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ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Κατά τη διάρκεια σύντομης τελετής που πραγματοποιήθηκε στο Υ.Δ.Τ. στις 17 Μαρτίου, 

ανέλαβε τα καθήκοντά του ως νέος Υπουργός Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης ο μέχρι τότε 
υπουργός Εσωτερικών κ. Απόστολος Τσοχατζόπουλος. Λίγο νωρίτερα, την ίδια μέρα, είχαν 
ορκιστεί ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας οι νέοι υπουργοί και υφυπουργοί ολοκλη
ρώνοντας τις κυβερνητικές μεταβολές που δρομολογήθηκαν με τον πρόσφατο ανασχηματι
σμό.

Στην τελετή παραβρέθηκαν ο υφυπουργός και γεν. γραμματέας του Υ.Δ.Τ. κ.κ. Σήφης Βα- 
λυράκης και Γιάννης Πανούτσος, η ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. και του Π.Σ., ανώτεροι και ανώτατοι 
αξιωματικοί και εκπρόσωποι του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου.

Γεννήθηκε στις 1 9 /1 2 /1 9 3 9  στην Αθήνα, έζησε όμως από το 1 9 40  ως το 1959  στη Θεσσαλονίκη, 
όπου και αποφοίτησε το 1957  από το Β' Γυμνάσιο. Εργάστηκε ως ιδιωτικός υπάλληλος σε καπνοβιο
μηχανία και το 19 59  ανεχώρησε για τη Δυτική Γερμανία όπου και παρέμεινε στο Μόναχο μέχρι το 
1974 . Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός (1964 ) και μετά από μεταπτυχιακές σπουδές Οικονομολόγος 
Μηχανικός (19 67 ) στο Πολυτεχνείο του Μονάχου.

Ασκησε επί δεκαετία το επάγγελμα του Μηχανικού Μελετητή Τεχνικών Έργων και επεξεργάστηκε 
μεγάλο αριθμό Οικονομικών και Τεχνικών Μελετών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα κατασκευών. Την 
επαγγελματική του αυτή δραστηριότητα συνέχισε και στην Αθήνα μέχρι το 1981 .

Συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα από το 1967  και το 1 9 68  από τις γραμμές του Πα
νελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος (ΠΑΚ) που ίδρυσε ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου. Από το 1972  ή
ταν μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΚ. Το 1969  λόγω της δράσης του το δικτατορικό καθεστώς 
του αφαίρεσε την Ελληνική Ιθαγένεια.

Μ ε την πτώση της Χούντας το 1 9 7 4  επιστρέφει στην Ελλάδα. Γίνεται ιδρυτικό μέλος του Πανελλή
νιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, που ίδρυσε στις 3 Σεπτέμβρη 1 9 7 4  ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου. Από την 
ίδρυση του ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα είναι ανελιπώς μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού 
Γ ραφείου.

Μετά τις εκλογές της 18 .10.1981 που το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει Κυβερνητική Ευθύνη, ορίζεται 
Υπουργός Δημοσίων Έργων ως τον Οκτώβριο 1984 .

Στη συνέχεια αναλαμβάνει διαδοχικά Υπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και για λίγο διάστημα Εργα
σίας. Το καλοκαίρι του 19 85  ορίζεται Υπουργός Προεδρίας της Κυβέρνησης μέχρι τον Φλεβάρη του 
1987.

Από τον Φλεβάρη του 19 87  η πολιτική του δραστηριότητα επικεντρώνεται αποκλειστικά στο Εκτε
λεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ.

Τον Σεπτέμβριο του 1987  ορκίζεται Υπουργός Εσωτερικών.
Είναι παντρεμένος με την Γκούντρουν Μολυτενχάινερ και έχουν δύο παιδιά.
Ομιλεί Γερμανικά και Αγγλικά.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ



Λστυνουική—
ΕΤηδεώρηοη Α Π Ρ ΙΛ ΙΟ Σ  1989

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΤΟΥ ΥΠ. ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Υπαστ/μος A ' Νικόλαος Πολύμερος 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ 
Υπαστ/μος Β ’ Δημήτριος Κόσσιος 

Π.Υ. Αικατερίνη Σαββίόου 
ΣΥΝΤΑΞΗ

Π.Υ. Αντώνιος Γαλανόπουλος 
Π.Υ. Φώτιος Μακροζαχόπουλος 

Π.Υ. Μαρία Πίσχου 
Π.Υ. Αγγελική Ρήγα 

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ
Ανθ/μος Κων. Καραγιάννης 

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Π.Υ. Κων/νος Πλευριτάκης 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ
Αρχ/κας Ελευθέριος Μουτσώκος 

Π.Υ. Γεώργιος Βόλης 
Π.Υ. Αναστασία Καραμεσίνη 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
φωτογρ. Συνεργείο ΥΔΤ 
ΦΩΤΟΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΣΙΑ 

Ε. Βαρβάκης και Σία Ο.Ε. 
Διδότου 46 τηλ: 36.23.665 

ΦΙΛΜΣ - ΜΟΝΤΑΖ 
Αφοί Φούτρη Ε.Π.Ε.

Φραντζή 10 τηλ: 64.40.169-70 
ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

Β. Οικονόμου 
Δημαράκη 20 — Ρουφ 

Τηλ.: 64.30.903, 34.59.878 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 

Διεύθυνση: 86.55.505 
Επιμέλεια ύλης - Σύνταξη: 

86.54.654, 86.71.360 
Διαχείριση - Διεκπεραίωση: 

86.77.074 και 86.22.411 (εσωτ. 200) 
TAX. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
Αριστοτέλους 175 

112 51 Αθήνα

Π Ε Ρ ΙΕ Χ Ο Μ Ε Ν Α

2 0 8  Η νίκη της. σταυροαναστάσιμης αγάπης
2 0 9  Από του σταυρού εις μνημείον καινόν... στην τέχνην της

"'^ορθοδοξίας
,2 1 3 - ^ 0  Γιάννης Αγιάννης και «ο δρόμος της επιεπροφής» 
2 1 5  Εισαγωγή στην πληροφορική
21 9  Το πορτραίτο του σύγχρονου έλληνα τοξικομανούς 

εγκληματία
222 Λ ιγώ τερη ταλαιπωρία μετά το  τρακάρισμα
2 2 3  Η προσωρινή κράτηση 
2 2 6  Μ ην καείτε από... άγνοια
2 2 9  Η έρευνα τω ν οικονομικών εγκλημάτων 
231 Η εργαζόμενη γυναίκα στον Δημόσιο Τομέα 
2 3 4  Ευχές και συμβουλές από την ΤΡΟΧΑΙΑ Αττικής για 

αναίμακτο ΠΑΣΧΑ
2 3 6  Η σημασία του προσδιορισμού του DNA στην επίλυση 

προβλημάτων εργαστηριακής και ιατροδικαστικής 
2 3 8  Ευρωπαϊκός Χάρτης Δικαιωμάτων Πεζού ■
2 4 4  Επισημάνσεις
2 4 6  Π ορτραίτα συναδέλφων
2 4 7  Επισημάνσεις
2 4 9  Αστυνομία crrov κόσμο
2 5 0  Τα ανεστημένα παιδιά ·
2 5 5  Πύργος του Ά ιφ ελ , ένας νέος εκατό ετών 
25 7  Γεγονότα και συμβάντα 
2 5 9  Νέα απ' όλη την Ελλάδα 
2 6 2  Υπηρεσιακά νέα
2 6 9  Υπηρεσιακά νέα — Αλληλογραφία
2 7 0  Για τις ευχάρ ιστες ώρες

Λοτυνομική_
Erndccbpnon

«Οι διατυπούμενες γνώμες 
στα επώνυμα άρθρα, απηχούν 
τις απόψεις του συγγραφέα 
και όχι της Υπηρεσίας».



Η ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΑΝΑΣΤΑΣΙΜΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Του Αρχιμ. Ευσεβίου Πιστολή Προϊσταμένου Θρησκευτικής Υπηρεσίας 

Ε ΛΛΗ Ν ΙΚ Η Σ Α ΣΤΥΝΟΜ ΙΑΣ

Μ έσα στην Αγία και Μ εγάλη Εβδο
μάδα ζήσαμε όλοι οι Χριστιανο ί το 
σωτήριο Πάθος του Θεανθρώπου Λυ
τρωτή μας.

Έ ντονα μέσα μας διαγράφηκε η 
μορφή του Κυρίου, που πάνω στο ατι
μω τικό ξύλο έγραψε με αιμάτινα γράμ
ματα τη συμφιλίωση του ανθρώπου με 
το  Θεό Πατέρα.

Δεν είναι δυνατόν να υπήρξε καρδιά 
το βράδυ της Μ εγάλης Πέμπτης ασυγ
κίνητη μπρος στη θέα  του Εσταυρω
μένου.

Η συνειδητή βίωση του γεγονότος 
της σταυρικής θυσίας του Κυρίου, έρ
χετα ι να υπενθυμίσει σε όλους μας 
την αναγκαιότητα να νιώσουμε το μέ
γεθος της αγάπης Του και να αυξήσου
με την ευγνωμοσύνη μας στο μεγάλο 
θύμα, που δίδαξε κι εφάρμοσε και 
βίωσε την αληθινή αγάπη και στη συ
νέχεια να σταθούμε σπάταλοι στην 
προσφορά της αγάπης μας σ ' όλους 
τους ανθρώπους ανεξαίρετα.

0  Κύριος Ιησούς Χριστός λέγοντας 
το: «τετέλεσται» επάνω στο σταυρό 
τέλειω σ ε τη  θυσία Του και το  σκοπό 
της ενανθρωπήσεώς Του. Παρεδόθη 
μετά στον θάνατο «Ίνα  λύση τον του 
κράτους έχοντα του θανάτου».

Δεν ήταν όμως δυνατόν να κρατή
σει για πολύ ο θάνατος του Ζωοδότη. 
Το ξημέρωμα «της μιας τω ν Σαββά
των» τον βρήκε Αναστημένο, Νικητή, 
Θριαμβευτή. Η αγάπη που οδήγησε 
στη θυσία είναι ισχυρότερη από τον 
θάνατο.

«Χαράς τα πάντα πεπλήρωται». Η 
χαρά ήλθε στη θέση του πόνου και ε ί
ναι αυτή το γέννημα και θρέμμα της 
αγάπης. Το κορύφωμα της αγάπης 
οδηγεί πάντα στο κορύφωμα της χα
ράς. Κι όπως δεν υπάρχει μεγαλύτερη 
εκδήλωση αγάπης από εκείνη που 
εκδηλώ θηκε στο βράχο του Γολγοθά, 
έτσ ι δεν υπάρχει μεγαλύτερη χαρά 
από τη χαρά της νίκης του θανάτου 
που πραγματοποιήθηκε στο πρόσωπο 
του Κυρίου.

Η ουσία, το «είναι» του Θεού είναι 
η αγάπη. 0  Θεός υπάρχει γ ιατί αγα
πάει. Μ ε μια αγάπη τέτο ια , που και η 
πιο όμορφη και πιο δυνατή ανθρώπινη 
αγάπη δεν είναι παρά μια αντανάκλασή 
της.

Πάντα ο Θεός αγαπούσε. Πάντα ο 
Θεός αγάπη ήταν. Και πάντα αναζη
τούσε η αγάπη του αυτή ένα ξεχείλι- 
σμα, την πιο ψηλή μορφή της. Και τη 
βρήκε. Ή τα ν  η στιγμή του μεγάλου 
πόνου και της άπειρης θυσίας. Ή τα ν  η 
στιγμή που ο Αναμάρτητος βρέθηκε 
σκεπασμένος με την αμαρτία του κό
σμου. Ή ταν η στιγμή του σταυρού.

Ν ιώθωντας τον πόνο από τη σωμα
τική Του εξάντληση αλλά και από το 
μίσος και τη χυδαιότητα του ιουδαϊκού 
όχλου, έστρεψ ε τα μάτια Του ψηλά ο 
Κύριος, κι είδε ξαφνικά και τον ουρανό 
κλειστό και το  πρόσωπο του Πατέρα 
Του απεστραμμένο.

Εκείνη ήταν η στιγμή της μεγάλης 
θυσίας αλλά και της αυθεντικής του 
αγάπης, γ ια τί κάθε αληθινή αγάπη ε ί
ναι πάντοτε σταυρωμένη αγάπη. Ή ταν 
εκείνη η στιγμή του ανέκφραστου πό
νου. Η στιγμή που η αγάπη άγγιζε το 
πιο ψηλό της σημείο.

Αν μπορέσουμε να κρατήσουμε την 
αγάπη που κορυφώθηκε στον Σταυρό 
κι αν έχουμε τη δ ιάθεση να γίνουμε 
μιμητές της, μόνο τό τε είναι δυνατόν 
να α ισθανθούμε ολόκληρη τη χαρά 
της ανάστασης, όπως την εκφράζει η 
πασχαλινή μας ακολουθία.

Ας το τονίσουμε: όποιος αγαπάει 
αληθινά, μπορεί και να χαίρεται αληθ ι
νά και μάλιστα και σε εκε ίνες τις  περι
στάσεις της ζωής, που στους άλλους 
προξενούν θλίψη και κατήφεια.

Οι μάρτυρες της πίστης μας επιβε
βαιώνουν αυτή την αλήθεια. Ευρισκό
μενοι μπροστά στους κριτές τους και 
στα αμφ ιθέατρα με τα άγρια θηρία, ή- 
σαν γεμάτοι χαρά που γεννούσε η 
αγάπη, στον Χριστό πρώτα, και μετά 
σ ’ όλους τους ανθρώ πους σ τους 
οποίους συμπεριλαμβάνοντο και αυτοί 
οι δήμιοί τους. Έ τσ ι ζώντας και οι ση
μερ ινοί χρ ιστιανο ί αποδεικνύονται ότι 
δεν είναι «εκ του κόσμου τούτου». 
Μια ουράνια αύρα σκορπίζουν με το 
παράδειγμά τους καί γλυκαίνουν με 
την αγάπη τους τις πικραμένες καρδιές 
τω ν ανθρώπων που πατούν αυτή τη 
ΥΠ·

Οι σημερινοί άνθρωποι της ακατά- 
παυστης φοβίας και της αθεράπευτης 
αγωνίας, έχουμε την ανάγκη να στρα
φούμε και φέτος στον Εσταυρωμένο 
κι Αναστημένο Κύριό μας. Για να ξεχά- 
σουμε τους φόβους και τις αγωνίες 
μας, να ξεπεράσουμε την καχυποψία 
μας και να γεμίσουμε την καρδιά μας 
με ΑΓΑΠΗ για όλους τους ανθρώπους. 
Και τότε θα μπορέσουμε να ζήσουμε 
αληθινά την ευτυχία που τόσο ποθού
με κι επιδιώκουμε, θ ' απολαύσουμε τ ' 
αγαθά της περιπόθητης ειρήνης κι 
ακόμη θάμαστε σε θέση να χαρούμε 
κι αυτά τα υλικά αγαθά της παρούσας 
ζωής, που μας προσφέρονται.

Πώς θα τα καταφέρουμε όμως όλα 
αυτά;

Ποτέ μόνοι μας. «Χωρίς Εμού ου 
δύνασθε ποιείν ουδέν».

Μ όνο αν πάμε κοντά στο Μ εγάλο 
μας Διδάσκαλο.

Μας καλεί να μαθητεύσουμε και 
Αυτός θα μας μάθει να αγαπάμε. Στην 
προσπάθειά μας ισχυρό κίνητρο είναι 
η γεμάτη στοργή προτροπή Του:

«μείνατε εν τη αγάπη τη εμή».
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ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΙΣ ΜΝΗΜΕΙΟΝ ΚΑΙΝΟΝ... 
στην τέχνη της ορθοδοξίας

Του Κων/νου Δανούση 
Ανθυπαστυνόμου

«Μ ετά  δε ταύτα ηρώτησε τον Πιλάτον ο Ιωσήφ ο από Αρψαθαίας, ων μαθητής του Ιησού, κεκρυμμένος 
δε δια τον φόβον των Ιουδαίων, ίνα όρη το σώμα του Ιησού. Ή λθε δε και Νικόδημος, ο ελθών προς τον 
Ιησούν νυκτός το πρώτον, φέρων μίγμα σμύρνης και αλόης ως λίτρας εκατόν. Έλαβον ουν το σώμα του 
Ιησού και έδησαν αυτό εν οθονίοις μετά  των αρωμάτων, καθώς έθος εσ τί τοις Ιουδαίοις ενταφιάζειν. Ην  
δε εν τω τόσω όπου εσταυρώθη κήπος, και εν τω κήπω μνημείον καινόν, εν ω ουδέποτε ουδείς ετέθη.

Εκεί ουν δια την παρασκευήν των Ιουδαίων, ότι εγγύς ην το μνημείον, έθηκαν τον Ιησούν».

(Κατά Ιωάννην, ιθ ', 3 8 -4 2 )

Ms την «εν τω σταυρώ κένωσιν» το
θείο  δράμα κορυφώ νεται και ακολου
θε ί η ταφή —η έσχατη ταπείνωση— και 
η τρ ιήμερη ανάσταση. Η τέχνη όλης 
της χριστιανικής οικουμένης αποτύπω
σε, με διάφορο σε κάθε τόπο και επο
χή τρόπο, το θε ίο  δράμα. Η παλέτα 
του ζωγράφου, η σμίλη του γλύπτη 
αλλά και η γραφίδα του ποιητή θα μας 
αφήσουν υπέροχες ανά τους αιώνες 
στιγμές υπέρτατης συγκίνησης.

Αποκαθήλωση. Σχέδιο από τοιχογρα
φ ία  του Ναού της Π ερ ιβλέπτου στο  
Μ υσ τρ ά  ( ΙΔ ' αιώνας).

Νομίζω όμως, ότι το  παραπάνω 
κομμάτι του Ιωάννη —όπως και τα αν
τίστο ιχα τω ν συνοπτικών ευαγγελ ι
στώ ν— ενέπνευσαν τις πιο δραματικές 
συνθέσεις. Εδώ το  θείο  δράμα συναν
τιέτα ι με το ανθρώπινο. Ο πόνος της 
μάνας παίρνει πια την πρώτη θέση:

Ανέκραζε η κόρη θερμώς όακρυρ- 
ροούσα,
τα σπλάχνα κεντουμένη:
— Ω γλυκύ μου έαρ, γλυκύτατόν μου 
τέκνο ν,
που έόυ σου το κάλλος;
— Ω φως των οφθαλμών μου, γλυκύ
τατόν μου τέκνον,
πώς τάφω νυν καλύπτει;

Ο πόνος είνα ι πλέον ανθρώπινος. Η 
θεία  μητέρα ολοφύρεται (...ως η όάμα-
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Φώτη Κόντογλου, «Επιτάφιος θρήνος» 
(λεπτομέρεια  σχεδίου).

λ ις  τον μόσχον εν  ξύλω κρεμα σ θέντα  
ηλάλαζεν ορώσα) και ο χορός καταρά- 
ται:

—  Αλαζών Ισραήλ, μιαιφόνε λαέ,
τι παθών τον Βαραβάν ηλευθέρωσας, 
τον Σωτήρα δε παρέδωκες σταυρόν;

— Εβραίων παρανόμων, εν σκολιαίς 
πορείαις,
τρίβολοι και παγίδες.
—  Ους έθρεψε το μάνα, εκίνησαν την 
πτέρναν,
κατά του ευεργέτου.
—  Κατά τον Σολομώντα βόθρος βαθύς 
το στόμα,
Εβραίων παρανόμων.

Στην ορθόδοξη Ελλάδα, αλλά και 
στην ορθόδοξη ανατολή γενικότερα, η 
γλυπτική —αν και στον τόπο αυτό έζη- 
σε κάποτε τις πιο υψηλές στιγμές της— 
δε βρήκε έδαφος πρόσφορο να σημα
δέψ ει το θείο  (μα και το  ανθρώπινο) 
πάθος. Έ τσ ι μόνο η Δύση θα έχει για 
πάντα το  προνόμιο τω ν «Πιετά». Η 
ποίηση, όμως, και η ζωγραφική θα 
υπερκαλύψουν το κενό της γλυπτικής.

Η ορθόδοξη ζωγραφική θα μας δώ
σει τέσσερους δ ιαφορετικούς εικονο- 
γραφικούς τύπους σχετικούς με το  θ έ 
μα. Την αποκαθήλωση, τον επιτάφιο 
θρήνο, την εσχάτη ταπείνωση και τον 
ενταφιασμό. Η ποίηση θα αγγίξει βα
θιά τη ψυχή του λαού, τόσο με τα

Φώτη Κόντογλου, « Ά ,.μ α  Ταπείνωση» 
(σχέδιο).

Επ ιτάφιος θρήνος. Τοιχογραφία στο  
Ν έρεζ ι της Σερβίας (1 1 64).

«Εγκώμια» όσο και με τα ποιήματα του 
Ρωμανού του Μ ελωδού, της Κασσια
νής μοναχής, του Μάρκου Επισκόπου 
Ιδρούντος, του Κοσμά μοναχού, του 
Γεωργίου Ακροπολίτου, κ.ά.

Η πρώτη «Αποκαθήλωση» εντοπί
ζεται σε χειρόγραφα του Θ' αιώνα. 0  
εικονογραφικός τύπος παρουσιάζει αρ
κετές διαφορές κατά τόπο και χρόνο. 
Μ ια ωραιότατη παράσταση είναι εκε ί
νη της Περιβλέπτου στο Μυεττρά (ΙΔ" 
αιώνας). 0  Ιωσήφ έχει αποκαθηλώσει 
το σώμα του Ιησού και το  παραδίδει 
στη Μ ητέρα του. Η Θεοτόκος ανεβα- 
σμένη σε σκαμνί αγκαλιάζει τρυφερά 
το γ ιο  της, το πρόσωπο του οποίου ε ί
ναι γερμένο πάνω στην αριστερή της 
παρειά. Πίσω από την Παναγία θρη
νούν οι τρεις Μ υροφόροι, ενώ μια απ' 
αυτές (η Μ αγδαληνή Μαρία) ασπάζε- 
ται με τρυφερότητα  τη δεξιά του. Δ ε
ξιά ο Νικόδημος σκυμμένος αφα ιρεί με 
τανάλια τα καρφιά των σοδών του Κυ
ρίου. Πίσω απ' το Ν ικόδημο ο Ιωάννης 
στηρ ίζει θλιμμένος (όπως και στη 
Σταύρωση) την κεφαλή του crro δεξί 
του χέρι. Πάνω, δεξιά κι αριστερά απ' 
το σταυρό, δυο άγγελοι κρύβουν τα 
πρόσωπά τους τον «Δεσπότην τω ν  
πάντων καθορώ ντες νεκρόν...». Η όλη 
παράετταση διαπνέεται από συγκρατη
μένη θλίψη και προπαντός από τρ υφ ε
ρό αίσθημα συγκίνησης.

Στον «Ενταφιασμό» βλέπουμε, ανά
μεσα σε βουνά, το Ν ικόδημο με τον 
Ιωσήφ να κρατούν το σώμα του Ιησού 
σαβανωμένο και να πορεύονται προς 
μνημείον λαξευμένο σε βράχο (Ο Ιω 
σήφ κηδεύει συν τω Ν ικοδήμω  νεκρο- 
πρεπώς τον κτίστην). Στα δεξιά η Θ εο
τόκος και σ τ ’ αριεττερά ο Ιωάννης 
ασπάζονται τον Ιησού, ενώ οι άγιες 
γυναίκες θρηνούν νεκρόν τον Ζωοδό
την.

Στην « Ακρα (εσχάτη) ταπείνωση» ο 
Ιησούς νεκρός με σταυρωμένους τους 
βραχίονες, σαν να κείτα ι σε τάφο, αλ
λά όρθιος ακουμπώντας crro σταυρό. 
Εμφανής είνα ι μονάχα η προτομή του, 
το «στηθείον». 0  θάνατος στην παρά
σταση αυτή συμβαδίζει με το  πάθος. 
0  Ιησούς σαν να κοιμάται, νεκρός αλ
λά όρθιος, κατά το  εγκώμιον:

Ύπνωσας, Χριστέ, τον φυσίζωον ύ
πνον εν τάφω, 
και βαρέως ύπνου εξήγειρας 
του της αμαρτίας το των ανθρώπων 
γένος.

Ύπνωσας μικρόν και εζώωσας τους 
τεθνεώτας
και εξαναστάς εξανέστησας 
τους υπνούντας εξ σιώνος αγαθέ.
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Το θέμα, όμως, εκε ίνο  που ιδ ια ίτερα 
συγκίνησε τον καλλιτέχνη στους αιώ
νες υπήρξε ο επιτάφιος θρήνος. Και οι 
δύο εκφάνσεις του, στη ζωγραφική και 
την ποίηση (ιδ ια ίτερα στη δεύτερη), 
συνδέθηκαν στη λαϊκή ψυχή με την 
ακραία δραματοποίηση τω ν Παθών όχι 
μονάχα του Ιησού - θεού αλλά και της 
ανθρώπου - μητέρας του.

Δε νομίζω  να ξεπερνάει σε τραγικό
τητα αλλά και στο αίσθημα του πόνου 
της μητέρας για το  χαμό του παιδιού 
της άλλη ζωγραφική σύνθεση απ' 
εκείνη του «Επιτάφιου θρήνου» στο 
Νέρεζι της Σερβίας (1164). Η Θ εοτό
κος έχοντας αγκαλιά από τη μέση τον 
Ιησού, νεκρό και ημίγυμνο, τον εναπο

θέτε ι στο έδαφος και τον ασπάζεται 
στο πρόσωπο. Στη μορφή της χαραγ
μένη ακραία έκφραση οδύνης. Δεξιά ο 
Ιωσήφ κρατά τα πόδια του Ιησού και 
πίσω του σ τέκετα ι ο Νικόδημος. Ο 
Ιωάννης σκυφτός με έκφραση περιώ- 
δυνη, κρατά και ασπάζεται την αρ ισ τε
ρά του Κυρίου. Κάτω αριστερά, απι
θω μένο στη γη το  καλάθι με τα καρ
φιά, την τανάλια και το  σφυρί και 
σκεύος με νερό ή κρασί, με το  οποίο 
έπλυναν τις πληγές του Ιησού. Στο Νε- 
ρέζι η εκφραστικότητα της βυζαντινής 
τέχνης φτάνει σε μια απ' τις κορυφαίες 
στιγμές της.

Ιδια ίτερα, όμως, συγκινητική και 
προσφιλής στη λαϊκή ψυχή είναι η

γνωστή σαν «Επιτάφιος θρήνος» ποιη
τική σύνθεση. Ψ άλλεται κατά τον άρ
θρο του Μ εγάλου Σαββάτου, συνή
θως, όμως, το  εσπέρας της Μεγάλης 
Παρασκευής. Σε ορ ισμένες περιπτώ
σεις —κατά την αρχαία συνήθεια— 
ψάλλεται τις πρώτες πρωινές ώρες του 
Μ. Σαββάτου. Είναι ποιητικά αντίφωνα 
σε τρεις στάσεις, που προήλθαν από 
τον Ά μ ω μο  (ψαλμό ριη"), με τον οποίο 
και συνεψάλλονταν, όπως παρατηρεί- 
τα ι στο ιεροσολυμιτικόν τυπικόν, που 
εφαρμόζετα ι και στην Πάτμο. Ο αρι
θμός τω ν αντιφώ νω ν είνα ι ακαθόρ ι
στος.

Για πρώτη φορά δημοσιεύτηκαν με 
το σύστημα της τυπογραφείας σε 
Τριώδιο το 1 522. Παραλλάσσουν ανά
λογα με τα χειρόγραφα, από τα οποία 
προέρχονται, ενώ ορισμένοι εκδότες 
έβαλαν βέβηλο χέρι πάνω τους για να 
εξομαλύνουν τη ρυθμοτονική τους ποι
κιλία για τη διευκόλυνση τω ν ψαλτών. 
Επειδή δεν υπάρχει έγκυρη επιστημο
νική έκδοση του Τριωδίου, ούτε μελέ
τη ειδ ική για την εξελικτική του δια
μόρφωση, το  πρόβλημα της σύνθεσης 
και του συγγραφέα τω ν εγκωμίων πα
ραμένει σκοτεινό. Η Εκκλησία της 
προπαλαιολόγειας εποχής αγνοούσε το 
είδος αυτό. Σε κεντημένους, όμως, επι
τάφ ιους του Αγιου Ό ρο υς απαντάμε 
τροπάρια των εγκωμίων στα 1346 και 
1397.

Από πλευράς πρωτοτυπίας, το  πιο 
πιθανό είναι ότι τα εγκώμια δεν είναι 
άλλο παρά απηχήσεις προγενέστερης 
υμνογραφίας. Οι συγκινητικές εκφρά
σεις, οι ωραίες εικόνες και η μεγαλη- 
γορία προκαλούν την άφατη θλίψη του 
πιστού για την πρόσκαιρη απώλεια του 
γλυκού έαρος της ζωής. Η φύση φ ρ ίτ
τε ι προ του ενταφιασμού του Λόγου. 
Τρεις, όμως, ημέρες αργότερα  ο 
«υψωθείς εν ξύλω... υπό γην γενόμε- 
νος τους κειμένους υπ' αυτήν» θα εξα- 
ναστήσει.

Ο αείμνηστος Ν.Κ. Τωμαδάκης θα 
γράψει: «Ο Ελληνισμός, ο από παναρ
χα ίω ν χρόνω ν θρηνήσας την  νεότητα  
του Αόώνιδος, εύρε κατά  την ελληνί- 
ζουσαν παλαιολόγειον περίοδον εαυ
τόν ε ις  την επ ιτάφ ιον αυτήν ακολου
θ ίαν  του χειμώ νος, ψαλλομένην κατά  
τον ουδόν της ανοίξεως. Τούτο ερμη
νεύει δ ια τ ί ανθρωπίνως η συγκίνησις  
τω ν μαζώ ν είνα ι μεγάλη και η ψυχική 
συμμετοχή πλήρης κατά την τελετήν  
της κηδείας του Ιησού...»

Η μοναχή Κασσιανή, γνωστή και 
από το  τροπάριο της Μ εγάλης Τρίτης 
(Η  εν  πολλαίς αμαρτίαις...), θα γράψει 
στον κανόνα του Μ. Σαββάτου (Ειρμός 
ωδής α'):

Φώτη Κόντογλου, «Σταύρωση» (σχέ
διο).
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Αποκαθήλω ση (17ος σι.). Βυζαντινό  
Μ ουσείο.

ενώ ο Ρωμανός ο Μ ελω δός θα ψάλει:

Την άβυσσον ο κλείσας νεκρός οράται, 
και σμάρνη και σινόόνι ενειλημμένος 
εν μνημείω
κατατίθεται ως θνητός ο αθάνατος.
Γυναίκες δε αυτόν ήλθον μυρίσαι, 
κλαίουσαι ττικρώς και εκβοώσαι:
Τούτο Σάββατόν εστι το υπερευλογη- 
μένον,
εν ω ο Χριστός αφυπνώσας αναστή- 
σεται τριήμερος.

Σημειώσεις

1. Τα εγκώμια του επιτάφιου θρήνου κα- 
ταχωροΰνται ως έχουν στην έκδοση της 
Αποστολικής Διακονίας της Ελλάδος «Ο 
ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΘΡΗΝΟΣ», έκδοσηΓ',1988.

2. Διονυσίου του εκ φουρνά, «Ερμηνεία 
της Ζωγραφικής Τέχνης», Πετροάπολις 
1909, Φώτη Κόντογλου, «Έκφρασις 
της Ορθοδόξου Εικονογραφίας», τόμος 
Α' έκδοση Β", Αθήνα 1979, και Κων/- 
νου Καλοκύρη, «Η ζωγραφική της Ορ
θοδοξίας», Θεσσαλονίκη 1972.

3. Όμοια αποκαθήλωση ζωγράφισε και ο 
ζωγράφος DUCCIO (; - 1319) από τη 
Σιένα της Ιταλίας. Θα ήταν, όμως, πολύ 
τολμηρό να αποφανθεί κάποιος για το 
ποιο υπήρξε το πρωτότυπο.

4. Εμμ. Γ. Παντελάκη, «Νέα εγκώμια του 
επιταφίου εκ σιναιτικού χειρογράφου», 
περιοδικό «Θεολογία», τόμος ΙΔ' 
(1936), σσ. 224-250 και 310-329, 
Θεοδώρου Ξύδη, «Εγκώμια», στα Πε
πραγμένα Θ' Βυζαντινολ. Συνεδρίου, Γ' 
(1957), σσ. 277-287 και Ν.Β. Τωμαδά- 
κη, «Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν Φιλο
λογίαν», Α', έκδοση Β', 1958, σσ. 216- 
219, όπου και βιβλιογραφία.

5. Λήμμα «Επιτάφιος Θρήνος» στη Θρη
σκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαίδεια από 
Ν.Β. Τωμαδάκη.

Εμμ. Λαμπάρόου, Επιτάφιος θρήνος  
(1 7ος αι.). Βυζαντινό Μ ουσείο).

Ά κρ α  ταπείνωση (1 7ος αι.). Βυζαντινό  
Μ ουσείο.

Κόματι θαλάσσης
τον κρόψαντα πάλαι διώκτην τύραννον 
υπό γης έκρυψαν των σεσωσμένων οι 
παίδες.

Αλλ ’ ημείς ως αι νεάνιδες τω Κυρίω 
σωμεν,
ενδόξως γαρ δεδόξασται.
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Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΙΑΝΝΗΣ 
ΚΑΙ «Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ»

Του Γιάννη Απ. Πανούση 
Καθηγητή 

Νομικής Θράκης

Οι «Άθλιοι»1, το έργο με το οποίο 
ο Victor Hugo περιγράφει την κατά
σταση των φτωχών και κατατρεγμέ
νων στη Γαλλΐα κατά το πρώτο ήμισυ 
του 19ου αιώνα, μας δίνει ταυτό
χρονα την ευκαιρία να αξιολογή
σουμε τις δυνατότητες επανακοι- 
νωνικοποίησης που παρέχει η κοι
νωνία στους παληούς κατάδικους.

Ο Γιάννης Αγιάννης (Jean Val- 
jean)2 ένοιωθε θύμα της κοινωνικής 
αδικίας. Το κυρίαρχο συναίσθημά 
του δεν ήταν άλλο από το μίσος κατά  
της κοινωνίας τόσο για την αυστη
ρότητα της ποινής όσο και για τις 
συνθήκες κράτησης. Τιμωρημένος 
στο κάτεργο και παρά το βούρδουλα 
του φύλακα, την κούραση, την κάψα 
του ήλιου, ο Γιάννης Αγιάννης 
βρήκε τον καιρό να «δικάσει τον 
εαυτό του». Δεν θεωρούσε την 
πράξη του νόμιμη, αλλά τη δικαιο
λογούσε. Προσπαθούσε να κατα
νοήσει τους λόγους για τους 
οποίους η κοινωνία τον οδηγούσε 
στην απόγνωση. Κατέληξε στο ότι 
έπρεπε κάποια στιγμή να ζητήσει 
ευθύνη από τους άλλους για τη 
μοίρα του.

Η απόλυση όμως (ή η απόδραση) 
του Γιάννη Αγιάννη δεν μπορούσε 
να συμβάλλει στην επανένταξή του. 
Η αδιαφορία της κοινωνίας για την 
επανακοινωνικοποίηση του πρώην 
κατάδικου τον οδηγεί με βεβαιό
τητα στην υποτροπή. Η απώλεια της 
«ταυτότητας» και η αντικατάσταση 
του ονόματος με τον αριθμό 24601, 
η εξάσκηση του ενστίκτου για επι
βίωση, μετουσιώνεται στο κάτεργο 
σε τάση και επιθυμία για κατα
στροφή και περιορίζει στο ελάχιστο 
τις πιθανότητες ομαλής επανόδου 
στην κοινωνία των «ελεύθερων πο
λιτών».

Αν όμως επανακοινωνικοποίηση
σημαίνει επανάκτηση των δικαιωμά
των, επαναφορά σε μια νομική και 
κοινωνική κατάσταση η οποία έχει 
απωλεσθεί, ο Γιάννης Αγιάννης ου
δέποτε ξαναβρήκε τα χαμένα του 
δικαιώματα. Παρόλο που σε επίπεδο 
ηθικό και κοινωνικό ο Γ ιάννης 
Αγιάννης επανεντάχθη στους «τί
μιους», ο Ιαβέρης-εκπρόσωποςτης 
αστυνομίας και της τυφλής κατα
στολής και αντεκδίκησης -  βρισκό
ταν συνέχεια μπροστά του για να 
του θυμίζει πως το χρέος του απέ
ναντι στη «σκληρή και άδικη ποινή» 
δεν έχει εξοφληθεί.

Η καλοσύνη του επισκόπου Myriel 
και οι τύψεις για την κλοπή του νο
μίσματος από τον μικροπωλητή, 
έβαλαν τον Γιάννη Αγιάννη σε σκέ
ψεις. Η ψυχή του, πλημμυρισμένη 
από ανάγκη για εκδίκηση, γεμίζει 
ξαφνικά από αισθήματα ενοχής. Η 
αγάπη για την Cosette και η από
κτηση χρημάτων επέτρεψαν στον 
Γιάννη Αγιάννη, ν’ αλλάξει όνομα3 
και κοινωνική ταυτότητα4 και να 
προσπαθήσει να βοηθήσει όλους 
τους δυστυχισμένου και άνεργους.

Η αποκάλυψη του παρελθόντος 
του, η νέα καταδίκη και απόδρασή 
του, η σχέση του Μάριου με την Co
sette, τα γεγονότα του Ιούνη 1832 
και τα οδοφράγματα του Παρισιού, η 
αυτοκτονία του Ιαβέρη και τέλος ο 
θάνατος του Γιάννη Αγιάννη συμ
πληρώνουν τον ιστό του μυθιστο
ρήματος.

Το ερώτημα όμως μένει σχεδόν 
αναπάντητο.

Μπορεί πράγματι να επανακοινω- 
νικοποιηθεί ένας πρώην κατάδικος;

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να 
συντρέχουν;

Πριν την παράθεση κάποιων σχέ- 
ψεων, θέλω να υπογραμμίσω το δι
καίωμα του κρατούμενου (με επί
κληση των σχετικών συνταγματικών 
διατάξεων) να αρνηθεί την υπαγωγή 
του σε οποιοδήποτε σύστημα επα- 
νακοινωνικοποίησης. Είναι βέβαια 
αυτονόητο ότι μια τέτοια απόφαση 
του κρατούμενου του στερεί τη δυ
νατότητα να τύχει «ευεργετικών μέ
τρων» (υπό όρους απόλυση κ.λπ.).

