα ίδια περιστατικά, με τα γνωστά σε όλους μας 
προβλήματα.

Το άρθρο αυτό αποτελεί εισήγηση του συντάκτη στο Ελλη- 
νογαλλικό Συμπόσιο για την Εγκληματικότητα των Ανηλί
κων που έγινε τον περασμένο Οκτώβριο στο Γαλλικό Ινστι
τούτο Αθήνας.
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ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
ΚΑΙ Ο ΑΡΧΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ

Του αρχιμανδρίτη
__________________Τιμοθέου Κιλίφη___________________

Το δίκαιο σαν έρευνα και σαν πράξη απασχόλησε 
και απασχολεί συνέχεια τον άνθρωπο. Eivat θέμα πο
λύπτυχο και πολυπρισματικό. Γύρω απ’ αυτό θα πλα- 
νιώνται και θα «πλανιόνται» πολλές θέσεις και απόψεις, 
άλλοτε θετικές και άλλοτε αρνητικές.

Από τον πρωτόγονο άνθρωπο ως τον καλλιεργημέ
νο, όλοι θέλουν κάποια δίκαιη μεταχείριση και τάξη 
στην ζωή τους.

Δίκαιο, όμως, με την έννοια των γραπτών νόμων και

κανόνων παρουσιάζεται αρκετά μεταγενέστερα.
Στην αρχή η ζωή ρυθμίζονταν κατ’ «έθιμο». Το «έθι

μο? το «έθος», ε ίχε και έχε ι ακόμη θέση άγραφου 
νόμου.

Το συστηματικό γραπτό δίκαιο οργανώθηκε στη Ρώ
μη. Το λεγόμενο «Ρωμαϊκό Δίκαιο».

Μ ερικοί ρωτούν, πως δεν διαμορφώθηκε, όπως οι 
άλλοι μεγάλοι θεσμοί, στην Ελλάδα; Η απάντηση ε ί
ναι απλή. Γιατί, απλούστατα, η ελληνική πολιτεία ή-
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ταν ολόκληρη ένα Δίκαιο και αποσκοπούσε πάντα στο 
δίκαιο, όπως λέε ι και ο Ιταλός Καθηγητής Umberto 
Cerroni, στο βιβλίο του: «Ο Μάρξ και το Σύγχρονο 
Δίκαιο».

Και όπως, πολύ εύστοχα, σημειώνει και ο διάσημος 
Γερμανός παιδαγωγός Werner Jaeger στην εισαγωγή 
του περισπούδαστου έργου του «Παιδεία» (Μετάφρα
ση Γ. Βερροίου), «Ό λο ι οι λαοί έφτιαξαν νόμους, αλ
λά οι έλληνες ανεζήτησαν το «νόμο», που διέπει τα 
πράγματα. Έ τσ ι εξηγε ίτα ι πως η έννοια του Δικαίου 
γεμ ίζε ι τα έργα των Ελλήνων, από τον Ησίοδο μέχρι 
τον Αριστοτέλη.

Στη συνείδηση του αρχαίου Έ λληνα η δικαιοσύνη 
δεν ήταν κάτι αποσπασματικό και ανθρώπινο δημιούρ
γημα, αλλά ε ίχε καθολικό χαρακτήρα και θεία προέ
λευση. Γ ι’ αυτό υπήρχε και η Θεά Θέμις, που ήταν 
επιφορτισμένη γ ια  τη διατήρηση της τάξης, όχι μόνο 
μεταξύ των ανθρώπων, αλλά και των Θεών. Ή ταν, δη
λαδή, παραπάνω από τους άλλους Θεούς.

Από τη Θέμιδα και το Δία προήλθε η Θεά Δίκη, που 
φρουρούσε το Δίκαιον.

Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέε ι ο Πλάτωνας 
στον «Πρωταγόρα» του. Ό τα ν  ρωτήθηκε από τον Ερ
μή ο Πατέρας των Θεών, ο Δίας, αν έπρεπε να μοιρά
σει το χάρισμα του δικαίου, όπως και τ ’ άλλα 
χαρίσματα της τέχνης, μόνο σε ορισμένους ανθρώ
πους, κατά τάξεις  και κατηγορίες, ο Δίας απάντησε 
στον Ερμή ως εξής:

«Το χάρισμα του δικαίου, όπως και της «αιδωσύνης» 
(ντροπής) να τα δώσεις σε όλους τους ανθρώπους, α
νεξαιρέτως, γ ια τί πόλεις χωρίς αυτά τα χαρίσματα δεν 
στέκονται ποτέ».

(Εδώ φαίνετα ι και πάλι η ο ικουμενικότητα του αρ
χαίου ελληνισμού, που ενδιαφ έρετα ι να δοθεί το χά
ρισμα του δικαίου σε κάθε άνθρωπο).

Έτσι, η πόλη, στην αρχαία Ελλάδα, προϋπόθετε ως 
ΓΕΝΙΚΗ βάση της το δίκαιο και μάλιστα με προέλευ
ση θεία. Γ Γ αυτό δεν έφτιαξαν ο ι Έ λληνες συστημα
τικό κλάδο δικαίου.

Σε άλλο σημείο του ίδιου βιβλίου ο Πλάτωνας λέει, 
ότι όποιος είναι δίκα ιος μοιάζει του Θεού.

Γενικά, ο Πλάτωνας θεωρεί τη δικαιοσύνη ότι βρί
σκεται στις θείες ιδέες, γ ι ’ αυτό και έχε ι μεταφυσικό 
χαρακτήρα. Μεταξύ δε των αρετών η δικαιοσύνη κα
τέχε ι την πρώτη θέση. Το ίδιο, περίπου, π ιστεύει γ ι ’ 
αυτήν και ο Αριστοτέλης.

Η Στωική Φιλοσοφία, επίσης, πίστευε, ότι η δικα ιο
σύνη έχει κοινή φύση με τους Θεούς και γενικότερα, 
ολόκληρος ο αρχαίος ελληνισμός έδ ιδε θείες δια- 
στσεις στο Δίκαιον, το οποίο και ενέπνεε και διεπότι- 
ζε όλη την πνευματική και υλική δημιουργία.

Έ τσ ι εξηγείτα ι, πώς και ο Πρύτανις των Σοφών, ο 
μέγας Σωκράτης, ακόμη και αδικούμενος, δέχετα ι το 
θάνατο σαν εντολή της θείας Δίκης, υποτασσόμενος 
στους νόμους της πόλης, παρότι οι φ ίλτατο ι μαθητές 
του τον απέτρεπαν απ’ αυτόν.

Το Δίκαιο, όπως προείπα, ήταν απαύγασμα του ό
λου, όπως και οι θεσμοί της αρχαίας Ελλάδας και όχι 
μια επινόηση ενός συστήματος και οργάνου,όπως ε ί
ναι το σημερινό «δίκαιο».

Η ζωή, εσωτερική, δημόσια και ιδιωτική, πολιτική, 
στρατιωτική, οικονομική, φιλοσοφική, επιστημονική, 
τεχνική... στην αρχαία Ελλάδα ήταν όλη ενιαία και φυ
σική απόρροια του δικαίου, της αρετής, της ελευθε
ρίας. Το Δίκαιο εμπεριείχετο στην παιδεία, στη τέχνη, 
στην πολιτική, στη φιλοσοφία, στην επιστήμη, στη θρη

σκεία, στην οικονομία, σε όλα. Γ Γ αυτό δεν υπήρχε α
νάγκη να κατασκευαστεί ειδικός τομέας δικαίου, όπως 
στη Ρώμη, που εστερείτο  από τη «φύση» της τέτο ιας 
παιδείας (Η παιδεία της Ρώμης, όπως είπαμε, ήταν εξ 
αντιγραφής της ελληνικής παιδείας, αλλά πολλές φο
ρές κακής αντιγραφής, γ ια τ ί δεν ήταν δικό της απαύ
γασμα. Ή ταν κολλητό... Ενώ της Ελλάδας ήταν το 
φυσικό της).

Αυτό φαίνεται και από τις περίφημες νομοθεσίες της 
αρχαίας Αθήνας, που θέσπισαν οι μεγάλοι νομοθέτες 
Δράκων, Σόλων και Κλεισθένης, που στη βάση τους 
στηρίζονταν στην καθολική συνείδηση της «εκκλησίας 
του Δήμου», δηλαδή στο λαό, στο σύνολο. (Φαινόμε
νο μοναδικό σ’ όλο τον αρχαίο κόσμο).

Και ας το ξαναπούμε, γ ια τί είναι βαρυσήμαντο: Ο αρ
χαίος ελληνισμός έβλεπε τον άνθρωπο συνολικά και 
όχι αποσπασματικά, όπως η Ρώμη και ο σύγχρονος πο
λιτισμός. Αυτό πρέπει να το τονίζουμε συνέχεια, γ ια 
τί είναι η θανατηφόρα ασθένειά μας και πρέπει να την 
αντιμετωπίσουμε επειγόντως.

Η ιδ ια ίτερη οργάνωση δικαίου είναι, βέβαια, αναγ
καία στο σημερινό αποσπασματικό, διχαστικό και αν
τιφατικό κόσμο. Ο σημερινός κόσμος ζεί κομματιαστά, 
γ ι ’ αυτό και έχε ι ανάγκη πολλών νόμων, που νέμουν, 
μοιράζουν (νόμος = νομή, μοίρασμα) τα πράγματα. Γ Γ 
αυτό και διασπάται η ζωή μας. «Νομικοποιείται».

Η νομικοποίηση, η διάσπαση αυτή, έχει ως αποτέ
λεσμα ο ένας κλάδος «δικαίου» ν ’ αδ ικεί τον άλλο. Ο 
εργάτης αμείβετα ι με μισθό πείνας «κατά νόμο», ενώ 
ο εργοδότης του πλουτίζει σε βάρος του εργάτη επί
σης «κατά νόμο». Ακόμα και επί του θεωρητικού πε
δίου, το νομικό δίκαιο (όρα δίκαιο ΚΑΝΤ) είναι 
αντιφατικό και ο ένας κλάδος αντιφάσκει στον άλλο.

Για την αντιφατικότητα των κλάδων του νομικού δ ι
καίου, καθώς και γ ια  τα προβλήματα που αντιμετωπί
ζει στην εφαρμογή του, μας μιλάνε ενδεικτικά τα έργα 
των Κ. Marx. Μ. Weber, Η. Kelsen. G. Gurvitch, Β. Leoni, 
Umb. Cerroni, G. Della Volpe, L. Coletti, Geric, D. 
Pasini, R. Jhcring, L. Cumplowitcz, L. Duguit, G. 
Radbruch, Gentile. Μελετώντας τα έργα αυτών των 
κριτικών, στο τέλος σχηματίζεις τη γνώμη, ότι δίκαιο 
δεν υπάρχει...

Εάν υπήρχε βαθειά, οντολογική, υπαρξιακή καλλιέρ
γεια, δεν θα είχαμε ανάγκη από νόμους δικαίου, γ ια  
να μας επιβάλλουν τη δικαιοσύνη,το σεβασμό στη ζωή, 
στην περιουσία, στην ελευθερ ία κλπ. του άλλου. Ό 
που ο άνθρωπος ζεί με εσωτερικό ήθος κι έχει ιεραρ
χήσει τη ζωή όλη, τότε αυτόματα, εκφράζεται και 
εξωτερικά με ήθος. Δεν χρειάζετα ι βία, αστυνόμευση, 
εξαναγκασμούς, υποδείξεις, νόμους, γ ια  να ζήσει 
σωστά.

Η εσωτερική καλλιέργεια  έχει ως καρπό φυσικό το 
δίκαιο.

Οι ανθρώπινοι νόμοι μπήκαν αναγκαστικά στη ζωή 
μας, λόγω των αδυναμιών μας. Ό σο περισσότερο καλ
λ ιεργε ίτα ι ο άνθρωπος, δηλαδή όσο περισσότερο με
ταμορφώνεται θεία, τόσο πιο λ ίγο ι νόμοι χρειάζονται. 
Ο άνθρωπος πλέον, όχι από φόβο ή ιδ ιο τελές συμφέ
ρον, αλλά από σεβασμό προς τ ις  ηθικές αρχές, πρέ
πει ν ’ απέχει αδικιών και «αμαρτημάτων». Ωραία το 
εκφράζει αυτό στο 41ο απόσπασμά του ο Δημόκριτος: 
«μη διά φόβον (ή αμοιβήν), αλλά διά το δέον, απέχε- 
σθαι αμαρτημάτων».

Η δικαιοσύνη είνα ι η αλήθεια εν ενεργεία  λέε ι ο 
Ντισραέλι.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ZTONjff’KOZMO
Ταξιδεύοντας  
στην Ευρώπη 
των 12

ΟΤΑΝ ταξιδεύετε σε μια ξένη χώρα 
μπορεί να βρεθείτε σε δύσκολη θέση: 
να χάσετε το πορτοφόλι σας, να χα
λάσει το αυτοκίνητό σας, να αισθαν
θείτε αδιάθετοι... Παρακάτω σας δί
νουμε τους αριθμούς της αστυνομίας 
των Πρώτων βοηθειών από κάθε 
κράτος-μέλος της ευρωπαϊκής κοι
νότητας.

ΒΕΛΓΙΟ: (Β) Αστυνομία 906, Πρώτες 
Βοήθειες: 900, Οδική Βοήθεια: (02) 
2332211 (Ts-WH)-(02) 7365959
(RacbKabH03) 252627 
ΓΑΛΛΙΑ: (F) Αστυνομία και Οδική 
Βοήθεια: 17 Πρώτες Βοήθειες: 15 
ΓΕΡΜΑΝΙΑ: (D) Αστυνομία και Πρώ
τες Βοήθειες: 110, Οδική Βοήθεια: 
19201
ΔΑΝΙΑ: (DK). Αστυνομία και Πρώτες 
Βοήθειες: 000, Οδική Βοήθεια: (01) 
14222 (Falck).
ΙΡΛΑΝΔΙΑ: (IRL) Αστυνομία και Πρώ
τες Βοήθειες: 999 
Οδική Βοήθεια (01) 779481 
ΙΣΠΑΝΙΑ: (Ε) Αστυνομία, 091, Πρώτες 
Βοήθειες: (91) 7421213. Οδική Βοήθεια 
(91) 7421213/4412222 (D. G. Trafico). 
ΙΤΑΛΙΑ: (I) Αστυνομία: 113, Πρώτες 
Βοήθειες και Οδική Βοήθεια: 116 
ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ: (NL) Αστυνομία: Χά
γη: (070), 222222, Άμστερνταμ: (020) 
222222, Ρότερνταμ (010) 4141414. Πρώ
τες Βοήθειες: Χάγη (070) 222111, Ά μ 
στερνταμ (020) 5555555, Ρότερνταμ 
(010) 4333300.
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (L): Αστυνομία 
και Πρώτες Βοήθειες: 012, Οδική Βοή
θεια: 311031 (Automobile Club de Lux). 
ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Gb): Αστυνο
μία και Πρώτες Βοήθειες 999, Οδική 
Βοήθεια (01) 9547373 (ΑΑΗ01) 6813611 
(Rac).
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Ρ): Αστυνομία: (01) 
366141, (01) 372131, Πρώτες Βοήθειες: 
SOS 115, (01) 617777 (Πορτογαλικός 
Σταυρός). Οδική Βοήθεια: Λισαβώνα 
(01) 736121 - Πόρτο (02) 316732.

Πίθηκοι και... 
οδική ασφάλεια!

Μιά ενδιαφέρουσα εκστρατεία υ
πέρ της ασφαλούς οδήγησης, ξεκ ί
νησε πρόσφατα στη Γαλλία, με 
σκοπό την αποτροπή των τροχαίων 
ατυχημάτων κατά τις  μετακινήσεις 
των θερινών διακοπών. Για το σκο
πό αυτό, το τηλεοπτικό δίκτυο «Αν- 
τέν  2» επ ισ τρ ά τευ σ ε  τους... 
πιθήκους!

Έτσι, με μια σαφώς ειρωνική δ ιά
θεση, ο χιμπατζής Τζάκι και η πιθη- 
κίνα Φ ίλις με τ ις  φορεσιές του 
αστυνομικού, του πυροσβέστη, του 
μηχανικού αυτοκινήτων, ζητούν από 
τους Γ άλλους να είναι πιο προσεκτι
κοί με τους τέσσερις τροχούς τους.

Ως εκπρόσωπος της Τροχαίας, ο 
Τζάκι φωνάζει: «Οχι αλκοόλ, μην 
τρέχετε, φοράτε τη ζώνη σας». Σ’ 
ένα δεύτερο μήνυμα, η «πυροσβεστί- 
να» Φίλις εξηγεί πόσο πρέπει να γ ε 

μίζουμε το ρεζερβουάρ μας.
Σ’ ένα τρ ίτο, δ ίνε ι οδηγίες γ ια  τη 

συντήρηση του αυτοκινήτου και το 
απαραίτητο σέρβις πριν από κάθε 
ταξίδι.

Να μερικές από τ ις  συμβουλές 
τους: Προσοχή στις φραγμένες κυ
ψέλες του ψυγείου, στα βρώμικα φ ίλ
τρα αέρα, στα παλιά λάστιχα, στα 
αμορτισέρ, στις βαλβίδες και την α- 
βανς, στην μπαταρία. Και το κυριό- 
τερο, ρυθμίστε τα φώτα, ελέγξτε 
νερό και λάδια. Ακόμη και με τον 
καύσωνα ασχολούνται οι φ ίλο ι μας, 
προτείνοντας την τοποθέτηση αιρ
κοντίσιον στο αυτοκίνητο και συμ- 
βουλεύοντάς μας ν ” αφήνουμε ανοι
χ τά  δύο δ ά χ τυ λα  τα  τζά μ ια  
προκειμένου να αερ ίζετα ι το αυτο
κίνητο όταν είνα ι παρκαρισμένο.
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Σωτήρια Απαγωγή μέσα απο την 
Κόλαση

Κυριολεκτικά μέσα από την Κόλα
ση δύο αστυφύλακες έσωσαν δύο παι

διά όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρι
σμα της Ν.Σμύρνης. Οι αστυφύλακες 
Κ.Τάτσιος και Γ.Κέραμός θέτοντας σε 
κίνδυνο τη δική τους ζωή έσωσαν τη 
2χρονη Ευτυχία και τον 3χρονο Στέ
λιο που είχαν παγιδευτεί στο μπαλκόνι 
του σπιτιού τους και φώναζαν απε
γνωσμένα βοήθεια. Τελικά η περιπέ
τεια των παιδιών με την επέμβαση των 
δυο αστυφυλάκων είχε αίσιο τέλος 
προς μεγάλη χαρά όλων των παρευ- 
ρισκομένων.- Η φωτογραφία επιβε
βαιώνει του λόγου το αληθές.

Η ομάδα βόλλεϋ της ΕΛ.ΑΣ 
στους Ελληνόφωνους της Απούλια (Νότια Ιταλία)

Ανταποδίδοντας τη φιλοξενία παι
διών από τις ελληνόφωνες περιοχές 
της Κάτω Ιταλίας, στις παιδικές κατα
σκηνώσεις της Ελληνικής Αστυνο
μίας, ο δήμαρχος του Κοριλιάνο της 
Απούλια κ. Βιτσέντζο Μπράη προσκά- 
λεσε την ομάδα πετόσφαιρας (βόλ
λεϋ, της ΕΛ.ΑΣ για να δώσει φιλικό 
αγώνα με την αντίστοιχη ομάδα της 
πόλης Γαλατίνα.

Η ελληνική αποστολή κατά τη διάρ
κεια της τετραήμερης παραμονής της 
στην περιοχή έγινε δεκτή, φιλοξενή
θηκε και ξεναγήθηκε από τις τοπικές 
αρχές και τον ίδιο τον δήμαρχο του

Κοριλιάνο.
Ο φιλικό αγώνας πραγματοποιήθη

κε στο κλειστό γυμναστήριο της Γα- 
λατίνα και οι 5.000 θεατές καταχειρο
κρότησαν την νικήτρια ομάδα της 
ΕΛ.ΑΣ (με 3 - 1  σετ). Η παρουσία της, 
το αγωνιστικό πνεύμα των μελών της 
και η συμπεριφορά τους γενικά, απέ
σπασαν τα ευμενή σχόλια όχι μόνο 
των ελληνοφώνων κατοίκων αλλά και 
των Ιταλών της περιοχής. Μετά το τέ
λος της συνάντησης δόθηκαν ανα
μνηστικά δώρα, αντιπροσωπευτικά 
της χώρας αλλά και της αστυνομίας.

Η τύχη ήταν ...στρογγυλή

Κυριακή απόγευμα επισκέφθηκε η 
τύχη τον 32χρονο υπαστυνόμο Γιώρ- 
γο Κορφοξυλιώτη στην υπηρεσία 
του, στο Κέντρο της Άμεσης Δρά
σης, όπου υπηρετεί σαν διαβιβαστής. 
Οι εκπλήξεις που σημειώθηκαν 
στους ποδοσφαιρικούς αγώνες της 
ημέρας και επηρέασαν την εξέλιξη 
των δελτίων Προ-Πο δεν ενόχλησαν 
καθόλου το δικό του απλό δελτίο 
που στοίχισε 400 δραχμές όλο κι 
όλο. Μ’ αυτό έπιασε 13άρι και κέρδι
σε είκοσι εκατομμύρια δραχμές. Με 
χαρά μικρού παιδιού πανηγύρισε το 
γεγονός μόλις το έμαθε, λίγο μετά 
τη λήξη των αγωνων και αργότερα 
ευχαριστούσε όσους συναδέλφους 
του του έδιναν ευχές γ ια  την τύχη 
που είχε, ε ίτε από κοντά είτε... μέσω 
ασυρμάτου.

Όπως ομολόγησε έπαιζε τρεις με 
τέσσερις χιλιάδες δραχμές Π ρο-πο 
κάθε εβδομάδα με σκοπό να κερδί
σει. Το απλό δελτίο το σημειώνει 
πάντα, έτσ ι στην τύχη, χωρίς να το 
αλλάζει. Δεν έχει σκεφθεί ακόμα τι 
θα τα κάνει τα χρήματα, αν θα πάρει 
ένα σπίτι που χρειάζεται ή κάτι άλ
λο. Πάντως παραδέχεται ότι και του 
ίδιου και της γυναίκας του Μαρίας 
τους έφυγε ένα άγχος. Η Πανωραία, 
είνα ι η 3χρονη μικρούλα που συμ
πληρώνει την ευτυχία του ζευγαριού 
(η γυναίκα του υπηρετεί και εκείνη 
στην αστυνομία).

Αυτό που σίγουρα γνωρίζει είναι 
ότι δεν σκοπεύει να φύγει από την 
αστυνομία στην οποία υπηρετεί από 
19 χρονών. Κια αυτό γιατί θεωρεί κοι
νωνικό έργο την υπηρεσία που προ
σφέρει. Πιστός στο καθήκον και στη 
βάρδειά του, την επομένη φρόντισε 
να γιορτάσει με τους συναδέλφους 
του την εύνοια της τύχης.
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Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 
Δεκεμβρίου 1988, σε αίθουσα κεντρι
κού ξενοδοχείου της Αθήνας, το 3ο 
Τακτικό Συνέδριο της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Πολιτικού Προσωπι
κού του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης.

Τις εργασίες του χαιρέτισαν ο γεν. 
γραμματέας της ΑΔΕΔΥ κ. Ηλίας 
Βρετάκος και εκπρόσωποι Σωμα
τείων του χώρου.

Απευθυνόμενος προς τους συνέ
δρους από πλευράς του ανώτατου 
συνδικαλιστικού δημοσιοϋπαλληλι
κού οργάνου, ο κ. Βρετάκος αναφέρ
θηκε στα προβλήματα που αντιμετω
πίζει στο σύνολό του ο δημοσιοϋπαλ
ληλικός τομέας καθώς και σε επί 
μέρους προβλήματα μερικών κατη
γοριών εργαζομένων. Στη συνέχεια 
συνόψισε τα όσα έγιναν στο κοντινό 
παρελθόν για τη λύση προβλημάτων 
που εκκρεμούσαν καθώς και γ ια  τις 
προοπτικές που δίνει η ΑΔΕΔΥ για 
την επίλυση όσων θεμάτων εκκρε- 
μούν ακόμα. Τέλος, επανέλαβε, κατα- 
λήγοντας, την ανάγκη για συνεχή και 
αδιάρρηκτη συσπείρωση όλων των 
εργαζομένων στα πρωτοβάθμια, δευ
τεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα 
και στο τριτοβάθμιο, την ΑΔΕΔΥ. Μό
νο με την ενότητα και την πάλη του 
συνδικαλιστικού κινήματος μπορεί 
να προχωρήσει οποιαδήποτε προ
σπάθεια, τόνισε ο κ. Βρετάκος.

Μετά και τους χαιρετισμούς των 
υπόλοιπων εκπροσώπων οι εργασίες 
του συνεδρίου συνεχίστηκαν με τα 
κυρίως θέματα της ημερήσιας διάτα
ξης που αφορούσαν:
• Τον Διοικητικό και Οικονομικό Απο
λογισμό του απερχόμενου Δ ιοικητι
κού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας 
και την έκθεση της Εξελεκτικής Επι
τροπής.

Το 3ο Τακτικό Συνέδριο
της Ομοσπονδίας Πολιτικού 

Προσωπικού

• Τον προσδιορισμό στόχων και προ
σπαθειών για την επίλυση των προ
βλημάτων που υπάρχουν στο χώρο 
του Υ.Δ.Τ. και γενικότερα στο δημο
σιοϋπαλληλικό χώρο.
• Την έγκριση του απολογισμού και
• Την εκλογή νέων οργάνων (Δ.Σ. και 
Ε.Ε. της Ομοσπονδίας και αντιπρο
σώπων για το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ).

Ο απολογισμός αναπτύχθηκε από 
τον πρόεδρο του απερχόμενου Δ.Σ. 
του οργάνου και στη συνέχεια έγιναν 
ερωτήσεις και τοποθετήσεις των συ
νέδρων για τα θέματα που αφορού
σε αυτός καθώς και γ ια  τους γενικό
τερους μελλοντικούς στόχους. Μετά 
το τέλος των τοποθετήσεων δευτε- 
ρολόγησε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
και έγ ινε ψηφοφορία γ ια  την έγκρ ι
ση ή μη του απολογισμού. Ομόφωνα 
αποδεκτός, πέρασε ο απολογισμός, 
διοικητικός και οικονομικός.

Με την έγκριση ψηφίσματος έκλει
σε και ο κύκλος του συνεδρίου που 
αφορούσε τα θέματα, τις  αποφάσεις 
και τον προβληματισμό.

Ακολούθησαν οι εκλογικές δ ιαδι
κασίες γ ια  την ανάδειξη νέου Δ.Σ., 
Ε.Ε. και αντιπροσώπων γ ια  την 
ΑΔΕΔΥ.

Στο συνέδριο συμμετείχαν 42 συ
νολικά σύνεδροι, εκλεγμένοι από τα 
πρωτοβάθμια σωματεία - συλλόγους 
που ανήκουν στη δύναμη της Ομο
σπονδίας. Συγκεκριμένα και ανα
λυτικά:
• Σύλλογος Αθήνας - Ανατ. και Δυτ. 
Αττικής 20 σύνεδροι οι: Σπαής, Μαν- 
τέλας, Βίλλια, Κονταράτος, Τζουμά- 
κας, Ντινοπούλου, Μισύρης, Μπακά- 
ρας, Σαββίδομ, Ρήγα Χρ., Χειμώνας, 
Ρήγα Αγγ., Μπουτσικάκης, Τσιάρας, 
Παπαδάκη, Λόγιος, Στυλιανέσης, Πα- 
παγιαννόπουλος, Τσίτουρας και Σώ- 
κα Αικ.

• Σύλλογος Πειραιά 2 σύνεδροι οι: 
Φουλάκης, Αϊβαλιώτης.
• Σύλλογος Νοτιοδυτικής Ελλάδας 
(Αχαία, Αιτ/νία, Ηλεία) 2 σύνεδροι οι: 
Κίτσος και Δελδήμος.
• Σ ύλλο γος  Β όρειας Ελλάδας 
(Θεσ/νίκη, Ημαθία, Πιερία, Σέρρες, 
Πέλλα, Κιλκίς, Καβάλα) 3 σύνεδροι 
οι: Πασχαλίδης, Καγκελίδης, Μήλιου.
• Σύλλογος Θεσσαλίας (όλοι οι νο
μοί") 1 σύνεδρος ο: Γαλιός Γ.
• Σύλλογος Κρήτης (όλοι οι νομοί") 1 
σύνεδρος ο: Νοτάκης Κ.
• Σύλλογος Εργατοτεχνιτών 1 σύνε
δρος ο: Γιαννόπουλος Θ.
• Σύλλογος Ηπείρου (όλοι οι νουοί) 
1 σύνεδρος ο: Καραπάνος Κ.

Συμμετείχαν ακόμη τα μέλη του 
Δ.Σ. (απερχόμενο) της Ομοσπονδίας 
οι εξής 11 σύνεδροι: Μαλακάτας, 
Τριανταφυλλόπουλος, Καλλιντέρης, 
Κολοβός, Παναγοπούλου, Τσιρώνης, 
Δερμιτζάκης, Παπούλιας, Μαγκλάρα, 
Καρανικολής, Τσαλής.

Το νέο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 
όπως αναδείχθηκε από τις αρχαιρε
σίες είναι το ακόλουθο, μετά τη συγ
κρότησή του και σε σώμα: 
πρόεδρος:Βαγ. Μαλακάτας 
αντιπρόεδρος: Κ. Παπούλιας 
γραμματέας: Αρ. Σπαής 
οργανωτικός γραμματέας: Π. Καλ- 
λιντέρης
ταμίας: Κ. Κονταράτος 
δημόσιες σχέσεις: Γρ. Τσαλής 
μέλη: Γ. Κολοβός, Μ. Πασχαλίδης, Κ. 
Νοτάκης, Μ. Μπουτσικάκης, Κ. 
Μπακάρας

Για την Εξελεκτική Επιτροπή (Ε.Ε.) 
εκλέχθηκαν οι: Τριανταφυλλόπου· 
λος Γ., Παναγοπούλου Αν., Αϊβαλιώ- 
της Φ.

Γ ια το Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ αντι
πρόσωποι θα είναι οι: Μαλακάτας, 
Σπαής.
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Ο θ ε ό ς  τη ς  Ια τρ ικ ή ς ,  ο Α σ κ λ η π ιό ς  ε ίχ ε  δ ύ ο  θ υ γ α τ έ ρ ε ς  που  

το ν  β ο η θ ο ύ σ α ν ε ·  τη ν  Υ γ ε ία  και τ η ν  Π α ν ά κ ε ια .  Η  π ρώ τη φ ρ ό ν 
τ ιζ ε  γ ια  τ η ν  π ρ ό λ η ψ η  τ η ς  α ρ ρ ώ σ τ ια ς , ε ν ώ  η δ ε ύ τ ε ρ η  γ ια  τα  

θ ε ρ α π ε υ τ ικ ά  γ ια τρ ο σ ό φ ια .  Κι ο θ ε ό ς  β έ β α ια  ή τ α ν  λ ο γ ικ ό  να  

α γ α π ά ε ι  π ε ρ ισ σ ό τε ρ ο  τη ν  Υγεία .. .

Η  π ρ ό λ η ψ η  λ ο ιπ ό ν  και ό χ ι  η θ ε ρ α π ε ία  ή τ α ν  ο π ρ ω τεύ ω ν  

σ τ ό χ ο ς  τη ς  Ια τρ ικ ή ς  από τη ν  α ρ χ α ιό τη τα .  Η  π ρ ό λ η ψ η  ό μω ς  

ε ίν α ι  σ τ ε ν ή  σ υ ν ά ρ τη σ η  τ η ς  ε ν η μ έ ρ ω σ η ς .  Για το  λ ό γ ο  α υ τό  η 

ε ν η μ έ ρ ω σ η  τη ς  μ έ λ λ ο υ σ α ς  μ η τ έ ρ α ς  α π ο κ τά  ιδ ια ίτ ε ρ η  σ η μ α 
σία. /Ας δ ο ύ μ ε  τι σ υ ν ισ τά  το  Υ π ο υ ρ γ ε ίο  Υ γε ία ς ,  Π ρ ό ν ο ια ς  και 
Κ οινω ν ικώ ν  Α σ φ α λ ίσ ε ω ν :

Εγκυμοσύνη και γέννα
Τι πρέπει να ξέρουν οι μέλλουσες μητέρες.

Μια ώριμη και υπεύθυνη μέλ- 
λουσα μητέρα πρέπει να είναι καλά 
πληροφορημένη για τις ευθύνες της 
απέναντι στο παιδί που θα φέρει στο 
κόσμο. Πρέπει, πρώτα απ' όλα, να 
επισκεφτεί το μαιευτήρα από τον 
οποίο θα πληροφορηθεί έγκαιρα για 
το τ ι είναι επικίνδυνο και τ ι ακίνδυνο 
για την εγκυμοσύνη της, ποιες ια
τρ ικές φροντίδες χρειάζονται ώστε 
να διασφαλίζεται η ομαλή εξέλιξη 
της εγκυμοσύνης.

Κάθε έγκυος γυναίκα πρέπει «να 
δείχνει την αγάπη της στο παιδί της 
πολύ πριν γεννηθεί» με το να ακο
λουθεί προσεκτικά τις  οδηγίες του 
γιατρού. Σε κάθε άλλη περίπτωση 
υπάρχει κίνδυνος σοβαρών επιπλο
κών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Είναι επικίνδυνη η εξέταση από το 
κόλπο στην αρχή της εγκυμοσύνης;

Η εντύπωση που επικρατεί στον 
κόσμο, ότι μια τέτο ια  εξέταση είναι 
επικίνδυνη για την ομαλή εξέλιξη 
της εγκυμοσύνης είνα ι πέρα για 
πέρα λαθεμένη.

Αντίθετα μάλιστα, η παράλειψή 
της συνδέετα ι με σοβαρά προβλή
ματα, που είναι δυνατό να προκύ- 
ψουν αργότερα, στην εξέλιξη της 
εγκυμοσύνης ή του τοκετού.

Έχω πείρα από τις προηγούμενες 
μου εγκυμοσύνες. Μπορώ να απο
φασίσω μόνη μου για το αν και πότε 
θα πάω για ιατρική εξέταση;

Η απάντηση είνα ι κατηγορηματικά 
όχι. Ακόμη και η πιο ομαλή εγκυμο
σύνη πρέπει να βρίσκεται κάτω από

τακτική ιατρική παρακολούθηση, 
που αρχίζει με τη πρώτη υποψία για 
την ύπαρξή της. Άλλω στε η εγκυ
μοσύνη είναι μια δυναμικά μεταβαλ
λόμενη περίοδος της ζωής μιας γυ
ναίκας, που μπορεί σε κάθε στιγμή 
να ανατρέψει τα δεδομένα και μάλι
στα με μεγάλη ταχύτητα, που γ ίνε
τα ι ακόμα μεγαλύτερη, όσο προ- 
χωρά προς το τέρμα της.

Κάθε πότε πρέπει να επισκέπτομαι 
το μαιευτήρα;

Στις περιπτώσεις που η εγκυμο
σύνη εξελίσσεται ομαλά η ιατρική 
παρακολούθηση πρέπει να γ ίνετα ι 
κάθε μήνα στο πρώτο εξάμηνο, κάθε 
15 μέρες τους επόμενους δύο μήνες 
και κάθε εβδομάδα στο τελευτα ίο  
μήνα.

Ό τα ν  όμως η εγκυμοσύνη παρου
σιάζει μια επιπλοκή, η παρακολού
θησή της πρέπει να γ ίνετα ι πολύ πιο

συχνά. Ακόμα πολλές φορές χρειά
ζετα ι η συνεργασία του μαιευτήρα, 
με γιατρούς άλλων ειδικοτήτων, 
ανάλογα με τα ειδικά προβλήματα 
που υπάρχουν.

Ποιες είναι οι διατροφικές ανάγκες 
στη διάρκεια της εγκυμοσύνης; 
Πόσο βάρος επιτρέπεται να πάρω;

Οι διατροφικές ανάγκες, όσον 
αφορά την ποσότητα της τροφής, 
δεν αυξάνονται στην εγκυμοσύνη 
και είναι πολύ λαθεμένη η αντίληψη 
που επικρατεί, ό τι η έγκυος πρέπει 
«να τρώει για δύο». Απλά και μόνο η 
διατροφή πρέπει να είναι ποιοτικά 
σωστή δηλαδή να περιέχει όλα τα 
είδη των θρεπτικών ουσιών (λευκώ
ματα, λίπη, υδατάνθρακες, βιταμί
νες, ιχνοστοιχεία κ.τ.λ.). Η σωστή 
διατροφή της μητέρας στην διάρ
κεια της εγκυμοσύνης είναι απαραί
τητη για τη σωστή ανάπτυξη του εμ-
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βρύου και τη γέννηση ενός φυσιο
λογικού μωρού.

Τα συστατικά που χρειάζεται το 
έμβρυο για ν ’ αναπτυχθεί τα παίρνει 
αποκλειστικά από την μητέρα του 
μέσω του πλακούντα. Αν η διατροφή 
της μητέρας δεν είναι σωστή, θα 
διαταραχθεί η λεπτή ισορροπία 
μεταξύ μητέρας και εμβρύου και θα 
προκαλέσει στη συνέχεια καθυστέ
ρηση της ενδομήτριος ανάπτυξης 
του εμβρύου ή ακόμα και πρόωρο 
τοκετό  σε περίπτωση βαρειάς υπο- 
θρεψίας της μητέρας.

Έ χει διαπιστωθεί ότι με την ελ- 
λειπή διατροφή, δεν αναπτύσσεται 
φυσιολογικά ο εγκέφαλος στην 
περίπτωση προώρων νεογνών, με 
αποτέλεσμα στη συνέχεια να πα
ρουσιάζονται ανωμαλίες στην ψυ
χοκινητική τους εξέλιξη.
Επίσης η κακή διατροφή της εγκύου 
ελλατώνει την αντίσταση του οργα
νισμού και προδιαθέτει σε σοβαρές 
λοιμώξεις.

Η μέχρι σήμερα επικρατούσα 
άποψη ότι το έμβρυο είναι ένα 
παράσιτο που μπορεί να διατηρήσει 
την ανάπτυξή του σε περιόδους κα
κής διατροφής της μητέρας έχει 
αποδειχθεί με τις τελευτα ίες  έρευ
νες λανθασμένη. Το έμβρυο χρειά
ζεται μια συγκεκριμένη ποσότητα 
θρεπτικών συστατικών για να δ ιατη
ρήσει την κανονική του ανάπτυξη.

Όμως σωστή διατροφή δεν ση
μαίνει υπερτροφία, που μπορεί να 
οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση του βά
ρους της εγκύου.

Σε μία φυσιολογική εγκυμοσύνη 
το βάρος που επιτρέπεται να πάρει η 
έγκυος δεν πρέπει να ξεπερνά συν
ήθως τα 12 κιλά. Η επιπρόσθετη χο
ρήγηση σιδήρου, βιταμινών ή ασβέ- 
στιου γ ίνετα ι μόνο μετά από συνεν
νόηση με το μαιευτήρα.

Το κάπνισμα και τα οινοπνευμα
τώδη ποτά βλάπτουν το μωρό μου 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Μία έγκυος που καπνίζει, ε ίνα ι σαν 
να υποχρεώνει το έμβρυο να καπνί
ζει κ ι’ αυτό. Τα παιδιά των μητέρων 
που καπνίζουν γεννιούντα ι με μι
κρότερο βάρος. Σήμερα θεωρεί
τα ι πιθανό, ότι το κάπνισμα μπορεί 
να προκαλέσει κ ι’ άλλες βλάβες στο 
έμβρυο και ότι μπορεί να επηρεάσει 
τη μετέπειτα πνευματική εξέλιξη 
του παιδιού.

Ο αλκοολισμός είνα ι καταστρε

πτικός για το έμβρυο, γ ιατί μπορεί 
να επηρεάσει τη διάπλασή του. Μια 
λογική χρήση οινοπνεύματος (π.χ. 
ένα ποτήρι κρασί ή μπύρα) δεν είναι 
επικίνδυνη.

Πρέπει να αποφεύγω τα φάρμακα 
και τα εμβόλια στην εγκυμοσύνη;

Γενικά πρέπει να ακολουθιέται η 
αρχή, ότι τα φάρμακα πρέπει να 
αποφεύγονται στην εγκυμοσύνη, 
γ ιατί τα πιο πολλά περνάνε στο έμ
βρυο και μπορεί να το βλάψουν. 
Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι στους 
πρώτους μήνες της εγκυμοσύνης. 
Μερικά όμως απ’ αυτά, πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο ύστερα από 
υπόδειξη του γιατρού, γ ιατί μπορεί 
να είναι πολύ χρήσιμα.

Το ίδιο ισχύει και στην περίοδο 
του θηλασμού. Υπάρχουν φάρμακα 
χρήσιμα και ακίνδυνα αλλά και φάρ
μακα επικίνδυνα. ΓΓ αυτό όταν είναι 
ανάγκη να πάρετε κάποιο φάρμακο, 
όταν θηλάζετε συμβουλευτείτε τον 
παιδίατρο.

Τα εμβόλια που απαγορεύεται να 
γίνουν στη διάρκεια της εγκυμοσύ
νης είναι: της ερυθράς, της ιλαράς, 
της πολιομυελίτιδας, της γρίππης, 
του κίτρινου πυρετού, της παρωτί

τιδας, της λύσσας, το αντιφυματικό, 
το αντιδ ιφθεριτικό και ο δαμαλι
σμός.

Πότε είναι η εγκυμοσύνη αυξημέ
νου κινδύνου; Μπορεί να αντιμετω
πιστεί αποτελεσματικά;

Σε ορισμένες περιπτώσεις η εγ
κυμοσύνη εμφανίζει αυξημένο κίν
δυνο νοσηρότητας ή θνησιμότητας 
της μητέρας και του εμβρύου, σε 
σχέση με το συνηθισμένο κίνδυνο 
που υπάρχει στη φυσιολογική εγκυ
μοσύνη.

Οι πιο συχνές είναι:
1. Η συνύπαρξη της εγκυμοσύνης 

με σοβαρές παθήσεις, όπως είναι ο 
διαβήτης, η υπέρταση, η αναιμία, οι 
παθήσεις των νεφρών, της καρδιάς 
κ.λ.π.

2. Η εγκυμοσύνη σε καπνίστριες, 
τοξικομανείς και αλκοολικές.

3. Η εγκυμοσύνη σε γυναίκες με 
ανθυγιεινά επαγγέλματα.

4. Η εγκυμοσύνη σε ανύπαντρες 
γυναίκες.

5. Η εγκυμοσύνη σε γυναίκες ηλι
κίας κάτω από τα 19 και πάνω από τα 
35 χρόνια.

6. Η πολύδυμη εγκυμοσύνη.
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7. Η εγκυμοσύνη σε γυναίκες που 
έκαναν πολλές εκτρώσεις ή έπαθαν 
πολλές αποβολές ή είχαν μακρο
χρόνια στείρωση.

8. Η εγκυμοσύνη στην οποία δια
πιστώνεται η ύπαρξη ασυμβατότη- 
τας μητέρας -  εμβρύου στο παρά
γοντα Rhesus.
9. Η εγκυμοσύνη που επιπλέκεται με 
διάφορα λοιμώδη νοσήματα ή άλλες 
φλεγμονές.

10. Κάθε εγκυμοσύνη που επιπλέ- 
κεται με αιμορραγία από τα γεννη- 
τικά όργανα.

Κάθε εγκυμοσύνη αυξημένου κιν
δύνου, μπορεί να αντιμετωπιστεί με 
μεγάλη επιτυχία, αν υπάρξει σωστή 
παρακολούθηση και κατάλληλη 
αντιμετώπιση, ώστε να εξασφαλι
στεί η ομαλή εξέλιξή της.

Ποια μέσα χρησιμοποιούνται για 
τη παρακολούθηση του εμβρύου, 
μέσα στη μήτρα;

Τα σύγχρονα μέσα είναι:
α. Η υπερηχογραφία. Με τη βοή

θεια των υπερήχων μπορούμε να 
διαπιστώσουμε αν το έμβρυο μεγα
λώνει και ωριμάζει κανονικά.

β. Η αμνιοπαρακέντηση. Η λήψη 
και η εξέταση μικρής ποσότητας 
αμνιακού υγρού (μέσα στο οποίο 
«κολυμπάει» το έμβρυο στην κοιλιά 
της μητέρας του) βοηθάει στη διά
γνωση διαφόρων παθήσεων του εμ
βρύου και στην εκτίμηση της ωριμό- 
τητητάς του.

γ. Η καρδιογραφία. Μ’ αυτή ο 
μαιευτήρας πληροφορείται αν το 
έμβρυο μέσα στην κοιλιά της μητέ
ρας του, παίρνει το οξυγόνο που 
χρειάζεται.

δ. Οι προσδιορισμοί διαφόρων ορ
μονών στο αίμα ή και στα ούρα της 
εγκύου γυναίκας. Με τους προσδιο
ρισμούς αυτούς πληροφορούμαστε 
για τη κατάσταση του εμβρύου και 
την καλή λειτουργία του πλακούντα.

Ό λα  τα παραπάνω μέσα υπάρχουν 
σήμερα στο τόπο μας στα μεγάλα 
Νοσοκομεία, όπου υπάρχει και εξει- 
δικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Εάν έχω εγκυμοσύνη αυξημένου 
κινδύνου, μπορώ να γεννήσω οπου
δήποτε;

Βεβαίως όχι. Πρέπει να γεννήσετε 
σε ένα καλά οργανωμένο μαιευτικό 
κέντρο, όπου υπάρχουν όλες οι

προϋποθέσεις για εντατική παρακο
λούθηση του τοκετού και που συν
δυάζονται με μονάδα εντατικής νο
σηλείας για την αντιμετώπιση του 
νεογνού.

Πολλές φορές επιβάλλεται η εισ
αγωγή τής εγκύου γυναίκας στα με
γάλα μαιευτικά κέντρα, αρκετό 
καιρό πριν από το τέρμα της κύησης, 
ώστε να είναι δυνατή η συνεχής 
παρακολούθηση του εμβρύου και η 
έγκαιρη επιλογή του καταλληλότε
ρου χρόνου για τη πρόκληση τοκε
τού.

Ο κίνδυνος να γεννηθεί ένα παιδί 
με συγγενή ανωμαλία είναι μεγάλος; 
Από τι εξαρτάται;

Σε κάθε 1.000 παιδιά που γεν
νιούνται τα 60 παρουσιάζουν μια κά
ποια συγγενή ανωμαλία. Εάν όμως 
υπάρχουν στην ο ικογένεια άτομα με 
αρρώστια κληρονομική (π.χ. μεσο
γειακή αναιμία), τότε ο κίνδυνος για 
το παιδί που θα γεννηθεί είναι πολύ 
μεγάλος και σε ορισμένες παθήσεις 
μπορεί να φτάσει το 50% (1 στα 2 
παιδιά).

Αυξημένη πιθανότητα να γεννη
θεί μωρό με συγγενή ανωμαλία 
υπάρχει και στην περίπτωση εγκύων

που έχουν ιστορικό με δύο ή περισ
σότερες αυτόματες αποβολές, που 
έχουν γεννήσει νεκρό μωρό ή αν η 
ηλικία των γονιών είναι πάνω από 38 
χρόνια.

Σε όλες αυτές τις  περιπτώσεις το 
ζευγάρι πρέπει να απευθύνεται σε 
ειδικά κέντρα προγεννητικού ελέγ
χου.

Τι είναι η προγεννητική διάγνωση; 
Πότε γίνεται; Πώς γίνεται; Τι προσ
φέρει;

Η διάγνωση των γενετικών νοση
μάτων μπορεί να γ ίνε ι πολύ πριν 
γεννηθούν τα παιδιά. Ο καταλληλό
τερος χρόνος για την προγεννητική 
διάγνωση είναι το πρώτο 15μερο του 
4ου μήνα της εγκυμοσύνης. Γίνεται 
κυρίως με την αμνιοπαρακέντηση 
και τους υπερήχους και οι κίνδυνοι 
είναι πολύ περιορισμένοι. Με αυτές 
τ ις  μεθόδους μπορούμε να διαγνώ- 
σουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των 
συγγενών παθήσεων που μπορούν 
να διαγνωστούν πριν τη γέννηση και 
να τις αντιμετωπίσουμε έγκαιρα. 
Στις περιπτώσεις που είναι αδύνατη 
η θεραπεία τους έχουμε τη δυνατό
τητα να διακόψουμε την εγκυμο
σύνη με ακίνδυνες μεθόδους.
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Γιώργος Γεωργιάδης
Τροχονόμος ■ κατασκευαστής αεροπλάνου

Για την Ελλάδα, είναι, ίσως, μέχρι 
τώρα πρωτοπόρος. Η προσπάθεια 
του νεαρού τροχονόμου του Γ ’ Τμή
ματος Τροχαίας της συμπρωτεύου
σας, δεν αφορά την τέχνη αλλά την 
τεχνολογία. Με κόπους, και ρυθμό 
τόσο γρήγορο όσο του επιτρέπουν 
τα μεγάλα έξοδα κατασκευής, εργά
ζεται προσεκτικά και μεθοδικά κατα
σκευάζοντας ένα μικρό «χαμηλοπτέ- 
ρυγο υπερελαφρό» αεροπ λάνο 
«Bobcat».
Λίγα λόγια γ ια  το αεροπλάνο και τις  
τεχνικές προδιαγραφές του: Ανήκει 
στην κατηγορία των υπερελαφρών 
(ultralights) και δεν χρειάζεται άδεια 
χειριστή, ούτε άδεια πλοημότητας γ ι 
αυτό το λόγο. Σχεδιάστηκε και κατα
σκευάστηκε από τον αμερικάνο 
αερομοντελιστή Bob Baker και μοιά
ζει με τα κλασικά ψεκαστικά αερο
σκάφη των Η.Π.Α. Ο στόχος του σχε
διαστή ήταν ένα αεροπλάνο γ ια ερα
σιτέχνες που να φτιάχνεται στον 
ελάχιστο δυνατό χρόνο, χωρίς πολύ
πλοκα καλούπια και μήτρες, με τη 
χρησιμοποίηση ελάχιστων εργα
λείων, κυρίως χειρός. Έχοντας κλα
σική συμβατική γραμμή πρέπει να 
πετάει «συγχωρόντας» χειριστικά λά
θη κάτι αναγκαίο γ ια  χειριστές με λ ί
γες ώρες πτήσης στο ενεργητικό 
τους. Είναι πολύ επιτυχημένο αερο
πλανάκι στις Η.Π.Α. και το σχέδιο κα
τασκευής του είναι από τα τελειότε
ρα του είδους, πολύ απλά και κατα
νοητά. Είναι ξύλινης κατασκευής σε 
συνδυασμό με μπλε αφ ρώ δες 
πλαστικό, 
dakron

Η επικάλυψή του γ ίν ε τα ι με 
ύφασμα dakton που περνιέται με 
εμάγίτη τυμπανισμού και χρώμα. Ο 
κ ινητή ρ α ς του ε ίν α ι ο πολύ 
διαδεδομένος Rotax 277, αν και με 
τ ις  σχετικές ρυθμίσεις του κέντρου 
βάρους μπορεί να δεχθεί και βαρύ
τερους απ’ αυτόν. Στη χώρα μας 
υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον γ ια  την 
κατασκευή ενός τέτοιου αεροπλά
νου. Ή δη από τις αρχές του 1988 άρ
χισε να το κατασκευάζει ο αστυφύ- 
λακας-τροχονόμος του Γ' Τμήματος 
Τροχαίας Θεσ/νίκης Γιώργος Γεωρ- 
γιάδης, που κατάγεται από την Κα

τερίνη. Στην πόλη που γεννήθηκε πα
ρουσίασε την πορεία της κατασκευ
ής του, τον Μάη του ίδιου χρόνου, σε 
έκθεση μοντελισμού που διοργανώ- 
θηκε εκεί. Η όλη εργασία γ ίνετα ι στο 
χώρο ενός επιπλοποιείου και μέχρι 
σήμερα στον πρωτοπόρο τροχονόμο 
έχουν συμπαρασταθεί ηθικά και οικο
νομικά το Γ  Τμήμα Τροχαίας όπου 
υπηρετεί, ενώ υπάρχει και ιδιώτης 
που προσφέρεται να καλύψει όλα τα 
έξοδα κατασκευής. Είναι ευνόητο ότι 
το κόστος του είναι αρκετά μεγάλο 
και φθάνει περίπου τις 500.000 δραχ

μές αξίζει όμως τον κόπο γ ια τί είναι 
από τα πολύ λίγα αν όχι το πρώτο 
που κατασκευάζεται στη χώρα μας.

Όπως μας λέει ο ίδιος ο κατα
σκευαστής, γ ια  να το τελειώσει θα 
χρειαστεί ακόμα ένα χρόνο (ίσως όλο 
το 1989) και αυτό εφ’ όσον αντιμετω- 
πισθούν έγκαιρα τα οικονομικά προ
βλήματα. Ή δη από τον περασμένο 
Αύγουστο ασχολείται με την κατα
σκευή της ατράκτου που την ώρα 
που γράφονται αυτές οι αράδες πρέ
πει να ολοκληρώνεται.

Γ ια να αντιληφθούμε λ ίγο  το κό
στος του αρκεί ν’ αναφέρουμε ότι 
ένα κιλό εποξική κόλλα κοστίζει πε
ρίπου 10.000 δραχμές ενώ ένα τετρα
γωνικό μέτρο του ειδικού υφάσματος 
επ ικάλυψ ης Dakron κ ο σ τ ίζε ι 
7.000-10.000 δραχμές.

Με την ελπίδα πως η προσπάθεια 
του προικισμένου αστυφύλακα θα 
ενισχυθεί από τους αρμόδιους φο
ρείς, ώστε να ολοκληρωθεί το συν
τομότερο η κατασκευή ευχόμαστε 
κάθε επιτυχία στο έργο του.
Σχέδιο του «Bobcat» με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του.
Το πρώτο τμήμα του δημιουργήμα
τος του συναδέλφου όπως παρου- 
σιάσθηκε στην έκθεση μοντελισμού. 
Τεχνικά χαρακτηριστικά 
Βάρος άδειο: 114 kg 
Βάρος ολικό: 227 kg 
Εκπέτασμα (απόσταση μεταξύ 
των άκρων των δύο φτερών): 8,50 
μέτρα
Ελάχιστη ταχύτητα 44 χιλ. την ώρα 
Ταχύτητα ταξιδιού 80 χιλ. την ώρα 
Ανώτατη ταχύτητα 100 χιλ. την ώρα 
Διαδρομή απογείωσης - προσγείωση: 
70 μέτρα
Συντελεστής ασφαλ.: + 3  -  3 g. 
Μήκος 4,50 μέτραφ
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Ρ  ΓΕΓΟΝΟΤΑ S8
κ α ι ς υ μ β α ν τ α  Μ

Εξαρθρώθηκε σπείρα απατεώνων 
που έκλεβαν και πουλούσαν 
αυτοκίνητα.