Αναγκαίοι όροι για την -  με αυξη
μένες πιθανότητες -  επιτυχία της 
κοινής προσπάθειας (καταδικα- 
σθέντος και κοινωνίας) για επανέν
ταξη, είναι:

1. Στο στάδιο της ανάκρισης να 
καταρτίζεται ένα πλήρες dosier de 
personnalite (κοινωνική έρευνα, ψυ
χολογικό προφίλ κ.λπ.) του κατηγο
ρούμενου, ώστε να αναδύεται ολο
κληρωμένη η εικόνα της προσωπι
κότητάς του.

2. Στο στάδιο της ανάκρισης να 
μην προσβάλλονται τα ατομικά δι
καιώματα και να μη θίγεται η ανθρώ
πινη αξιοπρέπεια του κατηγορούμε
νου, ώστε να μην αρχίσει να νοιώθει 
ότι έχει εμπλακεί σ' έναν «ακήρυχτο 
πόλεμο».

3. 0 Τύπος και γενικά τα Μέσα Μα
ζικής Επικοινωνίας να αποφεύγουν 
περιγραφές που στιγματίζουν αμε- 
τάκλητα τον κατηγορούμενο και 
στρέφουν την κοινή γνώμη εναντίον 
του, συντηρώντας αυθαίρετοι στε
ρεότυπα.

4. Η ακροαματική διαδικασία πρέ
πει να περιβληθεί τον τύπο και το 
τελετουργικό μιας μυσταγωγίας 
«όπου η Δικαιοσύνη αποφαίνεται» 
και να μη δίνει την εντύπωση μιας 
συνοπτικής και ανιαρής διαδικασίας 
διανομής ποινών.
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5. Η ποινή που επιβάλλεται να εί
ναι δίκαιη και ανάλογη, και να μη δη
μιουργεί στον καταδικασθέντα το 
αίσθημα του αποδιοπομπαίου τρά
γου.

6. Το καθεστώς κράτησης να εξ
ατομικεύεται σε σύγχρονα κατα
στήματα και οι συνθήκες να είναι 
«ανθρώπινες».

7. Κατά την κράτηση η αναλογία 
κοινωνικός λειτουργός -  κρατούμε
νος να μην υπερβαίνει το 1:10. Σε 
κάθε κατάστημα να υπάρχει επιστη
μονική ομάδα που θα παρακολουθεί 
την «πορεία» του κρατούμενου.

8. Το ίδιο το ποινικό σύστημα 
(μετασωφρονιστική μέριμνα) να 
αναλαμβάνει ήδη κατά την διάρκεια 
της φυλάκισης, την επαγγελματική 
αποκατάσταση του κρατούμενου. 
Θα μπορούσε μάλιστα να προβλε- 
φθεί κοινωνική ασφάλιση (ή γιατί 
όχι, και ιδιωτική ασφάλιση) κατά του 
«ατυχήματος της σύλληψης και φυ
λάκισης».

9. Η κοινωνική λειτουργός να είναι 
υπεύθυνη για τη συνεχή και ομαλή 
επικοινωνία του κρατούμενου με 
την οικογένειά του -  ανεξάρτητα 
από την πειθαρχοποίησή του στο 
σύστημα της φυλακής. Καλύτερα 
ένας ατίθασος κρατούμενος με 
σταθερούς δεσμούς προς τα έξω, 
παρά ένας υπάκουος κρατούμενος 
χωρίς κοινωνικό ιστό.

10. Η γκάμα των προσφερόμενων 
δυνατοτήτων επαγγελματικής προ
κατάρτισης και κατάρτισης στις φυ
λακές να είναι όσο γίνεται ευρύ
τερη. (Όχι μόνο μάγειρας ή ξυλουρ
γός αλλά και επιστημονικές και τε
χνολογικές κατευθύνσεις). Το σύ
στημα επανακοινωνικοποίησης θα 
αρχίσει να δίνει σημεία επιτυχίας 
μόνον όταν βγει από τις φυλακές ο 
πρώτος γιατρός η ηλεκτρονικός, ο 
οποίος ήδη θα έχει προσληφθεί σε 
μόνιμη θέση, ενώ στην πόρτα της 
φυλακής θα τον περιμένει η οικογέ- 
νειά του.

11. Το ποινικό μητρώο να υπάρχει 
μόνο στα δικαστήρια και να το παίρ
νει μόνον αυτός στον οποίον ανα- 
φέρεται. Οι άλλοι (διοίκηση, εργο
δότης) ας κρίνουν ελεύθερα την άρ
νηση του «προς πρόσληψη» να μην 
παρουσιάζει το ποινικό μητρώοίπλην 
ορισμένων εγκλημάτων για ορι

σμένα επαγγέλματα).
12. Ο δικαστής έκτισης κυρώσεων 

να είναι ειδικευμένος και να συνεπι- 
κουρείται από ομάδα ειδικών (εγ
κληματολογιών -  ψυχολόγων κ.λπ.).

13. Θα ήθελα, πέρα από τις παρα
πάνω επισημάνσεις, να θίξω τρία γε
νικά ζητήματα τα οποία νομίζω ότι 
αποτελούν το κλειδί της λύσης:

α. Ισότητα όλων των πολιτών ενώ
πιον του νόμου.

β. Συνεχείς επισκέψεις ειδικών, 
φορέων και κοινού στα σωφρονι
στικά καταστήματα.

. *
γ. Το περιεχόμενό του συστήμα

τος επανένταξης να αναφέρεται 
στην εμπέδωση και συνειδητο- 
ποίηση των ορίων της ατομικής 
ελευθερίας και των περιορισμών της 
κοινωνικής συμβίωσης και να μην 
καταναγκάζει ή να «καταστέλλει» 
τις διαφορετικές αντιλήψεις και 
στάσεις.

Επειδή η αγάπη και η συγνώμη δεν 
μπορούν να θεσπιστούν με νόμο, 
ούτε για τους «εγκληματίες», ούτε 
από τους «εγκληματίες», πιστεύω 
ότι η κοινωνία, στο βαθμό που δεν 
μπορεί να εξαφανίσει τις δυσλει
τουργίες και ανισότητες οι οποίες 
οδηγούν ορισμένους στο έγκλημα, 
έχει το καθήκον με την παγίωση της 
ισοτιμίας, της ισοπολιτείας, της 
χρηστότητας, της επιείκειας να δεί
ξει σε όλους -  αλλά κυρίως σ’ αυ
τούς που την αμφισβήτησαν -  το 
δρόμο της επανόδου. Για να γίνει 
κάτι τέτοιο πρέπει η κοινωνία να εν
ημερωθεί σωστά (και επί τόπου) και 
η Πολιτεία να «εκπαιδεύσει» ανά
λογα το σωφρονιστικό προσωπικό.

Η καταδίκη στην απόφαση του δι
καστηρίου δεν πρέπει να εκλαμβά
νεται ως ήττα και ντροπή και η έκ- 
τιση της κύρωσης δεν πρέπει νά βα
σίζεται στην απαγόρευση.

Ούτε βέβαια μπορούμε να ζητάμε 
από κάποιον αποφυλακισθέντα να 
απαρνηθεί τον εαυτό του προκειμέ- 
νου να γίνει «αποδεκτός» από τους 
άλλους.

Ο Γιάννης Αγιάννης θέλει να ξα- 
ναγυρίσει πίσω. Μόνο που θέλει να 
γυρίσει με το κεφάλι ψηλά και με την 
ελπίδα πως κάποιος τον περιμένει.

Δεν φτάνει συνεπώς να μάθουμε 
τους εγκληματίσαντες να συμθιώ- 
νουν μαζί μας. Πρέπει κάποια στιγμή 
να μάθουμε και εμείς να συμβιώ- 
νουμε μαζί τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1. Ο πρώτος τίτλος του έργου ήταν «Jean 
Trejean» και ο δεύτερος  «Miseres». Το 
βιβλίο τελείωσε ύστερα από 16 χρόνια 
επίμονης δουλιάς.

2. Ορφανός αγρότης, στα 25 χρόνια του 
μένε ι άνεργος και κλέβει ένα ψωμί 
σπάζοντας τη βιτρίνα ενός φούρνου. 
Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια καταναγ- 
καστικά έργα αλλά η ποινή του αυξή
θηκε σε 19 χρόνια, επειδή επιχείρησε 
4 φορές να δραπετεύσει. Μετά την 
απόλυσή του και ύστερα από διάφορα 
επεισόδια (κλοπή κηροπηγίων από επί
σκοπο Myriel, κλοπή νομίσματος από 
ένα παιδί) και -  κυρίως λόγω της συμ
περιφοράς του Myriel που δεν τον κα
τέδωσε -  ο Γιάννης Αγιάννης αρχίζει 
την προσπάθειά του να επανακοινω- 
νικοποιηθεί. Μολονότι όμως έγινε και 
έζησε ως έντιμος άνθρωπος, συνελή- 
φθη και κατεδικάσθη σε ισόβια για την 
κλοπή του νομίσματος. Δραπέτευσε 
από το κάτεργο της Toulon.

3. Έγινε ο κύριος Madeleine.

4. Απέκτησε εργοστάσιο και εκλέχτηκε  
δήμαρχος του Montreuil sur mer.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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κληματία, Αθήνα 1981.
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Επιμέλεια: Κων. Καραγιάννης

Β Π ΑΓΚΟΣΜ ΙΟΣ ΠΟ ΛΕΜ Ο Σ

Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος 
δεν ττολεμήθηκε μόνο στα πεδία των 
μαχών. Πολεμήθηκε και κερδ ίθηκε άλ
λωστε, στα επιστημονικά εργαστήρια 
στον αγώνα για εξασφάλιση της πολε
μικής τεχνολογικής υπεροχής. Υπό τις 
συνθήκες αυτές, ο πόλεμος αποτέλεσε 
τον καταλύτη για μια άνευ προηγουμέ
νου τεχνολογική ανάπτυξη σε όλους 
σχεδόν τους τομείς, επ ιβεβαιώνοντας 
για άλλη μια φορά τη θλιβερή διαπί
στωση του Ηράκλειτου πως «ο πόλε
μος είνα ι ο πατέρας όλων». Η αλήθεια 
είναι ότι η ανάπτυξη του Υπολογιστή 
στην περίοδο αυτή, ήλθε σαν δ ευ τε 
ρογενές αποτέλεσμα της πολεμικής 
προσπάθειας για την εξυπηρέτηση τω ν 
αυξημένων αναγκών για υπολογισμούς 
στην παραγωγή νέω ν όπλων, τροχιών 
για πυραύλους και άλλα βλήματα, στην 
αποκρυπτογράφηση κρυπτογραφικών 
κωδίκων κ.λπ.

Στη Γερμανία, ο πιο προχωρημένος 
σχεδιασμός μηχανών τον καιρό του 
πολέμου, πραγματοποιήθηκε από τον 
Konrad Zuse, ένα επιστήμονα που ερ
γαζόταν σε σχεδόν ολοκληρωτική 
πνευματική απομόνωση. Η πρώτη του 
μηχανή, κατασκευασμένη στα μέσα 
της δεκαετίας του 1930 , ήταν ένα μη
χανικό τέρας τύπου Babbage, που είχε 
σχεδ ιαστεί να μιμείται τη ροή ενός 
υπολογισμού — μια φυσ ική αλγοριθμ ι- 
κή διαδικασία. 0  Zuse, χωρίς να έχει 
γνώση της Αλγεβρας του Boole ή της 
Αναλυτικής Μηχανής του Babbage, 
κατόρθω σε να κατασκευάσει το 1941 
υπολογιστή, τον Ζν  βασισμένο στο 
δυαδικό σύστημα. Μ ε ελάχιστη κρατι
κή συμπαράσταση, συνέχισε κατα
σκευάζοντας τους Ζ2, Ζ3 και Ζ4. Οι μη
χανές του πάντως ήταν αργές, χρησ ι
μοποιώντας μεταχειρ ισμένα ρελέ τη λε 
φώνων, που ήσαν απλώς μηχανικοί 
διακόπτες, οι οποίοι μπορούσαν να 
οδηγούνται ηλεκτρικά σε δύο δ ιαφο
ρετικές θέσεις. Τέτο ιες μηχανές βοή
θησαν στο σχεδίασμά γερμανικών αε
ροσκαφών, αλλά ο Zuse δεν είχε ποτέ 
μεγάλους πόρους και έτσ ι προς το  τ έ 

\

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Συνέχεια από το προηγούμενο

λος του πολέμου οι προσπάθειές του 
ξεπεράστηκαν από τις αντίπαλες δυνά
μεις.

Στο ίδιο διάστημα στην Αγγλία, με 
διαταγή του Τσώ ρτσιλ είχαν συγκεν
τρ ω θεί σε ένα εξοχικό σπίτι στο Ble- 
tchley Park τα καλύτερα μυαλά της 
χώρας (μεταξύ τω ν οποίων και ο 
Turing), για να βοηθήσουν την πολεμι
κή προσπάθεια με τον τρόπο τους. 
Ένα από τα προβλήματα που τους τ έ 
θηκαν, ήταν να κατασκευάσουν μια 
μηχανή για την αυτόματη αποκωδικο
ποίηση κωδικοπόιημένων εχθρικώ ν 
μηνυμάτων. Αποτέλεσμα τω ν ερευνών 
τους ήταν η εξειδ ικευμένη μηχανή Co
lossus, κατασκευασμένη από ηλεκτρο
νικές λυχνίες. 0  κάθε υπολογιστής Co
lossus σύγκρινε τη δομή της τα ινίας ό
που βρισκόταν το μήνυμα, με τους πι
θανούς συνδυασμούς που θα μπορού
σε να έχει χρησιμοποιήσει ο κωδικο- 
ποιητής, ψάχνοντας για ομοιότητες 
που θα υπέδειχναν τη ρύθμιση της μη
χανής κωδικοποίησης. Το κάθε τέτο ιο  
μηχάνημα είχε έναν αναγνώστη χάρτι
νης τα ινίας ικανό να διαβάσει τον 
εκπληκτικό αριθμό τω ν 5 .000  χαρα
κτήρων ανά δευτερόλεπτο. Αν ο Zuse 
δημιούργησε την κομψότερη σχεδία
ση, οι βρετανικοί υπολογιστές Co
lossus ήταν μέχρι τό τε οι πιο αποτελε
σματικές μηχανές του Πολέμου.

Εν τω  μεταξύ, στην Αμερική, οι 
πρώτες εξελίξεις προήλθαν από μηχα
νικούς, που ενδιαφέρονταν πρωταρχι
κά για μηχανήματα που θα μπορούσαν 
να αναλάβουν τους κουραστικούς υπο
λογισμούς που γίνονταν ακόμα με το 
χέρι. Στα 1941, ο καθηγητής Howard 
Aiken, δουλεύοντας για το  Πανεπιστή
μιο του Χάρβαρντ με χρηματοδότηση 
της IBM , κατασκευάζει πάνω στις 
ιδέες της Αναλυτικής Μηχανής του 
Babbage με τη βοήθεια  της σύγχρονης 
τεχνολογίας, τον M ARK I. Τα κατα
σκευαστικά στοιχεία  του υπολογιστή 
αυτού βασίζονταν στους διακόπτες - 
ρελέδες και το  αριθμητικό του σύστη
μα ήταν το δεκαδικό, με κατάλληλη 
κωδικοποίηση. Στα 1945, επ ιστημονι
κή ομάδα με επικεφαλής τους Eckert

και Mauchly, κατασκεύασε στο Πανε
πιστήμιο της Πενσυλβάνια τον ENIAC 
(Electronic Numerical In tegrator and 
Computer). To κατασκευαστικό σ το ι
χείο του ήταν η διοδική λυχνία και οι 
επεξεργασίες γίνονταν στο δεκαδικό 
σύστημα. Διπλάσιος σε όγκο από τον 
προηγούμενο αλλά 1 .000 φορές πιο 
γρήγορος, ο ENIAC θεω ρείτα ι ο πρώ
τος ηλεκτρονικός ψηφιακός υπολογι
στής στον κόσμο. Αλλά και ο πολυπλο- 
κότερος και ογκω δέστερος με 5 μέτρα 
ύψος, 30 μέτρα μήκος, 30  τόνους βά
ρος, 18 .000  λυχνίες και πάνω από 
100 .000  ηλεκτρονικά στοιχεία, ένα 
παγκόσμιο μνημείο τεχνολογικής ελε 
φαντίασης! Βασικό μειονέκτημα του 
υπολογιστή αυτού ήταν ότι τα προ- 
γράμματά του καλωδιώνονταν με το 
χέρι, κάνοντας τον προγραμματισμό 
του μια ιδ ια ίτερα χρονοβόρα χειρω να
κτική εργασία. 0  διάδοχος του ENIAC, 
ο EDVAC, κατασκευασμένος από τους 
ίδιους συνεργάτες με την προσθήκη 
του Αμερ ικανο-Ο ύγγρου John von 
Neumann, παρουσιάζει σημαντικές 
βελτιώ σεις: αύξηση της ταχύτητας
επεξεργασίας και περιορισμό του όγ
κου. Α ρ ιθμητικό σύστημα ήταν τώρα 
το  δυαδικό (οπότε χρειάζονταν λιγότε- 
ρες λυχνίες) και τα προγράμματα απο
θηκεύονταν ηλεκτρονικά στη μνήμη, 
ενώ μέχρι τό τε  για να εκτελέσουν οι 
υπολογιστές ένα διαφορετικό υπολογι
σμό έπρεπε να γ ίνε ι τροποποίηση 
στην καλωδίωση ή τους διακόπτες 
τους.

Το 1945, κατά τη διάρκεια της συμ
μετοχής του στην επιχείρηση EDVAC, 
ο Neumann έφτιαξε μια πρόχειρη ανα
φορά, που περιείχε την πρώτη σαφή 
περιγραφή τόσο του αποθηκευμένου 
προγράμματος, όσο και του σύγχρο
νου υπολογιστή. Αυτό το έγγραφο 
θεω ρείτα ι συχνά «το πιστοποιητικό 
γεννήσεως» του υπολογιστή. Η ιδέα 
του αποθηκευμένου προγράμματος ή
ταν η τελ ική  φ ιλοσοφ ική εξέλιξη στο 
hardware τω ν υπολογιστών: ο έλεγχος 
μέσω αποθηκευμένου προγράμματος 
επιτρέπει στο πρόγραμμα (και επομέ
νως στη λειτουργία  του υπολογιστή)
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να τροποποιείται με απλό τρόπο. Ένα 
καινούριο πρόγραμμα μπορεί να φορ
τω θ ε ί στη μνήμη του υπολογιστή από 
μια εξωτερική μνήμη (όπως είναι ο δ ί
σκος) και ο υπολογιστής θα αρχίσει να 
δουλεύει πάνω σ ' αυτή την καινούρια 
λειτουργία. Αν το πρόγραμμά του μπο
ρεί να τροποποιείται εύκολα, ο ίδιος ο 
υπολογιστής μπορεί να βοηθάει στην 
ετοιμασία προγραμμάτων. Περίπλοκες 
εργασίες μπορούν να γράφονται σε 
αρκετά καταληπτές γλώσσες προγραμ
ματισμού, και ο υπολογιστής μπορεί να 
εκτελε ί την προσεκτική εργασία της 
μετάφρασης του προγράμματος στην 
γλώσσα των πράξεων που εκ τελε ί ά
μεσα. Στη συνέχεια το μεταφρασμένο 
πρόγραμμα μπορεί να φ ορτω θεί στη 
μνήμη του υπολογιστή και να τρέξει. 
Ό λη  αυτή η διαδικασία γίνετα ι κάτω 
από την επίβλεψη και τον έλεγχο του 
ίδιου του υπολογιστή.

Η αναφορά του Neumann είχε την 
έννοια ότι το περίγραμμα του αφηρη- 
μένου υπολογιστή ήταν πλήρες, παρό
λο που η έννοια μιας μηχανής με γεν ι
κή εφαρμογή δεν είχε κατανοηθεί 
ακόμα σε βάθος. Αρχικά, οι υπολογι
στές ήταν τόσο δύσκολοι στο χειρισμό 
τους και τόσο περίπλοκοι στην κατα
νόησή τους, που οι επ ιστήμονες ασχο
λούνταν περισσότερο με την πολυπλο- 
κότητα της μηχανής παρά με τη φ ιλο
σοφία της. Η ιδέα όμως ότι ένας υπο
λογιστής μπορούσε να ορ ισ τε ί αφηρη- 
μένα σα μερικές χιλιάδες δυαδικοί δια
κόπτες, σιγά - σιγά γινόταν σ αφ έσ τε
ρη. Έ γινε κατανοητό ότι οι διακόπτες 
του υπολογιστή μπορούσαν εξίσου κα
λά να είναι ρελέ, λυχνίες ή τρανζίστορ 
(εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε την 
έρευνα που οδήγησε στην ανακάλυψη 
του τρανζίστορ, το 1948, από τους 
Shockley, Bardeen και B ratta in στα 
εργαστήρια της BELL των Η.Π.Α., ενός 
μικρού διακόπτη ηλεκτρικού ρεύματος 
που στηρ ίζετα ι στις ηλεκτρονικές ιδ ιό
τητες ενός στερεού, κρυσταλλικού 
ημιαγωγού: του γερμάνιου αρχικά, της 
σ ιλικόνης αργότερα)· η λειτουργία  της 
μηχανής δεν θα άλλαζε, παρόλο που η 
ταχύτητα και το  κόστος θα είχαν τερά 
στια διαφορά.

ΙΣ ΤΟ Ρ ΙΚ Η  Π Ε Ρ ΙΟ Δ Ο Σ  
(ΓΕ Ν ΙΕ Σ  Υ Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Τ Ω Ν )

Κάπου εδώ βέβαια τελε ιώ νε ι ο πό
λεμος και οι τεχνολογικές ανακαλύψεις 
που προκάλεσε στους διάφορους το 
μείς αρχίζουν την ειρηνική τους στα
διοδρομία. Πολλές ελπίδες στηρ ίχτη
καν στην ειρηνική χρησιμοποίηση της 
πυρηνικής ενέργειας, της πιο «λαμπε
ρής» από τις πολεμικές ανακαλύψεις, 
αλλά δεν δικαιώθηκαν. Αντίθετα , ένα 
αουτσάιντερ, οι Υπολογιστές, αποτέλε-

σαν τη μεγάλη έκπληξη με την πέρα 
από κάθε προσδοκία επιτυχία τους 
από το 1950  μέχρι σήμερα.

Μ ετά  τον Πόλεμο, η έμφαση έφυγε 
από τη θεω ρητική ανάλυση και πήγε 
στην κατασκευή. Τώρα οι μηχανικοί 
μπορούσαν να συγκεντρω θούν στην 
κατασκευή των μεμονωμένων στο ι
χείω ν —και επομένως ολόκληρου του 
υπολογιστή— σε πολύ μικρότερο μέγε
θος. Οι πρωτοπόροι στους υπολογι
στές είχαν π ειστεί για το  μεγάλο δυνα
μικό που υπήρχε στην αγορά υπολογι
στών, αλλά κανένας δεν προείδε την 
εκπληκτική σειρά εξελίξεων, οι οποίες 
έμελλε να μικρύνουν τα μεμονωμένα 
στοιχεία ενός υπολογιστή, από λυχνίες 
σε μέγεθος τσ ιγάρου σε τρανζίστορς 
με μορφή τετρ άγω νου  πλευράς 
1 /4 .0 0 0  της ίντσας μονάχα. Η τεχνο
λογία τω ν ολοκληρωμένων κυκλωμά
τω ν έδωσε τη δυνατότητα να εξαφανι
σ τε ί ολόκληρος ο υπολογιστής σε ένα 
τετράγω νο από σιλικόνη πλευράς 1/4 
της ίντσας —του μικροεπεξεργαστή— 
το οποίο στοιχίζει εττον κατασκευαστή

μερικές δραχμές.
Η ιστορική περίοδος τω ν υπολογι

στών αρχίζει το  1950, όταν οι πρώτοι 
υπολογιστές δ ιατέθηκαν στο εμπόριο, 
και συνεχίζονται με γεω μετρ ικά αυξα
νόμενη επιτυχία μέχρι σήμερα. Στα 
σαράντα χρόνια που μεσολάβησαν, οι 
υπολογιστές έδωσαν τέσσερ ις γενιές 
εξέλιξης και η συνέχεια προμηνύεται 
ακόμα πιο ενδιαφέρουσα.

Η πρώτη γενιά χαρακτηρίζεται από 
Υ με διοδ ικές λυχνίες, χαμηλές ταχύτη
τες (κύκλος μνήμης 100 - 2 0 0  psec) 
και μεγάλους όγκους. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα ο υπολογιστής UNIVAC 1 
μια παραλλαγή του EDVAC κατα
σκευασμένος από την ετα ιρ ία UNIVAC 
που δημιούργησαν οι M auchly και Ec
kert αμέσως μετά τον πόλεμο, και στη 
συνέχεια πούλησαν στην Remington 
Rand.

Η δεύτερη γενιά αρχίζει στο τέλος 
της δεκαετίας του 50  και χαρακτηρίζε
ται από τη χρήση τρανζίστορς, αυξημέ
νες ταχύτητες επεξεργασίας ( 4 - 5  
psec κύκλος μνήμης) και σημαντικά μι-

Για να πολλαπλασιάσει δύο δεκα- 
ψήφιους, ο χρόνος που χρειάζετα ι 
ένας κομπιούτερ 
της αρχικής γενιάς είναι 
1/40 δευτερόλεπ τα

π ις πρώτης γενιάς είναι 
1/2000 δευτερόλεπ τα

της δεύτερης γεν ιάς είναι 
1/100.000 δευτερόλεπτα

της τρ ίτης γεν ιάς είναι 
1/2.400.000 δευτερόλεπτα
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κρότερους όγκους. Εόώ θα πρέπει να 
σημειώσουμε πως εκτός από την πα
ραγωγή τω ν κλασσικών μεγάλων ba
tch συστημάτω ν άρχισε να αναπτύσ
σεται και ο προβληματισμός για την 
κατασκευή συστημάτω ν περισσότερη 
άμεσης (on-line, interactive) επικοινω
νίας με τον άνθρωπο. Μ ε τις προδια
γραφές αυτές φ τιάχτηκε στο Μ IT ο 
π ειραματικός υπ ολογιστής W H IR 
LWIND.

Η τρίτη γενιά χαρακτηρίζει τη δε
καετία του 60. Αυτά τα 1 0  χρόνια μέ
χρι τις αρχές της δεκαετίας του 70 
αποτελούν τα πιο γόνιμα της ιστορίας 
τω ν Υ. Η γενιά  αυτή χαρακτηρίζετα ι 
από την χρήση ολοκληρω μένω ν κυ
κλωμάτων, ακόμα μ ικρότερους όγκους 
και μεγαλύτερες ταχύτητες (κύκλος 
μνήμης της τάξης του 1 psec). Στη γ ε 
νιά αυτή αρχίζει να γ ίνετα ι πιο σ υστη
ματική χρήση τω ν m ainfram es [m ain
frames =  (μεγάλο σύστημα) ένα μεγά
λο και ισχυρό υπολογιστικό σύστημα 
το  οποίο μοιράζονται πολλοί χρήστες] 
που εφοδιάζοντα ι με έτο ιμα προγράμ
ματα για την αυτοματοποίηση της χρή
σης τους (Λειτουργικά Συστήματα), με 
γλώσσες προγραμματισμού Υψηλού 
επιπέδου και γενικά με αυτό που στη 
συνέχεια ονομάστηκε software.

Στα χρόνια αυτά έκαναν επίσης την 
πρώτη εμφάνισή τους οι γνω στο ί μας 
m ini υπολογιστές (που ονομάστηκαν 
έτσ ι στα τέλη της δεκαετίας του 60 
από τις μίνι - φούστες που ήταν τό τε 
της μόδας) με την DEC και την φημι
σμένη σειρά PDP (Programmed Data 
Processor). Ακόμα τότε πρω τοεμφανί- 
στηκαν οι υπερυπολογιστές με τον φη
μισμένο μηχανικό Cray της CDC και τη 
μηχανή CDC 6 6 0 0  το 1963 . Τέλος έ 
καναν την πρώτη τους εμφάνιση και τα 
θρυλικά micros.

Η τέταρτη γενιά. Πολλοί π ιστεύουν 
ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις του τ έ 
λους της δεκαετίας του 70  που οδήγη
σαν στα ολοκληρωμένα κυκλώματα 
υψηλής και πολύ υψηλής πυκνότητας - 
ολοκλήρωσης LSI (Large Scale Inte
gration) και VLSI (Very Large Scale In
tegration) σηματοδοτούν μια νέα γε
νιά. Αλλοι όμως υποστηρίζουν πως 
δεν είναι τίποτα άλλο από μία απλή 
εξέλιξη της τρ ίτης γενιάς. Η γενιά αυτή 
χαρακτηρίζετα ι από Υην εκμετάλλευση 
τω ν VLSI για την κατασκευή ισχυρότε
ρων και μ ικρότερω ν σε όγκο μηχανών. 
Κυριότεροι ω φελημένοι οι m icros που 
γνώρισαν μια πρωτοφανή εμπορική 
επιτυχία και έφεραν τον Υ στην μικρή 
επιχείρηση και το  σπίτι. Οι κοινωνικές 
επιπτώσεις από την  εξέλιξη αυτή δεν 
έχουν ακόμα εκτιμηθεί.

Μ εγάλη ανάπτυξη ακόμα σημειώ θη
κε στην κατασκευή υπερ-υπολογιστών

που προώθησαν τη χρήση τω ν Υ στην 
πρώτη γραμμή της έρευνας στη β ιολο
γία, τη φυσική, την τεχνητή νοημοσύ
νη κ.λπ. Σημείο αναφοράς εδώ πάλι ο 
Cray με τον CRAY-1 (το 1976) που 
πιάνει τις  φανταστικές για την  εποχή 
επιδόσεις 80  - 100 Μ FLOPS και τον 
CRAY-2 (το 1985) που φτάνει στα 
1.7 GFLOPS. Η μεγάλη σημασία τω ν 
υπερ-υπολογιστών στην έρευνα και 
την τεχνητή νοημοσύνη δεν δ ιέφυγε 
από τους Γιαπωνέζους που στην προ- 
σπάθειά τους να κερδίσουν τον χαμέ
νο χρόνο σε σχέση με την Αμερική 
εξαγγέλουν (1981) δύο γιγάντια προ
γράμματα. Το ένα αποβλέπει στην κα
τασκευή υπερ-υπολογιστών με στόχο 
τον Υ τω ν 10 GFLOPS σε 8 χρόνια και 
το  άλλο στην έρευνα της Τεχνητής 
Νοημοσύνης ή στα συστήματα Πέμ
πτης γενιάς όπως πολύ πετυχημένα 
αποδόθηκε.

Η πέμπτη γενιά ή γενιά τεχνητής 
νοημοσύνης είναι μια γενιά που προς 
το  παρόν περισσότερο συζητείτα ι πα
ρά υπάρχει πραγματικά και για το  πε
ριεχόμενο της οποίας δεν έχουν συμ
φω νήσει όλοι οι ενδ ιαφερόμενοι επι
στήμονες. Η άποψη που δ ιαφημίζετα ι 
από τους Γιαπωνέζους είναι πως ανα- 
φέρετα ι στην κατασκευή «νοήμονων» 
κυκλωμάτων χωρίς και οι ίδ ιοι να έ 
χουν ορ ίσει ακριβώς τ ί εννοούν με 
τους όρους αυτούς. Οι Αμερικάνοι επι
στήμονες από την άλλη μεριά θ εω 
ρούν πως η όλη προσπάθεια τω ν Για
πωνέζων έχει υπ ερεκτιμηθεί και δεν 
είναι δυνατό να οδηγήσει στους σ τό
χους που τέθηκαν. Η μέχρι τώρα 
πρόοδος φαίνετα ι πως επιβεβαιώνει 
αυτήν την αντίληψη. Παρόλα αυτά το 
γεγονός είναι πως οι Γιαπωνέζικες 
εξαγγελίες και προσπάθειες ενεργο
ποίησαν σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό 
τους Αμερικάνους που δεν ήθελαν να 
χάσουν την πρωτοπορία τους αλλά και 
τους Δυπκοευρωπαίους που με το 
πρόγραμμα ESPRIT της ΕΟΚ διαδήλω 
σαν την θέλησή τους να μην μείνουν 
έξω από το παιγνίδι. Ανεξάρτητα λο ι
πόν από την τελ ική  επιτυχία τω ν στό
χων που τέθηκαν όπως τέθηκαν το 
βέβαιο είναι πως όλη αυτή η γιγάντια 
παγκόσμια ερευνητική προσπάθεια θα 
φέρει σημαντικές εξελίξεις.

Το τσιπ

Η ανακάλυψη του ολοκληρωμένου 
κυκλώματος που τελ ικά  ονομάστηκε 
τσιπ αΗοτέλεσε τον καταλύτη για την 
εξάπλωση του Υ γιαυτό νομίζουμε πως 
είναι σκόπιμο να αναφερθούμε σαυτό 
με κάποια μεγαλύτερη λεπτομέρεια.

Η ιστορία άρχισε το 1958 όταν ο 
K ilby  ερ ευ νη τή ς  τη ς  Texas In s tr
uments βρήκε ένα τρόπο να συνδέει

κατάλληλα μεγάλο αριθμό στοιχείω ν 
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων (αντιστά
σεις, πυκνωτές, τρανζίστορς) και να τα 
προσαρμόζει σε ένα μικρό κομμάτι (10 
mm) ημιαγωγού (γερμάνιο). Το τσιπ 
αυτό περιείχε 5 μόνο στοιχεία, δού
λευε ικανοποιητικά αλλά ήταν απαγο
ρευτικά ακριβό. Η ιδέα ήταν καλή οπό
τε άρχισαν προσπάθειες για την τ ε 
λειοποίησή της. Ένα χρόνο μετά ο 
Noyce της ετα ιρ ίας Fairchild Sem icon
ductor έφτιαξε ένα καλύτερο τσιπ χρη
σιμοποιώντας silicon που είνα ι άφθονο 
στη φύση και φτηνό, και μια πιο καλή 
μέθοδο σύνδεσης - ολοκλήρωσης τω ν 
κυκλωμάτων, στην οποία προσχώρησε 
και η ΤΙ αργότερα.

Από το  1962  οι δύο παραπάνω 
ετα ιρ ίες αρχίζουν τη μαζική παραγωγή 
τσιπς. Το 1964  είχαμε τσιπς τω ν 2.5 
mm με 10 στοιχεία, το 1970  είχαμε 
1000  στοιχεία  σε ένα τσιπ.

Από τα μέσα της δεκαετίας του 60 
τα τσιπς άρχισαν να χρησιμοποιούνται 
στους Υ, πρώτα για τα λογικά τους κυ
κλώματα (π.χ. μονάδα ελέγχου) και 
στη συνέχεια στα κυκλώματα μνήμης 
που μέχρι τό τε αποτελούνταν από μα- 
γνητικά υλικά (core memory). Τα τσιπς 
μνήμης τα εισήγαγε το  1968  πρώτη 
μια καινούρια εταιρία, η INTEL και το
1970 παρουσίασε ένα τσιπ του 1Kb.

Η εξέλιξη αυτή ολοκληρώθηκε το
1971 με την κατασκευή από τον Ted 
Hoff της INTEL του πρώτου μικροεπε- 
ξεργαστή (όλα τα λογικά κυκλώματα - 
Μονάδα -Ελέγχου και Αριθμητική Μ ο
νάδα) σε ένα τσιπ. Το τσιπ αυτό πε
ριείχε 2 2 5 0  στοιχεία, μπορούσε να 
προσθέτει 2 αριθμούς τω ν 4 -b it  σε 
11 psec και ονομάστηκε m icroproces
sor 40 04 . Από το  τό τε εισερχόμαστε 
στην τόσο ενδιαφέρουσα εποχή των 
m icros με την ανάπτυξη μικροεπεξερ- 
γαστών όλο και μεγαλύτερω ν δυνατο
τήτων.

Στις αρχές της δεκαετίας του 70  άρ
χισε να χρησιμοποιείται ευρέω ς η τ ε 
χνική MOS (M etal Oxide Sem icon
ductor). Η τεχνική αυτή όχι μόνο μείω 
νε το  κόστος και τις δ ιαστάσεις τω ν 
τσιπς αλλά είχε και το  σημαντικό πλεο
νέκτημα τα  M 0 S  τσιπς να καταναλί- 
σκουν μικρότερη ενέργεια. Μ ε τον 
τρόπο αυτό αποφεύγονταν η υπερθέρ
μανση του τσιπ κατά τη λειτουργία  του 
(ο μεγάλος περιορισμός για την αύξη
ση της πυκνότητας στο ιχείω ν στο 
τσιπ) και έτσ ι τώρα μπορούσαν να επι
τευχθούν ακόμα μεγαλύτερες συμπυ
κνώσεις. Οι τεχν ικές αυτές τω ν μεγά
λων συμπυκνώσεων ονομάζονται LSI 
και VLSI και πολλοί τεχν ικο ί π ιστεύουν 
πως μπορούν να οδηγήσουν σε τσιπς 
τω ν 10 εκατομμυρίων στοιχείω ν στα 
επόμενα λίγα χρόνια.
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Προοπτικές

Και μετά; Τι θα γίνει όταν οι τεχν ι
κές αυτές φτάσουν στα όρια τω ν δυ
νατοτήτω ν τους; Πώς θα μπορέσουμε 
να πετύχουμε ακόμα μεγαλύτερες 
συμπ υκνώ σεις, ακόμα ισ χυρότερα  
τσιπς, ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες 
επεξεργασίας; Δεν είνα ι μια υποθετική 
ερώτηση, είναι μια πολύ ρεαλιστική 
ερώτηση μια και όλα τα σημάδια δε ί
χνουν ότι αργά αλλά σταθερά πλησιά
ζουμε τα όρια της υπάρχουσας τεχνο
λογίας. Πραγματικά η τεχνολογία  VLSI 
προσπαθεί να χω ρέσει όσα γίνετα ι πε
ρισσότερα τρανζίστορ σε ένα τσιπ. 
Ισχυροί περ ιορ ιστικο ί παράγοντες ό
μως (αύξηση θερμοκρασίας, αλληλεπί
δραση ηλεκτρικώ ν ρευμάτων μέσα 
στο τσιπ, εσω τερ ικές και εξω τερικές 
συνδέσεις κ.λπ.) επιδρούν και εμποδί
ζουν την απεριόριστη αύξηση. Ακόμα 
αυτή καθεαυτή η φύση του φορέα της 
πληροφορίας (ηλεκτρ ικό ρεύμα) επι
βάλλει τους περιορισμούς της στην τα 
χύτητα της επεξεργασίας και στην απε
ριόριστη σμίκρυνση τω ν αποστάσεων 
μεταξύ τω ν τρανζίστορς (επομένως και 
στη μέγιστη δυνατή πυκνότητα των 
τρανζίστορς σε ένα τσιπ). Κατόπιν ε ί
ναι και η φύση τω ν ίδ ιων τω ν τρανζί
στορς. Τα πιο γρήγορα σημερινά τραν
ζίστορς έχουν αρκετή αδράνεια (μερ ι
κών picosec - τρ ισεκατομμυριοστώ ν 
του sec) για να μεταβούν από τη μια 
κατάσταση (π.χ. του 0) στην άλλη (του
1). Έ τσ ι λοιπόν θεω ρητικά  μπορούν 
να μεταδώσουν γύρω στους 109 έως 
1 0 "  παλμούς το  sec. Τα όρια αυτά 
ήδη πλησιάζονται όπως είπαμε και 
στην αρχή και οι ερευνητές προετοι
μάζονται για διάδοχες τεχνολογίες και 
πειραματίζονται με νέες ιδέες μερικές 
από τις οποίες μπορούν να χαρακτηρι
στούν εξωτικές.

Μ ια τέτο ια  πολλά υποσχόμενη ιδέα 
είναι η χρησιμοποίηση της λεγάμενης 
Josephson Junction — ενός διακόπτη 
που λειτουργεί 10 φορές πιο γρήγορα 
από το  τρανζίστορ εκμεταλλευόμενο 
το  φαινόμενο της υπεραγωγιμότητας: 
μερικά μέταλλα παρουσιάζουν ελάχι
στη (σχεδόν καθόλου) αντίσταση στη 
διέλευση του ηλεκτρικού ρεύματος ό
ταν ψυχθούν σε πολύ χαμηλές θερμο
κρασίες (κοντά στο απόλυτο μηδέν: 
—2 7 1C). Οι τεχνικές ψύξης όμως σε 
τόσο χαμηλές θερμοκρασίες είνα ι πο
λύ ακριβές για βιομηχανική εκμετάλ
λευση του φαινομένου. Σημαντική εξέ
λιξη στον τομέα αυτό υπήρξε η πρό
σφατη ανακάλυψη (1986) ερευνητώ ν 
της IBM  στη Ζυρίχη που παρήγαγαν 
ένα κράμα μετάλλου και κεραμικού 
υλικού ικανό να παρουσιάσει υπερα- 
γώγιμες ιδ ιότητες σε θερμοκρασία αρ
κετά πιο πάνω από την μέχρι τό τε  επι

τευχθείσα  (—2 4 8 .7°C). Παρά τις τρο
μερές τεχν ικές δυσκολίες για την αξιο
ποίηση της μεθόδου που κάνουν πολ
λούς να είναι επ ιφυλακτικο ί αρκετο ί 
επ ιστήμονες π ιστεύουν πως οι εξελί
ξεις αυτές ανοίγουν νέους δρόμους για 
την εμπορική αξιοποίηση του φα ινομέ
νου σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών 
μεταξύ των οποίων φυσικά και η πα
ραγωγή ισχυρότερω ν τσιπς. Οι Γιαπω- 
νέζοι μάλιστα πιο αισιόδοξοι θεω ρούν 
βέβαιη τη χρήση της μεθόδου για πα
ραγωγή τσιπς μέσα στα επόμενα δυο 
χρόνια.

Μ ια άλλη τεχνολογία ημιαγωγών (η 
RHET - Resonance tunneling Hot Ele
c tron  T ransfe r της γ ιαπ ω νέζικης 
Fujitsu) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 
της έρευνας για τους Υ πέμπτης γενιάς 
υπόσχεται να κάνει το  πυρίτιο να μοιά
ζει με χελώνα επιτυγχάνοντας ταχύτη
τες  6 φορές πιο μεγάλες από την τ ε 
χνική Josephson Junction.

Πιο ριζοσπαστικές ιδέες προβλέ
πουν την αλλαγή του ίδιου του φορέα 
της πληροφορίας δηλ. του ηλεκτρικού 
ρεύματος και την αντικατάστασή του 
από ένα άλλο, το  φως. Οι Οπτικοί Υπο
λογιστές (Ο/Υ) λένε θα αντικαταστή
σουν κάποτε τους σημερινούς Η λε
κτρονικούς Υπολογιστές. Σημαντική έ 
ρευνα είνα ι ήδη σε εξέλιξη και έχει 
αποδείξει τις δυνατότητες και την υπε
ροχή του νέου αυτού μέσου.

Το οπτικό σήμα δεν προκαλεί θέρ 
μανση ούτε αλληλεπιδρά με άλλα (ό
πως συμβαίνει με τα ηλεκτρικά σήμα
τα) πράγμα που επιτρέπει μεγαλύτερες 
συμπυκνώσεις στα «οπτικά» τσιπς. 
Ακόμα ταξιδεύει πιο γρήγορα από το

ηλεκτρ ικό (3 0 0 0 0 0  χλμ. το  sec) και έ 
χει μ ικρότερη αδράνεια στην αλλαγή 
της κατάστασης πράγμα που επιτρέπει 
στα «οπτικά» τρανζίστορς να μεταδ ί
δουν 1000  φορές περισσότερους παλ
μούς το  sec δηλ. με άλλα λόγια πολύ 
μεγαλύτερες ταχύτητες επεξεργασίας. 
Τι μπορεί να είνα ι αυτά τα οπτικά 
τρανζίστορ. Η έρευνα έχει βρει υλικά 
που παρουσιάζουν το  φαινόμενο της 
λεγάμενης οπτικής διστάθειας δηλ. η 
οπτική συμπεριφορά τους (διαφάνεια) 
αλλάζει δραστικά όταν η ένταση της 
προσπίπτουσας ακτινοβολίας υπερβεί 
κάποιο όριο. Το ενδιαφέρον είνα ι πως 
έχουν βρεθεί και υλικά οπτικά πολυ- 
σταθή πράγμα που σημαίνει πως μπο
ρεί κάποτε να ξεπεραστεί η αποκλει
στικότητα του δυαδικού υπολογιστή 
και να κατασκευαστούν κάποτε Ο/Υ 
που να λειτουργούν στο οκταδικό, δε
καδικό ή δεκαεξαδικό σύστημα! Η έ 
ρευνα προχωρεί με δυσκολία αλλά τα 
πρώτα ελπιδοφόρα αποτελέσματα (το 
1 9 8 6  ο D. M ille r τω ν Bell Labs ανέφ ε
ρε πως κατασκεύασε την πρώτη οπτι
κή RAM μικρής χωρητικότητας) επι
τρέπουν κάποια αισιοδοξία.

Ά λ λ ο ι ακόμα πιο ευφάνταστοι δ ιε
ρευνούν σε συνεργασία με μηχανικούς 
γενετικής τις  δυνατότητες ανάπτυξης 
του λεγάμενου βιο-τσ ιπ : μιας οργανι
κής μάζας στην οποία τον ρόλο διακο
πτών θα παίζουν τα (δισεκατομμύρια) 
μόρια πρωτεΐνης από τα οποία αποτε- 
λε ίτα ιϋ

Μ υ θ ισ τορ ή μ α τα  επ ισ τημον ικής 
φαντασίας; Ίσω ς. Μήπως όμως περί- 
μενε κανείς πριν 10 ή 2 0  χρόνια τις 
σημερινές εξελίξεις;
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ΤΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ TOY ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ 
ΕΛΛΗΝΑ ΤΟΞΙΚΟΜΑΝΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ

Συνέχεια από το προηγούμενο

του Λάμπρου Καράμπελα 
Αντιεισαγγελέα Εφετών

Από το βιβλίο του «Ο Τοξικομανής Εγκληματίας», Νομική Βιβλιοθήκη 1988.

17. ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΝΑΡΚΩΤΙΚΟ

Οι περισσότεροι (το 76%) τοξικομανείς άρχισαν με τα λε
γάμενα «μαλακά» ναρκωτικά (χαπάκια (34%), χασίς (42%) και, 
σχεδόν όλοι αυτοί (το 92%) συνέχισαν τα ναρκωτικά, παίρ
νοντας, πλέον, τα λεγάμενα «σκληρά» ναρκωτικά (ηρωίνη, 
κοκαΐνη κλπ). Ό τα ν  δεν βρίσκουν «σκληρά» παίρνουν και 
πάλι μαλακά» ναρκωτικά.

Η ποσότητα των χρησιμοποιουμένων ναρκωτικών, είναι, 
στην αρχή, μικρή, με την πάροδο, όμως, του χρόνου μεγαλώ
νει, λόγω του εθισμού, για να νιώσουν την ευχαρίστηση, που 
επιδιώκουν. Πολλές φορές υπερβαίνουν το ανώτατο όριο που 
αντέχει ο οργανισμός τους και πεθαίνουν από την υπερβο
λική δόση, η οποία τους προκαλεί καρδιακή ανακοπή κλπ (δεν 
αναγράφεται, συνήθως, στο πιστοποιητικό θανάτου η αιτία 
που προκάλεσε την ανακοπή κλπ, γ ι ’ αυτό δεν φαίνετα ι ο 
πραγματικός αριθμός των θυμάτων της τοξικομανίας).

18. Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΕΞΕΤΑΣΗ

Τα κλινικά συμπτώματα, διαφέρουν από τοξικομανή σε 
τοξικομανή, ανάλογα με το είδος του ναρκωτικού, που παίρ
νει (αφού ορισμένα απ’ αυτά, προκαλούν μόνο ψυχική εξάρ
τηση, ενώ άλλα και σωματική εξάρτηση) και τον τρόπο που το 
καταναλώνει. Γενικά, σε μερικούς τοξικομανείς (στο 24%) 
παρατηρούνται δερματικές διαστίξεις (τατουάζ -  έγχρωμοι 
στιγματισμοί), χωρίς, όμως, αυτό και μόνο να σημαίνει απα
ραίτητα λήψη ναρκωτικών.

Μερικά ενδεικτικά συμπτώματα λήψεως ναρκωτικών εί
ναι:

Οι θελονονυγμοί στο φλεβικό δίκτυο από ενδοφλέβιες 
παρακεντήσεις, όταν βέβαια ο τοξικομανής παίρνει τα ναρ
κωτικά με ενέσεις. (Μερικά ναρκωτικά, όπως το L.S.D., το 
χασίς, κατά κανόνα δεν λαμβάνονται με ένεση. Η ηρωίνη και η 
κοκαΐνη, συνήθως, λαμβάνονται, από τη μύτη «μυτιές» και 
«πρέζα»), πολλαπλές θρομβώσεις και σκληρύνσεις των επι
φανειακών φλεβών κλπ ακόμη, τρόμος των άκρων, καχεξία, 
βλέμμα απλανές.

Στην ψυχική σφαίρα, διαπιστώνονται διαταραχές στον 
ειρμό της σκέψεως, της αντιλήψεως και της χωροχρονικής 
αισθήσεως, ψευδαισθήσεις, παραισθήσεις, παραληρητικές 
ιδέες, ψυχωτικές ή ψυχονευρωτικές εκδηλώσεις. Ο χασιστής, 
όμως, ούτε σωματικές εκδηλώσεις παρουσιάζει, ούτε και 
σύνδρομο αποστέρησης, του προκαλείται, όμως, άμβλυνση 
των νοητικών του λειτουργιών (βλ. και κατηγορίες τοξικομα
νών).

Ειδικότερα, προκαλούνται τα εξής βασικά συμπτώματα 
από τη χρήση των ναρκωτικών ουσιών, που σημειώνονται 
δίπλα τους:

1) Ψευδαισθήσεις και παραισθήσεις: Από τη χρήση κοκαΐ
νης, L.S.D.

2) Τρόμος: Από τη χρήση αμφεταμινών, κοκαΐνης κλπ.
3) Μυαλγίες: Από τη χρήση βαρβιτουρικών.

4) Δακρύρροια: Από τη χρήση μορφίνης.

5) Νυσταγμός: Από τη χρήση κοκαΐνης, βαρβιτουρικών 
(όχι πάντοτε όμως).

6) Εμβοές: Από τη χρήση μορφίνης, κωδείνης.
7) Αύξηση πίεσης: Από τη χρήση αμφεταμινών.

8) Πτώση πίεσης: Από τα θαρβιτουρικά.
9) Δυσκοιλιότητα: Από τη χρήση όπιου και των παραγώγων 

του, κωδείνης.

10) Ωχρότητα: Από τη χρήση ηρωίνης, μορφίνης, κοκαΐ
νης.

11) Ανέκφραστο πρόσωπο: Από τη χρήση βαρβιτουρικών, 
χασίς, ηρωίνης, όπιου.

12) Βήχας: Από τη χρήση χασίς.

13) Βρογχίτιδα: Από τη χρήση χασίς.

14) Θόλωση της διάνοιας: Από τη χρήση χασίς.

15) Ψυχώσεις: Από τη χρήση όπιου και των παραγώγων 
τους.

16) Σύγχυση: Από τη χρήση βαρβιτουρικών, χασίς.

17) Σπασμοί: Από τη χρήση αμφεταμίνης, κοκαΐνης, ηρωί
νης.

18) Άμβλυνση της μνήμης και των άλλων ψυχικών λει
τουργιών, δηλαδή της προσοχής, αντίληψης, βούλησης, κρί
σης, προσανατολισμού, συναισθήματος, συνειρμού: Από τη 
χρήση κοκαΐνης, L.S.D., βαρβιτουρικών, όπιου, μορφίνης.

19) Κώμα -  απώλεια συνείδησης: Από τη χρήση ηρωίνης, 
ηρεμιστικών, σε μεγάλη δόση.

20) Αϋπνία: Από τη χρήση αμφεταμινών, βαρβιτουρικών, 
κοκαΐνης, κωδείνης, ηρωίνης.

Η διαπίστωση της τοξικομανίας δεν είνα ι καθόλου εύκολη 
υπόθεση. Για τους τρόπους διαπίστωσης βλ. Κουτσελίνη 
«DOPING», Μπεναρδή, Σταθέα σ. 345. Βλ. και παρακάτω «Κα
τηγορίες τοξικομανών».

19. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΟ ΞΙΚΟ Μ ΑΝΩ Ν

Ο τοξικομανής, ανάλογα με το είδος του ναρκωτικού ή τον 
τρόπο που το παίρνει, χαρακτηρίζεται: «πρεζάκιας», «χαπά- 
κιας», «χασικλής» ή «χασιστής» κλπ.

1 .0  «πρεζάκιας» παίρνει «σκληρά» ναρκωτικά. Είναι πολύ 
χλωμός. Ό τα ν  είνα ι «χαρμάνης», δηλαδή, στερείτα ι τη δόση 
του, νιώθει πολύ άσχημα. Χασμουριέται, στάζει η μύτη του, 
δακρύζουν τα μάτια του, νιώθει κομάρες, πονάει όλο του το 
σώμα και ιδίως οι κλειδώσεις του, έχει αϋπνίες και, όταν κοι
μάται, έχει άσχημο ύπνο (που λέγετα ι «ύπνος της χαρμά
νας». Είναι νευρικός'3 και δεν έχει όρεξη για φαγητό και 
συζήτηση, ούτε και για αστεία. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί 
έχει πάρα πολλά υποκοριστικά και γενικά χρησιμοποιεί ειδικό 
λεξιλόγιο.

Αντίθετα, όταν πάρει τη δόση του, αρχίζει να φλυαρεί.
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Υποφέρει ψυχικά από τη σεξουαλική ανικανότητα, που 
έπαθε, τελικά, από τη χρήση των ναρκωτικών. Στον πρεζάκια 
δεν μπορεί να έχει κανείς εμπιστοσύνη, «μπέσα», όπως οι 
έμποροι ναρκωτικών λένε, γ ι’ αυτό ο ι τελευτα ίο ι, όταν τους 
υποψιάζονται, τους υποχρεώνουν να καταναλώσουν παρου
σία τους τη δόση, που τους προμήθευσαν. Οι τοξικομανείς, 
που βρίσκονται στις φυλακές, όταν δεν έχουν τη δόση τους, 
στέλνουν στο γιατρό της φυλακής άλλους κρατουμένους να 
ζητούν διάφορα ηρεμιστικά, τα οποία, στη συνέχεια, τους τα 
δίνουν, για να κάνουν μ' αυτά ένα κοκτέιλ. Ύστερα κλέβουν 
και βελόνα, από το φαρμακείο της φυλακής. Για σύριγγα χρη
σιμοποιούν ένα σταγονόμετρο και έτσ ι «χτυπούν» με βελόνα, 
τα διάφορα κοκτέιλ που φτιάχνουν με ηρεμιστικά. Τις ενέσεις 
τις  χτυπάνε όταν, πλέον, ο ι φλέβες στα μπράτσα «καίγονται», 
στα πόδια κλπ. ακόμη και στο πέος. Η ένεση τους προκαλεί 
«μαστούρα», τα μάτια τους «γλαρώνουν» και η γλώσσα τους 
«κολλάει», «ξεραίνεται». Αυτοϋποβάλλονται, μερικές φορές 
και «μαστουριάζονται» και με ασπιρίνες μόνο. Μερικές φορές 
κατορθώνουν να εξασφαλίσουν την ηρωίνη στη φυλακή με τη 
μέθοδο «ροσόλι», η οποία δεν κρ ίνετα ι σκόπιμο να αναπτυ
χθεί.14

2. Ο Χασικλής ή χασιστής χαρακτηρίζεται για τη φυγοπο
νία του, αδιαφορία του κα ιευερεθ ιστικότητά  του (Στεφάνής). 
Ο Χασικλής, όταν έχει τη δόση του, νιώθει «εντάξει». Να πως 
περιγράφει, στην απολογία του, ένας χρήστης χασισιού, την 
κατάστασή του όταν δεν το έχει: «αντιμετώπιζα πρόβλημα 
προμήθειας χασίς. Ό τα ν  δεν έχω να πιω γίνομαι ευερέθιστος, 
νευρικός, και γενικά η συμπεριφορά μου δεν είνα ι φυσιολο
γική απέναντι στους γύρω μου και στο περιβάλλον μου, με 
συνέπεια η γυναίκα να αγανακτεί...».

3. Ο Μορφινομανής έχει πρόσωπο ωχρό, γαιώδες, βλέμμα 
απλανές, κόρες οφθαλμών συνεσταλμένες, καχεξία, πρόωρο 
γήρας (σωματικά συμπτώματα). Η αντίληψη μειώνεται, η βού
ληση και η μνήμη παραλύουν.

4. Ο τοξικομανής έμπορος ναρκωτικών.
Ο τοξικομανής γ ίνετα ι και έμπορος ναρκωτικών. Αυτό ε ί

ναι κάτι που, συνήθως, συμβαίνει μετά από κάποιο χρόνο. Οι 
περισσότεροι απ' αυτούς γίνοντα ι μικρέμποροι για να εξ
ασφαλίσουν. κυρίως, τη δόση τους και κάποια χρήματα για να 
επιβιώσουν.

Αντίθετα οι κυρίως έμποροι ναρκωτικών, συνήθως, δεν 
είνα ι τοξικομανείς ούτε δοκιμάζουν τα ναρκωτικά. Εκμεταλ
λεύονται το πάθος των τοξικομανών, την έλλειψη επαρκούς 
και πειστικής ενημέρωσης των νέων, τα ψυχολογικά τους 
προβλήματα και κερδοσκοπούν αδιαφοροϋντες για τις  συν
έπειες της πράξης τους αυτής. Είναι αδίστακτοι και προφυ- 
λάσσονται πάρα πολύ. (Βλ. Αγιουτάντη, Κουτσελίνη -  Δημό- 
πουλου, Παπαναστασίου — Σπύρογλου — Γιατρά, Καψάσκη, 
ARNAO). Οι έμποροι ναρκωτικών χρησιμοποιούν κάθε απί
θανο μέσο για τη διακίνηση των ναρκωτικών, (βλ. Καψάσκη).

20. ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΟΥ

Σχεδόν όλοι οι τοξικομανείς, για  να συννενούνται μεταξύ 
τους και με τους εμπόρους ναρκωτικών, χρησιμοποιούν, 
συνήθως, ένα ιδιόρρυθμο γλωσσάριο, δηλαδή, χρησιμο
ποιούν ορισμένες λέξε ις  με τ ις  οποίες ονομάζουν τις  διάφο
ρες ναρκωτικές ουσίες, τα όργανα που χρησιμοποιούν για να 
τις καταναλώσουν, τους καταδότες, τον έμπιστο, τον αστυ
νομικό, τη φυλακή, την κατάσταση που βρίσκονται, όταν δεν 
έχουν ναρκωτικά κλπ.15

Μερικές από τ ις  λέξε ις  αυτές (απλώς και μόνο για να έχει 
κανείς μια ιδέα του γλωσσάριου) είναι:

1. Πρέζα =  δόση ναρκωτικής ουσίας.

2. Εκεί =  ο χώρος όπου καπνίζουν το χασίσι.

3. Μυτιά =  εισρόφηση ναρκωτικής ουσίας από τη μύτη.
4. Μαύρη, Μελαχρινή, Χόρτο =  Το χασίσι.

5. Κάπας =  ο δικηγόρος.

6. Χοχλαράκιας =  ο τοξικομανής.

7. Δάσκαλος =  ο αστυνομικός.

8. Βαποράκι =  αυτός που μεταφέρει ναρκωτικά.

9. Κουκλίτσες =  οι αμφεταμίνες.

10. Θεία =  η μορφίνη.

11. Ρίνα =  ο ηρωϊνομανής.

12. Μαστούρης =  ο «φτιαγμένος».

13. Χαρμάνης =  αυτός που δεν πήρε τη δόση του.

14. Γίνομαι =  μαστουρώνω.

15. Χαμομήλω =  πιστόλι.

16. Τζούρα =  κομμάτι χασίσι.

17. Παραμύθα =  η ηρωίνη.

18. Φιξάκι = ένεση ηρωίνης

19. Μανιτάρια =  ψευδαισθησιογόνα

21. Η Ο ΙΚ Ο ΓΕΝΕΙΑΚΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι περισσότεροι τοξικομανείς είναι άγαμοι (το 68%). 
Ακόμη περισσότεροι είνα ι αυτοί που άρχισαν τα ναρκωτικά 
ενώ ήσαν άγαμοι και τα συνέχισαν και μετά το γάμο τους. 
Δ ιαζευγμένοι ε ίνα ι λίγο ι (το 5%). Οι υπόλοιποι ε ίνα ι έγγαμοι. 
Το 70% από τους έγγαμους έχουν και παιδιά.

22. Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ -  Η ΨΥΧΟ ΛΟ 
ΓΙΑ ΤΟΥ

Οι περισσότεροι τοξικομανείς, εξαρτώνται ψυχικά τόσο 
πολύ από τα ναρκωτικά, ώστε να μην μπορούν να αντιλη- 
φθούν την επίδραση που ασκούν πάνω τους ή να μη μπορούν 
να παύσουν να τα καταναλώνουν, αν και νιώθουν το κακό που 
τους κάνουν. Ο κύριος και μοναδικός σκοπός της ζωής τους, 
πλέον, είναι η ανεύρεση της δόσης τους και μάλιστα, «αντί 
πάσης θυσίας». Νιώθουν καλά, παίρνοντάς τα, και, υποστηρί
ζουν, ότι τους κάνουν καλό. (Κανκρίνι). Όπως χαρακτηρι
στικά, παρατηρεί ο Κανκρίνι: «τοξικομανής είνα ι το άτομο του 
οποίου τη συγκινησιακή και πραχτική ζωή εξουσιάζει τελείως 
η ανάγκη για το φάρμακο».

Ο Στεφάνής παρατηρεί: «Η ιδιότητα της τοξικομανίας 
εκφράζει την ύπαρξη μιας βαθειάς ενστικτο-συναισθηματι- 
κής διαταραχής...» (βλ. και απόψεις Στ. Μεσημέρη).

23. Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΟ ΙΝΩ Ν ΙΚ Ο Υ, Φ ΙΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚ Ο 
ΓΕΝΕΙΑΚΟ Υ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ ΝΤΟ Σ Α Π ΕΝΑΝ ΤΙ ΤΟΥ

Το κοινωνικό περιβάλλον, τηρεί μάλλον εχθρική στάση 
απέναντι των τοξικομανών και αυτό γ ια τί ε ίνα ι ενημερωμένο, 
τουλάχιστον όσο πρέπει, για να τους αντιμετωπίσει σαν 
ασθενείς, όπως και είναι. Κυρίως, όμως, γ ια τί τους βλέπει ως 
επικίνδυνα στοιχεία. Το φιλικό περιβάλλον, πολλές φορές, 
είναι εκείνο, που οδηγεί στα ναρκωτικά, με τη σκόπιμη ή 
αθέλητη συμπεριφορά του. Ειδικότερα, ή κάποιος «φίλος» 
τον πείθει να δοκιμάσει ναρκωτικά, για να τον έχει πελάτη στη 
συνέχεια, ή η παρέα, με τ ις  προτροπές της, πείθει ότι, τα 
ναρκωτικά τα παίρνουν «οι άνδρες» κ.λπ. και θα πρέπει να 
αποδείξει, αν είνα ι άνδρας.

Το οικογενειακό περιβάλλον, μετά το πρώτο Shock, που 
νιώθει, όταν μαθαίνει το νέο, σχεδόν πάντα, ύστερα από τη 
σύλληψή του, συμπάσχει με τον τοξικομανή και καταβάλλει 
προσπάθειες να τον πείσει να δεχθεί να υποβληθεί σε θερα
πεία αποτοξίνωσης. Η οικονομική αιμορραγία της οικογέ-
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νειας και η ψυχική ταλαιπωρία της είνα ι τέτο ιες , ώστε με πολύ 
δυσκολία, μπορούν να περιγράφουν. Τέλος, η Πολιτεία, με τη 
νομοθεσία της, προσπαθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των 
τοξικομανών, με το να τιμωρεί αυτούς που τους δημιουρ
γούν, δηλαδή, τους εμπόρους ναρκωτικών και με τη θέσπιση 
διατάξεων με τις  οποίες προβλέπεται η αναγκαστική θερα
πεία των τοξικομανών, όταν διαπιστωθεί ότι έχουν την ιδιό
τητα αυτή, σύμφωνα με τους όρους και τ ις  προϋποθέσεις, που 
ορίζει ο Ν. 1729/1987.

44. Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ

Οι περισσότεροι τοξικομανείς υποβλήθηκαν σε ανεπιτυχή 
προσπάθεια θεραπείας αποτοξίνωσης, πριν ακόμη συλλη- 
φθούν, για κάποια πράξη, που έχει σχέση με τα ναρκωτικά ή 
για άλλη αξιόποινη πράξη. Η προσπάθεια αυτή έγ ινε ύστερα 
από την απόλυτα ελεύθερη θέληση του ίδιου του τοξικομα
νούς ή ύστερα από την πίεση του οικογενειακού του περι
βάλλοντος. Μερικοί απ’ αυτούς υποβλήθηκαν σε αναγκα
στική θεραπεία, ύστερα από δικαστική απόφαση, που την 
επέβαλε το δικαστήριο, επειδή διαπιστώθηκε ότι ήσαν τοξι
κομανείς. Η θεραπεία του τοξικομανούς, για την ψυχολογική 
αποεξάρτηση, μπορεί να έχει σημαντικά αποτελέσματα όταν, 
με «τις δοκιμασίες προσωπικότητας», διαπιστωθεί πρώτα η 
στάση του στα διάφορα προβλήματα και η συναισθηματική 
του συμπεριφορά -  σε καταστάσεις που επηρεάζουν σημαν
τικά τη ζωή του -  και ύστερα γ ίνε ι προσπάθεια να προβληθεί η 
προσωπικότητά του προς τα έξω.

Έ τσ ι θα εντοπισθοϋν ο ι επιλογές του και αυτά που τον 
απασχόλησαν σοβαρά στη ζωή του, για να γ ίνε ι ύστερα θερα
πευτική αντιμετώπισή του με ψυχοθεραπεία. Η ομαδική ψυ
χοθεραπεία θεωρείται περισσότερο αποτελεσματική.

Ο Ν. 1729/1987, όπως τροπ. με το Ν. 1738/1987, όρισε ότι: 
Α) με ενια ία επιστημονικά κριτήρια θα γ ίνετα ι η διάγνωση της 
εξάρτησης (άρθρ. 13). ΓΓ αυτό με την Α2β/οικ. 3982/87 από
φαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφα
λίσεων, που δημοσιεύτηκε στην Ε.τ.Κ. φυλ. 577, τευχ. δεύ
τερο, στις 4-11-1987, ορίστηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία 
διάγνωσης της εξάρτησης. Στη συνέχεια εκδόθηκε και η 
Α2Θ/4952/87 απόφαση του ίδιου Υπουργείου, με την οποία 
ορίστηκαν τα νοσοκομεία στα οποία θα γίνετα ι η εξέταση. Τα 
πορίσματα της εξέτασης ποτέ δεν μπορεί να είνα ι δεσμευτικά 
για το δικαστήριο (και το Δικαστικό Συμβούλιο) (βλ. και το 
Βουλ. Συμ. Εφ. Αθ. 101 /88 αδημ.). Β) Με την Α2β/οικ. 3983/87 
απόφαση του ίδιου Υπουργού, καθορίστηκε η οργάνωση, λε ι
τουργία και διοίκηση του Κέντρου Θεραπείας εξαρτημένων 
ατόμων (ΚΕ.ΘΕ.Α.), που δημοσιεύτηκε στο ίδιο φύλλο Ε.τ.Κ. 
Γ) Με την Α2β/οικ 3981/87 απόφαση του ίδιου Υπουργού, που 
δημοσιεύτηκε στο ίδ ιο φύλλο της Ε.τ.Κ., ρυθμίζονται τα θέ
ματα τα σχετικά με τα «Συμβουλευτικά υποστηρικτικά και 
θεραπευτικά προγράμματ, που προβλέπει ο ίδ ιος νόμος. Δ) 
Με την Α2β/οικ. 3984/1987 απόφαση του ίδιου Υπουργού, 

'πουδημοσιεύτηκεστο ίδιο φύλ. της Ε.τ.Κ., καθορίστηκαν οι 
προϋποθέσεις φαρμακευτικής καταστολής του σωματικού 
στερητικού συνδρόμου. (Βλ. τις αποφάσεις αυτές στο κεφ. Ε' 
«Νομικά κείμενα»).

Η θεραπεία αποτοξίνωσης δεν έχει, συνήθως, αποτέλεσμα 
γ ια τί ο ι ίδ ιο ι οι τοξικομανείς δεν συνεργάζονται όσο πρέπει. 
Αλήθεια είνα ι ότι η αποτοξίνωση είνα ι πολύ δύσκολη υπό
θεση.’6 Η σωματική αποτοξίνωση είνα ι εύκολη ενώ, αντίθετα, 
η ψυχική αποεξάρτηση από τα ναρκωτικά είνα ι πάρα πολύ 
δύσκολη, γ ια τί χρειάζετα ι τη συνεργασία του ίδιου του ασθε
νούς τοξικομανούς (Δασκαλάκης σ. 184). Δεν συνεργάζονται, 
όμως, οι τοξικομανείς, γιατί, λόγω της υποδούλωσής τους 
από τα ναρκωτικά, δεν έχουν ελεύθερη βούληση, για να απο

φασίσουν ότι πρέπει να ελευθερωθούν απ’ αυτά. Το γεγονός 
αυτό, δηλαδή, ότι δεν έχουν οι τοξικομανείς, ικανότητα να 
αντιληφθούν τηη ανάγκη για θεραπεία, δικαιώνει την αναγ
καστική τους θεραπεία, έστω και αν τα αποτελέσματα δεν 
είναι τα αναμενόμενα. Από κάποια στιγμή και μετά, ίσως συν
ειδητοποιήσουν αυτή την ανάγκη και συνεργασθούν για τη 
θεραπεία τους. (Για την εκούσια και αναγκαστική θεραπεία 
του τοξικομανούς βλ. το Ν. 1729/1987, όπως τροπ. με το Ν. 
1738/87). Η αναγκαστική θεραπεία έχει αποτελέσματα στη 
σωματική αποτοξίνωση. Επειδή, όμως μετά απ’ αυτή δεν επα
κολουθεί η ψυχική αποεξάρτηση από τα ναρκωτικά, είναι 
πλέον αναμενώμενη και βέβαιη η λήψη ναρκωτικών και πάλι. 
Το οικονομικό όφελος από τη θεραπεία του τοξικομανούς 
είναι σημαντικό, για το κοινωνικό σύνολο. Το όφελος είναι 
ακόμη μεγαλύτερο από την προσπάθεια για την πρόληψη της 
εξάπλωσης της τοξικομανίας. Υπολογίζεται ότι κάθε δραχμή 
που ξοδεύετα ι γ ι’ αυτό το λόγο έχει όφελος αξίας 10.000 δρχ. 
(βλ. Σταθέα σ. 337 και «Επιθεώρηση Χωροφυλακής» έτος 11, 
τεύχ. 129 σ. 667).

13. Να πως περιγράφει την κατάστασή της, τη στιγμή που 
έχει την επιθυμία να πάρει την δόση της, μια νεαρή γυναίκα 
ηρωϊνομανής, Αθηναία, χήρα οδοντιάτρου, που ζει αλήτικο 
βίο. «...Εκείνη τη στιγμή γίνομαι θηρίο. Νομίζω ότι μου σχί
ζουν με ξυράφι την κοιλιά, η ομιλία μου κόβεται, μούρχεται να 
κτυπήσω το κεφάλι μου χάμω, να χάνω το φως μου. γίνομαι 
ένα ράκος και ταυτοχρόνως ένα τέρας. Τίποτε άλλο δεν κυ
ριαρχεί στο μυαλό μου, παρά πως να τρέξω να εύρω την 
πρέζα. Και τότε αρχίζει το  δράμα μου. Πουλάω ό,τι έχω και δεν 
έχω. Προχθές φώναξα τους παληατζήδες και πούλησα ένα 
λαβομάνο, μια γκαρδαρόμπα και ένα μπαούλο για το τίποτε. 
Έ τρεξα  πήγα τα χρήματα στον Μ. για να μου δώσει «πράγμα» 
κ ι’ αυτός ο άτιμος μου έδωσε σόδα. Θ έλει γδάρσιμο ο κερα- 
τάς. Ο Θεός να μη δώση ο άνθρωπος να γ ίνετα ι τοξικομανής 
γ ια τί χάνει το είνα ι του. Εμένα που με βλέπετε, που τόσο 
καλομαθημένη ήμουνα και μεγάλωσα στα χάδια, έχω κοιμηθεί 
στους δρόμους, στα βαγόνια, σε χωράφια και στους βόθρους 
ακόμη για να κυνηγήσω τους εμπόρους που το πουλάνε», (βλ. 
Παπαζαχαρίου).

14. Βλ. Μπαλέρμα σ. 199. Στεφάνή.

15. Βλ. Δαβαρούκα -Σ ου ρ έτη , Δ. Μπούκη, για τα τραγού
δια τους βλ. και Γ. Ζαμπέλη «Στην κόλαση των ναρκωτικών», 
Αθήνα, 1983 και Θ. Δακουρά.

16. Βλ. και Παπαναστασίου -  Σπύρογλου -  Γιατρά (σ. 60), 
όπου σημειώνεται: «τα ποσοστά ιάσεως κυμαίνονται από 5% 
-  10% μόνον...», βλ. και Κανκρίνι (σ. 47)), όπου παραθέτει 
στατιστικές πληροφορίες από έρευνα στην Ιταλία. Ατυχώς και 
στα πλέον ειδ ικά θεραπευτικά κέντρα του εξωτερικού (Δανία, 
Σουηδία -  Αμερική), όπου επ ιτελεία  ψυχιάτρων, ψυχολόγων, 
κοινωνικών λειτουργών, εργασιοθεραπευτών, ειδικών νοσο
κόμων κλπ, ασχολούνται αποκλειστικά με ολιγάριθμες ομά
δες νοσηλευομένων τοξικομανών, ηρωϊνομανών κυρίως και 
λιγότερο κοκαϊνομανών, το ποσοστό των αποθεραπευομέ- 
νων πλήρως είνα ι πενιχρό, αφού δεν υπερβαίνει το 5% -10% , 
το πολύ 15%. Οι περισσότεροι απ’ αυτούς αργότερα υποτρο
πιάζουν. Βλ. και την 12/1987 Γνμδ. του Εισ. Α.Π., για  την 
εφαρμογή του άρθρου 14 του Ν. 1729/1987, όπως τροπ. στα 
Π.Χρ. ΛΗ/146, ύστερα από την άρνηση των δημόσιων νοση
λευτικών καταστημάτων και σωφρονιστικών καταστημάτων 
να δεχθούν για θεραπεία τους παραπεμπόμενους σ’ αυτά από 
τα δικαστήρια, λόγω ακαταλληλότητος.
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ΛΙΤΟΤΕΡΗ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΡΑΚΑΡΙΣΜΑ

Me π ρω τοβουλία  της Τροχαίας 
Αθηνώ ν και ύστερα από πρόταση του 
δ ιευθυντή της Ταξιάρχου Διονύση Κα- 
λαντζή, υ ιοθετήθηκε ένα ειδ ικό έντυ 
πο, που θα συμπληρώνεται από τους 
αστυνομικούς σε περίπτωση αυτοκινη- 
τιστικού ατυχήματος με υλικές ζημιές 
μόνο, και στο οποίο θα περιλαμβάνον
ται τα στοιχεία τω ν οδηγών, αυτοκινή
των, ασφαλειώ ν καθώς και μια πρώτη 
περιγραφή του ατυχήματος.

Πρόκειται γία μια πρωτοβουλία που 
η υλοποίησή της θα βοηθήσει στην 
επίλυση ενός μεγάλου αριθμού διαφω 
νιών που οφείλονται σ ' αυτήν ακριβώς 
τη μη συλλογή ή συλλογή ανακριβών 
στοιχείω ν ως προς τις πραγματικές 
συνθήκες του ατυχήματος.