Αδίστακτοι κακοποιοί συνέθεσαν 
συμμορία, και οπλισμένοι με περίστρο
φα, αναισθητικά πιστόλια και αυτοσχέ
διους εκρηκτικούς μηχανισμούς, έκλε
βαν και πουλούσαν υπερπολυτελή αυ
το κ ίνη τα  με π λαστογραφημένα 
πιστοποιητικά.

Από τα δεκάδες ελληνικής και ξένης 
ιδιοκτησ ίας αυτοκίνητα που έχουν 
κλαπεί, οι αστυνομικοί έχουν κατασχέ
σει τα δέκα τέσσερα (14), ενώ έχουν εν- 
τοπισθεί άλλα είκοσι πέντε (25) τουλά
χιστον σε διάφορα σημεία εκτός της 
Αττικής.

Τα μέλη της σπείρας είναι τα εξής:
— Καρδάμης Σπύρος του Γεωργίου, 
32 χρόνων, κάτοικος Αθηνών στην οδό 
Κρήτης 22 στον Ά γ ιο  Παύλο, άνερ
γος.
— Νεοκοσμίδης Μιχαήλ του Ιωάννου 
34 χρόνων, κάτοικος Ν. Κόσμου στην 
οδό Αισχύλου 18, επίσης άνεργος και
— Καλαϊτζιδάκης Βασίλειος του Νικο
λάου 42 χρόνων, κάτοικος Κουκακίου 
στην οδό Ρόμπερτ 4, χρυσοχόος.

Ακόμη στην υπόθεση ενέχοντα ι 
τρία τουλάχιστον άτομα, των
οποίων δεν είχαν εξακριβωθεί τα στοι
χεία και αναζητούνται.

Σύμφωνα με την προανάκριση και 
έπειτα από έρευνες της Ασφάλειας Ατ
τικής και ειδικώτερα του Τμήματος Εγ
κλημάτων Ιδιοκτησίας, η παραπάνω

Τα πολυτελή αυτοκίνητα « μαϊμούδες » που 
πουλούσε η σπείρα.

σπείρα πούλησε σε διάφορα άτομα πε
ρισσότερα από πενήντα (50) πολυτελή 
αυτοκίνητα (ΠΟΡΣΕ- ΜΕΡΣΕΝΤΕΣ- 
ΓΚΟΛΦ-BMW-AOYNTI κ.λπ.), τα οποία 
οι απατεώνες έκλεβαν από το εξωτε
ρικό ή από την Ελλάδα και τα μεταβί
βαζαν στους αγοραστές, πετυχαίνον
τας μέσω του Υπουργείου Συγκοινω
νιών να εκδίδονται κανονικές άδειες 
κυκλοφορίας και πινακίδες. Κατέθε
ταν για κάθε αυτοκίνητο πλαστά πι- 
στοπ/κά εκτελωνισμού διαφόρων τε
λωνείων Αθηνών-Πειραιά, τα οποία 
υπέγραφαν πλαστογραφόντας την 
υπογραφή του Διευθυντού του Τελω
νείου και έβαζαν πλαστή σφραγίδα Τε
λωνείου.

Συνολικά, όπως αναφέραμε, έχουν 
κατασχεθεί δεκατέσσερα (14) αυτοκί

νητα. Από αυτά τα έξι (6) βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε 
ιδιωτικό πάρκινγκ αυτ/των του Καλαϊτ- 
ζιδάκη στην οδό Καλλιρόης και Ρόμ
περτ 4 στο Κουκάκι.

Έχουν επισημανθεί από την Ασφά
λεια και αναζητούνται άλλα είκοσι πέν
τε (25) τουλάχιστον αυτ/τα, τα οποία 
δεν κατασχέθηκαν επειδή προανακρι- 
τικά διαπιστώθηκε ότι πουλήθηκαν 
στη Κρήτη και σε άλλα μέρη εκτός 
Αθήνας. Η επισήμανση των αυτ/των 
αυτών είναι αρκετά δύσκολη, επειδή 
το κάθε αυτ/το, όπως προκύπτει από 
τους σχετικούς φακέλλους, έχει μετα- 
βιβασθεί βάσει των κατατιθεμένων πι
στοποιητικών σε δύο ή τρεις κατό
χους, τα δε αναφερόμενα στα πιστο
ποιητικά ονόματα είναι ανύπαρκτα και

Είκοσι (20) κιλά κλεμμένα χρυσαφικά βρέ
θηκαν στην κατοχή της σπείρας καθώς και 
οπλοστάσιο.

οι διευθύνσεις είναι ψεύτικες, ενώ ε ί
ναι άγνωστοι οι αριθμοί κυκλοφορίας 
που φέρουν τα αυτοκίνητα αυτά.

Στα κλεμμένα αυτοκίνητα άλλαζαν 
το χρώμα και γενικά την εξωτερική εμ
φάνιση για να μην μπορούν να ανα
γνωριστούν, στο φανοποιείο του Κα- 
λαϊτζιδάκη στην οδό Καλλιρόης και 
Ρόμπερτ 4, στο Κουκάκι.

Στο φανοποιείο αυτό εργάζεται σαν 
βαφέας ο Φασουλάκης Αριστείδης του 
Δημητρίου, 45 χρόνων, κάτοικος Αιγά
λεω στην οδό Κ. Παλαιολόγου 29.

Μετά από έρευνα που έγινε στο σπί
τ ι του Καλάίτζιδάκη στην οδό Ρόμπερτ 
4, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πε-
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

ρίστροφο Smith and Wesson γεμάτο 
φυσίγγια, ένα πιστόλι 7,65 γεμάτο και 
αυτό, δύο πιστόλια (Μ Π ΕΡΕΤΕΣ) αναι
σθητικού αερίου με πολλές σφαίρες 
και ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μη
χανισμός με αρκετά μέτρα βραδύκαυ
στο φυτίλι και δυναμίτιδα.

Επίσης σε ιδιωτικό χρηματοκιβώτιο 
που είχε στο σπίτι του βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν περίπου (20) κιλά χρυ
σαφικά των οποίων ερευνάται η προ
έλευση. Ακόμη βρέθηκαν πλαστά πι- 
στοπ/κά τελωνισμού αυτοκινήτων και 
πολλές άδειες κυκλοφορίας αυτ/των. 
Στο ιδιωτικό γκαράζ βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν (4) ελληνικές και ξένες πι
νακ ίδ ες  κυκλοφορ ίας αυτ/των, οι 
οποίες όπως διαπιστώθηκε, είχαν κλα- 
πεί από διάφορα αυτ/τα.

Στο σπίτι του Καρδάμη στην οδό 
Κρήτης 22, βρέθηκαν και κατασχέθη
καν (9) σφαίρες πολεμικού όπλου 
30ΜΜ και διάφορα έγγραφα που αφο
ρούσαν αυτοκίνητα.

Σε βάρος του Καρδάμη εκκρεμούν 
πολλές ερήμην καταδικαστικές απο
φάσεις με τις οποίες έχει καταδικαστεί 
σε συνολική ποινή φυλάκισης 100 μη
νών για επιταγές, απάτες και λαθρεμ
πορία. Επίσης εκκρεμεί και ένταλμα 
σύλληψης του Ανακριτή Πατρών, με 
το οποίο κατηγορείται για λαθρεμπο
ρία και χρήση πλαστού εγγράφου.

Σε βάρος του Νεοκοσμίδη εκκρεμεί 
ένταλμα σύλληψης ,του Ανακριτή Πα
τρών, με το οποίο κατηγορείται για 
πλαστογραφία και ερήμην καταδικα- 
στική απόφαση, με την οποία έχει κα
ταδικαστεί σε φυλάκιση 12 μηνών για 
παράβαση του Ν. «περί επιταγών».

Ο Καλαϊτζιδάκης έχει κατά το πα
ρελθόν κατηγορηθεί και καταδικαστεί 
για κλοπές, απάτες, πλαστογραφία και 
γενικά αδικήματα οικονομικού ενδια
φέροντος.

Από τους δράστες οι Καρδάμης και 
Νεοκοσμίδης, επειδή εκκρεμούν σε 
βάρος τους ερήμην καταδικαστικές 
αποφάσεις, κρύβονται με επιμέλεια με 
αποτέλεσμα να μην έχει γίνει δυνατός 
ο εντοπισμός τους. Επίσης ασύλλη
πτος παραμένει και ο Καλαϊτζιδάκης, 
ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες 
της Ασφάλειας βρίσκεται στην Ιταλία.

Συνεχίζεται η αναζήτηση και των 
υπολοίπων μελών της σπείρας καθώς 
και των παράνομα κυκλοφορούντων 
αυτοκινήτων, που διέθεσε η σπείρα.

στής ένα άγαλμα ύψους 55 εκατο
στών, 5 αμφορείς, 105 αρχα ία  
νομίσματα διαφόρων πόλεων, 10 αρ
χαία δαχτυλίδια, 8 κομμάτια διάφορα 
αντικείμενα, μία εικόνα της Αγίας Πα
ρασκευής διαστάσεων 0,65 χ 0,40, μία 
εικόνα του Αγίου Νικολάου διαστάσε
ων 0,25 χ  0,23, μία τρίτη με την Υπα
παντή του Χριστού 0,40 χ  0,30 και μία 
άλλη με την Αγία Τριάδα των ιδίων με 
την προηγούμενη διαστάσεων. Ό λα  
αυτά τα εμπορεύονταν αντί 10.000.000 
δραχμών.

Σε βάρος των συλληφθέντων ασκή
θηκε ποινική δίωξη για « υπεξαίρεση 
αντικε ιμένω ν, ιδ ια ίτερ α  μεγάλης 
αξίας» και «εμπορία αρχαίων».

Εξαρθρώθηκε σπείρα αρχαιο- 
καπήλων.

Σπείρα αρχαιοκαπήλων εξαρθρώ
θηκε από το Δ'. Τμήμα Ασφαλείας 
Αθηνών.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν, στο 
40ο χιλιόμετρο της νέας Εθνικής οδού 
Αθηνών-Λαμίας οι: Πελοπίδας Α. Κού
τρας, 46 χρόνων, ιδιοκτήτης σούπερ- 
μάρκετ στα Οινόφυτα, Βασίλης Παπα- 
ζήσης, 40 χρόνων βιοτέχνης και Περ- 
γάντης Γ. Θωμόπουλος, 52 χρόνων, 
γεωργός.

Και οι τρεις προσπάθησαν να που
λήσουν σε αστυνομικό που παρουσιά
στηκε σαν ενδιαφερόμενος αγορα

47



Συνελήφθη γνωστός έμπορος 
ναρκωτικών.

Γνωστός έμπορος ναρκωτικών συ
νελήφθη στην περιοχή της πλατείας 
Αμερικής. Πρόκειται για τον Ιωάννη Β. 
Κέρβο, άεργο, ετών 34.

Την ώρα της σύλληψής του είχε πά
νω του 1 γραμμάριο ηρωίνης και 175 
χιλιάδες δραχμές.

Σύμφωνα με την Ασφάλεια Αττικής, 
ο Κέρβος ασχολιόταν αποκλειστικά με 
το εμπόριο ναρκωτικών και είχε κατα
δικαστεί κατ’ επανάληψη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι γ ια  να απο
φεύγει τη σύλληψή του, άλλαζε συχνά 
σπίτια, τόπους των ραντεβού με τους 
ναρκομανείς, καθώς και τα αυτοκίνη
τα με τα οποία μετεκινείτο.

Τέλος, σε έφοδο που έκανε η Ασφά
λεια στο διαμέρισμα του Κέρβου στην 
οδό Ρώ 13, βρέθηκαν 4 φακελάκια 
ηρωίνης, 80 χάπια μεθαδόνης και 1 
εκατομμύριο δραχμές, προερχόμενα 
από την πώληση ναρκωτικών.

Διέθεταν στην αγορά κλεμμένες 
επιταγέ

Εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια 
Αττικής σπείρα που διέθετε στην αγο
ρά κλεμμένες επιταγές. Πρόκειται για 
τους: Ιωάννη Π. Βασιλειάδη, 28 χρό
νων άεργο, Αντώνη Γ. Χατζηγιαννίδη, 
32 χρόνων χρυσοχόο, Θωμά Σ. Δου- 
δούμη, 34 χρόνων επιπλοποιό και Ανα
στάσιο Δ. Στογιάννη, 25 χρόνων επί
σης χρυσοχόο.

Όπως προέκυψε από την προανά
κριση, τις  επιταγές τις έβρισκαν από 
αυτοκίνητα που είχαν διαρρήξει. Με
ρ ικές από αυτές τ ις  έδωσαν στον 
Σταύρο Ε. Μαλλιωτάκη, πλασιέ κοσμη
μάτων, κα ι αγόρασαν χρυσαφ ικά 
αξίας 2.000.000 δραχμών. Στις επιτα
γές έβαζαν φανταστικά ονόματα και 
εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε 
πολλές απάτες, καθ’ όσον υπάρχουν 
πληροφορίες πως μερικές από τις  
κλεμμένες επιταγές έχουν διατεθεί 
στη Β. Ελλάδα και Κρήτη.

Εξαρθρώθηκε σπείρα εμπορίαο 
ναρκωτικών.

Κύκλωμα εμπορίας ναρκωτικών στο 
οποίο συμμετείχαν δημοσιογράφος 
και φοιτητές, εξαρθρώθηκε από την 
Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών 
της Ασφάλειας Αττικής.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

-

εξής: Αποστόλου Κων/νος του Σπυρί
δωνα, 26 χρόνων δημοσιογράφος, Μα- 
σάλη Αγγελική του Επαμεινώνδα, 34 
χρόνων τεχνικός κινηματογράφου, 
Καραποστόλης Κων/νος του Βασι
λείου, 24 χρόνων φοιτητής, Τζίφος Γε- 
ώργιος του Χρήστου, 24 χρόνων άνερ
γος, DIARRA MAMADOU του 
ΚΑΜΙΝΕ, 24 χρόνων, σπουδαστής και 
Σπηλιωτοπούλου Θεοδώρα σύζ. Γε
ωργίου, 40 χρόνων.

Η υπόθεση έχει ώς εξής: Μετά από 
παρακολούθηση συνελήφθη έξω από 
το σπίτι του, στην οδό Αρριανίτου 2 
στον Πειραιά, ο Απόστολου, και στην 
κατοχή του βρέθηκαν 3 φακελλάκια με 
ηρωίνη, βάρους 1,5 γραμμαρίου.

Ακουλούθησε έρευνα στο σπίτι του 
όπου συζούσε με την Μασάλη.

Εκεί συνελήφθη η Μασάλη και ο Κα
ραποστόλης και κατασχέθηκαν 18,5 
γραμμάρια ηρωίνης. Την ηρωίνη είχε 
αγοράσει ο Αποστόλου από τον Τζίφο. 
Σε έρευνα που έκαναν αστυνομικοί 
στο σπίτι του Τζίφου, βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν 20 γραμμάρια ηρωίνης, 42 
γραμμάρια χασίς και μία ζυγαριά ακρί
βειας.

Ο Τζίφος όπως αποκαλύφθηκε, αγό
ραζε την ηρωίνη από τον αλλοδαπό 
και τη Σπηλιωτοπούλου, των οποίων 
ακολούθησε η σύλληψη και στην κα
τοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθη
καν 10 γραμμάρια ηρωίνης.

Σε βάρος των συλληφθέντων, σχη- 
ματίσθηκε δικογραφία και παραπέμ- 
φθηκαν στον εισαγγελέα.

Εμπόριο χασίς
Σπείρα κακοποιών και εμπόρων 

ναρκωτικών εξολοθρεύτηκε από άν- 
δρες της Δίωξης Ναρκωτικών Πειραιά.

Προμηθευτής των εμπόρων του 
«αργού θανάτου» είνα ι ο Περικλής 
Ρέντας, 35 χρόνων ιδιοκτήτης του νυ
χτερινού κέντρου « Νυχτολούλουδο» 
στο Ά ργος που καταζητείται από τις 
διωκτικές αρχές.

Σύμφωνα με στοιχεία της Δίωξης 
Ναρκωτικών, ο Ρέντας πούλησε το 
πρώτο πενθήμερο του Οκτωβρίου του
λάχιστον 3 κιλά ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης στο Γιάννη Γ. Παναγιωτό- 
πουλο, 28 χρόνων, και στο Γ ιάννη Ν. 
Παπαϊωάννου, 29 χρόνων.

Η πώληση, αντί 500.000 δραχμών 
περίπου, έγινε στο « Νυχτολούλουδο» 
στο Άργος, παρουσία της Δέσποινας 
Τσουβαρή, 21 χρόνων, κατοίκου Καλ
λιθέας.

Κατόπιν, ο Παπαϊωάννου άρχισε να 
πουλάει χασίς στον Πειραιά, στη Νί
καια και στον Κορυδαλλό, αντί 1.000 
δραχμών το γραμμάριο. Ο Παπαϊωάν- 
νου συνελήφθη με 510 γραμμάρια χα
σίς, ένα πτυσσόμενο στιλέτο και μία 
ζυγαριά ακρίβειας. Προσπάθησε να 
εξαγοράσει τους αστυνομικούς που 
τον συνέλαβαν, προσφέροντάς τους 
45.000 δραχμές.

Συνελήφθησαν ακόμη οι: Ζήνων Δ. 
Βαγιανός, 28 χρόνων και Βασίλης Ν. 
Ταουξής, 27 χρόνων. Οι δύο τελευταίοι 
αγόραζαν χασίς από τον Παναγιω- 
τόπουλο.

Σύριοι εμπορεύονται χασίς.

Δύο Σύριοι μετένεραν (2.775) γραμ
μάρια χασίς κατεργασμένο από τη Συ
ρία στην Ελλάδα, με στόχο την εμπο
ρία. Πρόκειται γ ια  τους: TAYFOUR 
GHASSAN του MOHAMED ZAKARIA, 
32 χρόνων και ALNA SAF JAALAL του 
HAMODD επίσης 32 χρόνων.

Οι δύο αλλοδαποί, που πιστεύεται 
ότι ανήκουν σε διεθνές κύκλωμα δια
κίνησης εμπορίας ναρκωτικών, έφτα
σαν στη χώρα μας στις 6 Νοέμβρη με 
αεροπλάνο της «Ολυμπιακής» από Δα
μασκό. Μαζί τους είχαν πολλές απο
σκευές και κίνησαν τις υποψίες των 
αστυνομικών. Στον έλεγχο των διαβα
τηρίων διαπιστώθηκε ότι, ο TAYFOUR 
είχε επισκεφθεί άλλες 5 φορές τη χώ
ρα μας. Έχοντας αυτό το στοιχείο, άν- 
δρες της δίωξης ναρκωτικών άρχισαν 
να παρακολουθούν τους δύο Σύριους. 
Σύντομα διαπίστωσαν ότι στην οδό 
Επτανήσου 56 που έμεναν, περιφέρον
ταν διάφορα άτομα γνωστοί χρήστες.
' Ετσι έγινε η έφοδος στο σπίτι και βρέ
θηκε το χασίς. Συνελήφθησαν και οι 
δύο δράστες.

Συνελήφθησαν για εμπόριο χασίς.

Συνελήψβησαν στο Πέραμα γ ιατί εμ
πορεύονταν χασίς.

Πρόκειται για τους: Μιχαλίτση Ισί
δωρο του Γεωργίου, 51 χρόνων, άνερ
γο καιΤσιριγώτη Ιωάννη του Πέτρου, 
38 χρόνων, άνεργο. Ο μέν πρώτος κα
τείχε με σκοπό το εμπόριο 2.050 γραμ
μάρια κατεργασμένης ινδικής κάννα
βης σε πλάκες και 1103 γραμμάρια κα
τεργασμένης ινδικής κάνναβης. Ο δε 
δεύτερος μία πλάκα ινδικής κάνναβης 
( ακατέργαστη) βάρους 250 γραμμα
ρίων, γ ια  εμπόριο, την οποία προμη
θεύτηκε από τον πρώ το.
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Αθλητισμός και νόμος

Από το ν  ΛΟΥΚ ΣΙΛΑΝΣ, δ ικη γό ρ ο , πρώην π ρόεδρο  το υ  Β α σ ιλ ικού  Α θ λ η τ ικ ο ύ  Σ υνδέσ μου  το υ  Β ελγ ίο υ .

Τα Σπορ στην Ευρωπαϊκή 
Οικονομική Κοινότητα

Με μια πρώτη ματιά, θα ’βλεπε 
κανείς πως δεν υπάρχει τίποτε το 
κοινό ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Οι
κονομική Κοινότητα και τα Σπορ. Η 
Κοινότητα ιδρύθηκε με τη σύναψη 
συνθήκης που υπογράφηκε στη 
Ρώμη στις 25 Μαρτίου 1957, με έξι

Κράτη Μέλη (Συμβαλλόμενα Κρά
τη): την Γαλλία, την Ομοσπονδιακή 
Δημοκρατία της Γερμανίας, την Ι
ταλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και 
το Μέγα Δουκάτο του Λουξεμ
βούργου. Έξι ακόμα Κράτη προσ
χώρησαν στην αρχική ομάδα για να 
αποτελόσουν την Ευρωπαϊκή Οικο
νομική Κοινότητα όπως είναι σήμε
ρα. Ούτε η Συνθήκη της Ρώμης ού

τε καμμιά από τις άλλες διατάξεις 
αυτής της «Κοινής Αγοράς» πραγ
ματεύεται, με οποιονδήποτε τρόπο 
με τις αθλητικές δραστηριότητες.

Στην ουσία τους, οι στόχοι της 
Κοινότητας είναι οικονομικής φύ- 
σεως, αν και κάποιος αριθμός από 
τις διατάξεις αυτές αφορούν τον 
κανονισμό εργασίας, την έμμισθη 
απασχόληση και την παροχή υπη
ρεσιών.

Η Συνθήκη παρέχει σε κάθε πο
λίτη των Κρατών μελών της Κοινό
τητας το δικαίωμα να παρέχει υπη
ρεσ ίες και να εργάζεται οπουδήπο
τε μέσα στα όρια της Κοινότητας.

Ο κανονισμός αυτός, που περι
λαμβάνεται στα άρθρα 7,48 και 59 
της Συνθήκης, απαγορεύει οποια
δήποτε διάκριση που βασίζεται στην 
εθνικότητα, σε ό,τι αφορά την εργα
σία (απασχόληση, αποζημίωση και 
λοιπούς όρους). Κάθε υπήκοος ενός 
Κράτους μέλους, οπουδήποτε και αν 
αυτός αυτή ζει, έχει το δικαίωμα να 
αναλάβει έμμισθη απασχόληση και 
να ασκήσει την απασχόληση αυτή σε 
οποιοδήποτε άλλο Κράτος μέλος. 
Το ίδιο ισχύει και για άτομα με ανε
ξάρτητο επάγγελμα ή επιτήδευμα.

Γενικά, αυτός είναι ο λόγος που 
τα Σπορ μένουν στο περιθώριο αυ
τών των ενδιαφερόντων που βασικά 
είναι εμπορικής φύσεως. Το σπορ 
τότε μόνο καλύπτεται και επηρεάζε
ται από τον νόμο της Κοινότητας, ό
ταν συνιστά οικονομική δραστηριό
τητα, όπως ορίζεται δυνάμει του άρ
θρου 2 της Συνθήκης της Ρώμης. Η 
ανάπαυλα, οι κοινωνικοπολιτιστικές 
και λοιπές παρόμοιες δραστηριότη
τες δεν εμπίπτουν στον Κοινοτικό 
νόμο, αν η φύση των στόχων τους 
δεν είναι οικονομική.

Όμως, ενδέχετα ι το πρόβλημα 
να οξυνθεί με αυξανόμενο ρυθμό, 
τώρα που οι επαγγελματίες αθλητές 
και εκείνο ι που συμμετέχουν σε 
διοργανώσεις υψηλού επιπέδου 
παίρνουν ολοένα και σημαντικότε-
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ρες αμοιβές. Το Δικαστήριο των Ευ
ρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει ήδη α- 
ποφανθεί σε δύο σχετικά περιστατι
κά:
- μ ε  απόφαση της 12ης Δεκεμβρίου  

1974, στην υπόθεση Γουόλρεϊβ και 
Κώχ κατά της Δ ιεθνούς Ένωσης 
Ποδηλασίας, της Ολλανδικής Ο
μοσπονδίας Ποδηλασίας και της 
Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδηλα
σίας (απόφαση 36/74)

- μ ε  απόφαση της 14ης Ιουλίου  
1976, στην υπόθεση Ντόνα κατά 
Μαντέρο (απόφαση 13/76).

Σε κάθε δίκη, αναλογιζόμενο το 
ότι η άσκηση ενός αθλήματος διέπε- 
ται από την Κοινοτική νομοθεσία μό
νον εφόσον συνιστά οικονομική 
δραστηριότητα, το Δικαστήριο απο
φάσισε πως η ανάληψη έμμισθης 
εργασίας ή η παροχή αποζημιούμε
νών υπηρεσιών, εμπίπτει στα όρια 
των διατάξεων της Συνθήκης και, κα
τά συνέπεια, του άρθρου 7, που απα
γορεύει οποιαδήποτε διάκριση ε
θνικότητας. Ταυτόχρονα, το Δικα
στήριο αποκλείει από αυτό το γενικό  
κανόνα τη σύνθεση αθλητικών ομά
δων -  και ιδ ια ίτερα τις  εθν ικές ομά
δες -α φ ο ύ  ο σχηματισμός τους είναι 
«ζήτημα αποκλειστικού ενδιαφέρο
ντος για κάθε Σπορ και, σαν τέτοιο, 
βρίσκεται έ-, από τη σφαίρα οικο
νομικής δραστηριότητας».

Αν πρόκειται για υπηκόους Κρά- 
τους-Μέλους, επαγγελματίες και 
ημιεπαγγελματίες ποδοσφαιριστές 
(το κριτήριο αυτό ισχύει προκειμέ- 
νου και για άλλα αθλήματα) που ανέ- 
λαβαν έμμισθη δραστηριότητα ή πα
ροχή αποζημιούμενων υπηρεσιών, 
αυτοί πρέπει να επωφελούνται, σε 
οποιοδήποτε Κράτος-Μέλος και αν 
βρίσκονται, από τις δ ιατάξεις της 
Κοινότητας που αφορούν την ελεύ
θερη κυκλοφορία ατόμων και υπη
ρεσιών.

Στην απόφαση του 1976, το Δικα
στήριο δεν κήρυξε σαν παράνομους 
κανονισμούς ή πρακτικές που απο

κλείουν ξένους παίκτες από το να 
μετέχουν σε ορισμένους αγώνες για 
μη οικονομικούς λόγους που προ
κύπτουν από την ειδ ική φύση του 
πλαίσιου του αγωνίσματος και που 
αφορούν μόνο το Σπορ. Και ακόμα, η 
απόφαση αναφέρεται σε συναντή
σεις μεταξύ εθνικών ομάδων από 
διαφορετικές χώρες, αλλά ο περιο
ρισμός πρέπει «να παραμείνει μέσα 
στα όρια του ειδ ικού αντικειμένου».