Μ έχρι τώρα στις περιπτώσεις αυτές 
ίσχυε η απλή ανταλλαγή τω ν σ το ι
χείων μεταξύ τω ν οδηγών που συγ- 
κρούστηκαν. Με την εφαρμογή όμως 
αυτού του μέτρου οι αστυνομικοί της 
Τροχαίας, της Αμεσης Δράσης ή των 
αστυνομικών τμημάτω ν που επιλαμβά
νονται συγκρούσεων, χωρίς όμως 
τραυματισμούς, θα είνα ι υποχρεωμέ-

1
νοι να συντάσσουν το  ειδ ικό αυτό έν
τυπο στο οποίο θα αναφέρουν λεπτο
μέρειες του ατυχήματος.

Το έντυπο αυτό ονομάζεται «Δελτίο 
τροχαίου ατυχήματος με υλικές ζη
μιές» και είνα ι μια πραγματογνωμοσύ
νη για το  ατύχημα που συνέβη.

Το δελτίο περιλαμβάνει στοιχεία για 
τον τόπο του ατυχήματος, το  χρόνο 
που έγινε, την ώρα που έφτασαν οι 
αστυνομικοί και το  είδος του ατυχήμα
τος. Αναφέρονται επίσης τα στοιχεία 
τω ν αυτοκινήτω ν που συγκρούσθη- 
καν, αν αυτά είναι ασφαλισμένα και 
φυσικά ή ασφαλιστική τους ετα ιρεία.

Ακόμη το  δελτίο  περιλαμβάνει όλα 
τα στοιχεία τω ν οδηγών τω ν αυτοκινή
των, την ταυτότητά  τους, τις άδειες 
οδήγησης και κυκλοφορίας, τις  ζημιές 
που προκλήθηκαν σε κάθε αυτοκίνητο, 
περιγραφή του οδοστρώματος, τη σή
μανση που υπάρχει εττο σημείο εκείνο 
του δρόμου, και την κατεύθυνση του 
κάθε οχήματος σύμφωνα με τη δήλω
ση του οδηγού.

Αντίγραφο του δελτίου αυτού θα 
μπορεί να παίρνει κάθε ενδ ιαφ ερόμε

νος οδηγός ώστε να αποκλείονται πι
θανές αλλοιώ σεις τω ν συνθηκώ ν κά
τω  από τις  οποίες έγ ινε το ατύχημα.

Για τους λόγους που επέβαλαν την 
εφαρμογή αυτού του μέτρου, για τις 
ενέργειες των αστυνομικώ ν που επι
λαμβάνονται αυτών τω ν τροχαίων ατυ
χημάτων συζητάμε με τον Δ ιοικητή 
της Τροχαίας Αθηνώ ν κ. Δ ιονύση Κα- 
λαντζή.

«Επειδή στα καθήκοντα της Α σ τυ
νομίας —μας λέει ο κ. Καλαντζής— εκ 
του οργανικού της νόμου περιλαμβά
νετα ι και η προστασία της περιουσίας 
τω ν πολιτών και επειδή στις περιπτώ
σεις τω ν τροχαίων ατυχημάτων διακυ- 
βεύονται οικονομικά συμφέροντα των 
εμπλεκομένων πολιτών, γ ι' αυτό κατα
λήξαμε στην εφαρμογή αυτής της 
ενέργειας.

Η ενέργεια  αυτή, πέρα από την 
χρησιμότητά της για στατιστικούς λό
γους, εξυπηρετεί και προστατεύει και 
τα συμφέροντα των πολιτών που πα
θαίνουν τέτο ια  ατυχήματα καθώς και 
τω ν ασφαλιστικώ ν ετα ιρειώ ν και βοη
θούν στην ορθή απονομή της δικα ιο
σύνης.

Ό σ ο ν  αφορά τις  ενέργειες των 
αστυνομικών που επιλαμβάνονται ενός 
ατυχήματος, αυτές πρέπει να είναι:

α. Η έγκαιρη μετάβαση στον τόπο 
του ατυχήματος και αποκατάσταση της 
κυκλοφορίας.

β. Έ λεγχος της νόμιμης ή μη κυκλο
φορίας και οδήγησης των οχημάτων.

γ. Ανταλλαγή τω ν στοιχείω ν ταυτό
τητας τω ν εμπλεκομένων στο ατύχημα 
οδηγών.

δ. Καταγραφή των στο ιχείω ν που 
περιλαμβάνονται στο «Δελτίο τροχαίου 
ατυχήματος με υλικές ζημιές» για ενη
μέρωση της υπηρεσίας.

Ακόμη οι ενέργειες τω ν επιλαμβα- 
νομένων σ ' ένα ατύχημα αστυνομικών 
πρέπει να διακρίνονται από αμερολη- 
ψία και αντικειμενικότητα.

Γ ι' αυτό έχουν δοθεί οδηγίες crra 
όργανα που συντάσσουν το  παραπάνω 
δελτίο  να καταχωρούν τα στοιχεία χω
ρίς προσωπικές κρίσεις και εκτιμήσεις 
περί των α ιτίω ν του ατυχήματος και 
της υπαιτιότητας τω ν οδηγών, προκει- 
μένου να αποφεύγονται δυσμενή σχό
λια σε βάρος της Αστυνομίας για με
ροληπ τική μεταχε ίρ ισ η  από τυχόν 
εσφαλμένες ενέργειες  του επιλαμβα- 
νομένου αστυνομικού.

Τέλος πρέπει να υπενθυμίσουμε 
την υποχρέωση τω ν αστυνομικών που 
είνα ι παρόντες στα εν λόγω ατυχήματα 
και διαπιστώνουν με τα μάτια τους 
διάπραξη παράβασης του Κ.Ο.Κ., να 
επ ιδίδουν κλήση στον παραβάτη οδη
γό γ ια τί σε διαφορετική περίπτωση έ
χουν ποινική και πειθαρχική ευθύνη».
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Η ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΡΑΤΗΣΗ
Το πρόβλημα της προσωρινής κράτησης απασχόλησε τα τελευταία χρόνια τους θεωρητικούς και τους εφαρμοστός του 

ποινικού νόμου. Αποτελεί πλέον πεποίθηση ιδίως μετά το Ν. 1128/81 ότι η εφαρμογή του θεσμού της προσωπικής κράτη
σης σε μεγάλη έκταση και ιδίως σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει κίνδυνος εξαφάνισης ή διάπραξης νέων αδικημάτων 
μπορεί να αποβεί καταστροφική για το διωκόμενο άτομο. Επιπλέον η αδικαιολόγητη εφαρμογή του θεσμού αποτελεί βαριά 
προσβολή της ατομικής ελευθερίας του προσώπου που, κατά τεκμήριο, θεωρείται αθώο μέχρι της κηρύξεως της ενοχής 
και της καταδίκης του από το αρμόδιο δικαστήριο.

του υπαστυνόμου Α' ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Νικολάου

Λέγοντας προσωρινή κράτηση εν
νοούμε την προσωρινή στέρηση της 
προσωπικής ελευθερίας του κατηγο
ρουμένου δυνάμει δικαστικού εντάλ
ματος πριν από κάθε κρίση περί της 
ενοχής του, που έχει σαν βασικό σκο
πό την διευκόλυνση της ανάκρισης. 
Με την προσωρινή κράτηση επιδιώκε
ται η εξασφάλιση της εμφάνισης του 
κατηγορουμένου κατά την ανάκριση 
και στο ακροατήριο, η αποφυγή συ
σκότισης της αλήθειας, με την εξάλει
ψη των ιχνών και η ικανοποίηση και 
καταπράυνση της κοινής γνώμης, που 
δεν ανέχεται την ανενόχλητη κυκλο
φορία δράστη βαριάς μορφής εγκλη
μάτων.

Προσωρινή κράτηση 
και το τεκμήριο αθωότητας

Η επιβολή της προσωρινής κράτη
σης, εκτός από τα δυσμενή αποτελέ
σματα που επιφέρει κάθε στέρηση της 
προσωπικής ελευθερίας, όπως, κυ
ρίως, η αποκοπή του κατηγορουμένου 
από την οικογενειακή, επαγγελματική 
και κοινωνική του ζωή, καθώς και η 
προσβολή της προσωπικότητάς του, 
έρχεται σε θεμελιακή αντίθεση με το 
τεκμήριο αθωότητας του κατηγορου
μένου, αντίφαση που λαμβάνει δραμα
τικό χαρακτήρα σε όσες περιπτώσεις ο 
στερούμενος την προσωπική του 
ελευθερία, μετέπειτα αθωώνεται από 
την εναντίον του κατηγορία.

Η προσωρινή κράτηση διαρρέεται 
από ένα κατ' εξοχήν τιμωρητικό χαρα
κτήρα, και λειτουργεί στο επίπεδο της 
ειδικής πρόληψης σαν προποινή. Απο
τελεί μια «προκαταβολική» ποινή και 
αντιμετωπίζεται σαν γνήσια ποινική 
κύρωση, κι έτσι έρχεται σε σύγκρουση 
με το τεκμήριο αθωότητας. Αυτό φαί
νεται καθαρά από τον συμψηφισμό 
των ποινών που γίνεται μετά την δίκη.

Ωστόσο οι περισσότεροι νομοθέτες 
και μάλιστα διαφορετικών ομάδων δι
καίου, αποδέχονται το δικονομικό αυτό 
θεσμό σαν αναγκαίο κακό, επιδιώκον
τας, όμως, παράλληλα να περιορίσουν 
όσο γίνεται περισσότερο τις δυνατότη
τες επιβολής του και να συντομεύσουν 
τη χρονική διάρκεια κράτησής τους.

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ασχο
λήθηκε σοβαρά, για πολλά χρόνια, με 
το θέμα και η επιτροπή από εμπειρο
γνώμονες, που συστάθηκε για το σκο
πό αυτό, εξεπόνησε ένα σχέδιο από
φασης που περιέχει γενικές αρχές και 
συστάσεις προς τα Κράτη-Μέλη πάνω 
στο θέμα της προσωρινής κράτησης 
(DE ΤΕΝΤΙΟΝ PROVISOIRE).

Σύμφωνα με αυτό το Σχέδιο Από
φασης, η προσωρινή κράτηση κατηγο
ρουμένων πρέπει ν' αποτελεί εξαιρετι
κό δικονομικό μέτρο και να επιβάλλε
ται μόνο όταν κρίνεται αναγκαίο. Αντί 
της προσωρινής κράτησης πρέπει ο δι
καστής να έχει την ευχέρεια να επι
βάλλει περιοριστικούς όρους στη δια
βίωση του διωκομένου ή την παροχή 
εγγύησης.

Ακολουθώντας τη σύγχρονη αυτή 
τάση ο Έλληνας νομοθέτης, με τη νο
μοθετική ρύθμιση του 1128 /81 προ
σπάθησε, σε αρκετά σημεία, να εναρ- 
μονισθεί με το γενικότερο αίτημα να 
καταστεί η στέρηση της προσωπικής 
ελευθερίας κατά την διάρκεια της προ
δικασίας (κυρία ανάκριση) εντελώς 
εξαιρετικό μέτρο.

Έτσι η προσωρινή κράτηση θα 
πρέπει, σύμφωνα με το νέο νόμο, να

διατάσσεται σε ειδικά εξαιρετικές πε
ριπτώσεις, να αποτελεί, δηλαδή, το τε 
λευταίο δικονομικό μέτρο, στο οποίο 
να καταφεύγει ο δικαστής, αφού προη
γουμένως εξαντληθεί η εκτίμηση όλων 
των προβλεπομένων από τη νέα δια
τύπωση του άρθρου 28 2  περιοριστι
κών όρων και προϋποθέσεων.

Το τεκμήριο αθωότητας επιβάλλει 
να μην υπάρχει απόκλιση από την προ
σωπική ελευθερία πέραν των αναγ
καίων μέτρων. Σύμφωνα με το άρθ, 
281 § 1 Κ.Π.Δ. όπως τροποποιήθηκε 
με το Ν. 1128 /81 .

« Όσο διαρκεί η προδικασία, αν 
προκύπτουν σοβαρές!1) ενδείξεις ενο
χής του κατηγορουμένου για κακούρ
γημα ή πλημμέλημα που τιμωρείται με 
ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών 
μηνών, είναι δυνατόν να διαταχθοΰν 
είτε περιοριστικοί όροι είτε προσωρινή 
κράτηση κάθε φορά που αυτό κρίνεται 
ότι είναι απόλυτα αναγκαίο για να προ- 
ληφθεί η τέλεση νέων κακουργημά
των ή πλημμελημάτων ή να παρεμπο
διστεί εξαιρετικά πιθανή φυγή του κα
τηγορουμένου...».

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ  

Η νέα ρύθμιση
(1) αντικατέστησε τον όρο «προφυλά- 

κιση» με τον διεθνώς δεκτό και 
πλέον δόκιμο όρο «προσωρινή 
κράτηση» γιατί ο όρος «προφυλάκι- 
ση» αποτελούσε εσφαλμένο χαρα
κτηρισμό του θεσμού και φαινόταν 
σαν να αποτελούσε πρόδρομο μιας 
οριστικής φυλάκισης, που προδίκα
ζε έτσι την καταδίκη του προφυλα- 
κισθέντος, ενώ το νέο μέτρο επι
διώκει τον περιορισμό του διωκο- 
μένου για λόγους προληπτικούς.

(2) Έχει δυνητικό χαρακτήρα ακόμα 
και για τα κακουργήματα, ενώ στην 
παλιά διάταξη ήταν υποχρεωτική 
για τα κακουργήματα, ανεξάρτητα 
αν υπήρχαν ή όχι σοβαρές υπό
νοιες ενοχής.)2)

(3) Θεσπίζονται κριτήρια και περιορί
ζονται οι προϋποθέσεις για την 
επιβολή της στις απόλυτα αναγ
καίες περιπτώσεις.

(4) Παραλήφθηκε η διάταξη που ανα-
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φέρονταν στην ιδ ιότητα του κατη
γορουμένου σαν αλλοδαπού. Έ τσ ι 
η ιδ ιότητα του αλλοδαπού δεν απο
τελ ε ί πλέον A PRIORI τεκμήριο 
επ ικινδυνότητας.ί3)

(5) Αντικαταστάθηκε ο όρος «σοβαρές 
υπόνοιες ενοχής» με τον όρο «σο
βαρές ενδείξεις».!4)

(6) Εισάγεται ο θεσμός τω ν περιορι
στικών όρων που μπορούν να επι
βάλλονται αντί της προσωρινής 
κράτησης, όπως είναι η εγγυοδοσία 
και οι περιορισμοί στη διαβίωση 
του κατηγορουμένου σχετικά με 
τον τόπο διαμονής και τ ις  συνανα
στροφές του(5), καθώς και η υπο
χρέωσή του να εμφανίζετα ι κατά 
διαστήματα στον Ανακριτή ή σε 
άλλη αρχή (π.χ. αστυνομική).

(7) Στο ένταλμα προσωρινής κράτησης 
πρέπει να υπάρχει ρητή έγγραφη

. γνώμη του εισαγγελέα για τη σ τέ
ρηση της προσωπικής ελευθερ ίας 
του κατηγορουμένου.

(8) Σε κάθε περίπτωση ο κα θ ' ου η 
προσωρινή κράτηση ή οι περιορι
στικο ί όροι, έχει την ευχέρεια  να 
προσφύγει στον Ανακριτή ή εττο 
Συμβούλιο και να ζητήσει την άρση 
ή τη μεταβολή τω ν όρων. 0  Ανα
κριτής, όμως, μπορεί και αυτεπάγ- 
γελτα είνα ι αρμόδιος να επανεξετά
σει την υπόθεση και να άρει ή να 
μεταβάλλει την προσωρινή κράτη
ση ή τους περιοριστικούς όρους.

Προϋποθέσεις επιβολής 
της προσωρινής κράτησης

Α ' Ο υ σ ι α σ τ ι κ έ ς :
1) Να υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις 

ενοχής του κατηγορουμένου δηλαδή 
να π ιθανολογείται ότι θα καταδικαστεί 
ο κατηγορούμενος.

2) Να διεξάγεται κυρία ανάκριση για 
κακούργημα ή πλημμέλημα που τιμω 
ρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχι
στον τρ ιώ ν μηνών. Για το  επιτρεπτό 
της προσωρινής κράτησης λαμβάνεται 
υπ' όψη ή η από τον νόμο απειλούμε
νη ποινή για το τετελεσ μένο  αδίκημα 
και όχι η από τον δικαστή επιβαλλόμε
νη σύμφωνα με το  αρθ. 83 Π.Κ. 0  χα
ρακτηρισμός του εγκλήματος γίνετα ι 
με την εισαγγελική παραγγελία.

3) Να κρίνεται απολύτως αναγκαία, 
ε ίτε για την πρόληψη τελέσ εω ς νέων 
εγκλημάτων ε ίτε  για την παρεμπόδιση 
εξαιρετικά πιθανής φυγής του κατηγο
ρουμένου, ε ίτε  όταν ο κατηγορούμε
νος είναι ιδ ια ίτερα επικίνδυνος.

Απολύτως αναγκαία θεω ρείτα ι η 
επιβολή της προσωρινής κράτησης ή 
των περιοριστικών όρων όταν αυτή 
αποτελεί το  μοναδικό μέσο για την αν
τιμετώπιση τω ν παραπάνω περιστά
σεων.

Στο άρθρο 283  ΚΠΔ προβλέπεται 
ότι ο ανακριτής έχει τρεις δυνατότητες 
ενέργειας μετά την απολογία του κα
τηγορουμένου που απαριθμούνται κα
τά σειρά προτεραιότητας, υπό την έν
νοια ότι ο ανακριτής θα εξετάσει πρώ
τα τη δυνατότητα ν ' αφήσει ελεύθερο 
τον κατηγορούμενο χωρίς όρους, δεύ
τερον την αναγκαιότητα επιβολής πε
ριοριστικών όρων και τελευτα ία , εάν 
είναι απολύτως αναγκαίο, την επιβολή 
της προσωρινής κράτησης.

Η πρόληψη τέλεσης νέων κακουρ
γημάτων ή πλημμελημάτων σημαίνει 
ότι υπάρχει βάσιμη και σοβαρή υπό
νοια τέλεσης σοβαρού ομοειδούς ή μη 
εγκλήματος. Σαν προσδιοριστικά σ το ι
χεία λαμβάνονται υπ' όψη η προσωπι
κότητα του κατηγορουμένου σε συν
δυασμό με τις προηγούμενες καταδί
κες του, το περιβάλλον μέσα στο 
οποίο ζει, το επάγγελμα ή τυχόν εκδ ί
κηση από μέρους τω ν παθόντων ή 
τω ν συγγενών τους κ.λπ.

Ο όρος εξαιρετικά πιθανή φυγή του 
κατηγορουμένου αναφέρεται στην ύ
παρξη, στη συγκεκριμένη περίπτωση, 
των στοιχείω ν εκείνω ν από τα οποία

να προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος 
δεν πρόκειται να παραστεί στην ανά
κριση ή στο δικαστήριο ή να υποβλη
θ ε ί στην εκτέλεση +ης απόφασης. Δεν 
αρκεί η απλή υπόνοια φυγής, δηλαδή, 
όπως στην παλιά ρύθμιση αλλά απαι
τε ίτα ι να υπάρχει βεβαιότητα ότι θα 
κρυφτεί. 0  κίνδυνος φυγής, πολλές 
φορές, είναι ανάλογος με τη βαρύτητα 
του διωκομένου εγκλήματος.

Σαν ύποπτος φυγής θεω ρείτα ι γεν ι
κά ο κατηγορούμενος όταν, από όλη 
τη συμπεριφορά του και τις πράξεις 
του στο παρελθόν, γεννιούνται βάσι
μες υπόνοιες που φθάνουν μέχρι τη 
βεβαιότητα ότι όταν κληθεί νόμιμα δεν 
θα εμφ ανισθεί αλλά θα εξαφανισθεί ή 
θα αναχωρήσει για άλλο τόπο.

Για τον προσδιορισμό της έννοιας 
λαμβάνονται υπ' όψη το  επάγγελμα 
του κατηγορούμενου, το  γεγονός ότι 
συνελήφθηκε μετά από καταδίωξη ή 
τυχόν ευχέρεια  προμήθειας εισ ιτηρίου 
κ.λπ.

Ιδιαίτερα επικίνδυνος κρίνεται ο κα
τηγορούμενος εκείνος που αποτελεί 
διαρκή απειλή για την έννομη τάξη και 
που προβλέπεται με μεγάλη π ιθανότη
τα ότι, εφόσον παραμείνει ελεύθερος, 
θα διαπράξει νέο ένκλημα. Για τον 
προσδιορισμό του επικίνδυνου χαρα
κτήρα του κατηγορουμένου λαμβάνον- 
ται υπ' όψη το  τελεσ θέν  έγκλημα, τα 
ωθήσαντα αίτια, ο τρόπος τέλεσης της 
πράξης και η εν γένει προσωπικότητά 
του. Η έννοια, όμως, του ιδ ια ίτερα επι
κίνδυνου, στηρίζετα ι, κατά πρώτο λό
γο, στην προγενέστερη εγκληματική 
του δράση, γιαυτό, κατά κανόνα, σαν 
τέτο ιος θεω ρείτα ι ο καθ' έξη ή κατ' 
επάγγελμα εγκληματίας ή ο υπότροπος 
(βλ. Παπαδογιάννης Κ.ΠΔ σελ. 555).

Καθ' έξη εγκληματίας είναι αυτός 
που διέπεται από ακατάσχετη ροπή 
προς το έγκλημα (Σχετ. άρθρ. 88 ΠΚ) 
ή εκείνος που εκ χαρακτήρος ρέπει 
προς το έγκλημα και αδυνατεί να σω
φρονιστεί.

Εξ επαγγέλματος εγκληματίας είναι 
αυτός που προβαίνει στη διάπραξη του 
εγκλήματος όχι μόνο λόγω δ ιεφ θαρμέ
νης ψ υχοσύνθεσης αλλά και για να 
προεπτορκττεί τα προς το ζην ή για 
πλουτισμό. 0  επικίνδυνος, όμως, χαρα
κτήρας του κατ/νου μπορεί να συνα- 
χθε ί και από άλλα στοιχεία για τα 
οποία γ ίνετα ι αναφορά στο άρθρ. 79 
παρ. 3 του ΠΚ.

Β ' Τ υ π ι κ έ ς :
1) Η προηγούμενη απολογία του 

κατηγορουμένου, γιατί έτσ ι εξασφαλί
ζετα ι η άσκηση του δικαιώματος της 
ακρόασης που έχει ο κατηγορούμενος 
(άρθρ. 28 3  ΚΠΔ).

2) Έ κδοση εντάλματος προσωρινής 
κράτησης ή διάταξης με την οποία να
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τίθβνται περ ιορ ιστικο ί ή άλλοι όροι, 
από τον Ανακριτή, μετά σύμφωνη έγ
γραφη γνώμη του εισαγγελέα. Σε περί
πτωση διαφωνίας Ανακριτή και Εισ
αγγελέα αποφαίνεται το  Δ ικαστικό 
Συμβούλιο σε πρώτο και τελευτα ίο  βα
θμό (αρθρ. 285  ΚΠΔ). Αν ο ανακριτής 
θέλει να αναβάλλει για αργότερα την 
απολογία μπορεί να εκδώ σει ένταλμα 
σύλληψης το  οποίο, μετά την απολογία 
του κατηγορουμένου, θα μετατραπεί 
σε ένταλμα προσωρινής κράτησης.

Το ένταλμα προσωρινής κράτησης, 
εκτός τω ν εν άρθρω 27 6  § 3 ΚΠΔ 
στο ιχείω ν θα πρέπει να κάνει ακριβή 
μνεία του τελεσ θέντος κακουργήματος 
ή πλημμελήματος. Η εκτέλεση δε του 
εντάλματος γ ίνετα ι σύμφωνα με το  άρ
θρο 283  § 2 εδαφ. β ' του ΚΠΔ.

Στην ανάλυση που προηγήθηκε 
προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε κα
τά το δυνατόν εκτενέστερα  την έννοια 
και τις  προϋποθέσεις εφαρμογής της 
προσωρινής κράτησης καθώς και τις 
κριτικές που αναπτύχθηκαν πριν και 
μετά την καθιέρωση του θεσμού με το 
Ν. 11 28 /8 1 . Πριν κλείσουμε την ανα
φορά μας αυτή κρίνουμε σκόπιμο, να 
αναφέρουμε συνοπτικά τα μειονεκτή
ματα και τα πλεονεκτήματα του νέου 
θεσμού της προσωρινής κράτησης, ό
πως αυτά εκφράστηκαν κατά καιρούς 
από τους θεω ρητικούς τω ν ποινικών 
επιστημών και τους εφαρμοστές του 
νόμου.

Μειονεκτήματα

α) Προσβάλλει την προσωπικότητα, 
την αξιοπρέπεια και την ηθική αξία 
του κατηγορουμένου, 

β) Αλλοιώ νει την ψυχική ισορροπία και 
προκαλεί τον στιγματισμό του. 

γ) Μ ειώ νει την κοινωνική του θέση 
και προκαλεί την κοινωνική του 
απόρριψη που παραμένουν ανεξίτη
λα και μετά την τυχόν αθώωσή του. 

δ) Δημ ιουργεί προβλήματα οικονομι
κής και συναισθηματικής φύσης, 
αφού αποτελεί σοβαρό πλήγμα κατά 
της επαγγελματικής δραστηριότητας 
του ατόμου και επ ιφέρει σοβαρή 
διαταραχή εττην ο ικογενειακή του 
ζωή.

ε) Προκαλεί συνειδητή τάση στον δι
καστή ότι αυτός που κρατείται μπο
ρεί να είνα ι πράγματι ένοχος, 

στ) Κατευθύνει την ανάκριση στην 
ανεύρεση επ ιβαρυντικώ ν σ το ι
χείων.

ζ) Αποτελεί μια μορφή προκαταδίκης 
που έρχεται σε αντίθεση με το  τ ε 
κμήριο της αθωότητας, 

η) Δ ίνει την εντύπωση ότι σίγουρα τε - 
λέσΤηκε το  έγκλημα.

Πλεονεκτήματα

α) Εξασφαλίζεται η παρουσία του κα
τηγορουμένου στην ανάκριση, στην 
εκδίκαση της υπόθεσης καθώς και 
στην έκτιση της τυχόν επιβεβλημέ
νης ποινικής κύρωσης.

β) Δ ιευκολύνετα ι η συλλογή του απο
δεικτικού υλικού.

γ) Δ ιασφαλίζετα ι η κοινωνική γαλήνη.
δ) Αποφεύγεται η αντεκδίκηση από 

μέρους του θύματος ή τω ν συγγε
νών του.

ε) Παρεμποδίζεται η συσκότιση του 
ανακριτικού έργου.

στ) Παρεμποδίζεται η φυγή του κατη
γορουμένου,

ζ) Προλαμβάνει την διάπραξη νέων εγ
κλημάτων από τον κατηγορούμενο.

η) Καταπραΰνει την κοινή γνώμη, που 
δεν ανέχεται, ιδ ια ίτερα σε βαριάς 
μορφής εγκλήματα, την ελεύθερη 
κυκλοφ ορία  του  δράστη (ηθ ικό  
πλεονέκτημα).

Συμπέρασμα

Εάν σταθμίσουμε τα υπέρ και τα 
κατά του θεσμού επιχειρήματα καθώς 
και τα συγκρουόμενα γενικά και ατομ ι
κά συμφέροντα καταλήγουμε στο συμ
πέρασμα ότι ο θεσμός της προσωρινής 
κράτησης παρά τις τρεις κυρίως ση
μαντικές ρυθμίσεις που προβλέπει, 
συγκεκριμένα την κατάργηση του υπο
χρεωτικού της χαρακτήρα για τα κα
κουργήματα, τη διαγραφή της περί
πτωσης του αλλοδαπού και τα

και την καθιέρωση της δυνατό
τητας επιβολής περιοριστικών όρων

αντί της προσωρινής κράτησης, έχει 
πολλά περιθώρια να προχωρήσει σε 
νέες τροποποιήσεις που συνδέονται με 
συνταγματικές επιταγές, όπως είνα ι η 
ανάγκη της αληθινής αιτιολόγησης των 
ενταλμάτων προφυλάκισης και την 
αποζημίωση εκείνου που άδικα ή πα
ράνομα κρατήθηκε.
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Νομικό Βήμα - 1980

1. Στο κείμενο της καθαρεύουσας εδώ υπήρχε η 
λέξη «αποχρώσαι».

2. Η εξομοίωση αυτή που υποδείχθηκε από το 
Σχέδιο του Συμβουλίου της Ευρώπης ήταν 
απόλυτα επιβεβλημένη, γ ιατί το μέτρο της 
προφυλάκισης είναι από τη φύση του αντ ίθ ε
το  προς το  τεκμήριο της αθω ότητας του κατη
γορούμενου, κι έτσ ι η κατ ' εξαίρεση χρήση 
του μόνο τότε δικα ιολογείται, όταν συγκε- 
κριμμένοι λόγοι πρακτικής ανάγκης το  επιβάλ
λουν, που μπορεί να συντρέχουν ή να μη 
συντρέχουν τόσο σε περίπτωση κατηγορίας 
για κακούργημα, όσο και σε περίπτωση κατη
γορίας για πλημμέλημα αδιάκριτα. Η βαρύτητα 
επομένως της αποδιδόμενης πράξης ως κα
κουργήματος δεν μπορεί με κανένα τρόπο να 
δικα ιολογήσει την απόκλιση από το τεκμήριο 
της αθω ότητας του κατηγορούμενου που συ- 
νιστά η επιβολή προφυλάκισης αλλ' αποτελεί 
αντίθετα  σαφέστατη προσβολή του. Γ ι' αυτό 
το λόγο και στο Σχέδιο του Συμβουλίου της 
Ευρώπης ορίζεται ότι η προφυλάκιση δεν επι
τρέπεται ποτέ να είναι υποχρεωτική.
(Βλ. Γ.Α. Μ ΑΓΚΑΚΗΣ Νομ. Βήμα 1980)

3. Η προηγούμενη ρύθμιση α) προσέβαλε την 
ισότητα των ατόμων ενώπιον της ποινικής δ ι
καιοσύνης, θέτοντας σε μειονεκτική θέση 
τους αλλοδαπούς, και β) εξέφραζε ένα πνεύμα 
καχυποψίας απέναντι τους που σήμερα πια 
αποτελεί αναχρονισμό. Ά λλω σ τε όπως και 
του ημεδαπού έτσ ι και του αλλοδαπού δύνα- 
ται να δ ιαταχθεί η προφυλάκιση σε περίπτω
ση που ήθελε κρ ιθεί ότι λόγω της ιδιότητάς 
του είναι «σφόδρα πιθανή η φυγή» του.
(Βλ. Γ. Α. Μ ΑΓΚΑΚΗΣ Νομ. Βήμα 1980)

4. Στην καθαρεύουσα αποχρώσαι ενδείξεις ενο
χής, ο όρος περισσότερο αυστηρός. Αποχρώ- 
σαι είναι οι ενδείξεις, όταν, εν τω  συνόλω 
τω ν εκτιμόμενα ' προς τα λοιπά στο ιχεία της 
ανακρίσεως, εξικνούνται κατά τη συνήθη των 
πραγμάτων πείραν. Εις βεβαιότητα ότι ο κατη
γορούμενος εξετέλεσε την πράξιν (Στάικου 
Β352), όταν προκύπτει π ιθανότης ότι ο παρα- 
πεμπόμενος θέλε ι κηρυχθεί ένοχος (Ζησιάδης 
381) όταν αι ενδείξεις στηρίζουν την αυξημέ- 
νην πιθανότητα κηρύξεως ενόχου του κατη
γορουμένου (Βλ. Γιώτη «Συμβούλια» Α ' σελ. 
4 0 -4 1 ) .

5. Η ρύθμιση αυτή, που τη συνιστά και το Σχέ
διο του Συμβουλίου της Ευρώπης, είναι αυτο
νόητα σωστή. Γιατί η προφυλάκιση δεν επι
τρέπεται να προβλέπεται σαν το μοναδικό μέ
σο για την αντιμετώπιση ορισμένω ν πρακτι
κών αναγκών που επιβάλλουν να τεθ ε ί ο κα
τηγορούμενος κάτω από κρατικό έλεγχο και 
περιορισμούς. Αν άλλα μέτρα λ ιγότερο οδυ
νηρά μπορούν να ικανοποιήσουν αυτές τις 
ανάγκες, τότε μόνο η επιβολή τω ν μέτρων 
αυτών ενδείκνυτα ι και όχι προφυλάκισης, που 
σαν απόκλιση από το τεκμήριο αθω ότητας δι
καιολογείτα ι μόνο όταν συνιστά το έσχατο, 
αναγκαίο μέσο.
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ΜΗΝ ΚΑΕΙΤΕ ΑΠΟ... ΑΓΝΟΙΑ
Επιμέλεια: Φώτης Μακροζαχόπουλος

Εχετε σκεφτεί ότι κάποτε μπορεί να αντιμετωπίσετε φωτιά στο αυτοκίνητό σας και ότι για να μην «καείτε» πρέπει να 
την αντιμετωπίσετε ψύχραιμα και με τα κατάλληλα μέσα;

Ένα σκασμένο λάστιχο ή μια βλάβη μηχανική εύκολα αντιμετωπίζονται. Όταν όμως πρόκειται για φωτιά τα πράγματα 
γίνονται δύσκολα.

Όλα εκείνη τη στιγμή εξαρτώνται από τις σωστές και γρήγορες αντιδράσεις του οδηγού και βέβαια από τον κατάλληλο 
πυροσβεστήρα.

Πολλά οχήματα παραδόθηκαν τελικά στις φλόγες, επειδή εκείνη τη δύσκολη στιγμή αποδείχτηκε ότι ο πυροσβεστήρας 
που ήταν τοποθετημένος στο αυτοκίνητο από χρόνια δεν δούλευε ή ήταν ακατάλληλος για το είδος της φωτιάς. Κάθε πυ
ροσβεστήρας είναι φτιαγμένος για συγκεκριμένο είδος πυρκαγιάς και η άγνοια των χαρακτηριστικών του όπως και η οικο
νομία στην αγορά του, μπορεί να αποβεί «μοιραία» για το αυτοκίνητό σας ή και για την ανθρώπινη ζωή ακόμη...

Όλοι οι πυροσβεστήρες δεν μπορούν να σβήσουν τις ίδιες φωτιές. Ανάλογα με την γόμωσή του ο καθένας έχει συγκε
κριμένες δυνατότητες, που είναι απαραίτητο να τις γνωρίζει ο καθένας μας πριν καταλήξει στον τύπο του πυροσβεστήρα 
που θα αγοράσει.

Έτσι άλλοι είναι ιδανικοί για το αυτοκίνητο, άλλοι για βιομηχανίες πλαστικών, άλλοι για βιομηχανίες μετάλλων, άλλοι για 
το σπίτι κ.ο.κ.
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λους για ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να 
είναι γραμμένη η φράση: «κατάλληλος
για ηλεκτρικό ρεύμα τά σ εω ς .... volts».

12. Σε πυροσβεστήρες ακατάλλη
λους για ηλεκτρικό ρεύμα, πρέπει να 
αναγράφεται έντονα «Ακατάλληλος για 
το ηλεκτρικό ρεύμα».

Οι ενδείξεις θα πρέπει να είναι στην 
ελληνική γλώσσα. Αν δεν είναι, τότε 
θα πρέπει να συνοδεύονται από τη 
σχετική μετάφραση και την εγγύηση 
του κατασκευαεττή όσον αφορά την 
καλή γόμωση, την ασφάλεια και την 
καλή λειτουργία  του πυροσβεστήρα.

Πυροσβεστήρες 
διοξειδίου του άνθρακα (C 0 2)

Οι πυροσβεεττήρες αυτού του ε ί
δους έχουν κατασβεστική ικανότητα 
σε μικρές κυρίως πυρκαγιές, δηλαδή 
σε υγρά και σε αέρια ή και σε καύσιμα 
που καίγονται κοντά ή πάνω σε ηλε
κτρικές εγκαταεττάσεις υπό τάση, διότι 
το  δ ιοξείδιο του άνθρακα πρακτικά έ 
χει αμελητέα αγωγιμότητα.

Επειδή το  C 02 δεν αφήνει κατάλοι
πα είναι ιδανικό για πυρκαγιές που εί-

Είδη φορητών πυροσβεστήρων

Οι διάφοροι φορητοί πυροσβεεττή- 
ρες σύμφωνα με το  χρησιμοποιούμενο 
κατασβεεττικό υλικό και τις δ ιεθνείς 
προδιαγραφές, χωρίζονται σε:

1. Πυροσβεστήρες νερού.
2. Πυροσβεεττήρες διοξειδίου του 

άνθρακα.
3. Π υρ οσ βεσ τήρες μηχανικού 

αφρού.
4. Πυροσβεστήρες αλογόνων υδρο

γονανθράκων, οι επονομαζόμενοι ΗΑ- 
LON.

5. Πυροσβεεττήρες ξηράς σκόνης.

Τι να προσέξουμε 
όταν αγοράζουμε πυροσβεστήρα

Ανεξάρτητα από τι γόμωση θα έχει 
ο πυροσβεστήρας που πρόκειται να 
αγοράσουμε, θα πρέπει να δώσουμε 
ιδ ια ίτερη προσοχή εττην ετικέτα  που 
θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά η κάθε 
συσκευή. Σ ' αυτήν επάνω θα πρέπει 
να αναγράφονται:

1. 0  εμπορικός τίτλος της επιχείρη
σης ή το σήμα της.

2. Το έτος κατασκευής του πυρο- 
σβεεττήρα.

3. 0  αριθμός μητρώου του.
4. Η πίεση με την οποία έγινε η δο

κιμή της γόμωσης π.χ. 25  Atm .
5. Το χαρακτηριστικό του πυροσβε

στήρα π.χ. «πυροσβεστήρας μηχανικού 
αφρού τω ν 10 λίτρων».

6. Η φράση «αναγομώστε αμέσως 
μετά τη χρήση», αν δεν είναι μιας χρή- 
σεως.

7. 0  τύπος π.χ. Ρ, Pa, C κ.λπ.
8. Οδηγίες λειτουργίας.
9. Οι κατηγορίες πυρκαγιάς που 

μπορεί να κατασβέσει η συσκευή (Α, 
Β, C, D, Ε) με σύντομη διευκρίν ιση αυ
τών.

1 0. Στους πυροσβεστήρες νερού ή 
μηχανικού αφρού, πρέπει να υπάρχει η 
ένδειξη του σημείου πήξης. Δηλαδή: 
«Κατάλληλος μέχρι» +1 βαθμό Κελ- 
σίου, «κατάλληλος μέχρι» —30  βα
θμούς Κελσίου.

11. Σε πυροσβεεττήρες κατάλλη
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ναι δυνατόν τα διάφορα κατάλοιπα να 
προκαλέσουν ζημιές. Επειδή είναι 
ασφυκτικό αέριο, επιβάλλεται ο χε ιρ ι
στής του να φοράει ε ιδ ική μάσκα όταν 
το χρησιμοποιεί σε κλειστούς χώρους.

Ό τα ν  χρειαστεί να σβήσουμε φω 
τιά  με τέτο ια  συσκευή θα πρέπει να 
πλησιάσουμε όσο το  δυνατόν περισ
σότερο την εστία  της φω τιάς και να 
κατευθύνουμε το  C 02 στη βάση της 
φωτιάς. Ακόμα ν ' ακολουθούμε κατά 
την κατάσβεση τη φορά του ανέμου. 
Τέλος, θα πρέπει να καλύπτουμε τ ε 
λείως με το διοξείδιο την καιόμενη επι
φάνεια.

Πυροσβεστήρες μηχανικού σφρού
Είναι κατάλληλοι για μικρές κυρίως 

πυρκαγιές, δηλαδή για στερεά καύσι
μα. Χρειάζετα ι μεγάλη προσοχή όμως, 
διότι είναι ακατάλληλοι για το ηλεκτρ ι
κό ρεύμα. Λειτουργούν δε πάντα σε 
όρθια θέση, λόγω της ιδ ιόμορφης κα
τασκευής.

Μειονεκτήματα

1) Δεν είναι ιδανικοί για την κατά σβεση στερεώ ν γενικά σωμάτων και 
ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

2) Η γόμωση αλλοιώ νεται με την 
πάροδο του χρόνου.

3) Είναι δαπανηροί.

Παρατηρήσεις

Δεν θα πρέπει να μένουν κενά (χω
ρίς αφρό) στην καιόμενη επιφάνεια.

Δεν θα πρέπει ποτέ να ρίξουμε 
αφρό πάνω σε πίσσα, λάδι κ.λπ. όταν 
αυτά βράζουν. Μ ην χρησιμοποιήσετε 
ποτέ στην ίδια επιφάνεια αφρό διαφο
ρετικής κατασκευής και τέλος μακριά 
με τέτο ιες συσκευές από το  ηλεκτρικό 
ρεύμα.

Πυροσβεστήρες νερού φορητοί

Οι πυροσβεστήρες αυτο ί χρησιμο
ποιούνται για μικρές πυρκαγιές, υλικών 
δηλαδή που βρίσκονται μακριά από το 
ηλεκτρικό ρεύμα, όπως τα ξύλα, χόρτα, 
βαμβάκι, υφάσματα, σιτηρά κ.λπ. Ακό
μα το  νερό σβήνει εκρηκτικές ύλες και 
γενικά διάφορα χημικά προϊόντα.

Μ ειονεκτήματα

Είναι τελε ίω ς ακατάλληλοι όμως για 
το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν κάνουν επί
σης για πυρκαγιές υγρών και αερίων 
καυσίμων, λαδιών, ορυκτελα ίω ν και 
γενικά υγρών τα οποία έχουν ειδ ικό 
βάρος μικρότερο του νερού και αυτό 
γιατί σαν ελαφρότερα επιπλέουν. Ακό
μη πρέπει να αποφεύγονται σε ορ ι
σμένες σ τερεές ύλες όπως το  θείο, η 
ναφθαλίνη, ο φώσφορος, το  κάλιο, το 
νάτριο κ.λπ.

Πυροσβεστήρες ξηράς σκόνης

Μ ε τους πυροσβεεττήρες αυτούς 
μπορούν να σβήσουν πυρκαγιές όλων 
τω ν κατηγοριών σε στερεά, υγρά, αέ
ρια καύσιμα και με την παρουσία του 
ηλεκτρικού ρεύματος, όπως και σε διά
φορα μέταλλα (μαγνήσιο, αλουμίνιο 
κ.λπ.).

Μειονεκτήματα

1) Θα πρέπει να διατηρείτα ι η συ
σκευή σε ξηρό μέρος γιατί επηρεάζε
ται από την υγρασία.

2) Μ ετά τη χρησιμοποίησή της 
αφήνει διάφορα υπολείμματα.

3) Πρέπει να χρησιμοποιείται προς 
τη φορά του ανέμου και δεν έχει με
γάλο βεληνεκές.

4) Λόγω του ότι επηρεάζεται από 
την υγρασία, θα πρέπει οι συσκευές 
να ελέγχονται κάθε χρόνο.

Πυροσβεστήρες HALON
Είναι ιδανικοί για πυρκαγιές αυτοκι

νήτων, τροχόσπιτων, βενζινάκατων 
κ.λπ. Το υλικό που χρησιμοποιείται σ ' 
αυτές τις συσκευές είναι το  Halon 
1211 που έχει εξαιρετικά πλεονεκτή
ματα.

Η αποτελεσματικότητα τω ν πυρο
σβεστήρω ν αυτών βασίζεται σε χημ ι
κές αντιδράσεις. Επειδή δεν αφήνουν 
κατάλοιπα, μπορεί να χρησιμοποιη
θούν χωρίς φόβο μόλυνσης.

Δεν θα πρέπει όμως να χρησιμο
ποιούμε τέτο ιου  είδους συσκευές σε 
κακώς αεριζόμενους χώρους.

Είναι οι πιο σύγχρονοι και οι πιο 
πρακτικοί. Επειδή βρίσκονται υπό συ
νεχή πίεση 1 1 BAR αερίου αζώτου, η 
συσκευή είνα ι πάντοτε έτοιμη για χρή
ση.

Οποιαδήποτε απώλεια πίεσης ελέγ
χετα ι από το  μανόμετρο που υπάρχει 
στη συσκευή.

Η μεγάλη ποικιλία συσκευασίας και 
τύπων τους κάνει ιδανικούς για τοπο
θέτηση μέσα στο αυτοκίνητο.

Μ ε βάση τα παραπάνω στοιχεία, πι
στεύουμε ότι εύκολα θα καταλήξετε 
στον τύπο του πυροσβεστήρα που 
χρειάζεστε.

Η αγορά του πυροσβεστήρα δεν εί
ναι μια υπόθεση ρουτίνας επειδή έτσι 
ορίζεται από τον Κ.Ο.Κ. Είναι μια ου
σιαστική αγορά που πολλές φορές 
αποδεικνύεται ευεργετική στη διάσω
ση μιας περιουσίας ή και ζωής ακόμη 
και κάθε πνεύμα οικονομίας στην αγο
ρά του θεωρούμε ότι μπορεί να φανεί 
επιζήμιο.

Πηγίς: Περιοδικό «ΝΕΑ ΤΗΣ ΕΛΠΑ»
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Του Hof rat Dr. Tintner 
Της Αυστριακής Αστυνομίας

Η έρευνα τω ν οικονομικών εγκλη
μάτων από την Αεττυνομία παρουσιάζει 
κάποια ιδ ια ιτερότητα. Δηλαδή, στα 
υπόλοιπα αδικήματα οι εξω τερ ικοί πα
ράγοντες του εγκλήματος είναι εμφα
νείς, έτσ ι ώστε ο δράστης να γνωρίζει 
σαφώς ότι ενεργεί ενάντια στο νόμο. 
Αντίθετα, στα οικονομικά αδικήματα 
τα γεγονότα που στο ιχε ιοθετούν το 
έγκλημα μπορούν να χαρακτηρισθούν 
και περιστασιακά, με αποτέλεσμα να 
μην είναι ικανά να καταδείξουν απ ’ την 
πρώτη στιγμή τις  προθέσεις ή τις ιδέες 
και τις δυνατότητες του δράστη. Πα
ρατηρούμε λοιπόν, ότι δ ιάφορες ενέρ 
γε ιες του δράστη φαίνετα ι να ακολου
θούν την ομαλή και νόμιμη διαδικασία 
(εξόφληση χρέους, α ίτηση για πίστωση 
εν όψει κτήσης αγαθών, παρουσίαση 
μιας πραγματικής κατάστασης για τη 
λήψη δανείου). Ό μω ς, από την ο ικο
νομική κατάσταση του δράστη, κατά 
τον χρόνο, που διαπράχθηκε το έγκλη
μα, είνα ι δυνατόν να εντοπ ισθούν οι 
περιεττάσεις που καταδείχνουν την 
πρόθεση και χαρακτηρίζουν τις  πρά
ξεις σαν παράνομες. Για να δ ιακρίνου
με την ύπαρξη της πρόθεσης ή της 
αμέλειας, ελέγχουμε το  σύνολο Των 
ενεργειώ ν και όχι κάποια μεμονωμένη

Η έρευνα
των οικονομικών εγκλημάτων

Η Αυστρία έχει μια μακρά παράδοση στην μάχη εναντίον των οικονομικών εγ
κλημάτων, την οποία έχει αναλάβει η Υπηρεσία Εγκληματολογικής Έρευνας. Η 
Υπηρεσία αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας εξελικτικής πορείας, που ξεκίνησε μετά 
το τέλος του Α' Παγκοσμίου Πολέμου.

Η σημερινή διάρθρωση της Υπηρεσίας Έρευνας των οικονομικών εγκλημά
των περιλαμβάνει: το Κεντρικό Γραφείο Έρευνας, το Γραφείο Εγκληματικής Εξα
κρίβωσης και Τεχνικών Υπηρεσιών, το Γραφείο των Ποινικών Αρχείων, το Γρα
φείο της Αστυνομίας, το Γ ραφείο της Βιεννέζικης Εισαγγελίας και το Γ ραφείο της 
Εγκληματικότητας Ανηλίκων.

πράξη, που μπορεί να δημιουργήσει 
αμφιβολίες για την ορθότητα του ό
ποιου συμπεράσματος. Και τούτο  γιατί, 
οι μεμονωμένες πράξεις καλύπτονται 
από τη νομιμοφανή, τουλάχιστον, λ ε ι
τουργία του δράστη, π.χ. ο δράστης 
κάνει μια παραγγελία αγαθών, τω ν 
οποίων η αποστολή και διαμετακόμιση 
τελείτα ι στα πλαίσια της εμπορικής 
συμφωνίας των ενδ ιαφερομένω ν με
ρών. Μ ετά από κάποιο χρόνο σ τέλνε
ται το τιμολόγιο, στο οποίο καθορίζον
ται τρ ιμηνια ίο ι όροι πληρωμής, ενώ 
δεν είχε υπάρξει τέτο ιας μορφής συμ- 
/: ώνια κατά την σύναψη της παραγγε
λίας. Ό τα ν  η οφειλή γ ίνε ι απαιτητή ο 
δράστης θα καλύψει ένα μέρος του 
ποσού, δημιουργώντας μ ’ αυτό τον 
τρόπο την υποχρέωση για εξακολού
θηση της αποστολής. Ό πω ς είναι φα
νερό, κάτω από τέτο ιες  συνθήκες, ε ί
ναι ιδ ια ίτερα δύσκολο να αποδειχθεί η 
ύπαρξη πρόθεσης, ε φ ’ όσον καλύπτε
ται από ένα σύνολο νομιμοφανών 
ενεργειών. Π αρ’ όλο που τα αποδεικτι
κά επΌΐχεία βασίζονται σε συγκεκρ ιμέ
νες ημερομηνίες (λογιστικά βιβλία, αλ
ληλογραφία, τ ίτλο ι απαιτήσεων, εκ τε
λέσεις παραγγελιών κλπ.), ο δράστης 
θα ισχυρ ισθεί ότι η συμπεριφορά του

ήταν μέσα στα πλαίσια τω ν εμπορικών 
συναλλαγών και χαρακτηριζόταν από 
καλή πίστη. Εκείνος ο οποίος διεξάγει 
την σχετική έρευνα, θα πρέπει να 
γνωρίζει καλά οικονομία, μάνατζμεντ 
και λογιστικά για να μπορέσει να αντι
μετωπίσει τον δράστη, ο οποίος έχει 
εξειδ ικευμένες γνώσεις σε αυτούς 
τους τομείς. Επίσης, θα πρέπει να είναι 
ενημερω μένος όχι μόνο στο Ποινικό 
Δίκαιο, αλλά και στις διατάξεις τόσο 
του Αστικού όσο και του Εμπορικού 
Δικαίου. Για να υπάρχει η ελάχιστη πι
θανότητα για συγκέντρωση αποδεί
ξεων είναι απαραίτητο να εξετασθούν, 
όσο το  δυνατόν, περισσότερες λεπτο
μέρειες. Σ ’ ένα μεγάλο αριθμό περι
πτώσεων υπάρχει η πιθανότητα χρεω- 
κοπίας και μόνο ύστερα από λεπτομε
ρειακό έλεγχο μπορεί να βρεθεί από
δειξη για απάτη ή κατάχρηση.

Οι Αρχές πληροφορούνται το αδίκη
μα μέσω της μήνυσης που καταθέτει ο 
ενάγων και στην οποία αναφέρει ότι ο 
δράστης, αφού εδήλω σε ότι ναι μεν 
υπάρχει θέληση για εξόφληση αλλά 
τούτο είναι αδύνατο λόγω των χρεών 
του, πήρε πίστωση χωρίς όμως να 
εκπληρώσει εμπρόθεσμα την οφειλή 
του.
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Εφ' όσον η Β ιέννη είνα ι ο τόπος ό
που διεξάγονται οι περ ισσότερες εμ
πορικές και επ ιχειρηματικές εργασίες, 
είναι ευνόητο ότι αποτελεί και το  χώρο 
διάπραξης τω ν περισσοτέρω ν οικονο
μικών εγκλημάτων. Το 15% περίπου 
τω ν αδικημάτων που φθάνουν στο δι
καστήριο αφορά πτωχεύσεις. Οι πε
ρ ισσότερες περιπτώσεις χαρακτηρί
ζονται σαν «εικονικές πτωχεύσεις».

Η εξέλιξη τω ν τελευτα ίω ν χρόνων 
παρουσιάζει μεγάλες αλλαγές με την 
καθιέρωση της ηλεκτρονικής επεξερ
γασίας πληροφοριών (computer). Οι 
μεγάλες ετα ιρείες είχαν ήδη στην κα
τοχή τους com puter για την δ ιευκό
λυνση τω ν εργασιώ ν τους, ενώ οι μι
κρές επ ιχειρήσεις δεν μπορούσαν ως 
τώρα να αποκτήσουν τον ανάλογο εξο
πλισμό, λόγω του σοβαρού κόστους.

Σήμερα το  κενό καλύπτεται από ένα 
σύνολο προϊόντω ν που χ ρ ησ ιμ ο 
ποιούνται στην πληροφορική, όπως 
π.χ. επιτραπέζια com puter και αυτομα
τοποιημένες λογιστικές μονάδες. Είναι 
βέβαιο ότι η χρήση αυτών τω ν μη 
συμβατικών μέσων πληροφόρησης θα 
δημιουργήσει προβλήματα στις έρευ 
νες των οικονομικών εγκλημάτων για 
τί:
α) συλλέγουν με μεγάλη ταχύτητα

πληροφορίες και τις επεξεργάζονται, 
β) εξοικονομούν χώρο στην καταχώ-

ρηση πληροφοριών.
Πιο αναλυτικά, αυτό σημαίνει ότι οι 

επ ιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τα 
παραπάνω μέσα, θα μπορούν να μετα
φέρουν στην «ηλεκτρονική Μνήμη» ό
λες τις πληροφορίες (από αποδείξεις 
πληρωμών, τιμολόγια, αλληλογραφία) 
καθιστώντας αυτές «αόρατες» σε μια 
κατ' αρχήν έρευνα. Η νομοθεσία  ορί
ζει ότι για να επιτραπεί η χρήση της 
ηλεκτρονικής επεξεργασίας πληροφο
ριών θα πρέπει πρώτον, να είνα ι δυνα
τή η επαναφορά στο ιχείω ν οποτεδή
ποτε ζητηθούν και δεύτερο να υπάρχει 
ένα αντίτυπο απόλυτα πιστό στο πρω
τότυπο. Η υποχρέωση αυτή επιβαρύ
νει τα άτομα που χρησιμοποιούν τ έ 
το ιες μορφές καταχώρησης και επε
ξεργασίας.

Ας δούμε ένα παράδειγμα: Η σύγ
κριση μιας απόδειξης πληρωμής με την 
αντίστοιχη καταχώρηση δεν είνα ι δυ
νατή παρά μόνο μέσω ειδ ικώ ν προ
γραμμάτων (test programs) εξέτασης 
που μπορούν να ελέγξουν την ορθότη
τα των πληροφοριών. Κάποτε ο έλεγ
χος τω ν λογιστικώ ν βιβλίων σε συσχε
τισμό με τις αποδείξεις πληρωμών και 
λογαριασμών μπορούσε να οδηγήσει 
στην απόδειξη ενδεχόμενης εγκληματι
κής ενέργειας. Σήμερα, η έλλειψη των 
«ορατών» αρχείων δεν παρέχει αυτή 
την δυνατότητα. Από την άλλη όμως,

δεν είνα ι δυνατό να απαιτηθεί από μια 
μεγάλη ετα ιρεία  να «κρατάει» γραπτά 
τα λογιστικά της βιβλία, ε φ ’ όσον κάτι 
τέτο ιο  σημαίνει επιπλέον έξοδα και 
απώλεια χρόνου.

Από τα οικονομικά εγκλήματα που 
έχουν διαπραχθεί μέσω των com 
puter, έως σήμερα, πολύ λίγα έχουν 
ερευνηθεί και λυθεί. Οι δράστες, ό
μως, καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές 
φυλάκισης.

Έ νας άλλος τομέας ενασχόλησης 
της Β ιεννέζικης Αστυνομίας είναι ο έ 
λεγχος τω ν τιμώ ν που αναγράφονται 
στα προϊόντα και η καταπολέμηση της 
κερδοσκοπ ίας. Π ερ ισ σ ότερα  από 
13 .500  καταστήματα λιανικής πώλη
σης λειτουργούν μέσα στην πόλη συμ
περιλαμβανομένων και τω ν μικροπω- 
λητών. 0  τομέας αυτός δεν αφορά μό
νο την επιβολή ποινών ή κυρώσεων 
αλλά απαιτεί επίσης ειδ ικούς χειρ ι
σμούς στον έλεγχο της συγκεκριμένης 
επιχείρησης, γνώση της δομής της και 
των συνήθω ν οικονομικών λειτουρ
γιών της καθώς και των σχετικώ ν νο
μικών κατευθύνσεω ν. Οι αστυνομικοί 
πρέπει να εκπαιδεύονται συνεχώς για 
να μπορούν να είναι ενήμεροι τω ν δο
μικών μεταβολών και της εξέλιξης της 
οικονομίας.

Κάθε μήνα οργανώνονται ε ιδ ικές έ 
ρευνες μακράς εμβέλειας που ασχο
λούνται με την τήρηση τω ν τιμώ ν κατά 
εμπορικό κλάδο ή με την άνοδό τους. 
Επίσης, γίνετα ι ε ιδ ικός αγορανομικός 
έλεγχος σε περιόδους Χριστουγέννων, 
Πάσχα κλπ.

Οι κλίμακες τω ν τιμώ ν παρουσιά
ζουν εξωφρενικές δ ιαφορές μεταξύ 
τους, που σε μερικά είδη ξεπερνά το 
100%. Συζητήσεις με τους ιδ ιοκτήτες 
καταστημάτων έχουν σαν σκοπό την 
μείωση αυτών τω ν διαφορών που με
ρικές φορές επιτυγχάνεται.

Είναι απαραίτητο να αναφ ερθεί ότι, 
όταν κ ινηθεί ποινική διαδικασία, ο κα
τηγορούμενος υπερασπίζεται από τους

καλύτερους δικηγόρους και στηρ ίζετα ι 
τόσο πραγματικά, όσο και οικονομικά 
από το  συνδικάτο του. Οι πιο σημαντι
κές περιπτώσεις φθάνουν μέχρι τα 
Ανώ τερα Δ ικαστήρια για να έχει ισχύ 
το  κύρος τω ν αποφάσεων σε όλη την 
επικράτεια.

Προς το  παρόν το επ ιτελείο για την 
έρευνα τω ν οικονομικών εγκλημάτων 
αποτελείται από: 8 δικηγόρους, 1 ε ιδ ι
κό στα θέματα εμπορίου, 2 απόφοι
τους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 2 
προϊσταμένους και 35 τεχνικούς ερευ
νητές, καθώς επίσης υπαλλήλους και 
προσωπικό γραφείου. Οι υπόλοιποι ερ 
γαζόμενοι που απασχολούνται στην 
Υπηρεσία θα πρέπει, στον ελεύθερο  
χρόνο τους, να παρακολουθήσουν 
εκπαιδευτικά προγράμματα, ώ στε να 
αποκτήσουν τ ις  απαραίτητες γνώσεις 
για θέματα εμπορίου. 0  κάθε ερευνη
τής θα πρέπει να συμμετέχει σε μια 
παραπέρα εκπαίδευση, για να συμβα
δίζει με τις σύγχρονες και νεω τερ ισ τι
κές μεθόδους τω ν οικονομικών εγκλη
μάτων, που διαπράττονται. Μ ε αυτό 
τον τρόπο, οι περισσότερες προκαταρ
κτικές έρευνες διεξάγονται από τους 
ερευνητές χωρίς να είναι απαραίτητη η 
παρουσία ορκωτών ειδικών οικονομο
λόγων.

Επειδή οι αρμοδιότητες της Β ιεννέ
ζικης Αστυνομίας περιορίζονται εττην 
Ομοσπονδιακή Επαρχία της Βιέννης, 
επ ιδιώκεται να βρεθούν λύσεις για τις 
υπόλοιπες Επαρχίες. Στα πλαίσια αυτής 
της σκοπιμότητας εκπαιδεύονται πε
ρισσότεροι από 100 χωροφύλακες, 
ενώ για τις  πολύπλοκες περιπτώσεις 
προβλέπεται η παροχή βοήθειας από 
ειδ ικούς της κεντρικής υπηρεσίας.

Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας 
αναγνωρίζονται από τις δ ικαστηριακές 
αρχές, με τις οποίες υπάρχει πλήρης 
εναρμόνιση.

Ελεύθερη απόδοση στα Ελληνικά 
από την Μαρία Ν. Λάταρη
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Η εργαζόμενη γυναίκα 
στο Δημόσιο Τομέα

της Αγγελικής Ρήγο

Σύντομα ιστορικά στοιχεία 
για την εργαζόμενη Ελληνίδα

Η γυναίκα, α ιώνες τώρα, εργάζετα ι σκληρά τόσο μέσα 
στην οικογένεια  όσο κι έξω απ' αυτήν. Η όιπλή αυτή εργα
σία, σπάνια εκτιμήθηκε και δύσκολα αναγνω ρίσθηκε.
Αμισθη, ανασφάλιστη, οικονομικά εξαρτημένη και μη κα

ταξιωμένη σαν εργαζόμενη, η γυναίκα κρατήθηκε στο πε
ριθώριο τω ν κοινωνικών και ο ικονομικώ ν εξελίξεων.

Η συμμετοχή της γυναίκας στην ελεύθερη αγορά εργα
σίας συντελέσθηκε κάτω από δυσμενείς και άνισους ό
ρους. Ακόμα και όταν η εργασία της θεω ρήθηκε απαραί
τητη  για την ανάπτυξη του ισχύοντος ο ικονομικού συστή
ματος τα επαγγέλματα που συνήθω ς της επιτρέπονταν ή
ταν συνήθω ς τα λεγάμενα «γυναικεία επαγγέλματα» επαγ
γέλματα δηλαδή που αποτελούσαν απλά μια προέκταση 
του παραδοσιακού ρόλου τω ν γυναικών μέσα στην ο ικο
γένεια  όπως για παράδειγμα της υπηρέτριας, της νταντάς, 
της μοδίστρας και της ανειδ ίκευτης εργάτριας, επαγγέλμα
τα που ευθύς εξαρχής θεω ρούνταν κατώτερα, από το γε
γονός και μόνο ότι ασκούνταν από γυναίκες. Αυτό βέβαια 
δεν εμπόδισε αργότερα ορισμένα από αυτά, όταν πέρα
σαν στα χέρια τω ν ανδρών να θεω ρηθούν ανώτερα όσον 
αφορά τις αμοιβές και την κοινωνική αίγλη τους π.χ. μόδι
στροι της υψηλής ραπτικής, σ εφ  της μαγειρικής, παιδαγω
γοί και άλλα.

Αξίζει να σημειω θεί ότι η ανισότητα στις αμοιβές αν
δρών και γυναικώ ν καταργήθηκε πολύ πρόσφατα και μόνο 
όσον αφορά τις κατώ τερες βασικές αμοιβές.

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οι οποίες θέσπισαν την  ισό
τητα της αμοιβής (Σύνταγμα του 1975  και ν. 4 6 /1 9 7 5  που 
επικύρωσε τη Δ ιεθνή Σύμβαση 100), αποτελούν ασφαλώς 
πολύ θετικά  βήματα χωρίς να καταργούν την ανισότητα 
τω ν φύλων στην εργασία.

Μ έσα σ ' έναν κόσμο διακρίσεων, η γυναίκα αναμφίβο
λα ήταν και είνα ι δύσκολο να αποκτήσει συνείδηση εργα
ζόμενης. Τι πιο φυσ ικό άλλωστε από το  να θεω ρ εί και η ί
δια την εργασία της ευκαιριακή και δευτερεύουσα απα
σχόληση, αφού κύρια και μόνιμη θεω ρείτα ι απ' όλους η 
γέννα, η ανατροφή τω ν παιδιών και οι δουλειές του σπι
τιού.

Ό τα ν  η νομοθεσ ία  γύρω στα 1912 θέλησε να «προ
στατεύσει» τη γυναίκα από τους διάφορους κινδύνους της 
εργασίας, την αντιμετώ πισε σαν άτομο μειονεκτικό, σαν 
ανήλικο άντρα. Οι νόμοι Γ φ Μ Δ ' και Γ φ Κ Δ ' απαγόρευσαν 
τη νυχτερινή εργασία της γυναίκας, όχι επειδή η νυχτερινή 
εργασία είνα ι επιβλαβής για κάθε εργαζόμενο, αλλά για να 
«προστατεύσουν» τη γυναίκα από τους «διαφόρους κινδύ
νους» στους οποίους ήταν εκτεθειμένη  κατά τις νυκτερ ι
νές ώρες λόγω του φύλου της.

Το ίδιο πνεύμα εκφράζετα ι άλλωστε και στη Δ ιεθνή 
Σύμβαση 89 που επ ικυρώθηκε με το  ν. 3 9 2 4 /1 9 5 9 , και η 
οποία γεν ίκευσε την απαγόρευση της νυχτερινής εργασίας 
τω ν γυναικών αλλά την επέτρεψε εξαιρετικά μεταξύ των 
άλλων και σε περιπτώσεις που οι γυναίκες εργάζονται σε 
επ ιχειρήσεις που απασχολούν μόνο μέλη της δικής τους 
οικογένειας.

Αυτή η ύποπτη και επικίνδυνη, όπως θα μπορούσαμε 
’να τη χαρακτηρίσουμε, «προστασία», η δήθεν προνομιακή 
μεταχείρ ιση της εργαζόμενης γυναίκας, αποτελούσε και 
αποτελεί σημαντικό δείκτη της ανισότητας τω ν δύο φ ύ
λων και αναπαράγει την αντίληψη της γυναικείας κατω τε
ρότητας.

Στο βαθμό όμως που συγχέετα ι η κοινωνική μητρότητα 
(ανατροφή τω ν παιδιών που μπορεί να την επωμίζονται το 
ίδιο άνδρες και γυναίκες) με τη βιολογική μητρότητα (εγ
κυμοσύνη, τοκετός) την ευθύνη της οποίας φέρνει ακέ
ραια η γυναίκα, τα διάφορα «προστατευτικά» μέτρα για τις 
γυναίκες θα προστατεύουν απλούστατα τα συμφέροντα 
της πατριαρχίας η υποαπασχόληση, η μερική απασχόληση, 
η ανεργία, τα χαμηλά μεροκάματα, η επαγγελματική και μι- 
σθολογική στασιμότητα, καθώς και οι χειρότερες θέσεις 
εργασίας θα είναι τα θλιβερά «προνόμια» τω ν γυναικών, 
το  τίμημα της προσφοράς τους στην αναπαραγωγή του 
ανθρώπινου είδους.

Η γυναίκα στο Δημόσιο σήμερα

Μ ετά το  Β ' Παγκόσμιο Πόλεμο οι εργαζόμενες γυναί
κες έφτασαν να αποτελούν πάνω από το  1/3 του ενεργού 
πληθυσμού της χώρας μας. Στο δημόσιο τομέα η συμμε
τοχή της εργαζόμενης γυναίκας έφτασε το  38,2%  το  198
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3 έναντι 29 ,4%  του 1972 και 15,7%  του 1958.
Θα πρέπει να σ ημειω θεί ότι στο διάστημα 1 9 72 -198 3  

παρατηρείται αύξηση του ποσοστού τω ν γυναικών στο 
επ ιστημονικό προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. Στο πο
σοστό προσλήψεων η γυνα ικεία  συμμετοχή-παρουσιάζει 
εντυπωσιακή άνοδο τα τελευτα ία  χρόνια, φτάνοντας το 
63%  το 1984  έναντι 46 ,9%  του 1982.

Όμω ς, «ενώ το ποσοστό προσλήψεων γυναικών στο 
Δημόσιο Τομέα συνεχώς αυξάνεται όσο ανεβαίνει κανείς 
την κλίμακα της ιεραρχίας τόσο λιγότερες γυναίκες βρί
σκει. Που οφείλεται αυτό; Είναι τυπικοί οι λόγοι που κρα
τούν τις γυναίκες στις χαμηλότερες θέσεις (υπάρχουν δηλ. 
απλά κάποιοι νόμοι που υπαγορεύουν αυτή την ανισότητα) 
ή υπάρχει κάποιος μηχανισμός ανάσχεσης για την εξέλιξη 
της γυναίκας; Αν ναι ποιος είναι αυτός ο μηχανισμός;» Την 
ερώτηση αυτή καθώς και κάποιες άλλες υποβάλαμε ταυ
τόχρονα στην κ. Αλίκη Γιωτοπούλου-Μ αραγκοπούλου, κα- 
θηγήτρια και πρόεδρο του «Συνδέσμου για τα δικαιώματα 
της γυναίκας» —γνωστή για τη δράση της όσον αφορά τα 
ζητήματα που σχετίζονται με το γυνα ικείο ζήτημα αλλά και 
γενικώ τερα τα δικαιώματα του ανθρώπου— και στη Γενική 
Γραμματεία Ισότητας του Υπουργείου Προεδρίας εκ μέ
ρους της οποίας μας απάντησε η κ. Ρούλα Βέντη, νομικά 
υπεύθυνη της υπηρεσίας. Δεν μπορεί να είναι τυχα ίο το 
γεγονός ότι οι απαντήσεις σχεδόν συγκλίνουν στην άποψη 

Ίσω ς αυτό να αποδεικνύει ότι η αλήθεια  (για το γυναι
κείο ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση) όπως κι αν 
εκφράζετα ι δεν παύει να είνα ι μία και μοναδική.

— Μαραγκοπούλου: Είναι βέβα ιο  ό τ ι υπάρχει ένας 
αθέατος μηχανισμός που λε ιτο υ ρ γε ί κα ι μάλ ισ τα  παρά το 
νόμο ο οποίος σήμερα επ ιβάλλει γενικά αν ισότητα  τω ν  
φύλω ν από κάθε άποψη. Ο μηχανισμός αυτός έχει τις ρ ί
ζες του στα  παλιά πρότυπα τω ν ρόλω ν τω ν όυο φύλω ν  
που δεν  έχουν πλήρως ξεπεραστεί. Εξακολουθούμε, δηλα
δή, σ την εποχή μας, παρ ’όλο που η γυναίκα σε μεγάλη έ 
κταση έχε ι β γε ι σ την  αμοιβόμενη εργασ ία  κα ι συμβάλλει, 
συνεπώς, σ την  αντιμετώ π ιση τω ν οικονομικώ ν αναγκών  
της ο ικογένειας μ ε  την αμοιβή της  —άλλοτε αποκλειστική  
ευθύνη  του άντρα— να θ εω ρ είτα ι σχεδόν αποκλειστικά  
υπεύθυνη για τη φ ροντίδα  του σπ ιτιού κα ι τω ν παιδιών. 
Οι άντρες, ενώ  την αποκαλούν «ασθενές  φύλο», ζητούν  
από αυτήν υπεράνθρωπες ικανότη τες  κα ι αντοχή. Το α τύ 
χημα είνα ι ό τ ι ού τε  οι γυναίκες —ιδ ια ίτερ α  οι Ελληνίδες—'  
έχουν ακόμη συνειδητοπ οιήσει την αναγκαία αλλαγή σ ’ 
αυτό τον τομέα. Και εξακολουθούν, κ ι αυτό σε σοβαρό 
αριθμό, να θεω ρούν ό τ ι πρέπει ο ι ίδ ιες  να φέρουν σχεδόν  
αποκλειστικά  τις παραδοσιακές φροντίδες, ενώ  εργάζοντα ι 
και επαγγελματικά.

Η κατάσταση αυτή είνα ι φανερό ό τ ι απ οτελεί εμπόδιο  
για την ανάπτυξη τω ν ικανοτή τω ν τω ν γυναικών στην  
επαγγελματική τους σταδιοδρομία  σ τον ίδ ιο  βαθμό μ ε  τον  
άντρα.

Α π οτελε ί ακόμα αποτρεπτικό παράγοντα για την- ανά
μειξή τους σ την πολιτική.

Ο φείλω  να πω ό τι σ τις  μ έρ ες  μας, που παρατηρείτα ι γε
νικά το φ αινόμενο της χαμηλής απόδοσης της δημόσιας  
υπηρεσίας, πολλές φορές τα παράλληλα αυτά  κα ι βαριά  
καθήκοντα  τω ν γυναικών τους δημιουργούν μ ια  ενισχυμέ- 
νη νοοτροπία μη καταβολής υπηρεσιακής προσπάθειας και 
συχνότερης επίκλησης, για τη δ ικαιολόγηση αυτής της  
στάσης, τω ν «ο ικογενειακώ ν υποχρεώσεων» έσ τω  και αν 
είνα ι πρόφαση.

Το γεγονός αυτό δημιουργεί, όχι σπάνια δυστυχώς, 
στους προϊσταμένους την  εντύπωση ότι ο ι εργαζόμενες  
γυναίκες δεν  έχουν πραγματικά την πρόθεση να σταδ ιο
δρομήσουν όσο πιο ψηλά μπορούν .- Ό τ ι απλώς προσπα

θούν να κερδίσουν μερ ικά  χρήματα  παραμένοντας για ένα  
σύντομο χρονικό δ ιάστημα σ την  εργασ ία  κ ι ύστερα  συν- 
ταξιοδοτούνται. Α υ τό  έχε ι δυσμενή αντίκτυπο και στη μ ε 
ταχείρ ιση τω ν γυναικών εκείνω ν που εργάζοντα ι μ ε  ζήλο 

- κα τ φ ιλότιμο  και επ ιθυμούν να εξελ ιχθούν ανάλογα μ ε  την  
αξία τους κα ι την  απόδοσή τους. Γ ια τ ί ο ι άντρες συνηθ ί
ζουν ακόμα να κρ ίνουν τις γυναίκες μαζικά: ό ,τι στραβό  
κάνουν ορισμένες, το θεω ρούν χαρακτηρ ιστικό όλω ν των 
γυναικών. Α υ τό  είνα ι απόρροια της εικόνας που οι άντρες  
έχουν για όλες τις γυναίκες συλλήβδην, ό τ ι ανήκουν σε 
μ ια  εν ια ία  δεύτερη  κατηγορία  ατόμων.

Έτσι, όμως, μπαίνουμε στο δεύτερο σημαντικό παρά
γοντα που εμποδίζει την ίση εξέλιξη τω ν γυναικών: την  
προκατάληψη. Υπάρχει μ ια  βαθ ιά  ρ ιζω μένη ιδέα  ό τ ι αυτός 
που πρέπει να σταδιοδρομήσει ε ίνα ι ο άντρας, που κατά  
κανόνα είνα ι ικανότερος αλλά κα ι που έχει κεκτημένο δ ι
κα ίω μα να κα τέχει τα υψηλά πόστα κα ι τις δ ιευθυντικές  
θέσεις. Κ ι επειδή αυτός πράγματι έχε ι το προνόμιο αυτό  
επ ί μακρύ χρονικό διάστημα, α ισθάνετα ι —και ψυχολογικά  
είνα ι κα τανοητό— σαν να του καταπατεί τα χω ράφ ια  του η 
γυναίκα που ανεβα ίνει σ τα  κέντρα  λήψης αποφάσεων. Και 
προπαντός του αφ α ιρεί εξουσία. Γι ’ αυτό και αντιδρά έν 
τονα, συνειδητά  ή κα ι υποσυνείδητα (χρησιμοποιώντας, ό 
ταν κρ ίνε ι γυναίκες, αυστηρότερα  κριτήρια).

Παραπλεύρως μ ' αυτούς τους όυο κύριους παράγοντες 
λειτουργούν  κα ι άλλοι όευτερεύοντες, περισσότερο ή λ ι
γότερο σημαντικο ί σ την Α ή  στη Β κοινωνία, που ο χώ ρος  
δεν μας επ ιτρέπει να προσεγγίσουμε».

—  Βέντη: «Είναι γεγονός ότι, ενώ  ο ρυθμός συμμετοχής  
τω ν γυναικών στη δημόσ ια  δ ιο ίκηση ανέρχετα ι συνεχώς, 
η κ ινη τικότητα  προς τα επάνω, στις  ανώ τερες βαθμ ίδες  
και σ τα  κέντρα  λήψης αποφάσεω ν εξακολουθεί να είνα ι 
χαμηλή.

Οι γενεσ ιουργικο ί λόγο ι της υπάρχουσας διάκρισης  
πρέπει να αναζητηθούν: α φ ’ ενός μ εν  σ την  αντίληψη ότι 
προορισμός της γυναίκας θεω ρ είτα ι ο ρόλος της συζύγου  
και μητέρας, αντίληψη η οποία έχε ι επηρεάσει γενικά την  
κοινω νική θέση  τω ν γυναικών και ιδ ια ίτερα  τη θέσ η  τους 
στους τομείς  της εργασίας κα ι της εκπαίδευσης, α φ ’ ε τ έ 
ρου δε σ την  έλλειψ η κο ινω νικώ ν παροχών που θα  βοη 
θούσαν τη γυναίκα να μ ε ίν ε ι σ την  παραγωγή και να ανέ
β ε ι την κλίμακα της ιεραρχίας.