Οι περιορισμοίαυτο ί, που υιοθε
τήθηκαν το 1976, αναμφίβολα προο
ρίζονταν να παραμείνουν μέσα στα 
όρια του σκοπού. Παίρνοντας σαν 
δεδομένη τη δημοτικότητα του πο
δοσφαίρου, η Επιτροπή (Κομμισιόν) 
δεν θέλησε να παρέμβει με δραστι
κό τρόπο, ώστε ν ’ αποφευχθεί δια
μαρτυρία σε ευρεια κλίμακα. Όμως, 
η κατάσταση εξελίσσεται και θα φαί
νονταν τώρα ολοένα δυσκολότερο ν’ 
αρνηθεί κανείς στους αθλητές κάτι 
που παραχωρείται σε όλους τους 
λοιπούς επαγγελματίες: την ελεύ
θερη κυκλοφορία και, κατά συνέ
πεια, την πρόσβαση σε εργασία με 
όρους ολόιδιους με αυτούς οποιου- 
δήποτε υπήκοου Κράτους- Μέλους.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο 
περιορισμός που θέτουν πολλές ε
θνικές αθλητικές ομοσπονδίες, σχε
τικά με την ικανότητα ενός σωματεί
ου να επ ιλέξει περισσότερους από 
ένα ή δύο ξένους για να παίξουν σε 
αντιπροσωπευτική ομάδα, θα πρέ
πει, πάνω και πέρα από λοιπές α
ντιρρήσεις, να δηλωθεί σαν ερχόμε
νος σε σύγκρουση με τη Συνθήκη 
της Ρώμης και, με τον τρόπο αυτό, σε 
αντίφαση όχι με την εθνική νομοθε
σία αλλά με το νόμο της Κοινότητας. 
Έτσι, το να θέσει κανείς μια γεν ικό  
τερη απαγόρευση στο να παίζουν 
περισσότεροι από ένας ή δύο ξένοι 
παίκτες σε ομάδα ποδοσφαιρική, 
μπάσκετ, βόλλεϋ ή χάντμπωλ θα ή
ταν κάτι παράνομο. Θα πρέπει, όμως, 
στο σημείο αυτό να θυμηθεί κανείς  
πως ο περιορισμός του αριθμού ξέ

νων παικτών μπορούσε ν’ απαγο
ρευτεί, σε εφαρμογή της Συνθήκης 
της Ρώμης, μόνον όσον αφορά σε 
υπηκόους χωρών της Κοινής Αγο
ράς. Αμερικανοί και αφρικανοί μπα- 
σκετμπωλίστες, για παράδειγμα, θα 
αντιμετώπιζαν ακόμα το πρόβλημα 
αυτό. Ένα άλλο άλυτο ζήτημα είναι 
το σχετικό με τους «γόμους ευκο
λίας» ή την απόκτηση ιθαγένειας για 
λόγους που συνδέονται καθαρά με  
το Σπορ.

Η Κοινότητα δεν βρήκε λύσεις σε 
όλα της τα προβλήματα, ενώ οι Υπη
ρεσ ίες της δείχνουν απροθυμία στο 
να παρέμβουν στον τομέα του αθλή
ματος. Παρ’ όλα αυτά, παραμένει 
ακόμα η δυνότητα διεξαγωγής δια
πραγματεύσεων. Έχουμε κάθε λόγο 
να πιστεύουμε πως, στο εγγύς μέλ
λον, οι αποφάσεις που λαμβάνονται 
θα μεταβάλουν την σημερινή κατά
σταση πραγμάτων.

Αναδημοσίευση από το διμηνιαίο ενημε
ρωτικό δελτίο της Επιτροπής Ολυμπια
κών Αγώνων.
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ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Μέσα σε γυάλινα βάζα, συσκευα
σμένο επιμελώς, κρυβόταν το χασίς 
πού είχε στη κατοχή του ο Στάμος Με- 
λίσσης, 42 χρόνων, από τη Συκιά Χαλ
κιδικής. Οι αστυνομικοί του Τ.Α Πολύ
γυρου αγρυπνούσαν και κάποια μέρα, 
έκαναν έφοδο στο σπίτι του και το ανα
κάλυψαν. Ανακρινόμενος ο αγρότης 
ομολόγησε ότι το χασίς -πού ανερχό
ταν σε 4 κιλά και 155 γραμμάρια,- το 
είχε συλλέξει από δενδρύλλια φυτεμέ
να από τον ίδιο και το προόριζε για εμ
πορία και για δική του χρήση.

ΚΑΒΑΛΑ

Συνελήφθησαν στο Πολύστυλο από 
αστυνομικούς του Τ.Α. Καβάλας, γ ια
τ ί διαπραγματεύονταν με άγνωστους 
την πώληση αρχαίων αντικειμένων αν
τ ί του ποσού του 1.100.000 δραχμών. 
Πρόκειται για τον Κων. Αριτογλίδη 39 
χρόνων και Ιωάν. Πεντάρα 24 χρόνων, 
καφεπώλη και μαρμαρά αντίστοιχα. 
Ό λα τα αρχαία αντικείμενα βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν από την αστυνομία.

ΕΥΒΟΙΑ

Παραβιάζοντας το παράθυρο μπή
κε στο σπίτι του 40χρονου Γ. Σινού 
στον Ά γ ιο  Ιστιαίας Εύβοιας και έκλε
ψε ένα στερεοφωνικό συγκρότημα 
αξίας 100.Q00 δραχμών και ένα κυνη
γετικό όπλο. Αστυνομικοί του Α.Τ. Αι
δηψού δέν άργησαν να ανακαλύψουν 
δράστη και κλοπιμαία. Είναι ο Γ. Στα- 
μούλος 27 χρόνων και μετά την ανα
κάλυψή του και ανεύρεση των κλεμμέ
νων, τα τελευταία επιστράφηκαν στον 
ιδιοκτήτη τους.

Οι αστυνομικές υπηρεσίες της Εύ
βοιας κατάφεραν να συλλάβουν, ύστε
ρα από πολύωρη καταδίωξη σεσημα
σμένο κακοποιό πού είχε διαπράξει 
σωρεία κλοπών στην περιοχή. Πρόκει

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

ται για τον Δημήτρη Κουκούβελο, πού 
οδηγούσε τη στιγμή της σύλληψής 
του ΙΧΕ αυτοκίνητο, το οποίο είχε κλέ
ψει πρίν μία εβδομάδα από τη Λίμνη. 
Μετά την κλοπή φρόντισε να παραποι
ήσει τον αριθμό κυκλοφορίας στις 
κρατικές πινακίδες, στην άδεια κυκλο
φορίας και στο ασφαλιστήριο, για να 
μην τον ανακαλύψουν. Ανακρινόμενος 
από τους αστυνομικούς ομολόγησε τις 
ακόλουθες κλοπές: τον Απρίλιο στον 
ναό Αγ. Δημητρίου Ροβιών απ’ όπου 
πήρε σκουλαρίκια, καρφίτσα και χρή
ματα, τον Ιούνιο σε αρτοποιείο του 
ίδιου χωριού απ’ όπου πήρε τρόφιμα 
και χρήματα, τον Σεπτέμβριο σε παν
τοπωλείο -πάλι στις Ροβιές- απ’ όπου 
πήρε τρόφιμα και χρήματα. Ανάλογη 
κλοπή και σε αρτοποιείο του χωριού, 
τον Αύγουστο, σε υαλοπωλείο στις Κε- 
χριές απ’ όπου πήρε 20.000 δραχμές, 
τον Νοέμβρη στη Λίμνη, σε παντοπω
λείο απ’ όπου πήρε ταμειακή μηχανή 
με 60.000 δραχμές και από το ναό Αγ. 
Αναργύρων Χρόνιας 10.000 δραχμές. 
Υπάρχουν υποψίες πώς ενέχεται και 
σε άλλες διαρρήξεις πού έγιναν τον 
τελευταίο καιρό στη γύρω περιοχή.

ΠΕΛΛΑ

Διακινούσαν χασίς στην περιοχή 
της Νάουσας οι 29χρονος Γ. Πανίδης 
οδηγός φορτηγού, Ιωάν. Κλουμπίδης 
ελαιοχρωματιστής και η 24χρονη Δ. 
Παπαστρατοπούλου. Ένα μήνα περί
που τους παρακολουθούσαν οι αστυ
νομικοί και την κατάλληλη στιγμή έκα
ναν έρευνα στα σπίτια τους και βρή
καν 134 γραμμάρια ινδικής κάνναβης 
άριστης ποιότητας και 500 κιλά σπό
ρους για φύτεμα. Μαζί με το πολύτι
μο προϊόν που κατασχέθηκε, συνελή
φθησαν και οι τρεις διακινητές ναρ
κωτικών.

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

Συνελήφθη από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφαλείας Κορίνθου μετά

από έρευνες ενός και πλέον χρόνου ο 
42χρονος Βαγγέλης Μίραλης, κάτοι
κος Αθηνών, γνωστός σαν «ο παπατ
ζής» της οδού Αθηνάς, στις διωκτικές 
αρχές. Εκτός από πολλές καταδικαστι- 
κές αποφάσεις που είχαν εκδοθεί σε 
βάρος του για τυχερά παιχνίδια είχε 
κάνε ι και την ακόλουθη -ύψους
15.000.000 δραχμών- απάτη: Βρήκε τυ
χαία δελτίο αστυνομικής ταυτότητας 
με σ το ιχ ε ία  Κ. Πολύζος κάτο ικος 
Ασπροπύργου. Κατάφερενα πλαστο
γραφήσει το δελτίο αλλάζοντας τη 
φωτογραφία και βάζοντας τη δική του 
και πλαστικοποιώντας το και πάλι. Με 
την ταυτότητα αυτή πήρε από τράπε
ζα της Κορίνθου μπλόκ επιταγών 
αφού έκανε και σχετική κατάθεση. Στη 
συνέχεια και κατά το χρονικό διάστη
μα από Μάιο ώς Αύγουστο 1987 εγκα- 
τέστησε στην Κόρινθο επιχείρηση 
αγοράς και εμπορίας τυροκομικών 
προϊόντων. Εξαπάτησε εμπόρους τυ
ροκομικών, ιδιαίτερα από την περιοχή 
της Ηπείρου, αγοράζοντας ποσότητες 
τυριών, ύψους 15.000.000 δραχμών και 
πληρώνοντας με ακάλυπτες επιταγές, 
ενώ τα τυριά που αγόραζε τα πουλού
σε σε χοντρεμπορικά καταστήματα 
της Αθήνας. Η μηχανή ήταν καλοστη
μένη από πλευράς του. Δεν υπολόγι
ζε όμως πόσο καλά οργανωμένη ήταν 
και η παρακολούθηση από πλευράς 
αστυνομίας.

ΔΡΑΜ Α

Τήν ίδια μέρα και περίπου την ίδια 
ώρα, συνελήφθησαν από αστυνομι
κούς του Τ.Α. Δράμας τρία άτομα για 
κατοχή ναρκωτικών και αρχαίων νομι
σμάτων. Συγκεκριμένα στην Καλή 
Βρύση συνελήφθησαν οι: Χαρ. Μπάί- 
ραμίδης 27 χρόνων γ ια  κατοχή 13 
γραμ. χασίς και 26 αρχαίων νομισμά
των και Θεόδ. Τσεπενέκης 30 χρόνων 
για κατοχή 4 γραμ. χασίς. Παράλλη
λα στην Χαριτωμένη συνελήφθη ο 
56χρονος Γ. Μαλέδογλου για κατοχή 
7 γραμ. χασίς.
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ΗΛΕΙΑ

Η «επ ιχείρηση κα λλ ιέρ γε ια ς- 
εμπορίας χασίς» πήγαινε καλά». 
Εμπνευστές και συνέταιροι οι Ν. Κα- 
λογερόπουλος 53 χρόνων, Γ. Καλογε- 
ρόπουλος 56 χρόνων και Αν. Καλογε- 
ροπούλου 52 χρόνων, σύζυγος του 
προηγουμένου. Στα χέρια τους βρι
σκόταν μεγάλη ποσότητα ινδικής κάν
ναβης και ο «ενδιαφερόμενος αγορα
στής» είχε εμφανισθεί. Μόνο που δέν 
γνώριζαν πως ήταν αστυνομικός του 
Τ.Α. Πύργου. Σάν σημείο συνάντηση , 
είχε ορισθεί αγροτική περιοχή σπ ν 
Καϊάφα. Εκεί θα περίμενε τούς Ν. και 
Γ. Καλογερόπουλο ο «πελάτης». Μό
λις του παρέδωσαν το εμπόρευμα -3 
κιλά και 369 γραμμάρια χασίς- εκείνος 
τούς αποκάλυψε την ιδιότητά του και 
τούς συνέλαβε. Η έρευνα που έγινε 
στη συνέχεια στο σπίτι του Γ. και της 
Αν. Καλογεροπούλου, έφερε στο φώς 
άλλα 4,5 κιλά του ίδιου ναρκωτικού. 
Έτσι η τριάδα πήρε το δρόμο της δι
καιοσύνης με την κατηγορία «καλλιέρ
γειας και εμπορίας χασί ς».

ΛΑΡΙΣΑ

Αγόρασε παράνομα 4.500 Ελβετικά 
Φράγκα από τον X. Πορταρίνο, 45 
χρόνων γιατρό ο 36χρονος έμπορος 
Κων. Οικονόμου κάτοικος Φαρσάλων. 
Τα χρήματα βρέθηκαν κατασχέθηκαν 
και μετά από έρευνα του Τ.Α. Λάρισας 
στο σπίτι του γιατρού και στο γρα
φείο του βρέθηκαν και επίσης κατα
σχέθηκαν 133.000 Ελβέτικα Φράγκα 
και ένα παλιό νόμισμα.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ασφάλειας ο Γ. Καραγεωρ- 
γίου 41 χρόνων όταν βρέθηκαν στο 
σπίτι του 20 χρυσές λίρες, δύο χρυ
σά κυκλικά αντικείμενα και διάφορα 
αρχαία αντικείμενα και κατά τη διάρ
κεια της έρευνας απείλησε τους αστυ
νομικούς που την πραγματοποιούσαν.

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

Ε Λ Μ Μ

(ΑΝΙΑ

Έξι χρόνια κρυβόταν στα βουνά της 
Κρήτης ο 48χρονος Νίκος Γρυλλάκης 
από το Μουρί Αποκορώνου Χανίων, 
καταζητούμενος από τον Δεκέμβρη 
του 1982, όταν για άγνωστη ακόμη αι
τία είχε σκοτώσει με κυνηγετική κα- 
ραμπίνα στην πλατεία του χωριού 
Kr jpv0, τον 32χρονο Χρήστο Συγγε- 
,άκη. Η σύλληψή του έγινε μετά από 

συγκεκριμένες πληροφορίες που έ- 
φθασαν στην Αστυνομία. Η τελευταία 
οργάνωσε μεθοδικά την επιχείρηση 
και τον «έπιασε στον ύπνο» μέσα στο 
κρυσφύγετό του που βρισκόταν 500 
μέτρα πιό πάνω από τη λίμνη του 
Κουρνά κοντά στο Μουρί. Είναι χαρα
κτηριστικό ότι το κρησφύγετο -πάνω 
σε απότομη πλαγιά με πανοραμική 
θέα στη γύρω περιοχή- ήταν σπηλιά, 
διαστάσεων 2χ3 μέτρα. Αυτή τη σπη
λιά περικύκλωσε ισχυρή αστυνομική 
δύναμη το μεσημέρι από άνδρες της 
Α.Δ Χανίων και της ειδικής κατασταλ
τικής ομάδας με επικεφαλής τον αστυ
νομικό επιθεωρητή, τούς αστυνομι
κούς δ/ντές και τον διοικητή του Τ.Α. 
Οι τελευταίοι πλησίασαν την είσοδο 
και κάλεσαν τον Γρυλλάκη να παραδο
θεί. Εκείνος στην αρχή δεν απάντησε 
αλλά όταν άρχισαν να πυροβολούν οι 
αστυνομικοί στον αέρα για να τον φο
βίσουν, αποφάσισε να βγεί. Είχαν πε
ράσει δυό ώρες και πλέον, όταν βγή
κε και παραδόθηκε γ ια  να οδηγηθεί 
στη συνέχεια στις φυλακές.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ένα και πλέον κιλό ινδικής κάννα
βης είχε στην κατοχή του ο 29χρονος 
Κων. Αγάκος που συνελήφθη στην 
Καρδίτσα από αστυνομικούς του Τ.Α. 
Η ακριβής ποσότητα του ναρκωτικού 
ήταν 1.180 γραμμάρια. Στην ίδια πόλη 
συνελήφθη η 23χρονη Σ. Γρηγοράκου 
γ ιατί διέρρηξε φαρμακείο της περιο
χής και αφαίρεσε διάφορα ναρκωτικά 
φάρμακα. Τέλος συνελήφθη και ο 
36χρονος Μ. Μάγγος για κατοχή 4 
γραμ. χασίς.

ΦΘΙΩΤΙΔΑ

Δέκα άτομα που αποτελούσαν κύ
κλωμα εμπορίας και χρήσης ναρκωτι
κών, αποκαλύφθηκαν στη Λαμία. Πρό
κειται για τους Ευαγ. Γιαννακόπουλο 
28 χρόνων, Μ. Μπαρδάκη 21 χρόνων, 
Αναστ. Κων/νου 26 χρόνων, Δ. Κανδη- 
λάρη 23 χρόνων, Ν. Μαγγίπα 41 χρό
νων, Ευαγ. Φλωρόπουλο 24 χρόνων, 
Ιωάν. Βασιλείου 32 χρόνων, Μάκη 
αγνώστων λοιπών στο ιχείω ν , Α. 
Κουμπιάδου 21 χρόνων και Κ. Βίβλια 
26 χρόνων. Οι δύο πρώτοι είχαν στο 
σπίτι τους 2,150 γραμμάρια ηρωίνης, 
ναρκωτικά χάπια, σύνεργα επεξεργα
σίας και χρήσης ηρωίνης και ζυγαριά 
ακρίβειας. Η ηρωίνη που βρέθηκε από 
αστυνομικούς του Τ. Α. Λαμίας ήταν 
υπόλοιπο ποσότητας που είχε αγορά
σει ο Γιαννακόπουλος από τον Κων/- 
νου. Επίσης οι δύο πρώτοι είχαν αγο
ράσει πρόσφατα ποσότητα ηρωίνης 
από τον τέταρτο (Κανδηλάρης), που 
την πούλησαν στη συνέχεια στούς 
υπολοίπους δράστες που είναι χρή
στες. Ή δη συνελήφθησαν οι τρεις 
πρώτοι, ενώ είναι προφυλακισμένοι 
γ ια  εμπορία ναρκωτικών οι Φλωρό- 
πουλος και Βίβλιας.

ΚΑΒΑΛΑ

Στα χέρια του 26χρονου εργάτη Μ. 
Καλοτραπέζη που συνελήφθη από 
αστυνομικούς του Τ.Α βρέθηκαν 49 
γραμ. ακατέργαστο χασίς, 10 γραμ. 
σπόροι και αυτόματο πτυσσόμενο 
στιλέτο.

ΚΙΛΚΙΣ

Στούς Κ. Αποστόλους συνελήφθη από 
αστυνομ ικούς του Τ.Α Κ ιλκ ίς  ο 
32χρονος μηχανοτεχνίτης Δ'. Παπαδό- 
πουλος, γ ιατί μετά από έρευνα που 
έγινε στο κατάστημά του βρέθηκαν 
225 γραμ. ακατέργαστο χασίς, 103 
πλαστικές σακκούλες συσκευασίας 
και ένα στιλέτο.
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ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ά λλος ένας φυγόδικος γ ια  ενάμι- 
συ χρόνο περίπου, συνελήφθη πρό
σφατα στο κρησφύγετό του, σε μιά 
σπηλιά στο Κορακοβούνι Ηρακλείου 
από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Πρό
κειται για τον 32χρονο Δημ. Ρουμελια- 
νάκη που είχε δραπετεύσει το 1986 
από τα κρατητήρ ια  της Α.Δ. Ηρα
κλείου, ενώ ήταν υπόδικος για την κλο 
πή της εικόνας της Παναγίας Κεράς. 
Ο 32χρονος διέπραξε επίσης 28 διαρ
ρήξεις σπιτιών σε συνεργασία με τον 
συνομήλικό του Γιάν. Σπανακάκη, από 
τις οποίες είχαν αποκομίσει χρυσαφι
κά και χρήματα συνολικής αξίας 
20.000.000 δραχμών. Η Ασφάλεια Ηρα
κλείου βρισκόταν στα ίχνη του και πε- 
ρίμενε την κατάλληλη στιγμή για να 

·»» τον συλλάβει. Ό ταν έκρινε ότι έφθα- 
σε, τριάντα αστυνομικοί ξεκίνησαν 
από το Ηράκλειο για το Κορακοβούνι 
με απόλυτη μυστικότητα. Φθάνοντας 
στο σημείο που κρυβόταν ο Ρουμελια- 
νάκης, οι αστυνομικοί περικύκλωσαν 
την περιοχή, ενώ δύο απ’ αυτούς πλη
σίασαν τη σπηλιά και του φώναξαν να 
παραδοθεί, κάτι που έκανε χωρίς ου
σιαστική αντίδραση.

ΠΙΕΡΙΑ

Π έντε νέο ι -δ ιαρρήκτες  και 
συνεργοί- μπήκαν σε βιοτεχνία της Κα
τερίνης και έκλεψαν 60 σακκιά ορεί
χαλκου αξίας 1.000.000 δραχμών. Δρά
στες τα αδέλφια Κ. και Η. Χαιδάρο- 
γλου 28 και 25 ετών αντίστοιχα και Α. 
Σερέρογλου 20 ετών. Στη μεταφορά 
των κλοπιμαίων βοήθησαν οι συγγε
νείς τους Θ.Σ 15 χρόνων και Κ. Χάίδά- 
ρογλου 27 ετών, που συνελήφθησαν 
τελικά από αστυνομικούς του Τ. Α. Κα
τερίνης, ενώ οι πρώτοι αναζητούνται.

ΑΡΚΑΔΙΑ

Με αιφνιδιαστική έρευνα που έκα

ναν οι αστυνομικοί του Τ.Α. Τρίπολις 
-  μετά από συστηματική παρακο
λούθηση- στο κατάστημα του εμπόρου 
υγρών καυσίμων Δ. Μαντά, 57 χρόνων, 
αποκάλυψαν σπείρα αγοραπωλησίας 
συναλλάγματος. Συγκεκριμένα ο Μαν- 
τάς κατείχε 73.218 δολλάρια Αμερικής, 
26.963 μάρκα Δυτ. Γερμανίας, 9.195 
δολλάρια Καναδά και 1.521 δολλάρια 
Αυστραλίας, όλα σε χαρτονομίσματα 
και επιταγές (τσέκ) καθώς και πέντε 
χρυσές λ ίρες Αγγλίας, συνολικής 
αξίας 14.863.000 δραχμών περίπου. Τα 
χρήματα αυτά κατασχέθηκαν σάν 
προϊόντα παράνομης αγοραπωλη
σίας. Στην υπόθεση ενέχονται ακόμα, 
αρκετά  άλλα άτομα που «έ
δρασαν» ως πωλητές των επιταγών 
που κατασχέθηκαν.

ΠΕΛΛΑ

Μέ τη μέθοδο της απασχόλησης ξα- 
λάφρωναν τα μαγαζιά από το εμπό
ρευμα τους. Πρόκειται για δύο νεαρές 
τσιγγάνες, την Γ. Σαντικίδου 18 χρό
νων και την Σ.Σ 16 χρόνων, κατοίκους 
Σκύδρας, που συνελήφθησαν από 
αστυνομ ικούς του Τ.Α Έ δεσσας. 
Προηγούμενα είχαν μπεί μέρα- μεση
μέρι σε πέντε μαγαζιά της πόλης και 
έκλεψαν είδη ένδυσης, είδη οικιακής 
χρήσης και ηλεκτρικές συσκευές, συ
νολικής αξίας 40.000 δραχμών. Ό λα 
τα κλοπιμαία κατασχέθηκαν και απο
δόθηκαν στους καταστηματάρχες.

Στις «πράσινες τσόχες» έκαναν έφο
δο αστυνομικοί του Α.Τ. Σκύδρας. Συγ
κεκριμένα σε καφετέρια του Λουτρο
χωρίου συνελήφθησαν τρεις κάτοικοι 
του χωριού και ο ιδιοκτήτης της. Οι 
τρεις πρώτοι έπαιζαν «πόκα» και πά
νω στο τραπέζι υπήρχαν 3.000 δραχ
μές που κατασχέθηκαν, καθώς και μιά 
τράπουλα. Ακόμα σε καφενείο του χω
ριού Άσπρο δύο γεωργοί μαζί με τον 
καταστηματάρχη έπαιζαν το ίδιο απα
γορευμένο τυχερό παιχνίδι. Συνελή
φθησαν μαζί με την τράπουλα και

46.100 δραχμές σε χαρτονομίσματα.

Τα τούβλα ήταν η.....αδυναμία του
34χρονου οικοδόμου από την Π. Πέλ
λα. Μόνο που τα έπαιρνε από εργοτά
ξιο νεοαναγειρόμενης οικοδομής (πο
λυκατοικία  ) στα Γιαννιτσά, κρυφά. 
Στην οικοδομή αυτή δούλευε και ο 
ίδιος. Ο δράστης Π. Γκέτσιος, συνελή
φθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς 
του Τ.Α. Γιαννιτσών γύρω στα μεσάνυ
χτα και ακολούθησε τον δρόμο πρός 
τη δικαιοσύνη.

Χαρτοπαιξία όχι μόνο στην Πέλλα 
αλλά και στην Εύβοια, και στη Λάρισα 
. Από αστυνομικούς του Τ.Α. Λάρισσας 
συνελήφθησαν σε καφενείο του Τυρ- 
νάβου, τις  μεταμεσονύκτιες ώρες ο 
ιδιοκτήτης του και έξι ακόμα συμπολί
τες του που έπαιζαν χαρτιά με χρήμα
τα, διαθέτοντας ακόμα και τσιλιαδόρο 
για ανεπιθύμητες....επισκέψεις. Ακό
μα στην Αγία Άννα Εύβοιας ο ιδιοκτή
της του καφενείου έπαιζε μαζί με πέν
τε πελάτες «Θανάση». Ό λο ι συνελή
φθησαν και κατασχέθηκαν 10.200 
δραχμές.

Έχοντας στην κατοχή τους μικρές 
ποσότητες διάφορων ναρκωτικών ή 
κάνοντας χρήση συνελήφθησαν:
• στην Αλεξανδρούπολη από το Τ.Α. 
δύο νέοι 21 ετών (κατοχή από κοινού 
2,8 γραμμαρίων χασίς και μικρή ποσό
τητα ηρωίνης).
• στο Ρέθυμνο από το Τ.Α. η δυτικο- 
γερμανίδα Mulker Β. (κατοχή 1,551 
γραμ. χασίς).
• στις Κυκλάδες (Μάρπησσα Πάρου) 
από το Α.Τ. Πάρου δύο νέοι 28 και 23 
ετών καθώς και ένας τρίτος 59χρονος. 
Οι πρώτοι κατείχαν 2,5 γραμμάρια χα
σίς που τούς είχε προμηθεύσει ο με- 
σήλικας.
• στην Κέρκυρα από το Τ.Α., 32χρονος, 
που κατείχε 36,5 γραμμάρια ακατέρ
γαστου χασίς.
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ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ TOY 1988

Το «Αστυνομικό πορτραίτο του 1988»  αποτ€λ€ί μια προσπάθαα παρουσίασης 
της δραστηριότητας και της καθημερινής συμβολής της Αστυνομίας στον αγώνα 
για την πρόληψη και την καταστολή του εγκλήματος.

Σταχυολογήσαμε τις κυριότερες ειδήσεις της χρονιάς, τις ειδήσεις που ξεχώρι
σαν, αλλά και κάποιες άλλες μέσα από τις οποίες αποδεικνύεται έμπρακτα η καθη
μερινή κοινωνική προσφορά των αστυνομικών οργάνων.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

1/1/1988
Θύμα του «λευκού θανάτου» ήταν ο πρώ
τος νεκρός της καινούργιας χρονιάς. Ο 
20χρονος Ιωάννης Ν. Σταθόπουλος που 
κατοικούσε στην οόό Σπετσοπούλας 8 της 
Κυψέλης, βρέθηκε νεκρός μέσα στο ξενο
δοχείο «Κορφού» της οδού Φαβιέρου, τα 
ξημερώματα της πρώτης μέρας του χρό
νου.

3/1/88
Επτά κιλά ηρωίνης αξίας ενός δισεκατομ
μυρίου δραχμών ανακάλυψαν όργανα του 
τελωνείου Κήπων, στα δυο μπροστινά 
φτερά μιας «Σιτροέν» ενός Τούρκου. Πρό
κειται για τον Γκιουλέκ Μαχαρέμ, 42 χρό
νων, ολλανδικής υπηκοότητας, που ερχό
ταν από την Τουρκία, με προορισμό την 
Ολλανδία. Οι ελληνικές διοικητικές αρχές 
πιστεύουν ότι ο Γκιουλέκ δούλευε για λο
γαριασμό της μαφίας.

4/1/88
Φοβερή έκρηξη σε αποθήκη πυρομαχικών 
της ΠΥΡ-ΚΑΛ συγκλόνισε τα Δερβενοχώ
ρια Βοιωτίας δέκα μέρες μετά τις εκρήξεις 
στη Μαλακάσα. Από την έκρηξη τραυματί
στηκε ένας εργάτης και έσπασαν τζάμια σε

Επιμέλεια: Αγγελική Ρήγα

σπίτια χωριών που βρίσκονται 3 χιλιόμε
τρα μακριά.

8 / 1/88
Δυο άτομα —μια γυναίκα κι ένας άντρας— 
συνελήφθησαν από αστυνομικούς της 
Ασφάλειας Αττικής, για εμπορία ναρκωτι
κών. Πρόκειται για την Φωτεινή Α. Στίνη, 
29 χρόνων και τον Σπύρο Ν. Πέττα, 50 
ετών.

11/1/88
Σπείρα Ελλήνων και Κυπρίων εμπόρων 
του αργού θανάτου εξαρθρώθηκε από άν- 
δρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτι
κών της Ασφάλειας Αττικής. Πιάστηκαν τα 
πέντε μέλη της σπείρας, ενώ στην κατοχή 
τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κιλό 
ηρωίνης, την οποία προόριζαν για το Λον
δίνο. Τη «σκόνη» την είχαν κρύψει σε ορ
θοπεδικό κορσέ.

12/ 1/88
Το «ΚΡΑΚ», η νέα συνθετική ναρκωτική 
ουσία που κάνει θραύση στην Αμερική, 
κυκλοφορεί και στην Ελλάδα και μάλιστα 
στα σχολεία. Την καταγγελία αυτή έκαναν

γονείς μαθητών σχολείων των περιοχών 
Παπάγου, Χολαργού και Μεγάρων στον 
Πανελλήνιο Σύλλογο Αντιναρκωτικού 
Αγώνα.
14/1/88
Η απόφαση των Υπουργών Περιβάλλον
τος, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Δη
μόσιας Τάξης για τα μέτρα περιορισμού 
της κυκλοφορίας των οχημάτων στο κέν
τρο της Αθήνας·,δίνεται για δημοσίευση 
στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πρωθυπουργός 
δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην όλη προ
σπάθεια για τη σωτηρία της Αθήνας, ενώ 
ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης χαρακτή
ρισε τα μέτρα «ιστορικά».

14/1/88
Ύστερα από έρευνα που πραγματοποίησε 
η Αγορανομία, σε ψυγείο του Ρέντη βρήκε 
12 τόνους κρέατα, εμφανώς ακατάλληλα 
και φυσικά επικίνδυνα για τη δημόσια 
υγεία. Τα σάπια κρέατα προέρχονταν από 
τη Δ. Γερμανία.

14/1/88
Οι Γερανοί της Τροχαίας θα επεμβαίνουν 
και θα απομακρύνουν τα αυτοκίνητα που 
σταθμεύουν σε απόσταση 30 μέτρων από 
τις σηματοδοτούμενες διασταυρώσεις
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όρόμων της πρωτεύουσας. Οι απαγορευ
μένες περιοχές των διασταυρώσεων επι- 
σημαίνονται με κίτρινες διαγραμμίσεις, από 
συνεργεία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.

16/1/88
Πρωτοφανής, για τα χρονικά της Θεσ/νί- 
κης ένοπλη ληστεία, έγινε σε χαρτοπαικτι- 
κή λέσχη. Τέσσερις κουκουλοφόροι, οπλι
σμένοι με τρεις κοντόκανες καραμπίνες και 
περίστροφα, εισέβαλαν στο «Κάραβελ 
Κλαμπ» της οδού Θεμιστοκλή Σοφούλή 62 
και αφού ακινητοποίησαν τους παρευρι- 
σκόμενους εκείνη την ώρα, πήραν από το 
χρηματοκιβώτιο 8.500.000 δραχμές σε 
ξένο συνάλλαγμα και 20.000 δραχμές σε 
χαρτονομίσματα και εξαφανίστηκαν.

17/1/88
Σπείρα εμπόρων ναρκωτικών εξαρθρώθη
καν από την Ασφάλεια Αττικής στην Αμ- 
φιάλη. Συνελήφθησαν οι Παν. Αργύρης, X. 
Περουτσέας και I. Χανιάς.
Στην κατοχή τους βρέθηκε μισό κιλό ηρωί
νης αξίας 3.000.000 δραχμών, έτοιμο για 
πώληση. Για την ίδια υπόθεση κατηγο- 
ρούνται οι Α. Φερεντίνος και Γ. Αργύρης. 
Όπως έγινε γνωστό, στις 2 Δεκεμβρίου ο 
Φερεντίνος και ο Περουτσέας έφεραν από 
τη Βομβάη δυο κιλά ηρωίνης.

17/1/88
«Παιχνίδι θανάτου» έγινε στα χέρια 
1 δχρονου αγοριού το υπηρεσιακό περί
στροφο του αστυνομικού πατέρα του, με 
το οποίο σκότωσε, χωρίς να το θέλει, τον 
12χρονο αδελφό του, στο σπίτι τους στην 
Ηλιούπολη.

21/1/88
Σε οπλοστάσιο είχε μετατρέψει το σπίτι 
της στο Ξυλόκαστρο η 42χρονη φαρμακο
ποιός Αικατερίνη Κ. Ρωμέση, η οποία συ- 
νελήφθη και δικάστηκε σε τακτική δικάσι
μο. Μαζί της συνελήφθησαν και τα δυο 
αδέλφια Ευάγγελος και Βλάσης Σωτηριά- 
δης, επιχειρηματίες, 47 και 49 χρόνων αν
τίστοιχα, που βρέθηκαν μέσα στο σπίτι 
της, τη στιγμή της αιφνιδιαστικής έρευνας 
που έκαναν οι αστυνομικοί.

23/1/88
Συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Ελληνι
κού, ο εγκέφαλος σπείρας που το πρώτο 
τετράμηνο του 87, είχε «στήσει» μεγάλη 
απάτη, σε βάρος του κρατικού λαχείου και 
είχε καταφέρει, με πλαστά εγγυητικά έγ
γραφα, να αποκομίσει συνολικά 1S 
0.000.000 δραχμές. Πρόκειται για τον 
Κμιν/νο Γ. Δρόσο που συνελήφθη μόλις 
«πάτησε το πόδι του» στην Ελλάδα, επι- 
στρέφοντας από ταξίδι του στην Ισπανία.

27/1/88
Λιγότερα άτομα σκοτώθηκαν σε τροχαία 
ατυχήματα στο χρονικό διάστημα Γενάρης 
- Ιούλης '87, σε σύγκριση με το ίδιο διά
στημα το 1986, σύμφωνα με στοιχεία της 
Εθν. Στατιστικής Υπηρεσίας, δημοσίευσε 
πρωινή εφημερίδα.

29/1/88
Στο ποσό των 250 δις δρχ. φτάνει το κό
στος των ατυχημάτων στη χώρα μας, ενώ 
τα 100 δις είναι το κόστος των τροχαίων. 
Αυτό τονίστηκε στη διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου που έδωσαν χθες τα μέλη του Δ.Σ.

της Επιτροπής Πρόληψης Ατυχημάτων. 
Πρώτος ομιλητής ο γιατρός Κ. Κοντογιάν- 
νης ανέφερε ότι, κάθε χρόνο στη χώρα 
μας, 2.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους 
εξαιτίας τροχαίων, ενώ επεσήμανε ότι, τα 
θύματα αυτών, θα είχαν μειωθεί σημαντι
κά, αν τηρούνταν ορισμένοι κανόνες 
ασφαλείας.

29/1/88
Τριμελής σπείρα παραχαρακτών έριξε στην 
αγορά πλαστά πεντοχίλιαρα, φωτοτυπημέ- 
να από γνήσια και χρωματισμένα με ξυ- 
λομπογιές. Μετά από παρακολούθηση των 
αστυνομικών του Τμήματος Οικονομικών 
Εγκλημάτων της Ασφάλειας, πιάστηκαν 
η|Ειρήνη[Αλιμπράντη, ο Συμεών Μανδώνης 
και ο Γεώργιος Μανζακιώτης.

29/1/88
Παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές ο Αρ. 
Μάρκου, 38 χρόνων, ο οποίος για 12 ώ
ρες παρέμενε «ταμπουρωμένος» στο σπίτι 
του στα Λευκάκια Αργολίδος και απειλού
σε ότι θα αυτοκτονήσει με την χειροβομ
βίδα ή το περίστροφο που κατείχε. Ο 
Μάρκου είναι ύποπτος γ,α συμμετοχή στη 
ληστεία του ταχυδρομείου Σοφικού Κοριν
θίας.

31/1/88
Ποινική δίωξη για «διακεκριμένες κλοπές 
κατ' εξακολούθηση και συναυτουργία», 
«παράνομη πώληση, αγορά, κατοχή και 
χρήση ναρκωτικών ουσιών κατ' εξακολού
θηση και κατά συναυτουργία», «παράνομη 
προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών 
προς ιδία χρήση», ασκήθηκε από την Εισ
αγγελία Αθηνών σε βάρος δύο ατόμων 
που συνελήφθησαν γιατί «σήκωσαν» στις 
περιοχές Χολαργού και Παπάγου αντικεί
μενα αξίας 8.000.000 δραχμών.
Πρόκειται για τους Δημ. Νέστωρα και Ελέ
νη Μόσχου.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

2/2/88
Σε κάθειρξη 1 8 ετών και πρόστιμο 3 εκα
τομμυρίων καταδικάστηκε ο Ιορδανός Αμ- 
πού Ταχίρ Χασάν, μέλος διεθνούς σπείρας 
εμπόρων ναρκωτικών, που έφερε στη χώ
ρα μας 4 τόνους χασίς με προορισμό την 
ελληνική αγορά και την Κεντρική Ευρώπη. 
Η δίκη έγινε στο Α' Τριμελές Εφετείο Κα
κουργημάτων. Για την ίδια υπόθεση κατα
δικάστηκε σε 5,5 χρόνια κάθειρξη ο Σωτ. 
Ταρουνάς, οδηγός του Χασάν, σαν συνερ- 
γός στις διακινήσεις του «εμπορεύματος».

2/2/88
Πεντέμισυ τόνους χασίς καταλήφθηκε, 
ανατολικά της Κρήτης, να μεταφέρει το 
φορτηγό πλοίο «Τζον Ντι» 398 κόρων 
(σημαία Σρι - Λάνκα), από άνδρες του Λι
μενικού Σώματος. Το πλοίο ήταν φορτωμέ
νο με αλεύρι και τσιμεντοσωλήνες, είχε 
φύγει από τη Βηρυτό ενώ δεν έγινε γνω
στός ο τόπος προορισμού του.

8/2/88
Δυόμιση κιλά ηρωίνη, συσκευασμένη σα 
σακουλάκια και κρυμμένη σε απόκρυφο 
σημείο του σώματός τους, μετέφεραν 9 
Τανζανοί, που πιάστηκαν από άνδρες του 
Τελωνείου Βόλου.

7/2/88
Άγρίες συγκρούσεις αστυνομικών και 
χούλιγκανς, δεκάδες τραυματίες, βανδαλι
σμοί σε καταστήματα και αυτοκίνητα, ση
μάδεψαν την 18η αγωνιστική μέρα του 
επαγγελματικού πρωταθλήματος στο πο
δόσφαιρο.
Τα σοβαρότατα επεισόδια έγιναν στην Πά
τρα, μετά το τέλος του αγώνα Παναχαϊκής 
- ΑΕΚ, ενώ τα άλλα έγιναν στη Ν. Σμύρνη, 
όπου έπαιζαν ο Πανιώνιος και ο Ολυμπια
κός.
Κατά τα επεισόδια στην Πάτρα τραυματί
στηκαν 13 αστυνομικοί και εφτά ιδιώτες 
και προκλήθηκαν ζημιές σε πολλά Ι.Χ. αυ
τοκίνητα.

9/2/88
Θερμόαιμος οδηγός χτύπησε τροχονόμο 
που εκτελούσε υπηρεσία στην εθνική οδό 
Πάτρας - Καλαβρύτων στην Κοινότητα 
Οβριά. Δράστης είναι ο Μ. Τσακουμάγκος 
και θύμα ο Δ. Μπαξιβάνης.

10/2/88
Χίλιοι διακόσιοι τόνοι μπακαλιάρου με 
σκουλίκια διατέθηκαν στις αγορές της 
Αθήνας, του Πύργου και των Τρικάλων, 
από τον προηγούμενο Οκτώβριο. Η κομπί- 
να αποκαλύφθηκε στον Πύργο, ύστερα 
από αιφνιδιαστικό έλεγχο της Αγορανομίας 
στην εταιρία «Γοργόνα ΕΠΕ» των αδελ

φών Μπαχού, στο χωριό Ξυλοκέρα.

10/2/80
Σε μάστιγα με φοβερές διαστάσεις έχουν 
εξελιχθεί τα τελευταία 10 χρόνια τα σκλη
ρά ναρκωτικά και ιδίως η ηρωίνη στις χώ
ρες της Δ. Ευρώπης. Παράλληλα αυξάνον
ται καΓ ^ερινά τα εγκλήματα που διαπρά- 
τονται από τοξικομανείς που προσπαθούν 
να βρουν χρήματα για να ικανοποιήσουν 
την έξη τους. Τα συγκλονιστικά αυτά στοι
χεία περιέχονται στην έκθεση της Εξετα
στικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου για το πρόβλημα των ναρκωτικών.

12/2/88
Ηρωίνη και χασίς βάρους 150 κιλών έκα
ψαν οι διωκτικές αρχές σε φούρνο υψηλής 
θερμοκρασίας στη Ραφήνα. Αστυνομικοί 
της υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών 
της Ασφάλειας Αττικής, παρσυσία του εισ
αγγελέα κ. Γκούμα και των εκπροσώπων 
του υπουργείου Υγείατ και Πρόνοιας κ.κ. 
Δέσποινας Γαλατσάνου και Αναστοπού- 
λου, κατέστρεψαν ναρκωτικά που κατα
σχέθηκαν στο διάστημα 1978 μέχρι 1985 
στην Αθήνα και τα προάστια.

12/2/88
Σάπια κρέατα βρέθηκαν σε εργαστήριο 
που σκεύαζε λουκάνικα στην Έξω Παναγί- 
τσα Χαλκίδας. Το εργαστήριο που λειτουρ
γούσε χωρίς άδεια ανήκε στον Γ. Αθ. Σου
γιά, 42 χρόνων, και στη σύζυγό του Άννα 
35 χρόνων.

13/2/88
Έξι άτομα συνελήφθησαν με την κατηγο
ρία εισαγωγής και αγοραπωλησίας 1,5 κι
λού ηρωίνης αξίας 30.000.000 δρχ. Πρό
κειται για τους Αθ. Βαβίλη, 27 χρόνων, 
φοιτητή, Γαρυφ. Γαινόπουλο, 36 χρόνων, 
φωτογράφο, Δ. Περιστερά, 39 χρόνων, ά
νεργο και Δημ. Γκουλιώνη, 26 χρόνων, ά-
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νεργο, κάτοικο Βόλου.

19/2/88
Πατέρας και γιος μετείχαν σε σπείρα διαρ
ρηκτών με πλούσια δράση που εξαρθρώ
θηκε από την Ασφάλεια Αττικής αφού επί 
ενάμιση χρόνο ρήμαξε κυριολεκτικά κατα
στήματα της Αττικής κι εξοχικά σπίτια της 
Κορινθίας. Μέλη της σπείρας ήταν οι Στυλ. 
Γ. Παράσχος, 45 χρονών, Παναγιώτης Πα
ράσχος, 22 χρόνων —ο γιος του—, Αργ. Δ. 
Ασημακόπουλος, 28 χρόνων, Γεώργιος Η. 
Δικονιμάκης 35 χρόνων και Ιωάννης Β. 
Ψαρρός, 21 χρόνων και όλοι τους συνελή- 
φθησαν.
25/2/88
0 αστυφύλακας Κων. Παπαγεωργίου του 
Τμήματος Λεσχών Παιγνίων της Ασφά
λειας Αττικής συνελήφθη από συναδέλ
φους του, τη στιγμή που έπαιρνε 25.000 
δρχ. από ιδιοκτήτρια ηλεκτρονικών παι- 
γνίων, που είναι γυναίκα ανθυπαστυνόμου, 
προκειμένου να της παράσχει «προστα
σία». Με εντολή του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ 
τέθηκε σε διαθεσιμότητα και διατάχθηκε 
Δ.Ε.

26/2/88
Σάλο και αγανάκτηση προκάλεσε στην 
αστυνομία αλλά και στην κοινή γνώμη, η 
αποκάλυψη ομάδας αστυνομικών που πού
λαγαν προστασία σε καταστήματα ή πλη
ρώνονταν για να καταθέσουν ευνοϊκά σε 
δίκες πολιτών.
Η ομάδα αποκαλύφθηκε από τον συλλη- 
φθέντα «επ' αυτοφώρω» αστυνομικό Πα
παγεωργίου που κατά την εξέτασή του 
από τον εισαγγελέα ονομάτισε 4 ακόμη 
συναδέλφους του.

ΜΑΡΤΙΟΣ
1/3/88
Δολοφονία του γενικού δ/ντή της «Ανώνυ
μης Ελληνικής Εταιρείας Χημικών Προϊόν
των και Λιπασμάτων» Αλέξανδρου Αθανα- 
σιάδη, από την «Ε.Ο. 17 Νοέμβρη».
Με την ίδια μέθοδο, στο ίδιο σημείο (λεω
φόρο Κηφισίας, στο ύψος του Κολλεγίου 
Ψυχικού) που είχε εκτελέσει πριν από τέσ
σερα χρόνια τον Αμερικανό πλοίαρχο της 
«Τζάσμαγκ» Τζορτζ Τσάντες και τον οδηγό 
του Νίκο Βελάτσο, η «17 Νοέμβρη» εκτέ- 
λεσε το 11ο θύμα της.
5/3/88
Στη φυλακή πήγαν δυο Τούρκοι για εμπό
ριο ενός κιλού και 100 γραμμαρίων ηρωί
νης. Το Α' Τριμελές Εφετείο Κακουργημά
των τους καταδίκασε σε 1 5 και 10 χρόνια 
κάθειρξη. Τα ναρκωτικά ήρθαν στην Αθή
να τον Απρίλη του '87 από την Κων/πολη. 
Πρόκειται για τον Αχμέτ Ουφούκ Ερταζάν 
και τον Ναυτίν Ντουράν.

7/3/88
Αρχιφύλακας που υπηρετεί στην Ασφάλεια 
Αττικής πιάστηκε από συναδέλφους του 
για συμμετοχή σε κύκλωμα που χορηγού
σε πλαστογραφημένα ελληνικά διαβατήρια 
σε αλλοδαπούς. Πρόκειται για τον Νικ. Δ. 
Κυρίτση ο οποίος οδηγήθηκε μαζί με δύο 
Ινδούς, στον εισαγγελέα.
8/3/88
Εμπορο ναρκωτικών που διακινούσε με

γάλες ποσότητες ηρωίνης και κοκαΐνης συ
νέλαβε η Ασφάλεια Θεσ/νίκης. Πρόκειται 
για τον Απόστολο Πετρούση, 40 χρόνων,

άνεργο, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν 
427 γραμμάρια ηρωίνης και 5 γραμμάρια 
κοκαΐνης.

9/3/88
Αστυφύλακας της Άμεσης Δράσης, εκτός 
υπηρεσίας και με τη δική του μοτοσυκλέ- 
τα, καταδίωξε από την Πεύκη μέχρι το 
ΚΑΤ δυο τσαντάκηδες και κατόρθωσε να 
τους συλλάβει και να τους παραδώσει 
στους συναδέλφους του στην Ασφάλεια.

Πρόκειται για τον 31χρονο αστυφύλακα 
Παναγιώτη Α. Τσέρτο, ο οποίος αντελή- 
φθηκε στην οδό Δημοκρατίας δύο άτομα 
πάνω σε μοτοσυκλέτα να κλέβουν την 
τσάντα της 43χρονης Δήμητρας Τριβου- 
ρέα.

11/3/88
Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, που 
δρούσε ένα χρόνο μέσα στο ψυχιατρείο 
και το νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλ
λού, αποκαλύφθηκε από το ΙΣΤ' Τμήμα 
Ασφάλειας Πειραιά.
Σ’ αυτό φέρονται αναμεμειγμένοι ένας φύ
λακας του νοσοκομείου κρατουμένων, έ
νας έμπορος και 7 κρατούμενοι. Πρωτα
γωνιστής στην εισαγωγή των ναρκωτικών 
φέρεται ο φύλακας του νοσοκομείου κρα
τουμένων Δημήτρης Μ. Τζουμάκας, 34 
χρονών.

12/3/88
Μανιακός δολοφόνος σκότωσε και στη 
συνέχεια έκαψε νεαρό ζευγάρι στην παρα
λία της Βάρκιζας. Θύματα ο 27χρονος Πε
ρικλής Παν. Σταθόπουλος που έμενε στην 
οδό Κοζάνης 4 στο Βοτανικό και η 18 
χρονη φίλη του Ελένη Μ. Μανιά που έμε
νε στην οδό Γρανικού 21, στον Κεραμει- 
κό.

23/3/88
Στο Κακουργιοδικείο παραπέμπεται να δι
καστεί ο αστυνομικός Ζαφειράτος που κα- 
τηγορείται ότι σκότωσε μετά από ξυλο
δαρμό στην Ασφάλεια τον καφεπώλη Στα- 
ματόπουλο.

29/3/88
Ένοπλη ληστεία με θύμα ταχυδρομικό 
διανομέα από τον οποίο άρπαξαν 
1.190.000 δραχμές, σημειώθηκε χτες το 
πρωί στις 9.05, στην οδό Κνωσσού 52, 
στο Καματερό. Δυο κουκουλοφόροι όρμη- 
σαν με το αυτοκίνητό τους ένα «Όπελ 
Καντέτ», χρώματος κρεμ, με αριθμό κυ
κλοφορίας ΡΙΒ 2962, του οποίου οι πινα
κίδες ήταν κλεμμένες, πάνω στο μοτοπο
δήλατο του Σπύρου Νικολάου, 30 χρόνων, 
με αριθμό κυκλοφορίας ΗΝ4501 και τον 
ανέτρεψαν.

29/3/88
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του 
Τμήματος Ανθρωποκτονιών και Ληστειών 
της Ασφάλειας Αττικής και ομολόγησαν 
δύο από τους τρεις δράστες που μετέφε
ραν σε ερημική τοποθεσία στη Βάρη τον 
τραβεστί Θεοχάρη Π. Τσούση, τον οποίο 
αφού έγδυσαν, τον χτύπησαν, του έβαλαν 
φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύ
ματα.

30/3/88
Δεκαπέντε μέρες μετά την προφυλάκισή 
του, έμπορος ναρκωτικών συνελήφθη, για

τί μετά από έφοδο που έγινε στο σπίτι του 
βρέθηκαν επτά κιλά χασίς αξίας 3.000.000 
δραχμών. Ο Νίκος Εμμανουήλ, 41 χρόνων, 
είχε το χασίς σε τέσσε'ρα γυάλινα βάζα και 
δυο νάιλον σακκούλες στο υπόγειο του 
σπιτιού του, στην οδό Γ. Σεφέρη, στη 
Σταυρούπολη Θεσ/νίκης.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
6/4/88
Έμπορος σκληρών ναρκωτικών αποδεί
χτηκε ότι ήταν ο αθλητής της πάλης, μέλος 
της εθνικής ομάδας και πρώην βαλκανιονί- 
κης Κυριάκος Μπογιατζής, 31 χρόνων, 
που συνελήφθη μαζί με φίλο του και στην 
κατοχή τους βρέθηκαν ένα κιλό και διακό
σια γραμμάρια καθαρής ηρωίνης την οποία 
προόριζαν για τοξικομανείς της Θεσσαλο
νίκης.

13/4/88
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τέθηκαν 
οι Αρχές Ασφαλείας του αεροδρομίου του 
Ελληνικού. Η πληροφορία ότι το «Τζάμπο 
747» των αερογραμμών του Κουβέιτ, που 
είχαν καταλάβει οι αεροπειρατές, θα περ
νούσε πάνω από την Ελλάδα και την Ιτα
λία, με τελικό προορισμό το Αλγέρι, οδή
γησε τους υπεύθυνους του αεροδρομίου 
στη λήψη έκτακτων μέτρων. Μεγάλες 
αστυνομικές δυνάμεις μεταφέρθηκαν 
εσπευσμένα στο αεροδρόμιο του Ελληνι
κού ενώ η ειδική αντιτρομοκρατική μονά
δα πήρε θέσεις μάχης στο χώρο προ
σγείωσης, έτοιμη για κάθε ενδεχόμενο.

17/4/88
Δυο τροχονόμοι τραυματίστηκαν σε τρο
χαίο την ώρα που εκτελούσαν τα καθή- 
κοντά τους στην εθνική οδό Αθηνών - Λα
μίας: ο αρχιφύλακας Στ. Ταρινίδης και ο 
αρχιφύλακας Κων. Πατικιώτης.

19/4/88
Φυτεία με 750 δενδρίλλια χασίς αποκαλύ
φθηκε από την Ασφάλεια Πύργου σε δα
σώδη έκταση της Σκαφιδιάς, κοντά στο 
ιστορικό μοναστήρι της Παναγιάς.

21/4/88
Σπείρα εμπόρων ναρκωτικών που δρούσε 
στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μου
σείου Θεσ/νίκης εξαρθρώθηκε από την 
ασφάλεια. Πρόκειται για τους Δ. Μελα- 
χροινό 28 χρόνων, άνεργο και τον Ισαάκ 
Σπανίδη, 26 χρόνων, επίσης άνεργο.