Θα θέλα με επίσης να αναφέρουμε ό τ ι κα ι η κε ίμενη νο
μο θεσ ία  συμβάλλει σ ε ορ ισμένες περιπτώσεις ώ σ τε  η 
συμμετοχή της γυναίκας σε υπεύθυνες θ έσ ε ις  και ιδ ια ίτε 
ρα  σε δ ιευθυντικές  και εκ τελεσ τικ ές  να είνα ι υποτονική. 
Έ τσ ι η δυνατότητα  συνταξιοόότησης τω ν γυναικών μ ε  
ανήλικο παιδί, μ ε τά  από 1 δετή  υπηρεσία στο δημόσιο, 
απ οτελεί λόγο ο οποίος εμποδίζει την επαγγελματική εξέ
λιξη και σταδιοδρομία  τους».

Ερώτηση: «Πώς βλέπετε να ξεπερνιέται το πρόβλημα; 
Πέρα από τον καθημερινό (ατομικό και συλλογικό) αγώνα 
των γυναικών στην προσπάθεια αυτή της καταξίωσης σαν 
ισότιμου συνεργάτη του άνδρα στο χώρο δουλειάς, τι άλ
λο θα μπορούσε να βοηθήσει στην κατεύθυνση αυτή;».

— Μαραγκοπούλου: «Στην εξουδετέρω ση της αν ισότη
τας τω ν γυναικών στο  δημόσ ιο τομέα  μπορούν να συμ
βάλλουν πολλά μέτρα. Χ ρειάζετα ι όμως μεγάλη προσοχή 
να μη ληφ θο ύν  μέτρ α  που είνα ι βραχυπρόθεσμα ανακου
φ ισ τικά  κα ι μακροπρόθεσμα επιζήμια. Σ την  κατηγορία  αυ
τή ανήκουν μερ ικά  μ έτρ α  που, ενώ  χρησ ιμοποιούντα ι από 
πολύ λ ίγες  γυναίκες, ω στόσο δημιουργούν εκ  τω ν προτέ- 
ρω ν αντιδράσεις  εναντίον  όλω ν τω ν εργαζόμενω ν γυναι
κώ ν και εκε ίνω ν που στη συνέχεια  δ εν  τα χρησιμοποιούν. 
Τέτοιο μ έτρ ο  είνα ι π.χ. η συνταξιοόότηση τω ν γυναικών
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μ ετά  15 έτη  υπηρεσίας, ό ταν  πλέον τα  παιδιά τους πηγαί
νουν τουλάχιστον στο νηπιαγωγείο ή δημοτικό σχολείο  
και ο ι ίδ ιες  πρέπει να έχουν πια τ ις  γνώσεις, αλλά κα ι τη 
σημαντική ακμή, ώ σ τε να βρ ίσκοντα ι στο καλύτερο χρον ι
κό σημείο  απόδοσης.

Τα σω στά  μέτρα, κρατικής αλλά κα ι ιδ ιω τικής πρωτο
βουλίας, πρέπει να ελαφρύνουν τα  βάρη τω ν συζύγω ν — 
και όχι μόνο της γυναίκας, όπως σ υνηθ ίζετα ι να λέγετα ι, 
γ ια τί κα ι οι δύο πρέπει να καταλάβουν ό τ ι ε ίνα ι συνυπεύ- 
θυνο ι για τις  φ ροντίδες του σπ ιτιού κα ι τω ν παιδιών. Τέ
το ια είνα ι: οι καλο ί βρεφονηπ ιακο ί σ τα θμ ο ί που λε ιτο υρ 
γούν μάλ ισ τα  σε ωράριο παράλληλα μ ε  τα ωράρια εργα
σίας τω ν εργαζομένω ν γονέων, σχολικά ωράρια, ιδ ίω ς του 
δημοτικού σχολείου, παράλληλα μ ε  τα ωράρια εργασίας  
τω ν γονέων, ο ι συνοικ ιακές συνετα ιρ ισ τικές  καντίνες, η 
χρησιμοποίηση τω ν προηγμένω ν τεχνολογικώ ν μέσ ω ν ο ι
κιακής εργασίας κ.λπ. και προπαντός η κατανομή της εργα
σίας του σπ ιτιού ανάμεσα σ ε  όλα τα μέλη  του, άντρες και 
γυναίκες, γονείς κα ι παιδιά (ανάλογα μ ε  τις  δυνάμεις τους 
εννοείται).

Ξέρω  ό τι αυτό  προϋποθέτει αλλαγή νοοτροπίας αν- 
δρών και γυναικών. Α κόμα  ξέρω ό τι η αλλαγή νοοτροπίας 
για τους κοινω νικούς ρόλους μας είνα ι βραδεία  κα ι δυσχε
ρής, γ ια τί οι παλιοί ρόλο ι έχουν ρ ιζώ σ ει στο υποσυνείδητό  
μας από τη νηπιακή ηλικ ία  μας και ε ίνα ι συνα ισθηματικά  
χρω ματισμένο ι ώ σ τε το ξεριζωμό τους να είνα ι κα ι οδυνη
ρό.

Πρέπει όμως να γίνετα ι συνεχής προσπάθεια γ ι ’ αυτό. 
Α ντρ ες  και γυναίκες έχουν να ω φ εληθούν από μ ια  συμ

β ίω ση και συλλειτουργία  που να στηρ ίζετα ι σ τον αμοιβαίο  
σεβασμό. Η ισοτιμ ία , σ την  εποχή μας στην οποία δ εν  γί
νετα ι πια ανεκτή η καταπ ίεση μ ιας  κοινω νικής ομάδας από 
άλλη, ε ίνα ι η αναγκαία προϋπόθεση για να σ ω θ ε ί ο θ ε 
σμός του γάμου.

Α λλά  και η κοινω νία  στο σύνολό της, σ την κρ ίσ ιμη καμ
πή που βρ ίσκετα ι σήμερα, έχει ανάγκη για τη βελτίω ση  
της ποιότητας της ζωής μας να αξιοποιήσει ουσ ιαστικά  και 
κατά την αξία του όλο το ανθρώπινο δυναμικό που δ ια θ έ
τει. Η μη  αξιοποίηση του μ ισού  πληθυσμού, του γυναι
κείου, απ οτελεί ανεπίτρεπτη σπατάλη. Και εμπόδιο για την  
πραγματοποίηση τω ν κύριω ν στόχω ν μας σήμερα, που 
προϋποθέτει συνεργασ ία  όλων: ανάπτυξη για όλους αλλά  
όσο το δυνατόν χω ρίς κινδύνους αυτοκαταστροφής μας- 
προστασία του περιβάλλοντος■ παιδεία ουσ ιαστική (που 
παράλληλα μ ε  τις  γνώ σεις κα ι την  επ ιστημονική πρόοδο 
καλλ ιεργεί τον άνθρωπο ως πρώτη αξία)' ειρήνη.

Για τους ίδ ιους λόγους επ ιβάλλετα ι να αξιοποιηθεί η γυ
ναίκα κα ι σ τον  τομέα  της άσκησης της πολιτικής εξουσίας. 
Α λλά  ακόμα και για το λόγο ό τ ι δ ικα ιούτα ι να μ ετέχ ε ι κι 
αυτή στη λήψη αποφάσεω ν που ρυθμ ίζουν την  τύχη της  
χώ ρας της, συνεπώς και αυτής της ίδ ιας κα ι τω ν παιδιών 
της. Α υ τό  απ οτελεί απαίτηση της σημερ ινής αντίληψης για 
τη δημοκρατία  κα ι τη δικαιοσύνη».

— Βέντη: «Τα τελευτα ία  χρόνια  στη χώ ρα μας έχει γίνει 
σημαντική προσπάθεια για την εξάλειψη κά θε μορφής δ ιά 
κρισης σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής, κοινω νικής κα ι ο ι
κονομικής ζωής κα ι ιδ ια ίτερα  την ισ ότη τα  ευκα ιρ ιώ ν και 
μεταχείρ ισ ης ανόρώ ν κα ι γυναικών, όσον αφορά την απα
σχόληση και το επάγγελμα κ α ί συγκεκρ ιμένα  σ τον  επαγ
γελματικό προσανατολισμό, σ την επαγγελματική εκπαί
δευση, σ την πρόσβαση σ την απασχόληση, την αμοιβή, 
τους λοιπούς όρους κα ι συνθήκες εργασίας.

Ε ιό ικώ τερα:
— Έ χουν πραγματοποιηθεί σημαντικές νομοθετικές αλλα

γές που στοχεύουν σ την κατάργηση όλω ν τω ν διακρί
σεω ν που συμβάλλουν στη διατήρηση της μειονεκτικής

θέσ ης  της γυναίκας σ τον κόσμο της εργασίας. Ιδ ια ίτερη  
σημασ ία  αποκτά η ψήφιση του Ν. 1414 /84  του Υπουρ
γείου Εργασίας για την «εφαρμογή της αρχής της ισ ό τη 
τας τω ν δύο φ ύλω ν σ τον  τομέα  τω ν εργασιακώ ν σχέ
σεων», γ ια τί για πρώτη φορά σ την ελληνική νομοθεσ ία  
καθ ιερώ νετα ι μ ε  σαφήνεια  η αρχή της ίσης μετα χ ε ίρ ι
σης ανόρώ ν κα ι γυναικών.

— Η Π ολιτεία , εκτός από την αλλαγή τω ν νόμων, θεώ ρησ ε  
απαραίτητο να προχωρήσει σ ε  ουσ ιαστικές παροχές και 
κοινω νικά μ έτρ α  για την προστασία της μητρότητας, του  
παιδιού κα ι της οικογένειας.
Σ τα  μ έτρ α  αυτά  εντά σ σ ετα ι κα ι η ίδρυση Βρεφονηπ ια
κώ ν και Π αιδ ικώ ν Σταθμώ ν, καθώ ς και η λε ιτουργ ία  
Κ ρατικώ ν Παιδικώ ν Σ ταθμώ ν κατά  τους θερ ινούς μήνες  
μ ε  σκοπό να εξυπηρετηθούν μη τέρ ες  που η εργασία  
τους τις  απασχολεί κα ι κατά το δ ιάστημα αυτό.

— Σ τον  τομέα  τω ν Θ ετικώ ν Δ ράσ εω ν στόχος της Π ολι
τε ίας είνα ι να κα ταρ γηθε ί η περιθωριοποίηση της Ελλη- 
νίόας από την  οικονομική ανάπτυξη του τόπου και να 
της δ ο θ ε ί η δυνατότητα  να ερ γα σ τε ί μ ε  ίδ ια  δ ικαιώματα  
και υποχρεώσεις, τόσο στο  δημόσιο, όσο και σ τον ιδ ιω 
τικό τομέα, συμμετέχοντας μ ε  τους άνόρες σε όλα τα  
επίπεδα ιεραρχίας κα ι οργάνωσης της παραγωγής. Προς 
την κατεύθυνση αυτή σκοπεύουν τα προγράμματα  
επαγγελματικού προσανατολισμού και θ ετικώ ν δρά
σεων, που ήδη έχει προω θήσει η Γενική Γοαμματεία  
Ισό τητας σ ε  συνεργασ ία  μ ε  άλλους αρμόδιους φορείς  
(ΟΑΕΔ, ΕΛΚΕΠΑ κ.λπ.)».

Ερώτηση: «Πώς η πολιτεία αυτή τη στιγμή προωθεί 
την ισότητα στο Δημόσιο Τομέα;»

— Βέντη: «Έ χει κ α τα τεθ ε ί για ψήφιση στη Βουλή νο
μοσχέδιο μ ε  το οποίο επ εκτε ίνετα ι ο Ν. 1414 /84  που 
ισχύει ήδη για τον ιδ ιω τικό  τομέα  κα ι θα  αφορά τους ερ 
γαζόμενους στο Δ ημόσ ιο  Τομέα για την «εφαρμογή της 
αρχής της Ισότητας τω ν δύο φύλω ν στον τομέα  τω ν εργα
σ ιακώ ν σχέσεων».

Έ χει κ α τα τεθ ε ί για ψήφιση στη Βουλή ο Δημοσιοϋπαλ
ληλικός Κώδικας, ο οποίος αναμορφώ θηκε μ ε  στόχο την 
εξάλλειψη κά θε μορφής διάκρισης στους εργαζόμενους  
στον Δ ημόσ ιο  Τομέα και την εφαρμογή της ισ ότη τας τω ν  
δύο φύλων.

Το Υπουργείο Κοινω νικώ ν Α σ φ α λ ίσ εω ν σε συνεργασ ία  
μ ε  τη Γενική Γοαμματεία  Ισότητας επεξεργάζονται Σχέδιο  
Νόμου για την εναρμόνιση της συνταξιοόοτικής νομοθε
σίας προς την  αρχή της ισ ότη τας τω ν δύο φύλλων».

Ίσω ς η θεσμοθέτηση της ισότητας τω ν δύο φύλων 
από την Πολιτεία  να είναι ήδη μια πραγματικότητα όμως 
όσο αισιόδοξα κι αν φαίνονται τα πράγματα για μια κοινω 
νία που θα αποτελείτα ι από ισότιμα μέλη, μια κοινωνία 
χωρίς διακρίσεις, η ουσιαστική ισότητα είναι ακόμη μα
κριά. Παραμένει για την Ελληνίδα ένα όραμα. Η ανάγκη ό
μως για την υλοποίησή του είναι επιτακτική σήμερα πε- 
ρ ισσότερο από κάθε άλλη εποχή γιατί η εξέλιξη της ζωής 
είναι τέτο ια  που απαιτεί συμπόρευση των δύο φύλω ν και 
όχι λεονταρισμούς ή βήματα υποχώρησης κάποιας απ' τις 
δυο πλευρές. Μια ελεύθερη κοινωνία, μια κοινωνία αν
θρώπων, απαιτεί να θεω ρούμε και να αντιμετωπίζουμε ό
λες τις καθημερινές πραγματικές μας ανάγκες σαν ανάγκες 
τω ν ανθρώπων και όχι τω ν γυναικών.

Ας θυμηθούμε αυτό που ο μεγάλος Αουί Αραγκόν είπε: 
«Η γυναίκα είνα ι το  μέλλον του άντρα».

«Νοικοκυρά ή ερωμένη» ήταν η εναλλακτική λύση που 
έβλεπε ο Προυντόν για τη γυναίκα του 19ου αιώνα. Για τη 
γυναίκα όμως του 21ου αιώνα τέτοια διλήμματα δεν 
υπάρχουν.
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ΕΥΧΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
__ΓΙΑ ΑΝΑΙΜΑΚΤΟ Π Α Σ Χ Α _



Είναι γνωστό ότι τα τροχαία ατυχή
ματα αποτελούν διεθνώ ς την τρ ίτη αι
τία θανάτου μετά τις  καρδιοπάθειες 
και τον καρκίνο και ότι η χώρα μας 
—δυστυχώς— παρουσιάζει υψηλό δεί
κτη ατυχημάτων.

Β ασ ικο ί παράγοντες πρόκλησης 
τροχαίων ατυχημάτων είναι η κατά
σταση του δρόμου, το  αυτοκίνητο και 
κυρίως ο οδηγός. Πολλοί οδηγοί οδη
γούν επικίνδυνα, δε σέβονται τους κα
νόνες οδικής κυκλοφορίας και η οδική 
συμπεριφορά τους καταλήγει, με μα
θηματική ακρίβεια, σε ατύχημα.

Επειδή το 1/3 τω ν σοβαρών και 
θανατηφόρων ατυχημάτων συμβαί
νουν στο Εθνικό Δίκτυο, οι υπηρεσίες 
Τροχαίας συγκεντρώ νουν και κατευθύ
νουν τις προσπάθειες τους στη συνεχή 
και αποτελεσματική αστυνόμευση του 
Εθνικού Δ ικτύου, με ιδ ια ίτερη ένταση 
κατά τις ημέρες τω ν μαζικών διακινή
σεων τω ν οχημάτων, στις ομαδικές 
εξόδους απ' τις μεγαλουπόλεις προς 
την ύπαιθρο.

Παρά την επιφυλακή όμως των 
υπηρεσιών τροχαίας τα ατυχήματα που 
σημειώνονται τις μέρες αυτές είναι πά
ρα πολλά με αποτέλεσμα πολλές ο ικο
γένειες να βυθίζονται στο πένθος και 
την απελπισία.

Για το  θέμα των τροχαίων ατυχημά
τω ν αλλά και για το τ ι θα πρέπει να 
προσέχουν οι οδηγοί κατά την έξοδο 
και επιστροφή τους, συζητήσαμε με το 
νέο διο ικητή της Τροχαίας Αττικής 
Αστυν. Δ /ντή κ. Γιάννη Καρακώστα.

«Για την αντιμετώπιση του προβλή
ματος —μας λέε ι ο κ. Καρακώστας— 
πρέπει κατ' αρχήν οι οδηγοί να συνει
δητοποιήσουν ότι οι κίνδυνοι πρόκλη
σης ατυχήματος τις  ημέρες του Πάσχα 
είναι αυξημένοι γ ι' αυτό οποιαδήποτε 
αμέλεια στην τήρηση τω ν κανόνων 
οδικής κυκλοφορίας μπορεί να αποβεί 
μοιραία.

Η τροχαία όπως κάθε χρόνο έλαβε 
και φέτος αυξημένα μέτρα και δ ιέθεσ ε 
όλη τη δύναμη για την διευκόλυνση 
των εκδρομέων, όμως θα πρέπει και οι 
οδηγοί να δ ιευκολύνουν τους τροχο
νόμους στο έργο τους και να συμμορ
φώνονται πρόθυμα στα σήματα και 
στις υποδείξεις τους.

Από τα μέτρα αυτά αναφέρουμε τις 
μονοδρομήσεις των εθνικώ ν οδών 
Αθηνώ ν - Κορίνθου και Αθηνώ ν - Λα
μίας, με παράλληλες παραχωρήσεις 
λωρίδων στο αντίθετο  ρεύμα κυκλο
φορίας, τόσο κατά την ομαδική έξοδο,

όσο και κατά την ομαδική είσοδο, κα
θώς και παρεμβάσεις στους οδικούς 
κόμβους, που στοχεύουν στην επιτά
χυνση της κυκλοφοριακής ροής των 
οχημάτων και την αποτροπή των τρο
χαίων ατυχημάτων.

Ακόμη η διατήρηση της κυκλοφο- 
ριακής ευταξίας σε χώρους ομαδικής 
δ ιακ ίνησ ης επ ιβατώ ν (αεροδρόμια , 
σταθμοί) είναι ένα ακόμη μέτρο που 
πάρθηκε για την ομαλή αναχώρηση κι 
επιστροφή τω ν εκδρομέων.

Επιπλέον έχουμε να συστήσουμε 
στους οδηγούς να κινούνται στο δεξιό 
μέρος του δρόμου που παρέχει μεγα
λύτερη ασφάλεια και να ρυθμίζουν την 
ταχύτητά τους και την απόσταση από 
το προπορευόμενο όχημα ανάλογα με 
τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες 
κυκλοφορίας.

Το προσπέρασμα χρειάζετα ι ιδ ια ίτε
ρη προσοχή. Ένα μεγάλο μέρος τω ν 
ατυχημάτων στους εθνικούς μας δρό
μους, όπου δεν υπάρχουν δ ιαχειρ ισ τι
κές γραμμές, οφ είλετα ι στο αντικανο
νικό προσπέρασμα.

Επίσης, η υπέρβαση του ορίου τα 
χύτητας σε συνδυασμό με τον κακό 
δρόμο και μερικές άλλες απρόβλεπτες 
καταστάσεις μπορούν να καταλήξουν

Ο νέος δ ιο ικητής της Τροχαίας Αττικής, 
αστυν. δ ιευθυντής Γιόννης Καρακώ 
στας.

σε ατύχημα.
Ό σ ον  αφορά την κίνηση μέσα στην 

πόλη και ιδ ια ίτερα τη  νύχτα, όπου δεν 
λειτουργούν οι σηματοδότες, οι οδηγοί 
θα πρέπει να δίνουν προτεραιότητα 
στα αυτοκίνητα που έρχονται από δε
ξιά και να μπαίνουν στη διασταύρωση 
με ιδ ια ίτερη προσοχή.

Ακόμα έχω να συστήσω στους οδη
γούς να προσέξουν πριν το ξεκίνημα, 
τη μηχανική κατάσταση του αυτοκινή
του τους και ν ' αποφεύγουν την κατα
νάλωση οινοπνευματωδών ποτών, ό
ταν πρόκειται να ταξιδέψουν. Επίσης, 
να φορούν πάντοτε τις ζώνες ασφα
λείας και τα παιδιά να κάθονται στα πί
σω καθίσματα.

Τέλος, εύχομαι στους οδηγούς να 
περάσουν χαρούμενα και ευτυχισμένα 
τις άγιες ημέρες του Πάσχα με τα αγα
πημένα τους πρόσωπα. Θέλω να τους 
διαβεβαιώσω ότι οι υπάλληλοι της 
Τροχαίας επαγρυπνούν και θα βρί
σκονται δίπλα τους, συμπαραστάτες 
τους σε κάθε πρόβλημα».
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Η σημασία του προσδιορισμού του DNA 
στην επίλυση προβλημάτων 

εργαστηριακής και ιατροδικαστικής*
Του JOHN W. HICKS
(Από το περιοδικό του FBI)

«Οι πρόοδοι στην τβχνολογία του DIMA αντιπροσωπεύουν ίσα»' ένα από τα πιο χαρακτηριστικά
δικαστικά ανοίγματα του αιώνα...)'

Ας δούμε τις παρακάτω περιπτώ
σεις:

α) Η Αστυνομία ερευνώ ντας την 
κτηνώδη δολοφονία μιας νέας γυνα ί
κας συνέλεξε με προσοχή όσες φ υσ ι
κές αποδείξεις βρέθηκαν στον τόπο 
του εγκλήματος και τις προσκόμισε 
στο εγκληματολογικό εργαστήριο. Οι 

εργ ,Ί<ές αναλύσεις εμφανίζουν την 
παρουσία σπέρματος από το οποίο 
προσδιορίζεται η διαμόρφωση του 
DNA. Γίνεται έρευνα στο αρχείο ενός 
ηλεκτρονικού υπολογιστή όπου, με 
σ υγκρ ίσ ε ις  άλλων δ ιαμορφ ώ σ εω ν 
DNA από παρόμοια εγκλήματα, που ε ί
χαν σ ημειω θεί κάποιους μήνες νω ρ ίτε
ρα, προσδιορίζεται κάποιος σαν ύπο
πτος. Έ να δείγμα αίματος του ύπο
πτου εμφανίζει την ίδια διαμόρφωση 
DNA και αποδεικνύει την ενοχή του.

β) Βρέθηκε σε μια αγροτική περιο
χή το  πτώμα ενός παιδιού σε αποσύν
θεση. Από δείγματα μαλλιών και ιστών 
χαρακτηρίστηκε η διαμόρφωση του 
DNA και συγκρίθηκε με DNA γονιών 
που τα παιδιά τους είχαν αναφ ερθεί 
σαν χαμένα.

γ) Ο γιατρός πήρε σπέρμα από ένα 
θύμα βιασμού το  οποίο υποβλήθηκε 
σε ανάλυση και έδωσε την διαμόρφω 
ση του DNA. Έ γιναν έρευνες σ ' ένα 
κεντρικό υπολογιστή και η λύση βρέ
θηκε. Ο βιαεττής αναγνωρίεττηκε σε 
μια γειτονική πολιτεία όπου είχε κατα
δ ικαστεί 3 χρόνια νω ρίτερα για λη
στεία.

Οι πρόσφατες πρόοδοι στην τεχνο
λογία του DNA αναμένεται να εφόδιά 
σουν τους αστυνομικούς με ισχυρά δ ι
καστικά όπλα για την επίλυση τέτο ιου 
είδους δύσκολων υποθέσεων.

Η αναγνώριση του προσώπου ήταν 
πάντα ζήτημα ζωτικής σημασίας για 
την εφαρμογή του νόμου. Για την κά
λυψη αυτής της ανάγκης, η πρωταρχι
κή αποστολή τω ν εγκληματολογικών 
εργαστηρίω ν είναι να αντλήσουν πλη
ροφορίες μέσω της επιστήμης από υλι
κά που βρέθηκαν στον τόπο του εγ
κλήματος, τα οποία θα βοηθήσουν 
εττην αναγνώριση του δράστη ή θα

συνδέσουν τον δράστη με το θύμα ή 
τον τόπο του εγκλήματος.

Τα αποδεικτικό στοιχεία που ανακα
λύπτονται συχνότερα στην έρευνα 
ενός βίαιου εγκλήματος, όπως ανθρω 
ποκτονία ή βιασμός, είναι αίμα, μαλλιά 
και σπέρμα. Σύμφωνα με μια μελέτη 
που έγινε το  1984, οι αστυνομικοί σε 
πολλές δικα ιοδοσ ίες ανακαλύπτουν 
αυτές τις μορφές αποδείξεων πιο συ
χνά από ότι τα δακτυλικά αποτυπώμα
τα. Παρ' όλα αυτά, μέχρι πρόσφατα, οι 
αναλύσεις μπορούσαν να φέρουν σχε
τικά αποτελέσματα με τη χρήση β ιολο
γικών υλικών. Η τεχνολογία του DNA 
προσφέρει τώρα τη δυνατότητα στον 
αναλυτή να αναγνωρίσει ένα συγκε
κριμένο άτομο από μια σταγόνα αίμα
τος ή σπέρματος ή από μια μοναδική 
τρίχα. Εξ αιτίας αυτής της ικανότητας 
για εξατομίκευση, πολύ συχνά αναφέ- 
ρεται σαν «δακτυλικά αποτυπώματα 
του DNA».

Τι είναι το DNA;

To DNA είναι μια οργανική ουσία 
που εμφανίζετα ι αρχικά στον πυρήνα 
τω ν ζωντανών κυττάρων. Π ερ ικλείει 
τα χρωμοσώματα μέσα στον πυρήνα 
και προσδιορίζει το  γενετικό  κώδικα 
που καθορίζει τα ατομικά χαρακτηρι

στικά ενός ανθρώπου. Ο κώδικας 
εκφράζετα ι με τη  σύνθεση τεσσάρω ν 
βασικών στοιχείων, τα οποία ονομά
ζονται νουκλεοτίδ ια  και αντιπροσω
πεύονται με τα γράμματα Α (αδενίνη), 
G (γουανίνη), C (κιτοσύνη) και Τ (θυμί- 
νη). Αυτά τα νουκλεοτίδ ια  είναι συνδε- 
δεμένα σε αλυσσιδω τές αλληλουχίες 
και η διάταξή τους διαφοροποιείται κα
τά τρόπο που να εμφανίζει ένα σχεδόν 
άπειρο αριθμό πιθανών συνθέσεων. 
Υπάρχουν, δηλαδή, περίπου 3 δις νου- 
κλεοτιδ ίω ν σε ολόκληρο τον ανθρώπι
νο γενετικό  κώδικα.

Μ ια από τις τεχνικές που χρησιμο
ποιούν οι επιστήμονες για να χαρακτη
ρίσουν το  DNA, που βρίσκουν στα 
υγρά του σώματος και στα δείγματα 
των ιστών, αναφέρετα ι σαν RFLP.

Χρησιμοποιούνται ε ιδ ικές πρωτεΐνες 
για να διασπάσουν το  DNA το  οποίο 
αναλύεται σε ειδ ικές θέσεις. Α υτές οι 
πρωτεΐνες ονομάζονται περιοριστικό 
ένζυμα και αναγνωρίζουν ειδ ικές μι
κρές αλληλουχίες τω ν τεσσάρω ν έως 
οκτώ νουκλεοτιδ ίω ν, που αναφέρονται 
σαν περ ιορ ιστικές θέσεις. Οι περιορι
στικές θέσ εις  που έχουν μεγαλύτερη 
αξία για τον δικαστικό επιστήμονα ε ί
ναι εκείνες που παρουσιάζουν μεγάλη 
μεταβλητότητα στον ανθρώπινο πλη
θυσμό (πολυμορφικές). Αυτή η διά
σπαση παράγει αποτελέσματα σε τμ ή 
ματα του ΡΝΑΈ Γάφόρω ν μηκών. Γ ι’ 
αυτό υπάρχει και η ονομασία RFLP.

Αυτά τα τμήματα αποχωρίζονται κα
τόπιν σ ' ένα γυαλί που είναι καλυμμέ
νο με ζελέ, με μια διαδικασία που ονο
μάζεται ηλεκτροφόρηση. Με τη χρήση 
άλλων τμημάτω ν του DNA γνωστής 
αλληλουχίας που ονομάζεται Probes ο 
αναλυτής μπορεί να αναγνωρίσει στο 
γυαλί τις θέσεις τω ν τμημάτω ν του 
DNA που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. 
Αυτά τα αποτελέσματα πάνω σε δείγ 
ματα τα ιν ιώ ν μεταφέροντα ι σε φω το
γραφικό φιλμ για να ερμηνευθούν από 
τον αναλυτή.

Αυτή ήταν μια πολύ σύντομη περι
γραφή των εξετάσεω ν για την εξέλιξη 
του DNA και υπάρχουν και άλλες μέ-
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θοδοι που χρησιμοποιούνται για να 
χαρακτηρίζουν το DNA. Επειδή υπάρ
χουν διαφορές στις διαδικασίες των test οι 
επιστήμονες δεν μπορούν να συγκρί
νουν κατευθείαν τα αποτελέσματα των 
test. Για το  λόγο αυτό, ταξινομούνται, 
ερευνώ νται και συγκρίνονται μεταξύ 
τους κριτικά για την εφαρμογή του νό
μου.

Ο ρόλος του FBI

To FBI έχει εγκα ιν ιάσει ένα δυναμι
κό δικαστικό πρόγραμμα έρευνας για 
να αναπτύξει ενδεχομένως αυτή την τεχνο
λογία στα δικά του εργαστήρια. Επίσης 
βρίσκεται σε εξέλιξη ένα φιλόδοξο 
πρόγραμμα εκπαίδευσης για να διδάξει 
τη χρήση αυτής της τεχνολογίας σε ά
τομα τοπικών ή πολιτειακών εγκλημα
το λ ο γ ιώ ν  εργαστηρίων σ ’ ολόκληρες 
τις ΗΠΑ. Η ερευνητική προσπάθεια 
του FBI δεν κατευθύνετα ι μόνο προς 
τις μεθόδους εξέλιξης αλλά και προς 
την επιστημονική ισχύ και αξιοπιστία 
αυτών των μεθόδων, έτσ ι ώστε να 
εξασφαλισθεί ότι οι αποδείξεις, που 
προέρχονται από ανάλυση του DNA, 
μπορούν να ευσταθήσουν νομικά ενώ 
πιον τω ν δικαστηρίων.

Η τεχνολογία του DNA αναμένεται 
να επιδράσει όχι μόνο στη συμπλήρω
ση της τεχνικής τω ν εγκληματολογι- 
κών εργαστηρίων αλλά και στις συγκε
κριμένες μεθόδους με τις  οποίες ερευ- 
νώνται τα εγκλήματα βίας. Ερευνών
τας σήμερα, διάφοροι τρόποι που θα 
καταστήσουν δυνατή την καταχώρηση 
πληροφοριών για το  DNA σ ’ ένα κεν
τρ ικό υπολογιστή μνήμης.

Όπως αναφέρθηκε στις περιπτώ
σεις στην αρχή αυτού του άρθρου, το 
σπέρμα, που βρίσκεται στα θύματα ά
δικων σεξουαλικών επ ιθέσεω ν από ά
γνωστους, μπορεί να αναλυθεί και η 
διαμόρφωση του DNA να συγκριθεί 
με παρόμοιες υποθέσεις που έχουν 
καταχω ρηθεί στον υπολογιστή. Αυτό 
θα μπορούσε να συνδέσει παρόμοια 
εγκλήματα σε μια ή αρκετές δ ικα ιοδο
σίες, που κάτω από δ ιαφορετικές συν
θήκες δεν θα παρουσίαζαν καμμιά 
σχέση μεταξύ τους και γ ι ’ αυτό δ ιευ-' 
κολύνει την παροχή πληροφοριών στις 
έρευνες.

Η νομοθεσ ία  προβλέπει σε ορ ισμέ
νες δικα ιοδοσ ίες να λαμβάνονται δε ίγ 
ματα αίματος από άτομα που έχουν 
καταδικασθεί για σεξουαλικά εγκλήμα
τα σαν προϋπόθεση για την απόλυσή 
τους με όρους. Μ ια τέτο ια  καταχώρη
ση θα μπορέσει να εξασφαλίσει τη 
σχέση που τυχόν θα υπάρξει στο αίμα, 
σπέρμα ή τρ ίχες σε ένα μεταγενέσ τε
ρο έγκλημα που θα ερευνηθεί. Επίσης 
υπάρχει η δυνατότητα για καθιέρωση 
πολιτικών φακέλων που θα περιλαμ

βάνουν διαμορφώσεις DNA πολιτών, 
που δόθηκαν εθελοντικά  και μπορούν 
να χρησ ιμοπ ο ιηθούν επ ιβοηθητικά  
στην αναγνώριση ανθρώπινων υπο
λειμμάτων σε περίπτωση μαζικού δυ
στυχήματος.

To DNA μπορεί επίσης να φανεί 
χρήσιμο στην ιατρική εξέταση για την 
αναγνώριση άγνωστων υπολειμμάτων.
Η διαμόρφωση του DNA ενός νεκρού 
μπορεί να δοθε ί σε σύγκριση με το 
DNA γονιών ή παιδιών αγνοούμενων 
προσώπων για να επ ιτευχθεί η ανα
γνώριση μέσω της εξέτασης της συγ
γένειας.

Κάθε μία από τις παραπάνω ιδέες, 
καθώς και άλλες που μπορεί να εμφα- 
ν ισθούν για την χρήση της τεχνολο
γίας του DNA στα προβλήματα της 
εφαρμογής του νόμου, χρειάζονται την 
κατανόηση, το ενδιαφέρον και τη συμ
παράσταση της κοινωνίας.

Σκέψεις

Ενώ η τεχνολογία του DNA προάγει 
μια νέα δυναμική για την εφαρμογή 
του νόμου, δεν υπάρχει λόγος να πα- 
ραγκωνισθούν οι μέθοδοι που ακο
λούθησαν έως τώρα τα εγκληματολο- 
γικά εργαστήρια. Δεν είναι όλα τα βιο
λογικά δείγματα κατάλληλα για να 
υποβληθούν σε εξέταση DNA και 
υπάρχει περίπτωση τα τεσ τ που τυχόν 
να γίνουν, να μην οδηγήσουν σε βέ
βαιο συμπέρασμα. Σ ’ αυτές τις περι
πτώσεις, τα κλασσικά τεσ τ θα είναι 
απαραίτητα για να συλλέξουν όλες τις 
π ιθανές αποδεικτικές πληροφορίες από 
τα στοιχεία του εγκλήματος. Επειδή ε ί
ναι περιορισμένες οι πηγές για την 
εξέταση του DNA, οι γνω στές ως τώ 
ρα εξετάσεις μπορεί να φανούν χρήσι
μες για να συγκεντρώ σουν τα δείγμα
τα τω ν αποδείξεων ή να συλλέξουν τα 
υλικά που είνα ι απαραίτητα για ένα 
επιτυχημένο αποτέλεσμα του DNA. Θα 
παραμείνει πάντοτε η ανάγκη για ανα
γνώριση, απομόνωση, διατήρηση και 
ανάλυση ενός ευρέος φάσματος απο
δείξεων, όπως είναι σημάδια όπλων, ί- 
νες υφασμάτων, μπογιά και γυαλί, κα
θώς και βιολογικά δείγματα που απο
τελούν συμπληρωματικές πληροφορίες 
για την αναπαράσταση του εγκλήμα
τος. Θα πρέπει, δηλαδή, να δίνετα ι η 
απαραίτητη προσοχή σ ’ όλα τα είδη 
αποδείξεων και να μην παραβλέπονται 
με την ελπίδα ενός βέβαιου αποτελέ
σματος από την εξέταση του DNA. 
Προτείνεται, λοιπόν, να λαμβάνεται 
υπ’ όψιν το  τοπικό εγκληματολογικό 
εργαστήριο και να εξακολουθεί να 
ασχολείτα ι με την διαδικασία της εκτ ί
μησης τω ν αποδείξεων κατά την διάρ
κεια της έρευνας. Α υτο ί οι ε ιδ ικο ί μπο
ρούν να εξασφαλίσουν την ορθή ανά

λυση των υπόλοιπων αποδεικτικών μέ
σων και την παροχή τω ν υλικών για 
την εξέταση του DNA.

Εξ α ιτίας της πολυπλοκότητας της 
τεχνολογίας του DNA και της φύσης 
της διαδικασίας εξέτασης, θα πρέπει 
το τεχνικό προσωπικό να είναι ε ιδ ικευ 
μένο στην εξέταση του DNA. Το κό
στος για την εξέταση του DNA περι
λαμβάνει ε ιδ ικό  εργαστηριακό εξοπλι
σμό καθώς και ειδ ικούς χώρους για 
την εφαρμογή του. τεστ. Επίσης θα 
χρειασθούν χημικά αντιδραστήρια.

Πλεονεκτήματα

Προβλέπεται ότι τα έξοδα από την 
εφαρμογή της εξέτασης του DNA θα 
αντισταθμ ιστούν ουσιαστικά από τη 
μείωση της απασχόλησης τω ν αστυνο
μικών για την συλλογή αποδείξεων 
ικανών να στηρίξουν ποινική δίωξη. 
Ό τα ν  αυτή η τεχνολογία θα ολοκλη
ρωθεί, θα υπάρχει η δυνατότητα να 
ανακαλύπτονται νωρίτερα οι δράστες 
των εγκλημάτων και να αναγνωρίζον
ται οι ύποπτοι παρακολουθήσεων, έτσι 
ώστε οι έρευνες να γίνονται αποτελε
σματικότερες. Ό σ ο  περισσότερο θα 
εξοικειώ νετα ι το  σύστημα ποινικής δι
καιοσύνης με την δυναμική της τεχνο
λογίας του DNA, προβλέπεται ότι θα 
υπάρξει εξοικονόμηση της απασχόλη
σης των δικαστηρίω ν με συντομότε
ρες δίκες ή ακόμη και ολοκληρωτική 
αποτροπή τω ν δικών, μέσα σ ’ ένα αυ
ξανόμενο σήμερα αριθμό αγωγών.