22/4/88
Ο «εγκέφαλος» της εταιρίας δολοφόνων 
Χρήστος Παπαδόπουλος, ο ισοβίτης Βαγ
γέλης Ρωχάμης, φύλακας των φυλακών 
Κορυδαλλού και άλλοι βαρυποινίτες ενέ
χονται σε παράνομο κύκλωμα που διακι
νούσε ναρκωτικά στις φυλακές της χώρας 
και οργάνωσε αποδράσεις κρατουμένων. 
Η σπείρα εξαρθρώθηκε και συνελήφθη ο 
φύλακας Ευγένιος Ελλούλ, 41 χρόνων, 
που εργαζόταν στις φυλακές του Κορυ
δαλλού, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν 
ότι συνεργαζόταν με τον επίσης δεσμοφύ
λακα Δ. Τζουμάκα που συνελήφθη προ μη
νών γιατί διακινούσε με ορισμένα μέλη 
της ίδιας σπείρας ναρκωτικά στις φυλακές.

25/4/88
Δυο κιλά και εκατόν πενήντα γραμμάρια 
χασίς αρίστης ποιότητας μετέφεραν με
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φορτηγό από τη Δράμα στη Θεσσαλονίκη, 
οι σεσημασμένοι χασισέμποροι Γεώργιος 
Αλεξιάδης, 43 χρόνων, μαρμαράς και Στέλ- 
λιος Μοσχοτζόπουλος, 42 χρόνων, σιδε
ράς, κάτοικοι Δράμας. Και οι δυο συνελή- 
φθησαν στον εθνικό δρόμο Δράμας - Θε- 
σ/νίκης από όργανα της Ασφάλειας Δρά
μας.

Μ Α Ι Ο Σ

2/5/88
Ο αστυφύλακας Βασίλης Σγούρος της 
Αμεσης Δράσης διέσωσε με κίνδυνο της 

ζωής του 35χρονο που είχε πέσει μέσα 
στον «φουσκωμένο» από τα νερά της από
τομης νεροποντής Κηφισό και παραλίγο να 
πνιγεί.

5/5/88
Πυροσβεστική αντλία και διμοιρία αστυνο
μικής δύναμης επενέβη στο γήπεδο της 
Λεωφόρου, για να διαλύσουν 500 περίπου 
οπαδούς του Παναθηναϊκού και που με... 
λοστούς επιχείρησαν να σπάσουν την πόρ
τα και να μπουν στα γραφεία της διαχείρη- 
σης, από τη θύρα 11.

19/5/88
Αγνωστοι λαθραλιείς —πιθανότατα— της 

λίμνης Βεγορίτιδας, πυροβόλησαν και 
τραυμάτισαν στο πρόσωπο, τον ανθυπα- 
στυνόμο του Τ. Τάξης Αμυνταίου Φλώρι
νας, Ιωάννη Ταραζά και μέλη του αλιευτι
κού συνεταιρισμού Αγ. Παντελεήμονα της 
Φλώρινας, όταν οι τελευταίοι ανακάλυψαν 
τα δίχτυα που είχαν ρίξει παράνομα στη 
λίμνη.

22/5/88
Νέα επίθεση του ΕΛΑ που εκδηλώθηκε με 
την τοποθέτηση βομβών, τρία τέταρτα με
τά τα μεσάνυχτα στο ΙΑ' Α.Τ. που βρίσκε
ται στα σύνορα Κορυδαλλού και Νίκαιας. 
0 αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός είχε 
τοποθετηθεί στο περβάζι του παραθύρου. 
Η δεύτερη έκρηξη έγινε στις τέσσερις το 
πρωί στη ντίσκο «Βικτώρια» στον Κορυ
δαλλό. Επρόκειτο επίσης για ωρολογιακό 
μηχανισμό ίδιας κατασκευής με τον προη
γούμενο, και η έκρηξη προκάλεσε σημαντι
κές ζημιές.

29/5/88
Μάχη μεταξύ αστυνομικών και αρχαιοκα- 
πήλων έγινε στο 27ο χιλιόμετρο του δρό
μου Τρικάλων Λάρισας, όταν τρεις αρχαιο- 
κάπηλοι οπλισμένοι με καραμπίνες άρχισαν 
να πυροβολούν εναντίον των αστυνομι
κών, οι οποίοι προσποιούμενοι τους εμπό
ρους συναντήθηκαν σε εκείνο το σημείο 
για να παραλάβουν εικόνες μεγάλης αρ
χαιολογικής αξίας, αντί του ποσού των 
10.000.000 δρχ. που είχε προσυμφωνη- 
θεί. Στη διάρκεια της συμπλοκής τραυματί
στηκε βαριά ο αρχιφύλακας του τμήματος 
Ασφάλειας Τρικάλων Θανάση Πούλιο, 42 
χρόνων.

ΙΟΥΝΙΟΣ
3/6/88
Αρχιφύλακας έπεσε με τη στολή του στη 
θάλασσα, στη Θεσσαλονίκη για να σώσει 
γέροντα που γλύστρησε κι έπεσε στα νερά 
του Θερμαϊκού. Πρόκειται για το Λάζαρο 
Σύρο, 41 χρόνων, του Γ' Τμήματος Τρο
χαίας Θεσ/νίκης.

10/6/88
Αστυφύλακας της Αμεσης Δράσης που ή
ταν εκτός υπηρεσίας συνέλαβε μετά από 
καταδίωξη δύο νεαρούς τσαντάκηδες. 
Πρόκειται για τον Γεώργιο Μ. Βασταρδή. 
15/6/88
Αστυφύλακας που υπηρετεί στο Γ' Τμήμα 
Ασφάλειας Πειραιά σκότωσε για ασήμαντη 
αφορμή με 5 πιστολιές στην κοιλιά και εττο 
κεφάλι πολίτη με τον οποίο έπιναν στο ί
διο ουζερί.
Δράστης είναι ο αστυφύλακας Θωμάς Μα- 
κρής και θύμα ο πολίτης Νίκος Παπαγγε- 
λάκης.
16/6/88
Αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης που έτρεχε 
με υπερβολική ταχύτητα έριξε μια κολώνα 
της ΔΕΗ, που βρισκόταν στην είσοδο του 
Υπουργείου Δημ. Τάξης. Η κολώνα, πέ
φτοντας, σκότωσε έναν αστυνομικό -και 
τραυμάτισε έναν άλλο. Νεκρός είναι ο τρο
χονόμος Κων/νος Κιτσάκης, 26 χρόνων, 
που έμενε στην οδό Γ. Αναγνώστου 57, 
στο Κορωπί και τραυματίας ο αστυφύλα
κας Αθανάσιος Ζωβοΐλης, 25 χρόνων. 
16/6/88
Δίκτυο διακίνησης ηρωίνης που είχε σαν 
βάση την Αλεξανδρούπολη εξαρθρώθηκε 

. από την Ασφάλεια Θεσ/νίκης.

26/6/88
Πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δρά
σης αποτελούμενο από τον αστυφύλακα 
Αθαν. Σπηλιόπουλο και τον αρχιφύλακα 
Βασ. Καρατάσο, βοήθησε στη διάσωση 
δυο μικρών παιδιών, που είχαν καταπιεί 
δηλητηριώδη φάρμακα, μεταφέροντας με 
ιλιγγιώδη ταχύτητα εττο Νοσοκομείο Παί- 
δων τα μπουκαλάκια με τα φάρμακα, προ- 
κειμένου να βρεθεί το αντίδοτό τους.

27/6/88
Με τη βοήθεια του αστυνόμου Κων. Πάλ- 
λα, ο οποίος σημειωτέον ήταν εκτός υπη
ρεσίας εκείνη την ώρα, σώθηκε ο φωτο
ρεπόρτερ Πέτρος Φλεμετάκης, το απόγευ
μα του Σαββάτου στην Πάρνηθα, όπου έ
κανε ορειβασία και σε κάποια στιγμή κιν
δύνεψε.

ΙΟΥΛΙΟΣ
1/7/88
Αστυφύλακας που βρισκόταν εκτός υπηρε
σίας, καταδίωξε και έπιασε τσαντάκια. 
Πρόκειται για τον Ιωάννη Δ. Γώγο.

6/7/88
Στον Κορυδαλλό οδηγήθηκαν τρεις λα
θρέμποροι ναρκωτικών που πιάστηκαν 
ενώ διαπραγματεύονταν με αστυνομικό 
της Δίωξης Ναρκωτικών την πώληση 5 κι
λών ηρωίνης. Πρόκειται για τους Θωμά X. 
Δημητρίου, γουνέμπορο και αρχηγό της 
σπείρας, Ηλία X. Μανιάτη, άνεργο και 
Αναστάσιο Δημ. Χατζηγεωργίου.

7/7/88
Οργανωμένη φυτεία δενδριλλίων ινδικής 
κάνναβης διατηρούσε ο Ιωάννης Μπρατί- 
τσας, κάτοικος Νιάτων Λακωνίας στη θέση 
Μαγκανέικα της Κοινότητας Πακίων Σπάρ
της. 0 δράστης συνελήφθη ενώ υπολογί
ζεται ότι η φυτεία θα του απέδιδε 200 κι
λά καθαρό χασίς, αξίας άνω των 
30.000.000 δραχμών.

του κρουαζιερόπλοιου «Σίτυ οφ Πόρος», 
ενώ αυτό βρισκόταν 3 μίλια βόρεια της Αί
γινας.’

17/7/88
Αδίστακτοι ληστές, οπλισμένοι με περί- 
επροφο, όρμησαν στο ταχυδρομικό τα
μιευτήριο της οδού Πατησίων 316. Πυρο
βόλησαν εν ψυχρώ τον αστυφύλακα 
φρουρό, κόλλησαν μια κάννη στην κοιλιά 
της μοναδικής πελάτισσας και κατάφεραν 
σε ελάχιεττα δευτερόλεπτα να αρπάξουν 
περίπου 11.350.000 δραχμές και να εξα
φανιστούν. 0 αρχιφύλακας Θεόδωρος Πα- 
πάνος, 47 χρόνων, με τέσσερις σφαίρες 
στο κορμί του μεταφέρθηκε στον «Ευαγ
γελισμό».

20/7/88
Σαρανταέξι αρχαία αντικείμενα κατάσχε
σαν αστυνομικοί του Τμήματος Αρχαιοκα- 
πηλείας της Ασφάλειας Αττικής στο επί της 
οδού Δημοκρατίας 10 σπίτι της Νίκης 
Στάιφελ, 75 χρόνων, αδελφής του γνω
στού συλλέκτη Αλέξανδρου Ιόλα.

22/7/88
Οργανωμένο κύκλωμα βρεφών με έδρα τη 
Θεσ/νίκη, εξάρθρωσε η Ασφάλεια. Εγκέ
φαλος του κυκλώματος κατά την αστυνο
μία, ένας δικηγόρος με τη γυναίκα του. 
Συμμετείχαν ακόμη, ένας γιατρός και μια 
Τσιγγάνα. Οι «έμποροι» πωλούσαν σε άτε
κνους ενδιαφερομένους παιδιά Τσιγγάνων, 
παράνομων ζευγαριών κ.λπ. έναντι προμή
θειας.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

3/8/88
Με τη σύλληψη και των δύο δραστών 
κλείνει η υπόθεση της δολοφονίας του 48 
χρονου φύλακα της εταιρίας «ΜΙΝΕΡΒΑ» 
Χρ. Κάρλου. Μετά τη σύλληψη στην Αρ
χαία Ολυμπία και την προσαγωγή στην 
Αθήνα του Παν. Αναστασόπουλου, συνε
λήφθη στη Ζάκυνθο όπου είχε καταφύγει 
και ο συνένοχός του Γεώρ. Αυγουστίδης, 
35 χρόνων.

8/8/88
0 αστυφύλακας Αναστ. Παναγιωτίδης, 38 
χρόνων, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και 
σκοτώθηκε στο 4ο χλμ. του δρόμου Θεσ/- 
νίκης - Καβάλας. Υπηρετούσε στο 1ο 
Α.Τ.Τ. Θεσ/νίκης.
16/8/88
Τρομοκρατική επιχείρηση εναντίον του ΙΘ' 
αστυνομικού τμήματος του Βύρωνα. Την 
Κυριακή (14-8-88) και ώρα 16.10' άντρας 
που έφερε στολή αστυφύλακα, χρησιμο
ποιώντας το τέχνασμα ότι προσάγει συλ- 
ληφθέντα πολίτη, μπήκε στο ΙΘ' αστυνομι
κό τμήμα και όταν πλησίασε το σκοπό στο 
διάδρομο, και τα δυο άτομα μαζί, με περί
στροφα, αιφνιδίασαν και ακινητοποίησαν 
το σκοπό τον οποίο αφόπλισαν.
Αμέσως μετά μπήκαν και τέσσερις άλλοι 
άνδρες ένοπλοι, με πολιτική ενδυμασία, οι 
οποίοι στη συνέχεια αιφνιδίασαν και ακι- 
νητοποίησαν τον αστυφύλακα που εκτε- 
λούσε υπηρεσία σε γραφείο του τμήματος 
ασφαλείας και την αρχιφύλακα, αξιωματικό 
υπηρεσίας του αστυνομικού τμήματος.
Στη συνέχεια ανέβηκαν στον α' όροφο, 
συνέλαβαν έναν ακόμη αεπυνομικό και ό
λους μαζί τους οδήγησαν σε γραφείο, ό-
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που αφού τους έδεσαν τα χέρια και τους 
φόρεσαν κουκούλες στο κεφάλι ζήτησαν 
να τους πουν πού φυλάσσονται τα όπλα. 
Οι αστυνομικοί αρνήθηκαν. Οι δράστες - 
τρομοκράτες αφού ερεύνησαν διάφορους 
χώρους έφυγαν στις 16.30 περίπου.
Την ευθύνη για την τρομοκρατική αυτή 
ενέργεια ανέλαβε η «17 Νοέμβρη».

28/8/88
Ο προσωρινός Δ/ντής του Α.Τ. Φιλιατρών 
συνελήφθη από αστυνομικούς της Πύλου, 
γιατί καλλιεργούσε χασίς. Πρόκειται για 
τον ανθυπαστυνόμο της ΕΛ.ΑΣ Θ. Φίλιππο, 
ο οποίος σύμφωνα με τις κατηγορίες που 
του απαγγέλθηκαν μαζί με τον Π. Λυμπε- 
ρόπουλο είχαν φυτεία χασίς και μάλιστα, ο 
Φιλίππου είχε δώσει το υπηρεσιακό του 
περίστροφο στον συνένοχό του για προ
στασία της φυτείας τους.

ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΙΟΣ

13/9/88
Συνελήφθη φυγόδικος που παρέμενε 
ασύλληπτος επί πέντε ολόκληρα χρόνια κι 
είχε καταντήσει «ο φόβος και ο τρόμος» 
των επαρχιών Αποκορώνου και Ρεθύμνης. 
Πρόκειται για το Μανώλη Αγγελάκη ή Αρ- 
γιλίδη ή Γκιόλα!

16/9/88
Έξι κιλά και 900 γραμ. ηρωίνη κατασχέ
θηκαν από την Αστυνομία της Ξάνθης σε 
Ι.Χ. επιβατηγό αυτοκίνητο ενός Τουρκοκύ
πριου και μιας Ελληνοαυστριακής που δια
μένουν μόνιμα στο Λονδίνο. Πρόκειται για 
τον Ισμαήλ Σελεμούπ και την Λουκία 
Χατζή-Χριστοφή.

18/9/88
0 ανθυπαστυνόμος Παν. Κουτρούλης συ
νελήφθη από την Ασφάλεια Αττικής για 
συμμετοχή σε σπείρα που κατείχε και προ
σπαθούσε να πουλήσει 33,5 κιλά χασίς. 
Μαζί του πιάστηκαν ο ναυτικός Ζερβουδά- 
κης και ο Ευτ. Μανωλαράκης, ιδιοκτήτης 
ντίσκο στη Βουλιαγμένη. Ο Κουτρούλης 
με απόφαση του Γ.Γ. κ. Πανταζή τέθηκε 
σε διαθεσιμότητα και οι τρεις δε οδηγήθη
καν στον εισαγγελέα που άσκησε εναντίον 
τους ποινική δίωξη για παράβαση του νό
μου περί ναρκωτικών.

22/9/88
Με 25 κιλά χρυσό σε πλάκες είχε «επεν
δύσει» το γιλέκο που φορούσε η Ελβετίδα 
Λόνσερ Ιλμκαρντ, 50 χρόνων, που πιάστη
κε χθες στο Ανατολικό αεροδρόμιο από τις 
τελωνειακές αρχές.

23/9/88
Σπείρα τσαντάκηδων εξαρθρώθηκε μετά 
από περιπετειώδη καταδίωξη εττη Ν. Σμύρ
νη. Τρεις μοτοσυκλετιστές της Αμεσης 
Δράσης, που ανήκουν στην Ομάδα Ζήτα, 
καταδίωξαν και συνέλαβαν τσαντάκια, ο 
οποίος μαζί με δύο ακόμα συνεργάτες του 
άρπαξε τις τσάντες τεσσάρων γυναικών.

29/9/88
Κούρσα «αγωνίας» περιπολικών και μοτο- 
συκλετιστών της Αμεσης Δράσης για τη 
διάσωση νεογέννητου κοριτσιού. Αστυνο
μικοί της Τροχαίας Ελευσίνας ενήργησαν 
σαν μαιευτήρες, παίρνοντας οδηγίες από 
τον ασύρματο από τον αξιωματικό υπηρε
σίας του «100».

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

5/10/88
Μαργαριτάρια και ζιργόν αξίας 18,5 εκα
τομμυρίων δραχμών έφερε λαθραία στη 
χώρα μας 50χρονος Γάλλος, που συνελή
φθη στο αεροδρόμιο.

6/ 10/88
Λαθρέμπορος ναρκωτικών, γνωεττός με το 
όνομα «Μάκης ο Τούρκος» και 12 ακόμη 
έμποροι λευκού θανάτου πιάστηκαν από 
την Ασφάλεια Αττικής. Στα χέρια των λα
θρεμπόρων κατασχέθηκαν συνολικά, 
ηρωίνη βάρους 2 κιλών, 595 γραμμάρια 
χασίς, ένα περίεττροφο «Μάγκνουμ», ζυνα- 
ριά ακρίβειας, δολλάρια και εκατοντάδες 
χιλιάδες δραχμές.

16/10/88
Ο αεττυφύλακας Έξαρχος Καραιτσιώτης, 
που υπηρετούσε στο Α.Τ. Κολωνού, κατη- 
γορείται ότι πουλούσε σε μαγαζιά λαχνούς 
αντί χιλίων δραχμών τον ένα, με σκοπό 
—δήθεν— «να ενισχυθεί άρρωεττος συνά
δελφος της Αγορανομίας».

16/10/88
Ποινική δίωξη άσκησε η Εισαγγελία Αθη
νών εναντίον του 31χρονου Δ. Ράπτη, κα
τοίκου Γαλατσίου, για κατοχή ναρκωτικών 
ουσιών από περιστάσεις που μαρτυρούν 
ότι ο δράστης είναι άτομο επικίνδυνο για 
τη δημόσια ασφάλεια. Ο Ράπτης εθεάθη 
από αστυνομικό να περιφέρεται άσκοπα 
στο σχολικό συγκρότημα Γκράβα Γαλα
τσίου.

17/Ί 0/88
Κύκλωμα εμπορίας και διακίνησης ηρωίνης 
στην Ελλάδα από τη Συρία μέσω Τουρκίας, 
εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση Δίω
ξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής. 
Στη σπείρα συμμετείχαν τέσσερις Σύριοι 
και ένας Λιβανέζος, στην κατοχή των 
οποίων βρέθηκαν συνολικά 1.250 γραμ
μάρια καθαρής ηρωίνης.

19/10/88
Σε έξαρση βρίσκονται οι αγορανομικές πα
ραβάσεις στη Θεσ/νίκη. Το μήνα Σεπτέμ
βριο έγιναν 1.908 έλεγχοι από τη Δ/νση 
Αγορανομίας και διαπιστώθηκαν 1.493 
παραβάσεις. Οι περισσότερες αφορούν 
«υπερβολικό κέρδος».

21 / 10/88
Ποσότητα τεσσάρων κιλών καθαρής ηρωί
νης, η μεγαλύτερη που ήρθε ποτέ στα χέ
ρια της Ασφάλειας Θεσ/νίκης, προσπάθη
σε να διοχετεύσει στην αγορά της πόλης 
Τούρκος λαθρέμπορος, μέλος μεγάλης 
σπείρας διακίνησης ηρωίνης. Πρόκειται για 
τον Αχμέτ Ντινλέρ, 41 χρόνων.

29/10/88
Εκτεταμένο κύκλωμα διάθεσης πλαστών 
διαβατηρίων, στο οποίο ενέχονται και 
αστυνομικοί που δρούσσν με κάλυψη της 
ιδιότητάς τους στον κεντρικό αερολιμένα 
της Αθήνας, άρχισε να εξαρθρώνει η 
Ασφάλεια Αττικής. Συνελήφθησαν ο Θεμ. 
Τσιφτσής, 45 χρόνων, αρχιφύλακας, και ο 
Αργύρης Μπίμπασης, 32 χρόνων, αστυφύ
λακας, επειδή «διευκόλυναν» δυο Ινδούς 
να ταξιδέψουν στον Καναδά με πλαεττά 
διαβατήρια.

Ν Ο ΕΜ ΒΡ ΙΟ Σ
2/ 11/88
Τούρκος υπήκοος, που θεωρείται από την 
Αστυνομία ο «εγκέφαλος» της διακίνησης 
ηρωίνης από την Τουρκία στην Ελλάδα, 
συνελήφθη στο αεροδρόμιο της Μίκρας 
στη Θεσσαλονίκη και ομολόγησε ότι τον 
περασμένο μήνα έστειλε από την Κων/πο- 
λη στην Ελλάδα πέντε κιλά καθαρή ηρωί
νη. Πρόκειται για τον Ισμέτ Γιλμάζ.

3/11/88
Έντεκα μήνες μετά τη δολοφονία ενός 
Τανζανού λαθρέμπορου ναρκωτικών βρέ
θηκε ο δολοφόνος του. Είναι ο τοξικομα
νής Γ. Εμμ. Σαλεβουράκης, 26 χρόνων, κά
τοικος Γλυφάδας, ο οποίος βρίσκεται στο 
Λονδίνο για αποτοξίνωση.

15/11/88
Τρία περίπου κιλά κατεργασμένο χασίς, 
κρυμμένο σε διπλό πάτο βαλίτσας, μετέ
φεραν από τη Συρία εττη χώρα μας δύο 
Σύριοι. Πρόκειται για τους Γκαζάρ Ταϊ- 
φούρ, 32 χρόνων και Τζαλάλ Αλναβουάρ, 
επίσης 32 χρόνων, οι οποίοι συνελήφθη
σαν από άνδρες της δίωξης ναρκωτικών 
Πειραιά στο επτίτι όπου έμεναν εττην οδό 
Επτανήσου 56 εττην Κυψέλη.
24/11/88
Σπείρα που έκλεβε πολυτελή αυτοκίνητα 
εττην Ελλάδα και οτο εξωτερικό και στη 
συνέχεια τα πουλούσε με πλαεττογραφη- 
μένα πιστοποιητικά εξαρθρώθηκε από την 
Ασφάλεια Αττικής και συγκεκριμένα από 
το Τμήμα Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας.

Δ ΕΚ ΕΜ ΒΡ ΙΟ Σ

2/ 12/88
Σπείρα που διακινούσε μεγάλες ποσότητες 
χασίς εττο λεκανοπέδιο της Αττικής, εξαρ
θρώθηκε από άνδρες της Υποδιεύθυνσης 
Δίωξης Ναρκωτικών, της Ασφάλειας Αττι
κής.

3/12/88
Ένας δορυφόρος θα κατασκοπεύει από 
δω και εττο εξής τους λαθρέμπορους ναρ
κωτικών. Πρόκειται για μια τεράστια ηλε
κτρονική φωτογραφική μηχανή ύψους 
4,50 μέτρων, βάρους 1,8 τόννων που εί
ναι σε τροχιά σε ύψος 832 χιλιομέτρων 
από τη γη. Αυτό είναι το νέο όπλο που θα 
χρησιμοποιήσει η Ιντερπόλ στη μάχη της 
εναντίον των ναρκωτικών.

5/12/88
Μεγάλο κύκλωμα αρχαιοκαπήλων, εττο 
οποίο ενέχονται τουλάχιστον επτά άτομα 
εξαρθρώθηκε από αστυνομικούς του 4ου 
Τμήματος Ασφαλείας.

6/ 12/88
Ισπανός λαθρέμπορος ηρωίνης πιάεττηκε 
από την υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτι
κών της Ασφάλειας Αττικής. Πρόκειται για 
τον Μαρία Μιγκουέλ Μπλάνκο Εκάν του 
Κάρλος, 38 χρόνων.

8/ 12/88
Ζευγάρι Ιταλών πιάεττηκε στο τελωνείο 
των Κήπων του Έβρου, καθώς, μετά από 
έρευνες, οι τελωνιακοί βρήκαν μέσα εττο 
αυτοκίνητό τους 12,5 κιλά χασίς και 3 κιλά 
ηρωίνη. Πρόκειται για τους Μαρία Γκουιν- 
τόνι και Γκαετάνο Τουτσίλο.
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ΠΟΛΥΠΤΥΧΟ
Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους τηρείται μια αρ

χειακή ενότητα σε δύο Κλάδους (Αρχείο Γ.Α.Κ. και 
Συλλογή Βλαχογιάννη Α). Ο τίτλος της είναι «Μινι- 
στέριον (Υπουργείο) της Αστυνομίας», καλύπτει την 
περίοδο 1822 - 1827 και αποτελείται από 79 ογκώδεις 
φακέλους και τα έγγραφά τους -  κάπου 15.000 -  πα
ρουσιάζουν την άγνωστη κοινωνική πλευρά του ’21. Η 
μεγάλη ιστορική σπουδαίότητα των εγγράφων αυτών 
επισημάνθηκε το 1983 από το Γραφείο Ιστορίας του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Μετά από εισήγησή του 
αποφασίστηκε η φωτομηχανική αναπαραγωγή τους 
με σκοπό τη σταδιακή συνολική τους δημοσίευση από 
το τυπογραφείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Η αναπα
ραγωγή αυτή έχει ολοκληρωθεί, ενώ συνεχίζεται ήδη 
η διαδικασία μεταγραφής και σχολιασμού που έχει 
καλύψει το ένα τρίτο περίπου των εγγράφων. Παράλ
ληλα προγραμματίζεται η αναπαραγωγή του αστυνο
μικού αρχείου από το 1827 μέχρι την αρχή της οθωνι
κής περιόδου η οποία έχει ήδη καλυφθεί κατά το με
γαλύτερο μέρος της με τη μικροφωτογράφηση δεκά
δων χιλιάδων εγγράφων. Στην εργασία που αφορά

την οθωνική περίοδο θα πρέπει να προστεθεί και η 
έτοιμη να τερματιστεί αποδελτίωση του τύπου και 
των πρακτικών της Βουλής. Η στήλη θα δημοσιεύει 
κάθε μήνα μικρές ενότητες εγγράφων του «Μινιστε- 
ρίου της Αστυνομίας» με βασικό κριτήριο επιλογής 
την έκτασή τους για ένα τόσο περιορισμένο χώρο. 
Ελπίζουμε πάντως ότι από μήνα σε μήνα θα δώσουμε 
μια αντιπροσωπευτική εικόνα της σπουδαίας αυτής 
αρχειακής ενότητας παραθέτοντας μια ποικιλία θε
μάτων. Βέβαια δεν θα λείψουν και οι επιλογές εγ
γράφων από τα αστυνομικά αρχεία του περασμένου 
αιώνα μέχρι το τέλος της οθωνικής περιόδου μια και 
αυτά είναι για την ώρα προσιτά για έρευνα στα Γενικά 
Αρχεία του Κράτους. Το σημερινό θέμα μας είναι μια 
δικογραφία που σχημάτισε πριν από 164 περίπου 
χρόνια η Αστυνομία της Τριπολιτσάς σε βάρος υπαί
τιου ανθρωποκτονίας. Το πρόσθετο και συνάμα εν
διαφέρον στοιχείο για την περίπτωση αυτή είναι η 
κρίση της κάτω από μια ιδιότυπη δικαστική διαδικασία 
σαφώς επηρεασμένη στην τελική της φάση από το 
κοινωνικό κλίμα της εποχής εκείνης.