Επίλογος

Οι πρόοδοι στην τεχνολογία  του 
DNA αντιπροσωπεύουν ίσως ένα από 
τα πιο σημαντικά δικαστικά ανοίγματα 
του αιώνα, με τη δυνατότητα να ανα
γνωρίζετα ι ένας βιαστής ή δολοφόνος 
με βάση τα ίχνη βιολογικών αποδεί
ξεων, που βρέθηκαν στο χώρο το,υ εγ 
κλήματος.

Η επιτυχία του να γίνει η διαμόρ
φωση του DNA ένα μέρος από τις τ ε 
χνικές τω ν εγκληματολογικών εργα
στηρίων, είναι πια μια πραγματικότητα. 
Η υποχρέωση στην καθημερινή χρήση 
της τεχνολογίας του DNA από την 
Αστυνομία σε όλα τα επίπεδα, θα έχει 
σαν αποτέλεσμα την πιο αποδοτική και 
αποτελεσματική εφαρμογή του νόμου.

Το άρθρο αποτελεί 
ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά 

του: DIMA Profiling:
A tool for Law Enforcement 

By John W. Hicks 
από το περιοδικό FBI 

Law Enforcement Bulletin 
Αύγουστος 1988
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ΕΥΡΩΠΑΊ ΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΥ
του υπαστυνόμου Β' Δημήτρη Κάσσιου

Η κυκλοφορία με τα πόδια αποτελεί 
καθημερινή εμπειρία του κάθε πολίτη 
και απασχολεί τις  στατισ τικές τω ν με
γαλύτερω ν οργανισμών μελέτης. Στην 
πραγματικότητα αυτός ο τρόπος μετα
κίνησης αντιπροσωπεύει σημαντικό 
ποσοστό της κυκλοφοριακής κίνησης 
τω ν αστικών περιοχών.

Μ ελέτη που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 
1986, με θέμα τις οδικές μεταφορές, 
αποδεικνύει ότι στις αστικές περιοχές, 
οι μετακινήσεις με τα πόδια αντιπρο
σωπεύουν ποσοστό 25 έως 45%  της 
συνολικής κυκλοφοριακής κίνησης. Το 
ποσοστό αυτό αυξάνεται σημαντικά 
για ορ ισμένες κοινωνικές ομάδες. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό τω ν πεζών απο- 
τελε ίτα ι από άτομα που ανήκουν σε 
κοινωνικές τάξεις με οικονομικά προ
βλήματα, από παιδιά, από νέους και 
ηλικιωμένους και από γυναίκες.

Σύμφωνα με έρευνες που έγιναν 
στη Μ εγάλη Βρετανία το 1983, σε 
οδικά ατυχήματα με θύματα πεζούς, το 
ποσοστό τω ν νεκρών, όσον αφορά 
τους πεζούς, ήταν 32%  έναντι 22%  
που ήταν το  ποσοστό για τους επο
χούμενους. Σε περιπτώσεις όπου οι 
προκαλούμενες ζημιές απαιτούν ε ισ 
αγωγή τω ν τραυματιώ ν σε νοσοκο
μείο, η περίοδος νοσηλείας, κατά μέσο 
όρο, είναι μεγαλύτερη για τους πεζούς.

Δημιουργείται συχνά η α ίσθηση ότι 
οι χώροι που προορίζονται για τους 
πεζούς είναι χώροι που προέκυψαν τυ 

χαία επιβιώνοντας από την οικοδόμη
ση και την ικανοποίηση των αναγκών 
που δημιούργησε η κυκλοφορία του 
αυτοκινήτου. Νησίδες προστασίας της 
κυκλοφορίας τω ν πεζών, καταλήγουν 
συχνά να αποτελούν πραγματικά γκέτο 
των πεζών ή να θυσ ιάζοντα ι για τις 
ανάγκες της κυκλοφορίας τω ν αυτοκι
νήτων. Τα πεζοδρόμια καταλαμβάνον
ται από σταθμευμένα αυτοκίνητα, ενώ 
η συντήρησή τους και ο σεβασμός της 
λειτουργίας τους ως τόπου κυκλοφο
ρίας τω ν πεζών παραμελούνται τόσο 
από τους ιδ ιώ τες όσο και από τις αρ
χές.

Στην α ιτιολογική έκθεση για την 
προστασία του πεζού, εξ ονόματος της 
Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας 
Υγείας και Προστασίας των Κατανα
λωτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(εισηγητής ο κ. CARLO ALBERTO 
GRAZIANI), υποδεικνύονται μεταξύ 
άλλων και οι εξής «παρεμβάσεις υπέρ 
των πεζών»:

«Τα ειδ ικά μέτρα που μπορούν να 
ληφθούν βραχυπρόθεσμα και τα οποία 
επιβάλλονται προκειμένου να εξασφα
λ ισ τεί η ευχέρεια  μετακίνησης και η 
μεγαλύτερη ασφάλεια τω ν πεζών στα 
μεγάλα αστικά κέντρα, συνίστανται κυ
ρίως στην υλοποίηση έργων υποδομής 
μόνο για πεζούς, όπως υπόγειες διαβά
σεις και γέφυρες διάβασης πεζών ή 
ποδηλατοδρόμοι και στη βελτίω ση και 
αύξηση τω ν στο ιχείω ν πολεοδομικού

Οι τροχονόμοι δ ιευκολύνουν την κυκλοφο
ρ ία  τω ν πεζών και ιδ ια ίτερα  τω ν μικρών  
μαθητών.

διακόσμου.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται όλα 

τα στοιχεία οδικής σήμανσης, ε ίτε  ε ί
ναι υποχρεωτικού (διαβάσεις πεζών, 
φανάρια, προστατευτικά κιγκλιδώματα, 
κ.λπ.), ε ίτε  πληροφοριακού χαρακτήρα 
(σήμανση χώρων ή περιπάτων που πα
ρουσιάζουν ιδ ια ίτερο ενδ ιαφέρον για 
τους πεζούς κ.λπ.), καθώς και τα μέτρα 
βελτίωσης του οδικού δικτύου, όπως 
κάλυψη τω ν πεζοδρομίων με αντιολ ι
σθητικό  επίστρωμα (που θα συνο
δεύονται, προφανώς, από μέτρα για 
την απομάκρυνση τω ν αυτοκινήτω ν 
από τα πεζοδρόμια), άρση των εμπο
δίων οικοδομικού χαρακτήρα και δη
μιουργία διαχωριστικών νησίδων με
ταξύ των χώρων που προορίζονται για 
τους πεζούς και τω ν χώρων που προο
ρίζονται για αυτοκίνητα.

Ιδια ίτερη προσοχή θα πρέπει να δο
θε ί στο θέμα της εξάλειψης τω ν εμπο
δίων «οικοδομικού χαρακτήρα», το 
οποίο ελάχιστα λαμβάνεται υπόψη σε 
πολλές ακόμα ευρωπαϊκές χώρες.

Αρχικά, με τον όρο αυτό χαρακτηρί
στηκαν τα οικοδομικού (ή άλλου τύ 
που) εμπόδια που μειώνουν ή δεν επι
τρέπουν τη δυνατότητα μετακίνησης 
τω ν ατόμων με σωματική αναπηρία. 
Στην πραγματικότητα, στις αστικές πε-
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ριοχές μεγάλο τμήμα του πληθυσμού 
—και όχι μόνο τα άτομα με αναπηρίες 
που δεν τους επιτρέπουν να μετακινη
θούν χωρίς βοήθεια— αντιμετωπίζει 
καθημερινό πρόβλημα μετακίνησης το 
οποίο οφ είλετα ι στην έλλειψη κατάλ
ληλης υποδομής. Τα δημόσια μεταφ ο
ρικό μέσα, καθώς και τα περισσότερα 
κτίρια, πεζοδρόμια και διαβάσεις δεν 
δ ιαθέτουν τα στοιχεία εκείνα που θα 
τα κάνουν εύχρηστα και βατά (πολύ 
υψηλά σκαλοπάτια, ακατάλληλη επί
στρω ση, σ τα θμ ευ μ ένα  αυτοκ ίνητα  
κ.λπ.).

Φυσικά η υλοποίηση του στόχου 
αυτού καθώς και τω ν γενικότερω ν μέ
τρω ν υπέρ των πεζών, εξαρτάται απ' 
τη δημιουργία χώρων στάθμευσης για 
τα αυτοκίνητα. Η άναρχη στάθμευση 
επηρεάζει αρνητικά τις συνθήκες δ ια
β ίω σης σ την πόλη, ε ισ βάλλοντας 
εττους χώρους που προορίζονται για 
τους πεζούς.

Τα προβλήματα που σχετίζονται με 
την προεττασία του πεζού, απαιτούν, 
από τη φύση τους, πλατιά κινητοποίη
ση για θέματα αγωγής και πληροφόρη
σης. Ό σ ον  αφορά τη συνειδητοποίη- 
ση του κινδύνου που συνεπάγεται η 
χρησιμοποίηση του δρόμου σήμερα, 
σημαντικό ρόλο παίζει η διοργάνωση 
εκστρατειώ ν σχετικά με την ορθή και 
ενδεδειγμένη συμπεριφορά καθώς και 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα που θα 
απευθύνονται σε πεζούς και σε οδη

0  θεσμός του «σχολικού τροχονόμου» ή 
του «μαθητή τροχονόμου» συμβάλλει ου
σιαστικά στην προστασία του μαθητή απ' 
τα τροχοφόρα.

γούς. Από μελέτη του βρετανικού 
Υπουργείου Συγκοινωνιών προκύπτει 
ότι το  69%  τω ν οδικών ατυχημάτων 
με θύματα πεζούς, οφ είλετα ι εττη συμ
περιφορά τω ν πεζών, που υπαγορεύε
ται, κατά μεγάλο βαθμό, από το α ίσ θη
μα ανασφάλειας και άγχους που τους 
κατέχει δικαιολογημένα, όταν διασχί
ζουν το δρόμο.

Ιδια ίτερη σημασία θα πρέπει επίσης 
να δοθε ί στην εκπαίδευση και αγωγή 
των παιδιών σε θέματα οδικής ασφά
λειας. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να 
προωθηθούν τρόποι πρακτικής άσκη
σης που θα συμβάλλουν στην αλλαγή 
της οδικής συμπεριφοράς».

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΕΖΟΥΣ

Κατά καιρούς, το Υπουργείο Μ ετα 
φορών και Επικοινωνιών, η Δ/νση 
Τροχαίας του Υπουργείου Δημόσιας 
Τάξης, η ΕΛΠΑ, η Τροχαία Αθηνώ ν και 
περ ιφερειακές υπηρεσίες τροχαίας, έ 
χουν τυπώσει και δ ιανείμει φυλλάδια 
με οδηγίες και συμβουλές για τους πε
ζούς που αν τις γνωρίζουν και τις τη 
ρούν, αποκτούν κυκλοφοριακή αγωγή 
και συμβάλλουν οι ίδ ιοι στην αποφυγή 
των τροχαίων ατυχημάτων.

Ερμηνεύοντας τις διατάξεις του άρ
θρου 38 του Κ.Ο.Κ. «Κανόνες κυκλο
φορίας πεζών» μπορούμε να συνοψ ί
σουμε τις παρακάτω οδηγίες για τους 
πεζούς:
•  Χρησιμοποιείτε τα πεζοδρόμια.
•  Αν είναι αδύνατη η χρησιμοποίηση 

τω ν πεζοδρομίων και χρησιμοποιεί
τε το οδόστρωμα, βαδίζετε αντίθετα

προς την κατεύθυνσή της κυκλοφο
ρίας και όσο το δυνατόν πλησιέστε- 
ρα προς το  πεζοδρόμιο.

•  Χρησιμοποιείτε τις διαβάσεις πεζών.
•  Αν υπάρχουν φ ω τεινο ί σηματοδό

τες, να συμμορφώ νεστε με τα σή
ματά τους.

•  Αν δεν υπάρχουν διαβάσεις ή φω 
τε ινο ί σηματοδότες, να διασχίζετε 
το οδόστρωμα κάθετα, σύντομα και 
αφού βεβα ιω θείτε ότι δε θα κινδυ
νέψ ετε απ' τα οχήματα που πλησιά
ζουν.

•  Ό τα ν  βαδίζετε στο πεζοδρόμιο μη 
σχηματίζετε μικροομάδες γ ια τί υπο
χρεώ νετε τους άλλους πεζούς να 
κατεβούν στο οδόστρωμα.

•  Να περνάτε από το  πίσω μέρος στα- 
θμευμένω ν φορτηγών και λεω φο
ρείων γιατί σε αντίθετη  περίπτωση 
κινδυνεύετε να παρασυρθείτε απ' 
τα αυτοκίνητα που κινούνται στο 
δρόμο και δε θα μπορέσετε να τα 
δείτε.

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΔΗΓΩΝ

Αλλά και οι οδηγοί έχουν πολλές 
υποχρεώσεις έναντι τω ν πεζών και η 
συμπεριφορά τους πρέπει να είναι αυ
τή που, θα αποτρέψει την παράσυρση 
τω ν πεζών (άρθρο 39 Κ.Ο.Κ.):
•  Να σταματούν πριν τη διάβαση όταν 

απαγορεύεται σε αυτούς, με σήμα, 
να προχωρήσουν. Ό τα ν  επιτραπεί 
να προχωρήσουν δεν πρέπει να δια
κόπτουν ή να παρεμποδίζουν τη δ ιέ 
λευση των πεζών.

•  Ό τα ν  σε διάβαση πεζών η κυκλο-
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φορία τω ν οχημάτων δε ρυθμίζετα ι 
με φω τεινή σηματοδότηση, υττο- 
χρεούνται να πλησιάζουν εττη διάβα
ση με τέτο ια  ταχύτητα ώ στε να μην 
εκθέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς 
και εν ανάγκη να διακόπτουν την 
πορεία του οχήματος.

•  Οι οδηγοί που πρόκειται να σ τρ ί
ψουν σε άλλη οδό όπου κινούνται 
πεζοί κάθετα σ ' αυτή, υποχρεούνται 
να τους παραχωρούν προτεραιότη
τα.

TQ ΠΑΙΔΙ ΣΑΝ ΠΕΖΟΣ 

3 .5 .1978 :
Η Ι.Γ., δύο χρονών, βάδιζε στο πε

ζοδρόμιο της λεωφόρου Αμφιθέας. 
Την κρατούσε από το  χέρι η γιαγιά της 
όταν, ξαφνικά, έπεσε πάνω τους I X. 
αυτοκίνητο που οδηγούσε 32χρονος ο 
οποίος είχε πάρει το δίπλωμα πριν 1 5 
μέρες! 0  θάνατος ήταν ακαριαίος για 
την άτυχη μικρούλα.

24 .1 .198 3 :
Ο τετράχρονος Λ.Β. έσκυψε κάτω 

από τους πίσω τροχούς του μικρού 
φορτηγού, σε δρόμο της Καλλιθέας, 
για να πιάσει το  αυτοκινητάκι που του 
γλίστρησε απ' τα χέρια. Εκείνη ακρι
βώς τη στιγμή το φορτηγό ξεκίνησε. 0  
43χρονος οδηγός του, έν ιω σε ότι οι 
πίσω τροχοί βρήκαν σε κάποιο εμπό
διο. Σταμάτησε και κατέβηκε να δει τι 
συμβαίνει. Το κεφαλάκι του μικρού ε ί
χε μεταμορφω θεί σε μια άμορφη μά
ζα.

7 .5 .1986 :
Τραγικό δυεττύχημα έγινε στον Κο

ρυδαλλό με θύμα δωδεκάχρονο αγο- 
ράκι που βρισκόταν αμέριμνο πάνω 
στο πεζοδρόμιο και περίμενε να βρει 
ελεύθερο  το δρόμο για να το  διασχί
σει. Ό σ η  όμως προσοχή και αν έδειξε 
στις κινήσεις του, δε γλύτω σε το θά
νατο. Ενα τρελό Ι.Χ. εκσφενδονίστηκε 
απ ’ την άσφαλτο πάνω στο πεζοδρό
μιο και θέρ ισ ε το μικρό μαθητή. 0  
οδηγός του δεν είχε δίπλωμα...

Οι καθημερινές μετακινήσεις των 
παιδιών για τη μετάβασή τους στο 
σχολείο, γίνονται κυρίως με τα πόδια 
και κάνουν την ομάδα αυτή την πιο 
εκτεθε ιμένη  από όλες, στους κινδύ
νους που περικλείει η χρησιμοποίηση 
τω ν δρόμων. Έ τσ ι ο δρόμος που μέ
χρι το Β" Παγκόσμιο Πόλεμο αποτέλε- 
σε τον παραδοσιακό και προνομιακό 
χώρο παιχνιδιού και αυτόνομης δρά
σης τω ν παιδιών, έχει σήμερα μετα
βληθεί γ ι' αυτά σε «λαιμητόμο».

Σύμφωνα με μελέτη του βρετανικού 
Υπουργείου Μ εταφορών, στα ατυχή
ματα με θύματα πεζούς, το υψηλότερο 
ποσοστό αποτελούν παιδιά ηλικίας 5 
μέχρι 14 χρόνων και τοποσοστό αυτό

είναι υπερδιπλάσιο του ποσοστού που 
αυτή η ηλικία αντιπροσωπεύει στο σύ
νολο του πληθυσμού.

Είναι εξακριβωμένο πως το  παιδί έ 
χει μειω μένο πεδίο όρασης σε σχέση 
με τους μεγάλους. Επομένως δεν έχει 
τη σωστή αντίληψη για τον κίνδυνο 
που πλησιάζει στο δρόμο. Ακόμα, δεν 
είναι σε θέση να αντιληφ θεί από ποιο 
σημείο του ορίζοντα έρχεται ο θόρυ
βος που δημιουργεί ένα αυτοκίνητο 
και να συμπεράνει την κατεύθυνσή 
του.

Το ύψος τω ν ματιών ενός μεγάλου 
βρίσκεται περίπου εττα 160 εκατοεπα. 
Έ τσι, όταν επ ιθυμεί να διασχίσει το 
οδόστρωμα, μπορεί να παρατηρήσει 
την κίνηση των αυτοκινήτω ν πάνω απ' 
τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Α ντ ίθ ε 
τα, το ύψος τω ν ματιών του παιδιού 
είναι πολλές φορές ίσο με το  ύψος 
που βρίσκονται τα φανάρια τω ν στα- 
θμευμένω ν αυτοκινήτω ν. Η ορατότητα 
επομένως του μικρού πεζού είνα ι πε
ριορισμένη.

Οι μελετητές της οδικής συμπερι
φοράς τω ν παιδιών, έχοντας υπόψη τα 
δεδομένα που προαναφέραμε, καταλή
γουν στα εξής συμπεράσματα:

Τα παιδιά κάτω τω ν 7 —8 χρόνων 
πρέπει να βρίσκονται συνέχεια υπό 
την επιτήρηση των μεγάλων γιατί είναι 
ανώριμα και ακολουθούν το  παράδειγ
μα της παρέας τους, χωρίς ιδ ια ίτερη 
σκέψη.

Τα παιδιά 9 μέχρι 12 χρόνων μπο
ρούν να διασχίσουν μόνα τους ένα 
δρόμο μόνο εάν υπάρχουν ομαλές κυ- 
κλοφοριακές συνθήκες.

Απ’ την ηλικία τω ν 12 χρόνων και 
μετά μπορούν να συμπεριφερθούν 
σωστά με συνείδηση πεζού.

Σε πολλές χώρες του εξωτερικού έ 
χει καθ ιερω θεί ο θεσμός του σχολικού 
τροχονόμου για την αποτελεσματική 
προστασία τω ν μαθητών ενώ ο εφ ο
διασμός τους με φω σφορίζοντα σήμα
τα (τελαμώνες) τους καθιστούν ευδ ιά 
κριτους από τους οδηγούς, ιδ ια ίτερα 
τις νυχτερ ινές ώρες.

Οι κίνδυνοι στο δρόμο για τους μι
κρούς πεζούς - μαθητές είναι πάρα 
πολλοί και γ ι' αυτό θα πρέπει να γνω
ρίζουν βασικούς κανόνες οδικής συμ
περιφοράς απ' αυτή τη μικρή ηλικία.

Η Δ ιεύθυνση Τροχαίας του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης, στα πλαίσια της 
πολυδιάστατης εκστρατείας που έχει 
αναλάβει για τη μείωση τω ν τροχαίων 
ατυχημάτων, συνέταξε μερ ικές συμ
βουλές για το μικρό πεζό - μαθητή.

Οι συμβουλές - παραινέσεις της 
Δ/νσης Τροχαίας για το  μ4κρό μαθητή 
είναι:

1. Γρήγορο ξεκίνημα κά θε πρωί για 
να μη τρέχεις κα ι να μπορείς έ τσ ι

να σκέπ τεσα ι τους κινδύνους από 
τα τροχοφόρα που παντού παρα
μονεύουν.

2. Οπου υπάρχουν φ ω τε ινο ί σημα
τοδότες να περνάς πάντοτε μ ε  το  
πράσινο σήμα τω ν πεζών.

3. Μ η περνάς μ ε  κόκκινο σήμα πε
ζών ακόμα και ό ταν δ εν  υπάρχουν 
αυτοκίνητα  στο δρόμο ή τα β λ έ 
πεις να είνα ι μακρυά σου.

4. Ν α περνάς πάντοτε μέσ α  από τις 
διαβάσεις πεζών και αφού βεβα ιω 
θε ίς  ό τ ι δεν  δ ιατρέχεις  κίνδυνο.

5. Μ η δ ιασχίζεις το δρόμο έξω από 
τις δ ιαβάσεις κα ι ποτέ τρέχοντος.

6. Οπου δεν  υπάρχουν διαβάσεις  
πεζών και ε ίσ α ι υποχρεωμένος να 
διασχίσεις το δρόμο κάθετα, πρέ
πει να προσέχεις πάρα πολύ. Ν α  
κο ιτάς αρ ιστερά  και δεξιά στο δρό
μο  και αφού βεβα ιω θείς  ό τ ι μπο
ρ ε ίς  να περάσεις ακίνδυνα, τό τε  
μόνο να περνάς.

7. Ο ταν δ ιασχίζεις κά θετα  μονόδρο
μο να κο ιτάς μόνο προς το μέρος  
από το οποίο έρχοντα ι τα αυτοκ ί
νητα.

8. Μ η δ ιασχίζεις τη διασταύρω ση  
διαγώνια. Είναι πολύ επικίνδυνο.

9. Να βαδ ίζεις  πάντοτε στο πεζοδρό
μ ιο  κα ι μάλ ισ τα  στο  εσω τερ ικό, 
δηλαδή προς την πλευρά τω ν σπί
τι ών.

10. Εάν βαδ ίζεις σ την άκρη του πεζο
δρομίου προς την πλευρά του 
δρόμου δ ιατρέχεις  κίνδυνο.

11. Ό τα ν  δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, να 
βαδ ίζεις  σ την άκρη του δρόμου  
και μάλ ισ τα  α ν τ ίθ ετα  προς τα αυ
τοκίνητα, για να μπορείς να τα 
βλέπ εις κα ι να αντιδράσεις σε εν 
δεχόμενη απροσεξία του οδηγού.

12. Ό τα ν  είσ α ι υποχρεωμένος να β α 
δ ίζεις προς την ίδ ια  κατεύθυνση  
μ ε  τα αυτοκίνητα  πρέπει να προ
σέχεις περισσότερο. Ν α γυρίζεις 
το κεφ άλι σου πίσω κα ι να παρα
κολουθείς  την κίνηση τω ν αυτοκ ι
νήτων.

13. Ό τα ν  κ α τ ’ ανάγκη β ρ εθ ε ίς  στη μ έ 
ση του δρόμου και βλέπ εις ένα  
αυτοκίνητο να έρχετα ι τρέχοντος  
προς το μέρος σου, καλύτερα  είνα ι 
να σ τα θε ίς  εκ ε ί που βρίσκεσαι, έ 
τσ ι θα  δ ιευκολύνεις  τον οδηγό να 
περάσει δεξιά ή αρ ιστερά  σου και 
να αποφύγει το ατύχημα. Εάν γυ
ρ ίσ ε ις  προς τα πίσω ή τρέξεις προς 
τα εμπρός μπ ορεί η ενέργειά  σου 
αυτή να συμπέσει μ ε  τη σκέψη 
του οδηγού, ο οποίος αποφάσισε 
πως θα  σ ε  προσπεράσει κα ι να έ 
χ ε ις  ατύχημα.

14. Μ η περνάς ποτέ μπροστά από 
σταματημένο φορτηγό, λεω φ ορείο  
ή τρόλλεύ, γ ια τί δεν  βλέπ εις τα άλ-
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λα  αυτοκ ίνητα  που κινούντα ι στο  
δρόμο.

15. Ν ε  περνάς πάντοτε από το πίσω  
μέρος του σ ταθμευμένου  φ ορτη
γού, λεω φ ορείου  ή τρόλλεύ.

16. Μ η  τρέξεις να ανέβεις  στο  λεω φ ο 
ρ ε ίο  ή στο τρόλλεύ, ό ταν  αυτό έ 
χ ε ι ξεκινήσει. Κ ινδυνεύεις  να πέ
σεις  κάτω  ή να τραυματισ θείς  από 
το κλείσ ιμο  της πόρτας.

17. Το βράδυ μ ε  το σκοτάδι κα ι το χ ε ι
μώ να μ ε  την ομίχλη πρέπει να 
προσέχεις περισσότερο, γ ια τί δεν  
σε βλέπ ει ο οδηγός. Καλό είνα ι να 
κολλήσεις σ την τσάντα  σου μ ια  
αντανακλαστική τα ιν ία  για να σε  
διακρ ίνει ο οδηγός όταν είσ α ι 
αναγκασμένος να βαδ ίζε ις  στο  
δρόμο.

18. Ν α μη παίζεις ποτέ στο  δρόμο. Το 
παιχνίδι απορροφά την προσοχή 
σου και δ εν  ε ίσ α ι σ ε θέσ η  να σ κέ 
πτεσαι τον κίνδυνο που διατρέχεις  
από τα αυτοκίνητα.

19. Ό τα ν  παίζεις σ την παιδική χαρά ή 
σε κάποιο οικόπεδο και σου φ ύγει 
η μπάλα στο δρόμο, μη τρέξεις να 
την πάρεις, πριν β εβα ιω θείς  ότι 
μπορείς να την πάρεις χω ρίς να 
κινδυνεύεις.

20. Σ τα  δ ιαλείμματα  κα ι ό ταν  σχολάς 
μη βγα ίνεις  από το προαύλιο του 
σχολείου απότομα και τρέχοντος  
στο δρόμο. Κ ινδυνεύεις  από τα 
αυτοκίνητα.

21. Π ρ ιν βγε ις  από το προαύλιο του 
σχολείου και κα τέβεις  στο δρόμο  
κο ίταξε αρ ιστερά  και δεξιά σου. 
Έ τσ ι δ εν  κ ινδυνεύεις  ποτέ από 
τους απρόσεκτους οδηγούς.

22. Να συμμορφώ νεσαι πάντοτε μ ε  τα 
σήματα του τροχονόμου και όταν  
ακόμη στη διασταύρω ση υπάρ
χουν φ ω τε ινο ί σηματοδότες και 
δείχνουν πράσινο σήμα για τους  
πεζούς. Σ τη ν  περ ίπτω ση α υτή  
υπεύθυνος για τη ρ ύθμ ισ η  της κυ
κλοφορίας ε ίνα ι ο τροχονόμος.

23. Για να μ ά θ ε ις  να κυκλοφορείς σω 
στά κα ι να μη δ ιατρέχεις  κίνδυνο, 
ε ίτ ε  τώρα σαν πεζός ε ίτ ε  αργότε
ρα  σαν οδηγός πρέπει να γνωρί
ζεις τα σήματα της Τροχαίας.
Η μάθησή τους είνα ι εύκολη, ευ 
χάρ ιστη κα ι διασκεδαστική.

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Για την οδική ασφάλεια τω ν μαθη
τώ ν και την ασφαλή κυκλοφορία των 
πεζών γενικότερα, συναρμόδια είναι 
τα υπουργεία Μ εταφορώ ν και Επικοι
νωνιών, Περιβάλλοντος Χωροταξίας 
και Δημόσιων Έργων, Δημόσιας Τάξης 
καθώς οι Δήμοι και οι Κοινότητες.

Οι υπηρεσίες των ανωτέρω υπουρ

γείω ν και τω ν τοπικών αυτοδ ιο ική
σεων καθώς επίσης διάφοροι οργανι
σμοί, η ΕΛΠΑ, συγκοινωνιολόγοι και 
άλλοι αρμόδιοι φορείς, με τη δική τους 
δραστηριότητα και τις προτάσεις τους, 
συμβάλλουν ουσιαστικά στη διαφώ τι
ση και κατ' επέκταση, εττην προεττασία · 
τω ν πεζών.

Στα πλαίσια αυτά, το  Υπουργείο 
Μ εταφορώ ν και Επικοινωνιών έχει 
εκπονήσει «Θέματα κυκλοφοριακής 
αγωγής για παιδιά» (συντάκτης η κ. 
Πηνελόπη Ζερμπίνου) που αποτελείται 
από τις εξής ενότητες: Τα οχήματα, -οι 
φ ω τεινο ί σηματοδότες, η σήμανση, τα 
σήματα των τροχονόμων, πώς περπα
τάμε στο δρόμο, πώς διασχίζουμε το 
δρόμο, βάδισμα τη νύχτα, στο λεω φο
ρείο, στο επιβατικό αυτοκίνητο, με πο
δήλατο, παιχνίδια στο δρόμο, παιδιά 
και ζώα crro δρόμο, καιρός - πεζοί και 
τροχοφόρα, η ευγένεια  στο δρόμο.

Αναδημοσιεύουμε το  τελευτα ίο  κε
φάλαιο «Η ευγένεια  στο δρόμο» που 
έχει ιδ ια ίτερη σημασία επειδή απευθύ
νετα ι μεν εττα παιδιά αλλά αγγίζει και 
τη συμπεριφορά των μεγάλων που 
πολλές φορές δημιουργούν άθελα ορι
σμένα κυκλοφοριακά προβλήματα.

«Ας θυμόμαστε πάντα ότι ο δρόμος 
και τα πεζοδρόμια δεν είνα ι μόνο για 
μας. Για το λόγο αυτό, όταν είμαστε 
πεζοί, περπατάμε μόνο στο πεζοδρό
μιο αλλά χωρίς να ενοχλούμε με 
οποιονδήποτε τρόπο τους άλλους πε
ζούς.

Ό τα ν  κρατάμε αντικείμενα που λ ε 
ρώνουν ή μπορεί να τραυματίσουν, 
φροντίζουμε να έχουμε κάποια από
σταση από τους άλλους. Το ίδ ιο και ό 
ταν χρειαστεί να περπατήσουμε στο 
πεζοδρόμιο, κυλώντας το  ποδήλατό 
μας ή συνοδεύοντας το σκύλο μας.

Στις διαβάσεις δεν παραλείπουμε να 
βοηθήσουμε άτομα ηλικιωμένα, τυ 
φλούς ή πιο μικρά παιδιά.

Δεν πετάμε στο οδόστρωμα α ντι
κείμενα που μπορεί να δημιουργήσουν 
πρόβλημα στα τροχοφόρα π.χ. καρφιά, 
γυαλιά κ.ά. Ακόμα, δεν πετάμε υπο
λείμματα από φρούτα που μπορεί να 
γίνουν επικίνδυνα για τους πεζούς.

Δεν κατεβαίνουμε απότομα από το 
πεζοδρόμιο, γ ια τί μπορεί να ξαφνιά- 
σουμε τους οδηγούς των τροχοφόρων 
και να δημιουργήσουμε ατύχημα.

Δεν καταστρέφουμε την ξένη πε
ριουσία (π.χ. παρκαρισμένα αυτοκίνη
τα, ποδήλατα άλλων παιδιών κ.τ.λ.).

Ας θυμόμαστε ότι οι δρόμοι και τα 
πεζοδρόμια είνα ι για μας και για τους 
άλλους και θα ε ίμαστε όλοι ασφαλείς 
και ευχαριστημένοι, αν τα  χρησ ιμο
ποιούμε σωστά και τα μοιραζόμαστε 
με ευγένεια».

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης (Δ/ν- 
ση Τροχαίας) πέρα απ' τη σύνταξη τω ν 
συμβουλών για το μικρό μαθητή που 
προηγούμενα αναφέραμε και των άλ
λων δραστηριοτήτω ν του, με την ευ
καιρία του «Ευρωπαϊκού χάρτη δικα ιω 
μάτων του πεζού» έστειλε σχετική 
δ ια ταγή  (1 7-1 1 -8 8 ) -σ τ ις  Γ εν ικές  
Αστυν. Δ /νσεις Α ττικής και Θ εσσαλο
νίκης, τις Δ /νσεις  Τροχαίας Α ττικής και 
Θεσ/νίκης και Αστυνομ ικές Δ /νσεις 
τω ν νομών, με θέμα τη «Λήψη μέτρων 
για την προστασία των πεζών απ' τα 
τροχαία ατυχήματα».

Αναφέρει μεταξύ τω ν άλλων η δια
ταγή αυτή:

Από τη μελέτη τω ν στατιστικώ ν 
στο ιχείω ν θμήνου Ιανουάριου - Σε
πτεμβρίου 1988  προκύπτει ότι από 
τους 25 .347  παθόντες σε τροχαία 
ατυχήματα στη χώρα μας (νεκρούς και 
τραυματίες) οι 4 .593  ήσαν πεζοί, δη
λαδή ποσοστό 18,12%.

Τα προβλήματα που σχετίζονται με 
την προστασία του πεζού, απαιτούν 
απ’ τη φύση τους, πλατιά κινητοποίη
ση πάνω σε θέματα αγωγής και πλη
ροφόρησης, για τη συνειδητοποίηση 
του κινδύνου που συνεπάγεται η χρη
σιμοποίηση του δρόμου σήμερα.

Κατόπιν τω ν ανωτέρω παρακαλού- 
με να εκδόσετε ανάλογες διαταγές 
προς τις αρμόδιες υπηρεσίες σας για 
την υλοποίηση του χάρτη τω ν δικαιω
μάτων του πεζού και εφαρμογή της 
ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας περί 
προστασίας τω ν πεζών.

Συγκεκριμένα οι υπηρεσίες σας θα 
πρέπει:

α) Να οργανώσουν ομιλίες και λο ι
πές εκδηλώ σεις σε επαγγελματικές τά 
ξεις, σωματεία αυτοκινητιστώ ν, σχο
λεία, σ τρατιω τικές υπηρεσίες κ.λπ. πά
νω στο θέμα της προστασίας τω ν παι
διών.

β) Να συντάξουν πρόγραμμα ραδιο
φωνικών εκπομπών με αντικείμενο την 
προστασία του πεζού και να επιμελη- 
θούν για τη μετάδοσή τους.

γ) Να συνεργαστούν με τις συναρ- 
μόδιες υπηρεσίες και υποβάλλουν 
προτάσεις για σωεττότερη αντιμετώ πι
ση του θέματος της προστασίας των 
πεζών.

Σημαντική εξάλλου είναι η προσφο
ρά τω ν Υπηρεσιών Τροχαίας στη δ ιευ 
κόλυνση της κυκλοφορίας τω ν πεζών 
και ιδ ια ίτερα τω ν μικρών μαθητών. 
Μεταξύ τω ν άλλων, δ ιαθέτουν τροχο
νόμους που ρυθμίζουν την κυκλοφο
ρία στο χώρο τω ν σχολείων ή διακό
πτουν την κυκλοφορία με κινητές απα
γορευτικές πινακίδες κατά την ώρα 
προσέλευσης και αποχώρησης των

241



μαθητών.
Ακόμα, έμπειροι βαθμοφόροι της 

Ελληνικής Αστυνομίας, με ομ ιλ ίες τους 
σε σχολεία, συμβάλλουν στη δ ιαφ ώ τι
ση τω ν μαθητώ ν σε θέματα κυκλοφο- 
ριακής αγωγής και προσφέρουν τις 
υπηρεσίες τους στα πάρκα κυκλοφο- 
ριακής αγωγής για παιδιά.

Η ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΠΕΖΟΥ

Στις χώρες της ΕΟΚ προξενούνται 
περισσότερο από 1 εκατομμ. οδικά 
ατυχήματα απ' τα οποία τα 20  έως

30%  αφορούν ατυχήματα με πεζούς.
Στα οδικά ατυχήματα με πεζούς η 

ευθύνη ανήκει σε όλους και κυριότερα 
στους οδηγούς τω ν αυτοκινήτω ν. Η 
απρόσεχτη κίνηση του πεζού πολλές 
φορές είναι δυνατό να προβλεφθεί απ' 
το συνετό οδηγό που σέβετα ι το  συ
νάνθρωπό του. Ασφαλώς, σε άλλες 
περιπτώσεις και ο πιο έμπειρος οδηγός 
είναι αδύνατο να ακινητοποιήσει το  ό
χημα και να αποφύγει τον πεζό.

Είναι εγκληματική όμως η συμπερι
φορά του οδηγού που λόγω εσφαλμέ
νης κίνησης, απροσεξίας, υπερβολικής

ταχύτητας και άλλων α ιτίω ν χτυπάει με 
το αυτοκίνητό του τους πεζούς πάνω 
στο πεζοδρόμιο.

Θύμα τω ν τροχών πάνω στο πεζο
δρόμιο και ο αστυφύλακας τροχονόμος 
Κωνσταντίνος Κιτσάκης που εκτελού- 
σε υπηρεσία στην είσοδο του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης τον Ιούνιο του 
1988. Αυτοκίνητο Ι.Χ. ξέφυγε απ' την 
πορεία του, προσέκρουσε με δύναμη 
σε κολώνα της ΔΕΗ, η οποία, αφού 
κόπηκε σε δύο κομμάτια, καταπλάκω
σε τον άτυχο συνάδελφο...

0  αστυνομικός είναι φίλος του παιδιού, αγ
καλιάζει εττοργικά τα προβλήματά του, 
συμπαραστέκεται σε κάθε του δυσκολία 
και δ ιευκολύνει τα πρώτα του βήματα για 
να αποκτήσει σωστή οδική αγωγή.