(Προέλευση: Γενικά Αρχεία του Κράτους -  Συλλογή  «Μ ινιστέριον της Αστυνομίας» Φάκελοι 10, 11).

«ΜΙΚΡΗ» ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΜΙΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ 1823

ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑΣ 2. Καταθέσεις μαρτύρων

1. Υποβλητική αναφορά
Η δικογραφία υποβλήθηκε στο Υπουργείο της Α

στυνομίας, επειδή δεν είχαν ιδρυθεί ακόμη τα κατοπι
νά «Εγκληματικά Κριτήρια». Ο Αστυνόμος Δημήτριος 
Σαρλής, συνοδεύει την αναφορά του με το πειστήριο 
του εγκλήματος: «ένα παχύ και μέγα ξύλον» όπως πε- 
ριγράφεταιαπό μάρτυρες ή «θλών όργανο» όπως θατο 
χαρακτήριζε ο σημερινός ιατροδικαστής. Ας δούμε 
όμως το κείμενο της αναφοράς:
Περίοδος Β' Προσωρινή Διοίκηοιςτης Ελλάδος
Αρι'θ. 354 Προς το έξοχον Υπουργείον της Αστυνομίας.

Πέμπει ήρος το Υπουργείον τούτο όσας ενόρκους μαρτυ
ρίας περί του φόνου τού εις το υποκείμενον του Σπηλιού 
Αρμόνη τολμηθέντος, η ενταύθα Γεν. Αστυνομία έλαβεν εγ- 
γράφως, προς τούτοις και το όργανον δΓ ούς ο άνωθι φόνος 
ενεργήθη.

Τη 1 του Οκτωβρίου 1823 
εν Τριπόλει

Ο Γεν(ικός) Αοτ(υνόμος) της Επαρχ((ας)
Τριπ(ολιτζάς)
Τ.Σ. Δημ. Σαρλής 
Ο πρώ(τος) Γραμ(ματεύς)
Κωνσταντίνος Λουκάς

Η πρώτη κατάθεση έχε ι ληφθεί όπως θα λέγαμε 
σήμερα «ανωμοτί», το πιθανότερο επειδή ο μάρτυρας 
είχε συμμετοχή στο επεισόδιο. Ίσως γ ι’ αυτό το λόγο 
είνα ι ξεχωριστή. Η άλλη ομαδική κατάθεση είνα ι ένορ
κη και ανυπόγραφη από τους μάρτυρες όπως συνηθι
ζόταν την εποχή εκείνη. Ένα χαρακτηριστικό «κενό» 
στη δικογραφία ε ίνα ι η έλλειψη απολογίας κατηγο
ρουμένου. Αντίθετα εξετάζετα ι με επιμονή η περίπτω
ση της συμμετοχής στο έγκλημα του αδελφού του 
δράστη. Η μεταγραφή των κειμένων τόσο των καταθέ
σεων όσο και των άλλων εγγράφων έγινε με διατήρηση 
των στοιχείων της ιστορικής γραφής. Οι καταθέσεις 
έχουν την ακόλουθη σειρά:

(V

Παρρησιασθείς Γιάννης τις Παπατριβώλη ποτέ Παπαπα- 
ναγιώτη εκ χωρίου Ζευγολατίου, ωμίληοεν ως κάτωθι:

Χθες το εσπέρας, ευρισκόμενος εις τας φυτείας, ήλθε 
πλησίον μου ο Σπήλιος και μοι είπεν να τον ακολουθήσω Εγώ 
τον ηκολούθησα μέχρι των ιδικών του αμπελίων και τινός 
Μήτζου, όπου με έδειξεν εν γουβί λέγων μοι τίνος είναι, ιδικό 
του ή του Μήτζου. Εγώ είπον προς αυτόν ότι είναι του Μήτζου. 
ο δε Σπήλιος θυμωθείς μ ’ εκτύπηοε με το κάτω μέρος του 
ιουφεκίου, εγώ δε επίασα το τουφέκι. Τοιε αυτός εφελκύσας
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το ξίφος του μου δω κ εν εις την κεφαλήν, όπου με επλήγωσε. 
Ευθύς έδραμον εκε ί διάφοροι, εγώ όμως εσκοτισμένος υπό 
τις πληγές, δεν εννόησα τι εγίνετο.

Τη 25 Σεπτεμβρίου 1823.
(2)

Παρρησιασθείς Βασίλης τις Τεληγιαννόπουλος Δημητρίου 
από χωρίον Αγίου Βασιλείου Τριπόλεως, όστις ορκωθείς κατά 
το σύνηθες, εμαρτύρησεν ως κάτωθι:

Εις τας εικοσιτέσσαρας του τρέχοντος, Δευτέρα προς το 
εσπέρας, ο Σπήλιος Αρμόνης ήτον εις τας φυτείας, όπου ευρι
σκόμενος Γιάννης τις Παπατριβώλης, εφέρθη παρ’ αυτού εις τι 
γουβίκαι ηρωτήθη αν το γουβί τούτο είναι αυτού του Σπήλιου 
ή τινός Μήτζου, ο δε Παπατριβώλης απεκρίθη ότι είναι του 
Μήτζου. Ο Σπήλιος θυμωθείς είπε «πα κέρατά του Μήτζου 
είναι;» και ούτω τον εκτύπησεν με το κάτω μέρος του τουφε
κιού. Ο Παπατριβώλης επίασεν το τουφέκι, ο δε Σπήλιος επλή
γωσε τούτον εις την κεφαλήν δια του ξίφους του. Εκεί ευρι
σκόμενοι διάφοροι άνδρες και γυναίκες, έδραμον προς τον 
Σπήλιον. Κατά τύχη ευρέθη και εις δούλος του Ταγρέ εξ Άρ
γους, όστις βέλων να επάρη το ξίφος του Σπήλιου δια να μη 
κάμη ο Σπήλιος άλλα χειρότερα, ο Σπήλιος επάτησε την πιστό
λαν κατ’ αυτού, χωρίς όμως να ενεργήση η πιστόλα. Εκείήτον 
και ο Άγιος Πρωτοσύγγελος του Αγίου Τριπόλεως, όστις ηγω- 
νίσθη να καθησυχάση τον Σπήλιον, πλην δει/ εδυνήθη, όθεν 
παρεμέρισεν εις τον ληνόν του. Μεταξύ των αγωνιζομένων να 
καταπραύνωσι τον Σπήλιον, ευρέθη και ο Κωνσταντής Κοκο- 
λετζόπουλος εκ Ζευγολατίου, όστις έφερεν εις χείρας εν πα
χύ και μέγα ξύλον. Ο Σπήλιος ιδών τούτον εκινήθη κατ’ αυτού, 
ο δε Κωνσταντής προς υπεράσπισίν του εκτύπησεν τον Σπή
λιον δια του ρηθέντος ξύλου εις την κεφαλήν, ο δε Σπήλιος 
εξηπλώθη κατά γης.
Ερ : Ο αδελφός του Κωνσταντή Κοκολετζοπούλου Χρίστος 

πού ήταν;
Απ.: Ευρέθη και αυτός παρών, εφώναξε δε προς τον Σπήλιον 

να παραιτήοη τα όπλα.
(3)

Αναστάσιος Κωοτιμερόπουλος ποτέ Ιωάννου από χωρίον 
Αρσενέϊκων, ορκωθείς κατά το σύνηθες, εμαρτύρησεν ως 
κάτωθι:

Την ρηθείσαν ημέραν και ώραν ευρισκόμενος εις τον άνω- 
θι τόπον, είδον τον Σπήλιον προσκαλούντα τον Παπατριβώλην 
δια να μάθη παρ’ αυτού περί του ρηθέντος γουβίου, ο δε 
Παπατριβώλης είπεν εις τον Σπήλιον'ότι είναι το γουβί του 
Μήτζου. Ο Σπήλιος θυμωθείς εκτύπησεν αυτόν με το κάτω 
μέρος (2) του τουφεκιού. Ο Παπατριβώλης εκράτησεν το του
φέκι, ο δε Σπήλιος επλήγωσε τον Παπατριβώλην εις την κεφα
λήν δια του ξίφους του. Εν τω μεταξύ έδραμον εκεί άνδρες και 
γυναίκες και ο Κωνσταντής Κοκολετζόπουλος από Ζευγολα
τίου, κρατών εν ξύλον μέγα και παχύ. Ο Σπήλιος επάτησε την 
πιστόλαν του κατά τινός δούλου του Ταγρέ εξ Άργους. Μετά 
τούτο προχωρεί κατά τον Κοκολετζοπούλου κρατών ξίφος, ο 
δε Κολετζόπουλος εκτύπησεν αυτόν δια του ρηθέντος ξύλου 
εις την κεφαλήν, και ούτως ευθέως τον εξήπλωσεν κατά γης. 
Ερ .: Ο αδελφός του Κοκολετζοπούλου Χρίστος τι έκαμνε; 
An.: Ήτ ο παρών, εφώναζε δε προς τον Σπήλιον να παραιτήοη 

τα όπλα και να ησυχάση.
(4)

Παρρησιασθείς Γεώργιος τις Ταγρές ποτέ Ιωάννου εκ χω
ρίου Τουρνικίου επαρχίας Ναυπλίου, και ορκωθείς κατά το 
σύνηθες, εμαρτύρησεν ως ο άνωθεν Κωοτιμερόπουλος.
Ερ.: Ο Χρίστος Κοκολετζόπουλος, αδελφός του Κωνσταντή, τί 

έκαμεν εκεί;
Απ.: Δεν γνωρίζω τον άνθρωπον τούτον. Όθεν ούτε ηξεύρω τί

(5)

Παρρησιασθείς Σωτήριος τις Τραχανής από χωρίον Μα- 
ντζαγρά της επαρχίας ταύτης, και ορκωθείς κατά το σύνηθες, 
εμαρτύρησεν ως ο Ταγρές.
Ερ· : Ο αδελφός του Κωνσταντή Χρίστος Κοκολετζόπουλος τί

έκαμε;
Απ.: Εφώναζε προς τον Σπήλιον να παραιτήοη τα όπλα.

Τη 29 του Σεπτεμβρίου 1823 
εν Τριπόλει

3. Ιατροδικαστική έκθεση

Η έκθεση νεκροψίας δεν δ ιαφέρει κατά πολύ από 
μια σημερινή αφού προσδιορίζει τη θέση, το είδος και 
την έκταση του θανατηφόρου τραύματος. Για την ι
στορία σημειώνεται ότι ο περιστασιακός ιατροδικα
στής Γεώργιος Γλαράκης ήταν τό τε Γενικός Γραμμα
τέας του Υπουργείου της Αστυνομίας, στην οποία και 
ασκούσε ουσιαστικό έλεγχο επειδή ο προσωρινός Υ
πουργός της Γρηγόριος Δίκαιος ήταν μόνιμος Υπουρ
γός Εσωτερικών. Ας δούμε όμως το κείμενο της έκθε
σης:

Ομολογώ ο υπογεγραμμένος μεθ ’ όρκου ότι προσκληθείς 
εις την οικίαν του Σπήλιου Αρμόνη του Παρασκευά, κειμένην 
κατά την πύλην του Ναυπλίου ταύτης της πόλεως, εύρον τον 
ρηθέντα Σπήλιον κλινήρη, ευρισκόμενον εις κατάστασιν απο
πληκτικήν και πνέοντα τα λοίσθια, ότι παρατηρήσας ακριβώς, 
εύρον το δεξιόν μέρος της κεφαλής τούτου, κατά τους κροτά
φους, πολλά δυνατά κτυπημένον. Προς τούτοις ότι εξ αιτίας 
του κτυπήματος τούτου απέθανεν ο ρηθείς, εις ένδειξιν δε της 
αλήθειας, δίδω το παρόν ιδιόχειρον.

Τριπολιτζά α ' Οκτωβρίου 
Ο ιατρός και χειρούργος 

Γεώργιος Γλαράκης

Αντίγραφον απαράλλακτον του πρωτοτύπου 
Ο Γεν. Αατυν. της επαρχ. Τριπο.
Τ.Σ. Δημ. Σαρλής

4. Η δικαστική απόφαση
α. Πρωτόδικη

Επειδή στα πρώτα χρόνια της Επανάστασης δεν 
υπήρχαν συγκροτημένα δικαστήρια, οι ποινικές και 
αστικές υποθέσεις εκδικόζονταν από επιτροπές « αιρε- 
τοκριτών» που διορίζονταν από το Υπουργείο Αστυνο
μίας ή το Εκτελεστικό Σώμα ανάλογα με τη βαρύτητα 
της συγκεκριμένης υπόθεσης. Οι αποφάσεις των επι
τροπών αυτών γίνονταν εκτελεστές αφού πρώτα επι
κυρώνονταν από τον φορέα που τις  διόριζε. Οι λεγόμε
νοι «εγκληματικοί κριταί» διορίζονταν.τότε και από το 
εκτελεστικό Σώμα σύμφωνα με τον Οργανικό Νόμο της 
Επίδαυρου. Η απόφαση που ακολουθεί παρουσιάζει 
ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον ιστορικό του.δικαίου:

Εν ονόματι του Ιησού Χριστού

Ημείς, οι κατ’ επιταγήν της Σεβαστής Διοικήσεως (αρ. 3216) 
διαταχθέντες εγκληματικοί κριταί, δια να εξετάσωμεν ακρι
βώς, να προσδιορίσωμεν τον βαθμόν του εγκλήματος ανακρί-
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νοντες αδεκάστως και αηοφασίσωμεν κατά τους παραδεχθέ- 
ντας νόμους εγκληματικούς υπό του Οργανιικού Νόμου 
(τ(ιτ)λ: 5 τμ: 5 : 48) την δικαίως ανήκουσαν ποινήν περί του 
τολμηθέντος φονικού εγκλήματος υπό του Κωνσταντίνου Κο- 
κολετζοπούλου ποτέ Παναγιώτου εκ Ζευγολατίου, αποφασί
ζομε ν ως ακολούθως:
Α'. Όλαι at κατά το ίσον αντίγραφον μεθ ’ όρκου μαρτυρίαι 
αποδεικνύουσι σαφέστατα ότι ο φονευθείς Σπήλιος Αρμόνη 
Παρασκευά, εζήτει εκ παραμικρός προφάσεως και μη κατά 
αρέσκειαν του αποκρίσεως να διαπράξη εγκλήματα και να 
κατεργασθή φόνους, καθώς και τω όντι κατά μεν τον Ιωάννου 
Παπατριβώλη εφελκύοας την μάχαιραν του επλήγωσε την κε
φαλήν, κατά δε τινός άλλου δούλου του Ταγρέ, αύρας την 
πιστόλαν, βεβαιότατα δια να τον αποκαταστήση θύμα του αλό
γου θυμού του, απέτυχε, και το όπλον μη ανάψαν εφάνη ευ- 
σπλαγχνικώτερον ή αυτός.
Β ' Ότι ο εναγόμενος Κωνσταντίνος Κοκολετζόπουλος κατερ- 
γάσθη φόνον.

α. Επρομελέτα τον; Επειδή αν επρομελέτα τω όντι να φο- 
νεύση τον Σπήλιον, όστις έφερεν όπλα φονικά διάφορα, πώς 
εμπόρει με μόνον ξύλον ανά χείρας να παρουσιασθεί έ
μπροσθεν του, εν ω ήτον δυνατόν να μεταχειρισθή άλλο τι 
μέσον δραστηριώτερον εις την αφαίρεσιν της ζωής; Έπειτα 
δεν τον εύρεν ούτε κοιμώμενον, δεν τον εύρεν ούτε ησυχά- 
ζονταν αμερίμνως, δεν τον εκτύπησεν ούτε όπισθεν μετά 
δόλου και κρατών μάχαιραν.

β. Ακούσιον. Πρώτος ο φονευθείς με γυμνήν εις χείρας 
μάχαιραν και έτι καταστάζουσαν τα αίματα της κεφαλής του 
πληγωθέντος, ώρμησε κατ’ αυτού, όστις έδραμεν εκ του πλη
σίον κρατών εις χείρας ξύλον τι. Ίσως εκ των παρατυχόντων 
γεωργικών ακούει τας φωνάς, παρατηρεί τας πληγάς και τα 
αίματα, βλέπει την μάχαιραν, θεωρεί και τον εργάτην όλης 
ταύτης της τραγικής σκηνής και ορμά εναντίον του. Τι έπρεπε 
να κάμη τότε πλησίον του κινδύνου ευρισκόμενος; Αλλ’ ή τον 
κατέφθανεν, ή έσυρε την πιστόλαν κατ’ όπισθεν ως και κατά 
του άλλου. Εξ ανάγκης λοιπόν έπρεπε να υπερασπισθή την 
ύπαρξίν του δια του ξύλου τόσον γενναιότερον, όσον και ο 
θάνατος ήτον πιθανώτερος δ ι’ αυτόν, όστις έφερεν υπερασπι- 
στικόν όπλον αδυνατώτερον, έπειτα η ύψωσις της ενόπλου 
χειρός του φονευθέντος δια να πληγώση ή καιρίως ή μη, κατά 
περίστασιν ωδήγησε τον υπερασπιζόμενον να διευθύνη το 
καταφερόμενον, το οποίον φυσικώς πίπτει επί της κεφαλής, 
όταν δεν είναι τις ικανός να το αποκρούση, ώστε η φορά του 
ξύλου πίπτουσα κατά τύχην εις το μέρος του κρανίου του το 
αδυνατώτερον ως έκτης κατασκευής του, διέθραυοεν ίσως τα 
οστά του κροτάφου και επροξένηοε δια την επιθλίψεως του 
εγκεφάλου την αποπληξίαν και τελευταίον μετά τινα χρόνον 
τον θάνατον.

Δια τούτο η εγκληματική επιτροπή, κατά τούτου δηλ. του 
Ιωάννου Κοκολετζοπούλου (2) επειδή και δεν κατεργάσθη 
φόνον προμελετημένον και εκούσιον, αλλ’ ακούσιον ζητών 
να υπερασπισθή την ύπαρξίν του, απορρίπτουσα κατά τους 
παραδεχθέντας νόμους την αγχόνην και άλλην οποιανδήπο- 
τε κεφαλικήν ποινήν, ως μη ανάλογον κατά τον βαθμόν του 
εγκλήματος, αποφασίζει ως έπεται:
Α'. Ο ειρημένος Κοκολετζόπουλος να σταλή εις την ακρόπο- 
λιν του φρουρίου της Μονεμβασίας, όπου φυλαττόμενος με
τά της δεούοης προσοχής, να χρηοιμεύση δι’ εν ολόκληρον 
έτος, αφ’ ής ώρας του αναγνωοθή η απόφασις εις οποιοσ
δήποτε δημοσίας υπηρεσίας του φρουρίου, φέρων εν ταυτώ 
εις ένα των ποδών σίδηρον με άλυσσον, εξηρτημένην από 
της μέσης του.
Β ’. Εκ της περιουσίας του, είτε εις χρήματα είτε εις πράγμα
τα κινητά και ακίνητα, να πληρωθώοιν όλαι αι δαπάναι, όσαι 
ουνέβησαν απ’ αρχής του εγκλήματος μέχρι του θανάτου

του εις ιατρούς και εις ταφήν του φονευθέντος, η δε λοιπή 
περιουσία του κατά τον Οργανικόν Νόμον (τ(ιτ)λ: 5 τμ: 9 99) 
αδήμευτος.

Εν Ναυπλίω τη 21 Οκτωβ. 1823 
και της ελευθερίας γ'
Αλέξιος Βλαχόπουλος 

Π. Ορφανός 
Π. Γ. Ρόδιος

β. Τελεσίδικη

Όπως φαίνετα ι στην απόφαση που ακολουθεί, η 
υπόθεση είχε εκδικαστεί στην Τριπολιτσά από επιτρο
πή διορισμένη από το Υπουργείο της Αστυνομίας. Το 
Εκτελεστικό Σώμα διόρισε την Επιτροπή που συναντά
με εδώ επικυρώνοντας την απόφασή της και μειώνο
ντας την επιβαλλόμενη με αυτή φυλάκιση κατά δέκα 
μήνες.

Ως αιτιολογικό προβάλλεται η υπόσχεση του κατά- 
δικου ότι θα αποζημιώσει τη χήρα του θύματος και θα 
παντρευτεί «απροικί» την αδελφή του. Περιττό να α
ναφερθεί ότι η αθέτηση μιας τέτο ιας υπόσχεσης ήταν 
αδιανόητη για τα ήθη της εποχής εκείνης. Με την ευ
καιρία θα πρέπει να σημειωθεί ό τι ακόμη και σήμερα σε 
ανάλογες περιπτώσεις ακολουθούνται τέτο ιου είδους 
λύσεις, που επιδρούν καταλυτικά στην κάθαρση της 
τραγωδίας του εγκλήματος και στην αποτροπή της 
κλιμάκωσής του με βίαιες πράξεις αντεκδίκησης. Αυτή 
τη σκοπιμότητα φα ίνετα ι ότι εξυπηρετούσε η απόφαση 
του Εκτελεστικού, που έχει ως εξής:

Επικυρούται η απόφασις αύτη (αναιρουμένης της προεκ- 
δοθείσης εις Τριπολιτζάν επιτροπής) τροποποιουμένη μόνον 
κατά την διάρκειαν της εις το φρούριον Μονεμβασίας φυλα
κής του καταδικασθέντος μειουμένην κατά δεκαμηνίαν και 
διοριζόμενη δια δύο μήνας, αρχομένης από την ημέραν της 
εντεύθεν αποστολής του, χαρίζεται δε η Διοίκηοις προς τον 
εγκληματίαν διότι συνεφώνησε να πληρώση γρ. χίλια εις την 
χήρα του φονευθέντος και προς τούτοις υπεσχέθη να νύμ- 
φευθή απροικί την αδελφήν τούτου και παραβλέπει την δεκα
μηνίαν του φυλακήν ένεκα της χρηματικής ποινής, την οποίαν 
επιβάλλει εφ ’ εαυτού εκούσιον ο εγκληματίας εις όφελος της 
χήρας και της εκ του γάμου του προκειμένης εξοικονομήοεως 
της ορφανής εγκαταληφθείσης αδελφής του φονευθέντος.

Εκ Ναυπλίου τη 25 Οκτβ(ρίου) 1823 
Ο Πρόεδρος

Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης 
Εις απουσίαν του Γ. Γραμμ.

Ν. Σπηλιάδης 
Ότι ίσον απαράλλακτον 

τω πρωτοτύπω
Εις απουσίαν του Γ. Γραμματέως 

Τ.Σ. Ν. Σπηλιάδης

Ερανιστής
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ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Αποστρατεύθηκαν σύμφωνα με το 
άρθρο 29 του Ν. 671/77 οι κατωτέρω 
αστυνομικοί διευθυντές πού τελούσαν 
εκτός οργανικών θέσεων:

ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Παναγιώτης, ΡΕΠΠΑΣ 
Δημήτριος, ΖΕΡΜΙΩΤΗΣ Ευάγγελος, 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΚΟΝΤΑ- 
ΞΗΣ Ηλίας, ΜΠΟΥΡΑΣ Γρηγόρης, 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος, ΣΙΔΕ- 
ΡΗΣ Γ εώργιος, ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Θεμι
στοκλής και ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παντελής.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκαν οι κατωτέρω 
μεταθέσεις υποστρατήγων, ταξιάρ
χων και αστυνομικών διευθυντών για 
υπηρεσιακούς λόγους:

ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΙ:
ΒΕΡΙΓΟΣ Λυκούργος στη Γενική 
Αστυνομική Δ/νση Θεσ/νίκης. ΓΕΩΡ- 
ΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος στη Δ/νση 
Ασφάλειας Θεσ/νίκης, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος στην Επιθεώρηση Αστυνο
μίας Κεντρικής Μακεδονίας, ΗΛΙΟ- 
ΠΟΥΔΟΣ Παναγιώτης στην Επιθεώρη
ση Αστυνομίας Βόρειου Αιγαίου, ΚΑ- 
ΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεράσ ιμος στην 
Επιθεώρηση Αστυνομίας Κρήτης, ΚΑ- 
ΡΑΓΚΟΥΝΗΣ Δημήτριος στην Επιθε
ώρηση Αστυνομίας Ιονίων νήσων, ΠΑ- 
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χρυσόστομος στην 
Υποδ/νση Ασφάλειας Κρατικού Αερο
λιμένα Αθηνών, ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ 
Σίμωνας στην Επιθεώρηση Αστυνο
μίας Νότιου Αιγαίου, ΠΑΡΑΡΑΣ Μάρ
κος στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτ. Αττι
κής και ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ στη 
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ:

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΑΟΣ Αθανάσιος στη 
δ ιάθεση της Γεν. Αστυν. Δ/νσης 
Θεσ/νίκης, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Βασίλειος στην 
Αστυνομική Δ/νση Αρκαδίας, ΔΑΡΒΙ- 
ΡΗΣ Γεώ ργιος στην Αστυν. Δ/νση 
Μ εσσηνίας, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗΣ 
Κων/νος στην Αστυν. Δ/νση Λασιθίου, 
ΚΕΣΟΓΛΟΥ Αριστείδης στην Αστυν. 
Δ/νση Ημαθίας, ΚΛΙΤΣΑΣ Χρήστος 
στην Αστυν. Δ/νση Ηλείας, ΚΟΝΤΕΑΣ 
Βασίλειος στη διάθεση της Γ εν. Αστυν. 
Δ/νσης Θεσσαλονίκης, ΚΟΥΛΑΡΜΑ-

ΝΗΣ Θωμάς στη Δ/νση Αστυνομίας 
Πειραιά, ΚΟΥΤΣΟΜΗΤΡΟΣ Παναγιώ
της στη Δ/νση Αμεσης Δράσης Αττι
κής, ΛΑΜΠΙΘΙΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ 
στην Υποδ/νση Αστυνομίας Κηφισίας, 
ΜΗΤΣΕΛΟΣ Παναγιώτης στην Αστυν. 
Δ/νση Χανιών, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κων/νος 
στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, ΠΑΠΑ- 
ΝΑΓΙΩΤΟΥ Σπυρίδωνας στη Δ/νση 
Αγορανομίας Αττικής, ΣΙΣΚΑΣ Αθανά
σιος στην Α. Δ. Χίου, ΣΚΑΛΙΔΑΚΗΣ Μι
χαήλ στην Α. Δ. Ρεθύμνου, ΣΟΦΑΔΙ- 
ΤΗΣ Γ εώργιος στην Α. Δ. Μαγνησίας, 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος στη 
διάθεση Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΤΣΑΤΣΑ- 
ΝΙΑΣ Δημήτριος στη Δ/νση Αστυνο
μίας Αθήνας, ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ Βασίλειος 
στη διάθεση Γ.Α.Δ. Θ εσ/νίκης και 
ΤΣΟΥΠΡΟΣ Γεώ ργιος στην Α.Δ. 
Λέσβου.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ:

Πραγματοποιήθηκαν οι κατωτέρω 
τοποθετήσεις ταξιάρχων και αστυνο
μικών διευθυντών:

ΤΑΞΙΑΡΧΟΙ:
ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗΣ Ανδρέας (αστυκτη- 
νίατρος) στη Δ/νση Αγορανομίας Ατ
τικής, ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ιωάννης στη Δ/νση 
Αμεσης Δράσης Αττικής, ΓΙΟΒΑΝΙ- 

ΔΗΣ Κων/νος (χημικός) στη Δ/νση 
Ασφ άλειας Α ττικής, ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Κων/νος (ιατρός) στα κεντρικά ιατρεία 
Θεσ/νίκης.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ:

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος στη Δ/νση 
Ασφάλειας Αττικής, ΑΔΑΜΟΠ ΟΥΔΟΣ 
Χρήστος στη Α.Δ. Ξάνθης, ΑΝΤΩΝΟ- 
ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ Ιωάννης στη Σχολή 
Αξ/κών ΕΛ.ΑΣ, ΑΡΑΠΗΣ Σωτήρης 
(μουσικός) στη σχολή Αστυφυλάκων 
ΕΛ.ΑΣ, ΚΟΛΩΝΙΑΣ Αθανάσιος στη 
Δ/νση Αστυνομίας Αθήνας, ΚΟΤΣΙΡΗΣ 
Παναγιώτης στη Δ/νση Ασφάλειας Ατ
τικής, ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος στην 
Α.Δ. Ζακύνθου, ΛΥΡΑΣ Θεοδόσιος στη 
Δ/νση Προσωπικού Υ.Δ.Τ, ΡΗΓΑΣ Φώ
τιος στη Δ/νση Διεθν. Αστυν. Συνεργα
σίας Υ.Δ.Τ., ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ Κων/νος 
στη Δ/νση Ασφ. Αττικής, ΣΚΙΤΣΑΣ Χα
ράλαμπος στη Δ/νση Ασφάλειας Αττι
κής, ΦΟΥΡΤΙΝΑΚΗΣ Νικόλαος στο 
ΕΤΥΑΠ -ΤΑΥΑΠ, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ Πα

ναγιώτης (χημικός) στη Δ/νση Ασφά
λειας Αττικής και ΧΟΥΤΑΣ Δημήτριος 
στη Δ/νση Εκπαίδευσης /ΥΔΤ.

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 
ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΒΑΡΩΝ.

Με το άρθρο 4 του Ν. 1810/88 αντι- 
καταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 11 
του Ν. 1505/1984 κατά τρόπο, ώστε το 
οικογενειακό επίδομα να υπολογίζε
ται στο βασικό μισθό του 20ού Μ.Κ., 
δηλαδή στίς 33.000 δραχμές και αυξά
νονται σημαντικά τα ποσοστά του επι
δόματος από το τρίτο παιδί και πάνω, 
ώς ακολούθως:
α. 10% για το τρίτο παιδίαντί7% ,πού 
ίσχυε.
β. 13% για το τέταρτο παιδί αντί 10%, 
πού ίσχυε.
γ. 20% για κάθε ένα από πέντε παιδιά 
και πάνω, αντί του 15% πού ίσχυε.

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Για ενημέρωση των συναδέλφων, 
δημοσιεύουμε κατωτέρω πίνακα με 
την απόδοση των βαθμών της αστυνο
μ ικής ιερα ρχ ία ς  στην Α γγλ ική  
γλώσσα:
Αρχηγός: CHIEF OF POLICE 
Αντιστράτηγος: POLICE LIEUTENANT 
GENERAL
Υποστράτηγος: POLICE MAJOR 
GENERAL
Ταξίαρχος: FOLICE BRIGADIER 
GENERAL
Αστυνομικός Δ ιευθυντής: POLICE 
COLONEL
Αστυνομικός Υποδιευθυντής: POLICE 
LIEUTENANT COLONEL 
Αστυνόμος A.: POLICE MAJOR 

Αστυνόμος B.: POLICE CAPTAIN 
Υπαστυνόμος A.: POLICE 1st LIEUTE
NANT
Υπαστυνόμος B.: POLICE 2nd LIEUTE
NANT
Ανθυπαστυνόμος: POLICE WARRANT 
OFFICER
Αρχιφύλακας: POLICE SERGEANT 
Αστυφύλακας: POLICE CONSTABLE 

Ο τ ίτλο ς  «Ελληνική Αστυνομία» 
αποδίδεται: «HELLENIK POLICE»
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ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

□  Απονεμήθηκαν ηθ ικές  αμο ιβές 
(έπαινος ή εύφημος μνεία) στο κατω
τέρω αστυνομικό προσωπικό διότι με 
προθυμία, επιμονή και αποφασιστικό
τητα, κατόρθωσαν να συλλάβουν ή 
βοήθησαν στη σύλληψη, κατόχους ή 
εμπόρους ναρκωτικών:
□  Αστυφύλακα ΓΙΑΝΝΟΥΚΟ Πανα
γιώτη της Άμεσης Δράσης Αττικής, 
Αστυν. Υποδ/ντή ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Γε
ώργιο, αστυνόμο Β. ΤΖΑΛΛΑ Γ εώργιο, 
ανθυπαστυνόμο Μ ΠΟΥΡΑ Κων/νο και 
αστυφύλακες ΔΕΒΕΤΖΗ Χαραλαμπο, 
ΠΡΕΒΕΖΑ Αναστάσιο, ΚΑΨΙΩΤΗ Γε
ώ ργιο και ΜΗΤΡΟ Θεόδωρο της 
Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών της 
Δ.Α.Α.
□  Αστυν. Β. ΖΩΤΑΚΗ Σταύρο, 
ανθ/μους ΔΕΛΛΑ Αντώνιο, ΚΑΦΡΙΤΣΑ 
Παναγιώτη, ΤΡΙΓΚΑ Νικόλαο, αστυφύ
λακες ΑΓΓΕΛΑΚΗ Ηλία, ΒΑΣΣΟ 
Κων/νο, ΖΩΓΟ Γ εώργιο, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ- 
ΚΙΟ Γεώργιο και ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Νι
κόλαο, του Τ.Α Βέροιας.
□  Αστυνόμο Α. ΧΑΣΙΩΤΗ Νικόλαο, 
υπαστυν. Α., ΚΟΚΚΑΛΗ Στέφανο, 
ανθ/μους ΚΟΥΤΣΙΚΟ Δημήτριο, ΧΡΙ- 
ΣΤΟΠΟΥΛΟ Σεραφείμ, αρχιφύλακα 
ΠΑΠΑΜΑΝΘΟ Κων/νο και αστυφύλα
κες ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κων/νο, ΛΕΤΣΙΚΑ Δη- 
μήτριο, ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ Γεώργιο, ΠΑΠΑ- 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κων/νο, ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ 
Αθανάσιο κα ι ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 
Κων/νο του Τ.Α Καρδίτσας.
□  Αστυνόμο Β. ΔΕΡΜΕΝΟΥΔΗ Νικό
λαο, υπαστυνόμο Α. ΤΑΧΤΣΙΔΗ 
Κων/νο, ανθ/μο ΛΥΚΟΤΣΕΤΑ Ιωάννη, 
αρχιφύλακες ΚΕΛΓΙΩΡΓΗ Σπυρίδωνα, 
ΚΑΡΔΙΜΑΚΗ Κων/νο και αστυφύλα
κες ΧΑΤΖΗΑΝΔΡΕΟΥ Δημήτριο, 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ευάγγελο και ΣΤΑΥΡΙΔΗ 
Αλέξανδρο του Τ.Α Ξάνθης.
□  Υπαστυνόμο Α'. ΚΟΚ ΚΑΛΗ Σωτή
ριο, υπαστυνόμο Β'. ΒΑΤΟ Ευστάθιο, 
ανθυπαστυνόμους ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Χρυ
σόστομο, ΣΟΥΣΩΝΗ Κων/νο, ΑΡΓΥΡΗ 
Αθανάσιο, ΣΟΥΦΛΕΡΗ Κων/νο, ΚΟΥ- 
ΤΣΙΟΥΚΗ Κων/νο, αρχιφύλακες ΕΥΘΥ- 
ΜΙΟΠΟΥΛΟ Απόστολο, ΚΙΟΥΣΗ Αθα
νάσιο, ΤΟΛΗ Φώτιο, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Ηλία και ΓΟΥΤΣΙΑ Λάμπρο, αστυφύλα
κες ΚΟΛΟΚΥΘΑ Θεοφάνη, ΜΟΝΙΑΚΗ 
Δημήτριο, ΒΛΑΧΟ Ιωάννη, ΝΤΖΙΝΗ Γε
ώργιο, ΤΣΑΛΟΥΡΗ Ιωάννη, ΓΟΝΗ 
Κων/νο, ΣΧΟΙΝΑ Δημήτριο, ΠΑΠΑΚΩ- 
ΣΤΑ Ευάγγελο, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙ

ΝΟΥ Απόστολο, ΚΑΠΕΛΛΑ Θωμά, ΠΑ- 
ΝΑΠΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Παναγιώτη, ΚΑ- 
ΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Ιωάννη, ΚΟΥΤΣΙΟΥΚΗ 
Κων/νο, ΣΠΑΝΟΥ Φωτίο, ΑΛΕΞΙΟΥ 
Ευάγγελο, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Σωτήριο, 
ΣΑΒΙΟΛΑΚΗ Κων/νο.
® Γιά παρόμοιους λόγους απονεμήθη- 
κε υλική αμοιβή είκοσι χιλιάδων δραχ
μών στόν καθένα, στον αρχιφύλακα 
ΜΑΡΤΙΔΗ Νικόλαο και αστυφύλακα 
ΖΩΤΟ Απόστολο και δέκα χιλιάδων 
δραχμών στον καθένα, στούς αστυφύ
λακες ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ Στυλιανό και 
ΝΤΡΙΓΚΟ Αθανάσιο, της Άμεσης Δρά
σης Αττικής.
• Απονεμήθηκε έπαινος και υλική 
αμοιβή ενός μηνιαίου μισθού στον 
αστυφύλακα ΣΙΓΟΥΡΟ Βασίλειο της

Άμεσης Δράσης Αττικής, διότι ανέσυ
ρε απ’ τον ποταμό Ιλισσό άτομο πού 
είχε παρασυρθεί, λόγω αιφνίδιας κα
ταιγίδας και έτσι το διέσωσε από βέ
βαιο πνιγμό.
• Απονεμήθηκε έπαινος στούς αστυ
φύλακες ΚΟΛΟΦΩΤΗ Βασίλειο και 
ΣΑΡΡΗ Νικόλαο της Άμεσης Δράσης 
Αττικής, διότι συνέλαβαν κακοποιό, ο 
οποίος στο Ι.Χ. αυτοκίνητό του έφερε 
πυροβόλα όπλα και πυρομαχικά.
• Έπαινος απονεμήθηκε στον υπαστυ
νόμο Α . ΣΤΑΘΗ Γεώργιο του Τ.Τ Ά ρ 
γους, διότι εντόπισε τον υπαίτιο τρο
χαίου ατυχήματος οδηγό που ε γκατά- 
λειψε αβοήθητα τα τραυματισμένα 
άτομα.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αντιστράτηγος ε.α ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ
Κων/νος, τ. αρχηγός Χωροφυλακής. 
Πέθανε στις 19.9.88. Κηδεύτηκε στο Α. 
Νεκροταφείο Αθηνών. Τιμές απέδω
σαν διμοιρίες της Λ/νσης Επιχειρήσε
ων Αττικής και η Μουσική του Σώμα
τος.

Αστυφύλακας ΝΤΑΗΣ Γεώργιος
του Σπυρίδωνα, άγαμος. Γεννήθηκε το 
1964 στο Πετροχώρι Αχάίας. Υπηρε
τούσε στο Α.Τ Αργοστολιού. Σκοτώθη
κε στις 5.7.88 σε τροχαίο ατύχημα.

Αστυφύλακας ΑΝΤΏΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Κυριάκος του Σπυρίδωνα, άγαμος. 
Γ εννήθηκε το 1961 στην Καλαβρού^α 
Ναυπακτίας. Υπηρετούσε στο Α.Τ Αι- 
τωλικού. Σκοτώθηκε στις 4.8.88 σε τρο
χαίο ατύχημα.

Αστυφύλακας ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Αναστάσιος του Φιλίππου, έγγαμος. 
Γ εννήθηκε το 1950 στη Ν. Ζίχνη Σερ
ρών. Υπηρετούσε στο I. Α.Τ Θεσ/νίκης. 
Σκοτώθηκε στις 7.8.88 σε τροχαίο ατύ
χημα.

Αρχιφύλακας ΒΛΑΧΟΣ Λάμπρος
του Κων/νου, έγγαμος. Γεννήθηκε το

1943 στο Ελληνόκαστρο Καρδίτσας. 
Υπηρετούσε στον Α.Σ Αλιστράτης 
Σερρών. Πέθανε στις 25.10.88 από 
ανακοπή καρδιάς.

Αστυφύλακας ΑΧΤΥΠ Η Αναστασία 
του Γεωργίου, άγαμη. Γεννήθηκε το 
1960 στην Αμαλιάδα. Υπηρετούσε στο 
Τ.Τ Πατρών. Πέθανε στις 29.10.88 από 
παθολογικά αίτια.

Αρχιφύλακας ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Μι
χαήλ του Κων/νου, έγγαμος. Γ εννήθη
κε το 1947 στον Ά γ ιο  Νικόλαο Χαλκι
δικής. Υπηρετούσε στο Α.Τ Διδυμοτεί
χου. Πέθανε σ τις  30.10.88 από 
παθολογικά αίτια.

Αστυφύλακας ΘΑΝΑΣΗΣ Γεώργιος 
του Χρήστου, άγαμος. Γεννήθηκε το 
1966 στα Πράμαντα Δωδώνης. Σκοτώ
θηκε στις 13.11.88 σε τροχαίο ατύχη
μα. Υπηρετούσε στο Α.Τ Αργοστολιού.

Αστυφύλακας ΚΑΝΤΖΟΣ Κωνσταν
τίνος του Μάρκου, έγγαμος. Γ εννήθη
κε το 1952 στον Ά γ ιο  Ανδρέα Μεσο
λογγίου. Υπηρετούσε στο Α.Τ Ιτέας. 
Πέθανε στις 27.9.88.
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του καθήκοντος
Άδικο  τέλος είχαν τρεις συνάδελ

φοι αστυνομικοί που περιπολούσαν 
στον παραλιακό δρόμο του χωριού 
Καρδαμύλη Μεσσηνίας τ ις  απογευ
ματινές ώρες της 9.12.88.

Η τραγωδία γράφτηκε όταν το Ε.Α. 
12046 R/T (Τζιπ) αυτοκίνητο του Α.Τ. 
Καρδαμύλης με οδηγό τον αστυφύλα
κα ΚΟΤΣΗ Χαράλαμπο και τριμελές 
πλήρωμα λόγω των δυσμενέστατων 
καιρικών συνθηκών, παρασύρθηκε 
από τα τεράστια αφρισμένα κύματα 
και οι τρεις απ’ τους συναδέλφους χά
θηκαν στη θάλασσα.

Θύματα της τραγωδίας είναι: α) Ο 
Ανθυπαστυνόμος ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ 
Ιωάννης ετών 29 του Α.Τ. Καρδαμύ
λης, από τον Αετό Τριφυλλίας, άγα
μος, β) Ο Α ρχιφύλακας 
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ευστράτιος ετών 
34, του Α.Τ. Καρδαμύλης, από την

Ανθυπαστυνόμος ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑΣ 
Ιωάννης

Αγ. Παρασκευή Ρεθύμνης, έγγαμος με 
(1) παιδί και γ) Ο Αστυφύλακας ΚΟ- 
ΤΣΗΣ Χαράλαμπος ετών 30 του Α.Τ. 
Καλαμάτας από τη Βέργα Μεσσηνίας, 
άγαμος.

Όπως μας γνωστοποίησε η Α.Δ. 
Μεσσηνίας, ενώ το όχημα παρασύρε- 
το από ένα τεράστιο κύμα που σκέπα
σε το περιπολικό, οι αστυνομικοί 
προσπάθησαν να το εγκαταλείψουν. 
Τη στιγμή εκείνη παρασύρθηκε από 
τα κύματα ο Αρχιφύλακας Φουντου- 
λάκης και πνίγηκε. Οι άλλοι δύο συ
νάδελφοι. στην προσπάθειά τους να 
τον βοηθήσουν είχαν την ίδια τύχη 
και χάθηκαν στην φουρτουνιασμένη 
θάλασσα.

Μόλις έγινε γνωστή η τραγωδία 
σήμανε συναγερμός από την Α.Δ. 
Μεσσηνίας για την ανεύρεση των α
στυνομικών. Στην επιχείρηση συμμε

τείχε το Λιμεναρχείο Καλαμάτας με 
βατραχανθρώπους του και βατραχαν
θρώπους του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία 
Καλαμάτας, η 120 Πτέρυγα Πολεμι
κής Αεροπορίας, εθελοντές δύτες 
από Χαλκίδα και εθελοντές πολίτες.

Στον τόπο του ατυχήματος μετέβη- 
σαν επίσης αμέσως ο Αστυν.Δ/ντής 
Μεσσηνίας, ο Λιμενάρχης Καλαμά
τας, ο Δ/τής της Τοπικής Πυροσβεστι
κής Υπηρεσίας και ακολούθως ο 
Υπουργός για θέματα ανασυγκρότη
σης Καλαμάτας κ. Φιλιπόππουλος, ο 
Νομάρχης Μεσσηνίας κ. Πετρουλά- 
κης, ο Α' Υπαρχηγός της Ελληνικής 
Αστυνομίας κ. Αντωνόπουλος, ο Γ εν. 
Επιθεωρητής κ. Γερογιάννης και ο Ε
π ιθεω ρητής Πελοποννήσου κ. 
Καρβέλης.

Αρχιφύλακας ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Αστυφύλακας ΚΟΤΣΗΣ Χαράλαμπος 
Ευστράτιος

64



ΠΡΟΣΟΧΗ
„  ΣΤΟ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

Το πλέον διαδεδομένο σύστημα 
κεντρικής θέρμανσης που χρησιμο
ποιείται στη χώρα μας και ιδιαίτερα 
στα μεγάλα αστικά κέντρα είναι η 
κλασική κεντρική θέρμανση με πε
τρέλαιο.

Για να προστατευθούν οι κατανα
λωτές από ορισμένους «ταχυδακτυ
λουργούς» -  οδηγούς βυτιοφόρων, 
που με τα κόλπα τους μπορούν να 
κλέβουν μικρές ποσότητες πετρε
λαίου, το υπουργείο Εμπορίου, το 
ΙΝΚΑ και άλλες οργανώσεις κατανα
λωτών υπενθυμίζουν τ ι πρέπει να 
προσέχουν και δίνουν οδηγίες για 
τον τρόπο ελέγχου της ποσότητας 
που παραλαμβάνουν οι δ ιαχειρ ι
στές.

Η παραλαβή του πετρελαίου πρέ
πει πάντα να γ ίνετα ι παρουσία του 
καταναλωτή ο οποίος σε καμία περί
πτωση δεν πρέπει να εμπιστεύεται 
τις  ενδείξεις του μετρητή (ρολο
γιού) του βυτιοφόρου που μεταφέ
ρει το πετρέλαιο.

Είναι απαραίτητο ο ίδιος ο κατα
ναλωτής να γνωρίζει πόσο πετρέ
λαιο χωράει η δεξαμενή του. Γ ια να 
γ ίνε ι αυτό δεν χρειάζονται ούτέ ε ι
δικές γνώσεις, ούτε πολύπλοκα και 
δαπανηρά συστήματα. Η ογκομέ- 
τρηση της δεξαμενής γ ίνετα ι με τον 
σταθμοδείκτη, που είναι μια ίσια 
μεταλλική βέργα με χαραγμένες 
πάνω της διάφορες ενδείξεις  ανά 
εκατοστό που αντιπροσωπεύουν

τον όγκο καυσίμων από 0 λίτρα, μέ
χρι όσο χωράει η δεξαμενή.

Έτσι, στην παραλαβή του πετρε
λαίου ο καταναλωτή δεν έχει παρά 
να μετρήσει με τη βέργα -  μέτρο 
παρουσία του οδηγού του βυτιοφό
ρου που έφερε το πετρέλαιο, πόσα 
εκατοστά είναι το ύψος του πετρε
λαίου μέσα στη δεξαμενή, πριν αρ
χίσει την παράδοση ο οδηγός και να 
ξαναμετρήσει παρουσία του το 
ύψος του πετρελαίου μέσα στη δε
ξαμενή, μετά την παράδοση.

Συνήθως οι δεξαμενές έχουν 
σχήμα ορθογώνιου παραλληλεπίπε
δου και ο υπολογισμός της ογκομέ- 
τρησης στην περίπτωση αυτή είναι 
εύκολος. Πολλαπλασιάζουμε τις 
τρεις διαστάσεις (μήκος X πλάτος 
X ύψος) και βρίσκουμε σε κυβικά 
μέτρα τη χωρητικότητα.

Συγκεκριμένα π.χ. 2 X 1,5 X 1 μέ
τρα ίσον 3 κυβικά μέτρα.

Γ ια να βρούμε τα λίτρα πολλαπλα
σιάζουμε επί 1.000 άρα η δεξαμενή 
χωράει 3.000 λίτρα.

Μετά βρίσκουμε ότι το ύψος ενός 
εκατοστομέτρου της δεξαμενής 
αντιστοιχεί σε 30 λίτρα, πηλίκο που 
προκύπτει από τη διαίρεση της χω
ρητικότητας με τα εκατοστόμετρα 
του ύψους και στη συγκεκριμένη 
περίπτωση 3.000 δια 100 ίσον 30.

Η μέτρηση του ακάθαρτου πετρε
λαίου γ ίνετα ι σε όγκο, με μονάδα 
μέτρησης το λίτρο και του μαζούτσε

βάρος δηλαδή σε κιλά.
Η ογκομέτρηση του ακάθαρτου 

πετρελαίου σε μια δεξαμενή χωρη
τικότητας 3.000 λίτρων γ ίνετα ι ως
εξής:

Με την τοποθέτηση μέσα στη δε
ξαμενή της βέργας βρίσκουμε το 
ύψος της στάθμης του πετρελαίου, 
που έχει π.χ. 10 εκατοστά, άρα έχει 
μέσα 10 X 30 =  300 λίτρα.

Μετά την παραλαβή του πετρε
λαίου ξαναμετράτε τη στάθμη και 
βρίσκετε ότι είναι 82 εκατοστά δη
λαδή 82 X 30 =  2.160 λίτρα πετρέ
λαιο.

Οι δ ιαχειρ ιστές πρέπει να προσ
έχουν να γίνοντα ι καλές ρυθμίσεις 
στους καυστήρες για να υπάρχει με
γαλύτερη απόδοση και ακόμα:

α) Πάνω στην απόδειξη πληρωμής 
που θα δώσει ο οδηγός του βυτιο
φόρου να είναι γραμμένο το ύψος σε 
εκατοστά του πετρελαίου μέσα στη 
δεξαμενή πριν και μετά την παρά
δοσή του. β) Γ ια να πληρώσουμε 
πρέπει να λάβουμε υπόψη εκτός 
από την ένδειξη του μετρητή του 
βυτιοφόρου τα εκατοστά πετρε
λαίου που πραγματικά μπήκαν μέσα 
στη δεξαμενή. Στην περίπτωση 
αμφισβήτησης για την ποσότητα του 
πετρελαίου που παραλάβαμε, η 
υπογραφή μπαίνει «με επιφύλαξη» 
και τηλεφωνούμε αμέσως στην αγο
ρανομία.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
Οριζόντια:

1. Ο Ολυμπιονίκης μας στην 
Ολυμπιάδα του 1988. -  Πρό
θεση.

2. Θεά τόυ κυνηγιού και αυτή (αι- 
τιατ.).

3. Προϊόν ηφαιστείου. -  Πρόθεση 
(αντίστρ.).

4. Δεν τα φθάνουν τα εχθρικό 
πυρά.

5. Άφωνη... πλάτη. — Μάρκα φωτο
γραφικών ειδών... ακέφαλη.

6. Και έτσ ι οι φίλοι, οι συγγενείς 
(αντίστρ.).

7. Στήβεν... γνωστός άγγλος 6υ- 
ζαντινολόγος.

8. Αντίστροφο και ακατάληκτο 
γεωγραφικό διαμέρισμα του τό

που μας. -  Εκφράζει δισταγμό. -  
Η πατρίδα της Μήδειας.

9. Γνωστό και ο Πηνειός. -  Αναφο
ρικό.

10. Γ ίνετα ι με τα δόντια (γεν.).

Κάθετα:
1. Λέξη για την ανατροπή των σχε

δίων.
2. Ο πυθμένας (αιτιατ. αντίστρ.). -  

Έγχορδο.
3. Άρρηκτα δεμένος με το Μινώ

ταυρο.
4. Αρχηγός μονάδας ιππικού, λο

χαγός. -  Άρθρο (δοτ.).

5. Με το όχι εκφράζει και έκπληξη. 
-  Βάση αρκετών φαγητών.

6. Αναφορικό (θηλ. αιτ.). -  Μωαμε
θανός θρησκευτικός ηγέτης 
(αιτ.).

7. Παραθαλάσσιο τουριστικό χω
ριό της Βόρειας Κρήτης. -  Είναι 
λεπτή (καθ.).

8. Δεν γνώρισε την ήττα (αντίστρ. 
-  θηλ.).

9. Μέσα στην... δεκάδα αυτό. — 
Μάρκα σοκολάτας.

10. Γραφικός μπάρμπα - Γιάννης 
της παλιάς Αθήνας.

ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ
Οριζόντια:

1. ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟΝ.
2. ΗΛΕΣΤΑΚ.
3. ΘΑΛΙΑ. -  ΡΙΝΗΛΑΤΗ.
4. ΥΠΕΡ. -  ΤΑ. -  ΟΜΗΔ.
5. ΠΑΝ. -  ΡΗΤΟ. -  ΕΝΑΓΩ.
6. ΑΣΕΛΗΝΟΣ. -  ΛΟ.
7. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ. -  ΗΣ.
8. ΤΑΓΜΑ. -  ΕΣΩ. -  ΡΑΣΑ.
9. ΕΠ. -Σ Δ . -Δ Η Ω .

10. ΝΟΙΡ. -  ΠΑΛΕΡΜΟ.
1 1 .0  ΛΑΟΣ. -  ΚΕΑΖΩ.
12. ΜΕΣΤΟ. -ΧΡΑ Μ Ι. -  ΚΕ.
13. ΟΙ. -Σ Η . -  ΔΑΚΟΥ.
14. ΣΚΑΣΤΟΣ. -  ΟΣΣΑ. 

Κάθετα:

1. ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ.
2. ΑΠΑΣΤΑ. -  ΟΛΕΙΚ.
3. ΤΗΛΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.
4. ΕΛΙΡ. -  ΛΑΜΠΡΟΤΗΣ.
5. ΡΕΑ. -  ΡΗΤΑ. -  ΣΟ.
6. ΟΣ. -  ΤΗΝΟ. -  ΣΠ. -  ΣΟ.
7. ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑΡΧΗΣ.
8. ΚΑΙ. -  ΟΣΕΣ.
9. ΟΚΝΟ. -  ΔΩΔΕΚΑΔΑ.

10. ΗΜΕΡΑ. -  ΗΡΕΜΑ.
11. ΕΛΛΗΝ. -  ΡΩΜΑΪΚΟ.
12. ΑΔΑΛ. -  ΟΖ. -  ΟΣ.
13. ΓΟΗΣ. -  ΩΚΥΣ.
14. ΝΟΗΤΩ. -  ΣΑΜΗ.
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Γνωρίστε την Ελλάδα 
και τον χειμώνα 

χαρείτέ τον τόπο μας