Στο βιβλίο του Σπυρίδωνα Γεωρ- 
γούση «Νομικά και τεχνικά κριτήρια 
ευθύνης σε δυεττυχήματα παράσυρσης 
πεζών υπό αυτοκινήτων», διαβάζουμε 
για την ευθύνη του οδηγού:

«Ο οδηγός δεν έχει ευθύνη για τον 
τραυματισμό αν αποδειχθεί ότι, κ ινού
μενος εντός τω ν νομίμων ορίων ταχύ- 
τητος, αντιλαμβανόμενος εγκαίρως τον 
κίνδυνο, αντιδρών κανονικώς και έχων 
καλά φρένα, δεν ηδύνατο εκ λόγων 
ευρισκομένω ν πέραν του ανθρωπίνου 
ελέγχου, να προλάβει το δυεττύχημα 
ακριβώς διότι ο πεζός ευρέθη εις τον 
άξονα πορείας του αυτοκινήτου εντός 
της αποστάσεως ακινητοποιήσεως αυ
τού».

Σε άλλο κεφάλαιο, επισημαίνεται η 
συνηθισμένη «εσφαλμένη αντίδραση 
του πεζού» που ενώ έχει αρχίσει να 
διέρχετα ι την οδό κάθετα, αντιλαμβά
νετα ι το  αυτοκίνητο και αντί να συνε-

Α' ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΙΚΩΝ ΤΡΟΧΑΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΑΠ’ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΠΕΖΟ

1982 48747 6312
1983 46181 5670
1984 48946 5988
1985 56852 5903
1986 57611 5470
1987 63479 5634

Β' ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΠΑΘΟΝΤΕΣ ΠΕΖΟΥΣ 
ΑΠΟ ΟΔΙΚΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

ΕΤΟΣ ΝΕΚΡΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

1982 496 6127
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χίσει προς τα εμπρός, γυρίζει προς τα 
πίσω. 0  οδηγός στην περίπτωση αυτή, 
επειδή «του δημιουργείτα ι μια νέα κα
τάσταση» είναι αδύνατο να προλάβει 
το ατύχημα.

ΕΥΡΩΠΑ Ϊ ΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΕΖΟΥ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχοντας 
υπόψη τα αποτελέσματα τω ν πρωτο
βουλιών που ανελήφθησαν επ ' ευκα ι
ρία του Ευρωπαϊκού Έ τους Οδικής 
Ασφάλειας, την πρόταση ψηφίσματος 
για την προστασία τω ν πεζών (1986) 
καθώς και άλλα ψηφίσματα και πραγ
ματικά δεδομένα, υ ιοθέτησε τον «Ευ
ρωπαϊκό Χάρτη Δικαιωμάτων τω ν Πε
ζών».

Η σύνταξη του χάρτη κρ ίθηκε αναγ
καία, λόγω της σημαντικής συμμετοχής 
τω ν πεζών στην κυκλοφοριακή κίνηση 
των αστικών περιοχών και το υψηλό 
ποσοστό κινδύνου στον οποίο είναι 
εκτεθειμένο ι και επειδή η Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θεω ρεί 
ότι η πολιτική υπέρ τω ν πεζών οφ είλε ι 
να είναι το  κεντρικό στο ιχείο  δράσης 
που θα αποβλέπει στη δημιουργία μιας 
νέας και περισσότερο ανθρώπινης πο- 
λεοδομικής αντίληψης και επομένως 
οφ είλε ι να καταστεί ουσ ιαστικός παρά
γοντας της πολιτικής των κρατών με
λών στον τομέα τω ν μεταφορών, της 
πολεοδομίας και τω ν οικοδομικών κα
τασκευών.

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης Δ ικαιωμάτων 
των Πεζών περιλαμβάνει μεταξύ τω ν 
άλλων τις ακόλουθες διατάξεις:

«I. Ο πεζός έχει δικαίωμα να ζει σε 
ένα υγιές περιβάλλον και να απολαμ
βάνει ελεύθερα  τους δημόσιους χώ
ρους μέσα σε κατάλληλες συνθήκες 
που θα εξασφαλίζουν τη σωματική και 
ψυχική του υγεία.

II. Ο πεζός έχει δικαίωμα να ζει σε 
αστικά κέντρα ή χωριά οργανωμένα 
για την εξυπηρέτηση του ανθρώπου 
και όχι του αυτοκινήτου, τα οποία να 
δ ιαθέτουν υποδομή προσιτή στους πε
ζούς και στους ποδηλάτες.

III. Τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι και τα 
μειονεκτούντα άτομα δικα ιούνται μια 

'πόλη που να αποτελεί χώρο κο ινω νι
κοποίησής τους και όχι χώρο επ ιδεί
νωσης της κατάστασης αδυναμίας 
τους.

IV. Τα μειονεκτούντα άτομα δι
καιούνται ειδ ικώ ν μέτρω ν τα οποία θα 
τους εγγυώνται την όσο το δυνατό με
γαλύτερη ανεξαρτησία κινητικότητας 
μέσω προσαρμογής του δημόσιου χώ
ρου, τεχνικώ ν συστημάτων κυκλοφο
ρίας και δημοσίων μέσων μεταφοράς 
(διαχωριστικές γραμμές, προειδοποιη
τικές ενδείξεις, ακουστική σήμανση, 
πρόσβαση με ευκολία σε λεωφορεία.

Μ η κρατάτε το παιδί απ ' τη μερ ιά  του δρό
μου.

τραμ και τραίνα).
V. 0  πεζός δικα ιούται να έχει στην 

αποκλειστική του χρήση αφενός μεν 
αστικές ζώνες, κατά το  δυνατόν εκ τε 
ταμένες, οι οποίες δεν θα αποτελούν 
απλώς «νησίδες πεζών» αλλά θα εν
τάσσονται αρμονικά στη γενική συγ
κρότηση της πόλης, αφετέρου δε δια- 
συνδεόμενες σύντομες, λογικές και 
ασφαλείς διαδρομές».

Στη συνέχεια ο Ευρωπ. Χάρτης 
αναφέρετα ι σε συγκεκριμένα μέτρα 
που πρέπει να ληφθούν για τον πεζό, 
μεταξύ τω ν οποίων είναι και τα ακό
λουθα:

«α) στον καθορισμό ορίων ταχύτη
τας και στην επανευθέτιση τω ν οδών 
και των διασταυρώ σεω ν ώστε να 
υπάρχουν πραγματικές εγγυήσεις για 
την κυκλοφορία τω ν πεζών και των 
ποδηλατών,

β) σε αποτελεσματικά συστήματα 
σήμανσης που να εξυπηρετούν όσους 
στερούνται όρασης ή ακοής,

γ) σε ειδ ικά μέτρα που θα επ ιτρέ
πουν τη στάση, την πρόσβαση και τη 
διάβαση οδών και πεζοδρομίων,

δ) στην προσαρμογή του οχήματος 
και εξοπλισμού τω ν αυτοκινήτω ν κατά 
τρόπο ώ στε να αμβλύνουν τα πιο α ι
χμηρά μέρη τους και να καταστούν 
αποτελεσματικότερα τα συστήματα 
προειδοποιητικών φω τεινώ ν σημάτων, 

ε) σε εκπαίδευση οδηγών αυτοκινή
των που αποβλέπει σε προσαρμοσμέ
νη οδική συμπεριφορά ως προς τους 
πεζούς και όσους κυκλοφορούν με μι
κρή ταχύτητα,

στ) στη διαμόρφωση χώρων στά

θμευσης κατά τέτο ιο  τρόπο που δεν 
παρεμποδίζουν την κ ινητικότητα των 
πεζών και θα τους επιτρέπουν να επω
φελούντα ι από τα αρχιτεκτονικά πλεο
νεκτήματα».

Η προστασία του πεζού είνα ι υπό
θεση όλων μας. Τα πεζοδρόμια σήμε
ρα, σε παγκόσμια κλίμακα, δεν έχουν 
την κατάλληλη υποδομή για την ομαλή 
διέλευση του πεζού αφού είναι γεμάτα 
εμπόδια, σηματοδότες, τηλεφω νικούς 
θαλάμους, παρκόμετρα, σκουπ ιδοτενε- 
κέδες, σακούλες με σκουπίδια και έ 
χουν καταληφθεί με καθίσματα απ' τα 
καφενεία, τα ζαχαροπλαστεία και άλλα 
καταεττήματα.

Η Πολιτεία, οι Δήμοι και οι Κοινότη
τες  θα πρέπει να λάβουν μέτρα για την 
κατασκευή νέω ν πεζοδρομίων και δια
βάσεων και τη βελτίωση αυτών που 
υπάρχουν προκειμένου οι πεζοί να μην 
αντιμετωπίζουν εμπόδια.

Οι αστυνομικές αρχές θα πρέπει να 
ασκούν αυστηρότερο έλεγχο στην τή 
ρηση της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα 
παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στο 
πεζοδρόμιο και η κατάληψη του πεζο
δρομίου από τους καταστηματάρχες με 
την τοποθέτηση ογκωδών α ντικε ιμ έ
νων κ.λπ., εμποδίζουν την κυκλοφορία 
τω ν πεζών.

Τα σχολεία και οι γονείς θα πρέπει 
να διδάξουν θεω ρητικά  και πρακτικά 
στα παιδιά κανόνες οδικής κυκλοφο
ρίας.

Μ όνο όταν οι πεζοί τηρούν τις  δια
τάξεις του Κ.Ο.Κ., διασχίζοντας το 
δρόμο και μόνο όταν οι οδηγοί σέβον
ται τον πεζό και ιδ ια ίτερα τα παιδιά και 
τους ηλικιωμένους και γενικά τα ανήμ
πορα άτομα, θα πάψουμε να θρηνούμε 
αθώα θύματα των τροχών.
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Η ζωοκλοπή στο στόχαστρο

Μαγκρήτία σύσκεψη για την πάταξη 
της ζωοκλοπής πραγματοπ οιήθηκε 
πρόσφατα στο δημαρχείο Ρέθυμνου 
υπό την προεδρία του υφυπουργού 
Δημ. Τάξης Σήφη Βαλυράκη.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο περι
φερειάρχης Κρήτης, η νομάρχης Ρε- 
θύμνου, εκπρόσωποι Αγροτικώ ν Συλ
λόγων και Συνεταιρισμών, ο επ ιθεω 
ρητής Κρήτης της ΕΛ.ΑΣ., οι αστυνομ ι
κοί δ ιευθυντές του νησιού κ.ά.

Κατά τη διάρκειά της διατυπώθηκαν 
συγκεκριμένες προτάσεις από τους αρ
μόδιους φορείς που στόχο είχαν την 
άμεση αντιμετώπιση του φαινομένου 
όσο γίνετα ι πιο αποτελεσματικά.

Ο υφυπουργός κάλεσε τους κτηνο- 
τρόφους να συνδράμουν την προσπά
θεια της Αστυνομίας και τόνισε ότι «η 
Π ολ ιτε ία  ε ίνα ι αποφασισμένη να πατά
ξει το κύκλω μα της ζωοκλοπής, ένα  
φαινόμενο το οποίο πρέπει να εκλείψ ει 
οπωσδήποτε σ την Κρήτη». Ακόμα 
ανακοίνωσε την ενίσχυση τω ν δύο 
ασ τυνομ ικώ ν αποσπασμάτω ν που 
εδρεύουν στο Ρέθυμνο και τις Μ οίρες 
με ικανό αριθμό ανδρών και σύγχρο
νων μέσων.

Συνέπεια και θάρρος 
στην εκτέλεση 

του καθήκοντός τους

Καθημερινά σχεδόν διαβάζουμε ή 
ακούμε για την προσφορά και την αυ
τοθυσ ία  του προσωπικού της Ελληνι
κής Αστυνομίας προς όφελος του κοι
νωνικού συνόλου.

Οι αστυνομικοί έρχονται πολύ συ
χνά σ ' επαφή με άτομα επικίνδυνα 
εκθέτοντας έτσ ι σε άμεσο κίνδυνο τη 
σωματική τους ακεραιότητα ή και τη 
ζωή τους ακόμα

Η αυξημένη επ ικινδυνότητα όμως 
τω ν περιπτώσεων αυτών σε καμμιά 
περίπτωση δεν σταματά την ατέλειω τη 
μάχη τω ν αστυνομικών με το  έγκλημα 
όπου πάντα ενεργούν με ζήλο, θάρ
ρος, αυταπάρνηση και αποφασιστικό
τητα.

Το περιστατικό που θα σας αναφέ
ρουμε επιβεβαιώνει τα παραπάνω, 
αναφέρετα ι στο θάρρος και την αυτο
θυσία του αστυφύλακα Ιορδάνη Χρι- 
στοφορίδη και προκάλεσε τα ευμενή 
σχόλια του ημερήσιου Τύπου.

Ξημερώματα της 11 ης Ιανουάριου 
στον Πειραιά και ο 26χρονος Αντώνης

Κουριδάκης σκόρπισε τον τρόμο και 
την αγωνία για δύο περίπου ώρες σ ' 
όσους «τόλμησαν» να περάσουν από 
την Πειραϊκή. Έ να γεγονός όχι συνη
θ ισμένο για την ήσυχη και γραφική 
παραλία, που αναστάτωσε την περιοχή 
και έθεσ ε σε κίνδυνο τις ζωές των 
ανύποπτων περαστικών αλλά και των 
αστυνομικών που έσπευσαν στον τόπο 
του συμβάντος.

Αρκετά μετά τα μεσάνυχτα ο Α ντώ 
νης Κουριδάκης βγαίνει από το  μπαρ 
«Μονρόε» της ακτής Θ εμιστοκλέους 
κρατώντας την καραμπίνα του και πυ
ροβολώντας στον αέρα. Έ ντρομοι οι 
πελάτες του μπαρ ειδοποιούν την 
αστυνομία. Σε λ ίγο καταφθάνουν στον 
τόπο του συμβάντος περιπολικά της 
ΕΛ.ΑΣ. και ο δράστης ταμπουρώνεται 
στα βράχια της Πειραϊκής, συνεχίζον
τας τους πυροβολισμούς.

Παρά τις  προτροπές τόσο του τα 
ξιάρχου κ. Τσούνη όσο και του δ/ντή κ. 
Κουγιτέα ο μεθυσμένος δράστης δεν 
παραδίδεται. Απασχολώντας τον με 
συζήτηση καταφέρνουν και τον πλη

σιάζουν ο δ/ντής κ. Κουγιτέας και ο 
αστυφύλακας Ιορδάνης Χριστοφορίδης 
του Β' Τ.Α. Πειραιά, σε απόσταση 3 
μέτρων. 0  Χριστοφορίδης αψηφώντας 
τον κίνδυνο προτρέπει τον  Κουριδάκη 
να πυροβολήσει στον αέρα και του 
επ ιτίθετα ι. Τον ακινητοποιεί, τον αφο
πλίζει και τον ρίχνει στο έδαφος με 
καταπληκτική ψυχραιμία, δίνοντας έτσ ι 
αίσ ιο και αναίμακτο τέλος στην περι
πέτεια.

Η αυταπάρνηση, η αυτοθυσία και η 
ετο ιμότητα  του αστυφύλακα Ιορδάνη 
Χριστοφορίδη, που ξεχνώντας για λίγη 
ώρα τη γυναίκα και τα δύο παιδιά του 
που τον περίμεναν να γυρίσει σώος 
στο σπίτι τους, όρμησε πάνω στον με
θυσμένο και επικίνδυνο Κουριδάκη και 
τον αφόπλισε με κίνδυνο της ίδιας του 
της ζωής, έδω σε τέλος σ ’ ένα συμβάν 
που θα μπορούσε να έχει σοβαρές συ
νέπειες για τους διερχόμενους ή και 
για τους αστυνομικούς και ακόμη απέ
τρεψ ε τον Κουριδάκη, σε μια δύσκολη 
στιγμή της ζωής του, από το να γίνει 
στυγνός εγκληματίας.
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Παγκόσμιοι Αστυνομικοί 
Αγώνες - Ευρωπαϊκά 

Πρωταθλήματα SKI-USPE

Η Ελληνική Αστυνομία ανταποκρί- 
θηκε στο κάλεσμα της Ιταλικής Α στυ
νομίας για ανάπτυξη του αθλητικού 
ιδεώδους και καλλιέργεια της ευγε- 
νούς άμιλλας μεταξύ τω ν μελών της 
Δ ιεθνούς Αστυνομικής Κοινότητας και 
συμμετείχε στους Παγκόσμιους Αγώ
νες για Αστυνομικούς και τα Ευρωπαϊ
κά Πρωταθλήματα SKI-USPE (Α θλητι
κή Έ νωση Αστυνομ ιώ ν Ευρώπης) που 
διεξήχθηκαν στο Τρέντο της Ιταλίας 
από 2 -3 -8 9  μέχρι 11 -3-89.

Δέκα αστυνομικο ί-αθλητές (οκτώ 
άνδρες και δύο γυναίκες) συμμετείχαν 
στα αγωνίσματα του SKI, τής σκοπο
βολής, της κολύμβησης και τω ν δρό
μων αντοχής.

Στους αγώνες έλαβαν μέρος 45 0  
αθλητές από 51 χώρες.

Η παρουσία της αποστολής της Ελ
ληνικής Αστυνομίας ήταν εντυπωσια
κή. Ιδια ίτερα των δύο γυναικών που 
πρόβαλαν κατά τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο το  γυνα ικείο προσωπικό του 
Σώματος. Ό λ ες  οι ξένες αποεττολές ή
θελαν να φω τογραφηθούν μαζί τους.

Η όλη διοργάνωση των αγώνων 
υπήρξε κα θ ’ όλα άψογη. Κατά την τ ε 
λετή έναρξης των αγώνων, στο κατά
μεστο εττάδιο της πόλης του Τρέντο, οι 
Αστυνομικο ί παρήλασαν με στολή και 
την εθνική τους σημαία.

Ακολούθησαν διάφορες εκδηλώ 
σεις, όπως ρ ίψ εις  α σ τυ νομ ικώ ν- 
αλεξιπτωτιστών, διέλευση ελικοπτέ
ρων και αεροπλάνων της Ιταλικής 
Αστυνομίας, επίδειξη πολεμικών τ ε 
χνών από επίλεκτους άνδρες της Ιταλι
κής Αστυνομίας, τοπικοί χοροί από 
συγκροτήματα και τραγούδια από χο
ρωδίες της επαρχίας του Τρεντίνο.

Οι σπουδα ίες επ ιδόσεις τω ν 
αστυνομικώ ν-αθλητώ ν για παγκόσμιο 
πρωτάθλημα, είχαν σαν αποτέλεσμα η 
Ελλάδα νά καταλάβει την έβδομη θ έ 
ση στη γενική κατάταξη, μεταξύ 51 
χωρών, ενώ τις έξι πρώτες θέσ εις  κα
τέλαβαν κατά σειρά η Ιταλία, η Σοβιε
τική Ένωση, η Τσεχοσλοβακία, η Πο
λωνία, η Κίνα και η Ουγγαρία.

Η Αστυφύλακας Ά ρ τεμ ις  ΒΑΣΙΛΙ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΥ κέρδισε το  αργυρό με
τάλλιο στο δρόμο αντοχής των πέντε 
(5) Km και ο Αστυφύλακας Στέφανος 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ το  χάλκινο μετάλ
λιο στην κολύμβηση, στο αγώνισμα 
τω ν 100 m πρόσθιο.

Αναλυτικώτερα, τα άλλα αποτελέ
σματα έχουν ως ακολούθως:

1. Ο Α σ τυφ ύλακας Εμμανουήλ 
ΧΑΝΤΖΟΣ κατέλαβε τη 10η θέση crro 
δρόμο αντοχής τω ν 1 5 Km μεταξύ 60 
αθλητών.

2. Στα αγωνίσματα της σκοποβολής 
ο Αρχιφύλακας Βασίλειος ΚΟΥΛΑΚΟΣ 
κατέλαβε την 8η θέση και ο Αεττυνό- 
μος Β' Σπυρίδων ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ την 
10η, μεταξύ ογδόντα τρ ιώ ν αθλητών.

3. Στα αγωνίσματα του ΣΚΙ, μεταξύ 
εκατόν επτά (107) αθλητώ ν ο Α σ τυ
φύλακας Δημήτριος ΛΕΦΑΣ κατέλαβε 
την 25η θέση, ο Υπαστυνόμος Α ' 
Ιωάννης ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟΣ την 40ή, ο 
Ανθυπαεττυνόμος Παναγιώτης ΚΟΥ- 
ΠΑΡΙΤΣΑΣ την 41η, ο Αστυφύλακας 
Ιωάννης ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ την 44η, ενώ η 
Υπαεττυνόμος Β" Αθανασία ΦΟΥΝΤΑ 
την 13η θέση μεταξύ 16 αθλητριών.

Η οργανωτική επιτροπή τω ν αγώ
νων, που αποτελείται από αστυνομι
κούς και τοπικούς παράγοντες, κάλεσε 
τις αποστολές τω ν 51 χωρών που 
συμμετείχαν στη διοργάνωση, να γ ί
νουν αγγελιοφόροι, προκειμένου να 
μεταφέρουν τα μηνύματα που έστειλε 
στους Αεττυνομικούς των πέντε ηπεί
ρων, για παγκόσμια ειρήνη, συναδέλ
φωση των λαών, διαφύλαξη τω ν ατο
μικών ελευθερ ιώ ν και προεττασία των 
παιδιών.

Όπως δε τόνισε και ο Πρόεδρος 
της Ιταλικής Επιτροπής της UNICEF κ. 
Arnoldo Farina, σε ειδ ική εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε σε θέατρο της 
πόλης ROVERΕΤΟ, κατά την οποία 
προσέφερε εττους αρχηγούς τω ν απο
στολών αναμνηετπκά της UNICEF, 
αποτελεί ιδ ια ίτερη υποχρέωση των 
αεττυνομικών όλου του κόσμου η προ- 
εττασία των παιδιών, για ένα καλύτερο 
αύριο.

Στο Γενικό Γραμματέα της Οργανω
τικής Επιτροπής τω ν αγώνων κ. Guido 
M alossini επιδόθηκαν από τον αρχηγό 
της αποστολής, Υπαεπυνόμο Α" Ιωάν
νη ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΟ, αντιπροσωπευτικά 
δώρα της χώρας και του Σώματος, σε 
τελετή  που πραγματοποιήθηκε σε αί
θουσα του ξενοδοχείου EVEREST του 
Τρέντο.

Ε νη μ έρ ω σ η  α σ τυ ν ο μ ικ ώ ν  
γ ια  τη ν  κα τα π ο λέμ η σ η  

τω ν  ν α ρ κ ω τικ ώ ν

Σεμινάρια αστυνομικών σε θέματα 
αντιμετώπισης τω ν λαθρεμπόρων ναρ
κωτικών πραγματοποιούνται εττις έ 

δρες κάθε αστυνομικής διεύθυνσης.
Τα σεμινάρια αυτά εντάσσονται στη 

συνολικότερη προσπάθεια που κατα
βάλλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
για την αντιμετώπιση της σύγχρονης 
αυτής μάστιγας και τα παρακολουθούν 
268 αστυνόμοι και υπαστυνόμοι και 
274  αρχιφύλακες από όλες τις αστυ
νομικές υπηρεσίες της χώρας.

ΕΚΚΛΗΣΗ
ΤΗΣ UNICEF - ΙΤΑΛΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΕΣ 

ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

Εμείς, οι με καλή βούληση πολίτες, 
που πκττεύουμε στις αξίες και τα ιδανι
κά της UNICEF - United Nations Chil
dren's Fund - αναγνωρίζουμε ότι οι 
Α σ τυνομ ικές  Δ υνάμεις αντιπ ροσω 
πεύουν τη διαφύλαξη των πλέον θεμ ε
λιωδών ελευθερ ιώ ν του ανθρώπου, 
διότι τον προστατεύουν από την κατά
χρηση εξουσίας, τη βία και την κατα
πίεση και επειδή εγγυώνται την ειρηνι
κή συμβίωση τω ν πολιτών και το δ ι
καίωμά τους στην κοινωνική συμμετο
χή, δίχως περιορισμούς και με όλα τα 
προνόμια που παραχωρεί ο νόμος, σ ε
βόμενος την προσωπικότητα κάθε 
ατόμου.

Οι νέες γενιές πρέπει να συνεχί- 
σουν να π ιστεύουν εττις αρχές, ώστε 
να μπορέσουν να προετοιμασθούν κα
λύτερα για το  μελλοντικό κόσμο, να 
αντιμετω πίσουν επιτυχώς το  πρόβλη
μα της ισότητας μεταξύ των λαών, κα
λύπτοντας κατ' αυτό τον τρόπο τα κε
νά της κοινωνικής δικαιοσύνης και να 
εξαλείψουν τέλος την ντροπή του κ ό 
σμου για το θάνατο 4 0 .0 0 0  παιδιών 
από πείνα την ημέρα.

Αγαπητοί Αθλητές,
Σας καλώ να κρατάτε αυτά τα ιδανι

κά πάντα μαζί σας εττους αγώνες και 
στις κοινω νικές σας δραεττηριότητες 
—μαζί με όλους σας τους συναδέλ
φους— συμβάλλοντας έτσ ι εττη διαφύ
λαξη τω ν δικαιωμάτων τω ν παιδιών, 
προετοιμάζοντάς τα για καλούς και 
ελεύθερους πολίτες του αύριο.

TRENTO, 9 -3 -1 9 8 9  
ARNOLDO FARINA 

Πρόεδρος Ιταλικής Επιτροπής 
για τη UNICEF
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝ ΑΔΕΛΦ Ω Ν

Κυριάκος Παπαδόπουλος
Φωτογραφίζοντας την ομορφιά 

της φύσης και της ζωής

«Σε κάθε μου βήμα συναντώ ε ικ ό 
νες που αξίζουν ν ' αποτυπωθούν και 
να γίνουν φωτογραφίες. Η φύση αλλά 
και η καθημερινότητα της ζωής προ
σφέρουν πλούσιο υλικό σ ' ένα φω το
γράφο. Πολλές φορές συμβαίνουν 
απρόοπτα που συνθέτουν μαγευτικές 
σκηνές, γ ι ’ αυτό και η φωτογραφική 
μηχανή είναι σχεόόν πάντα κρεμασμέ
νη στον ώμο μου».

'Ή  σι απλά, περιγράφει την αγαπη
μένη του ενασχόληση, ένας 32χρονος 
αστυφύλακας από τη Βόρεια Ελλάδα, 
ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, που υπη
ρετε ί εδώ και 9 χρόνια εττην Acrruvo- 
μία και ανήκει εττη δύναμη του Α.Τ. 
Έδεσσας.

Γεννήθηκε το  1957 στις Σέρρες και 
αντλεί την ποντιακή του καταγωγή 
—για την οποία είνα ι πολύ περήφα
νος— και από τους δύο γονείς του. 
Εκτός από τη δουλειά του, που του 
απορροφά μεγάλο μέρος του χρόνου 
του, έχει και άλλα ενδιαφέροντα. Το 
σημαντικότερο είνα ι η ενασχόληση, 
ερ α σ ιτεχν ικά , με τη  φ ω τογραφ ία . 
«Οπλισμένος» με φω τογραφ ική μηχα
νή και εξαρτήματα αρκετά ακριβά φω 
τογραφ ίζει συστηματικά εικόνες από 
τη φύση και τη ζωή.

Το 1988 πήρε μέρος, για πρώτη 
φορά, στον μεγάλο παγκόσμιο διαγω
νισμό φωτογραφίας που πραγματο
ποιείται κάθε χρόνο στην Ιαπωνία από 
μεγάλη ετα ιρεία  φω τογραφικώ ν ειδών.

Σ ’ αυτόν συμμετέχουν 5 0 .000  δια- 
γωνιζόμενοι απ' όλο τον κόσμο, εκτός 
από τους πολίτες της χώρας όπου 
εδρεύει η ετα ιρεία. Ό λ ο ι έχουν τη δυ
νατότητα να υποβάλλουν μέχρι 15 
φω τογραφ ίες (5 αεπτρόμαυρες, 5 έγ
χρωμες, 5 σλάιτς). Τα αποτελέσματα 
του διαγωνισμού πρόκειται να βγουν 
σύντομα και για τους ν ικητές προβλέ
πουν είδη αξίας, φω τογραφικά εξαρτή
ματα και χρηματικά έπαθλα.

«Ο συναγωνισμός είνα ι πολύ μεγά
λος και γ ι ’ αυτό δεν τρέφω  μεγάλες 
ελπίδες ότι θα κατορθώσω ,να είμαι 
μέσα στους νικητές. Σκοπεύω, βέβαια, 
να συμμετέχω  κάθε χρόνο με δουλειά 
μου, από δω και πέρα. Ή δη έχω έτο ι
μες σε μεγάλο μέγεθος, για να εκτε
θούν, περίπου 60  φωτογραφίες.

Ασχολούμαι επίσης, συεττηματικά, 
με την ανεμοπορεία. Παρακολουθώ 
μαθήματα στην ανεμολέσχη Έδεσσας, 
που φυσικά δ ια θέτε ι ανεμόπτερα, πρό
κειτα ι να πάρω πτυχίο σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Η ανεμοπορεία ε ί
ναι αρκετά δύσκολη και γ ι ’ αυτό για να 
πετάξει κανείς πρέπει να είναι καλά κα
ταρτισμένος στα μυστικά του αθλήμα
τος. Παράλληλα αθλούμαι συχνό
τατα, είνα ι κάτι που με ξεκουράζει και 
μου αλλάζει τη δ ιάθεση προς το  καλύ
τερο.

Η φω τογραφία είναι για μένα μια ε ι
κόνα της στιγμής που τη διαμορφώνω 
στο μυαλό μου, βλέποντας κάτι που 
μου αρέσει. Αμέσως μετά την αποτυ
πώνω στο φιλμ».

Ευχόμαστε στον Κυριάκο Παπαδό- 
πουλο επιτυχίες σ ’ όλες τις  ενασχολή
σεις του και δίνουμε μικρό δείγμα της 
φω τογραφικής του δουλειάς.
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Βράβευση αριστούχων 
μαθητών

Σε εκδήλωση που οργάνωσε πρό
σφατα ο Ό μ ιλος  «φ ίλο ι Αστυνομίας 
Αθηνών» βραβεύτηκαν μαθητές και 
μαθήτριες — παιδιά αστυνομικών, που 
αρίστευσαν κατά τη σχολική περίοδο 
1 9 8 7 —1988. Ακόμα βραβεύτηκε με 
υποτροφία ένας φοιτητής, παιδί αστυ
νομικού επίσης, που αρίστευσε στο 
απολυτήριο Λυκείου και πέρασε με 
επιτυχία σε Α.Ε.Ι. το  1988.

Τα βραβεία απονεμήθηκαν στους 
αριστούχους από τον β' υπαρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγο Ν. Κοκκινάκη και 
μέλη του διο ικητικού συμβουλίου του 
ομίλου.

Συγκεκριμένα απονεμήθηκαν χρη
ματικά βραβεία, από 10 .000  δραχμές 
σε 18 μαθητές και τω ν τρ ιώ ν τάξεων 
του Γυμνασίου (5 από κάθε τάξη που 
αυξήθηκαν με την προσθήκη τριών 
ακόμα ισόβαθμω ν). Π ρόκε ιτα ι για 
τους:

Χαραλαμπόπουλο Αθανάσιο 19 10/12
Γκολφινοπούλου Κασσιανή 19 8/12
Πανοπούλου Μαρία 19 8 /12
Σφυρής Κων/νος 19 5 /12
Ρεβελή Ευφροσύνη 
της Α ' Γυμνασίου.

19 4/11

Χαρακίδα Μ αριέτα 20
Κριατσιώτη Ειρήνη 20
Καρέλη Πηνελόπη 19 8 /1 4
Ζωβοίλη Μαρία 19 7 /1 4
Χαϊμαλά Δήμητρα 19 7 /1 4
Καπετάνος Κώστας 
της Β' Γυμνασίου.

19 7 /1 4

Χαρακίδα Α ικατερ ίνη 20
Αρκαδοπούλου Αντωνία 19 13 /14
Καλδάρα Ελισσόβετ 19 11/14
Κουφόγιωργα Ελένη 19 11 /14
Παπαϊωάννου Ιωάννα 19 1 1/15
Βλέτση Ευαγγελία 19 1 1/15
Βέρρα Προκοπία 19 11/15
της Γ' Γυμνασίου.

Σε 17 μαθητές Λυκείου απονεμή
θηκαν χρηματικά βραβεία από 
15 .000  δραχμές (5 από κάθε τάξη 
προσαυξημένοι με δύο ισόβαθμους):

Ρήγα Ειρήνη 19 1 1/12
Κουτσοστάθης Στέφανος 19 11/12
Λιακοπούλου Μ αρίνα-Παναγιώτα

19 10 /12
Βανδουλάς Ευάγγελος 19 8/12
Καρακωντίνου Α ικατερ ίνη 
της Α ' Λυκείου.

19 2/11

Πέτρου Αργυρούλα 19 6/12

Στιγμ ιότυπα από τη βράβευση.

Βασιλακοπούλου Πολυξένη 19 5/12
Θανασιάς Ευθύμιος 19 5/12
Σταύρου Θεοδώρα 19 5/12
Τασάκος Δημήτριος 19 5/12
Παπαδοπούλου Θεοδώρα 19 5/12
της Β' Λυκείου.

Ευθυμιόπουλος Χρήστος 19 9 /1 0
Αγγελογιαννάκη Δέσποινα 19 7/13
Ανδριοπούλου Ελένη 19 5/11
Φ ουσέκη Μαγδαληνή 19 4 /1 0
Λιακέα Α ικατερ ίνη 19 2 /1 0
Λάμπα Γεωργία 19 2 /1 0
της Γ' Λυκείου.

Τέλος απονεμήθηκε μια υποτροφία 
από 10 .000  δραχμές το  μήνα μέχρι το 
τέλος των σπουδών του και ε φ ' όσον

η πρόοδος του υποτρόφου κρίνεται 
ικανοποιητική, σε απόφοιτο Λυκείου, 
με βαθμό απολυτηρίου «Ά ριστα», που 
πέρασε σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό 
Ίδρυμα. Η επιλογή έγινε μεταξύ πέντε 
φο ιτητρ ιώ ν και ενός φο ιτητή και η 
υποτροφία δόθηκε στον τελευτα ίο . 
Πρόκειται για τον Ευθυμιόπουλο Χρή- 
στο που πέρασε 18ος στο Τμήμα φ υ 
σικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
συνδυάζοντας και τον μεγαλύτερο βα
θμό απολυτηρίου.

Επισημαίνουμε ότι ο Ό μ ιλος «Φίλοι 
Αστυνομίας Αθηνών» καλύπτει τον 
χώρο της Δ ιεύθυνσης Αστυνομίας 
Αθηνών.

Οι μαθητές που βραβεύτηκαν είναι 
παιδιά αστυνομικών που υπηρετούν 
στο επ ιτελείο, στις υπηρεσίες και τα 
αστυνομικά τμ ήμ ατά ' της ίκαι μόνο.
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Καταστροφή 
ναρκωτικών ουσιών

Στις 2 4 -2 -8 9  σε κεραμοποιείο της 
περιοχής Αιγάλεω Αττικής πραγματο
ποιήθηκε η καύση και καταστροφή 
ναρκωτικών ουσιών που κατασχέθη
καν κατά καιρούς από την Υποδ/νση 
Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας 
Αττικής.

Σύμφωνα με το  Ν. 1729 /87  η καύ
ση έγινε παρουσία Επιτροπής στην 
οποία συμμετείχαν: α) ο πρώην Δ/ντής 
της Δ/νσης Ασφάλειας ταξίαρχος Γ. 
Βασιλόπουλος, β) ο Εισαγγελέας Γ. 
Σανίδας σαν εκπρόσωπος της εισαγγε- 
λικής αρχής και γ) η κ. Γαλατσάνου, 
σαν εκπρόσωπος του Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κ ο ινω νικώ ν 
Ασφαλίσεων.

Μ έχρι τήν ημέρα της καταστροφής 
τους, οι κατασχεμένες ναρκωτικές ου
σίες, αφού εξετασθούν, ζυγισθούν και 
σφραγισθούν από το  Χημείο του Κρά
τους, φυλάσσονται στην Ασφάλεια Α τ
τικής, σε ειδ ική αποθήκη φύλαξης και

καταστρέφονται μετά από τελεσ ίδ ικη  
δικαστική απόφαση, παρουσία της πα
ραπάνω επιτροπής. Σημειώνουμε ότι 
πριν από την καταστροφή τους τα ναρ
κωτικά ζυγίζονται εκ νέου παρουσία 
της επιτροπής.

Οι ποσότητες που καταστράφηκαν 
ήταν:

α) 6 3 0 ,6 5 0  κιλά χασίς κατεργασμέ
νο.

β) 6 4 ,8 1 0  κιλά χασίς ακατέργαστο 
(φούντα).

γ) 4 8 ,665  κιλά ηρωίνη, 
δ) 2 2 ,443  κιλά κοκαΐνη, 
ε) 97 2  φυτά ινδικής κάνναβης, 
στ) 3 6 4  γραμμάρια όπιο, 
ζ) 1013 γραμμάρια χασισέλαιο. 
η) 34  κηλίδες LSD. 
θ) 182 .500  ηρεμιστικά χάπια.

Ε κλογή  εκπ ροσ ώ π ω ν
σ τα  υ π ηρ εσ ια κά  σ υ μ β ο ύ λ ια

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 
της Σχολής Αξ/κών της ΕΛ.ΑΣ. η εκλο
γή για την ανάδειξη των δύο (αιρετών) 
εκπροσώπων τω ν εργαζομένων στο 
Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Υπενθυμίζουμε ότι ο θεσμός του 
υπηρεσιακού συμβουλίου, στη νέα του 
βάση, είναι πρωτοποριακός και προ- 
βλέπεται από το  νόμο 1 5 8 6 /8 6  (ενιαίο 
βαθμολόγιο δημοσίων υπαλλήλων), 
άρθρο 14 παραγρ. 1.

Στην εκλογή τω ν δύο εκπροσώπων 
συμμετείχαν με υποχρεωτική ψ ηφοφο
ρία σε πανελλαδική κλίμακα όλοι οι 
πολιτικοί υπάλληλοι του Υ.Δ.Τ. Το 
«Ενωτικό Ψηφοδέλτιο» συγκέντρω σε 
955  ψήφους και εξέλεξε έναν εκπρό
σωπο, τον Γιώργο Τριανταφυλλόπου- 
λο, με αναπληρωματικό τον Δημήτρη 
Τζουμάκα.

Η «Αδέσμευτη Ενωτική Κίνηση» 
συγκέντρω σε 576  ψήφους και εξέλεξε 
έναν εκπρόσωπο, τον Στέφανο Τολιό- 
πουλο και αναπληρωματικό τον Πανα
γιώτη Πατσιλίβα.

Κατά την καταμέτρηση βρέθηκαν 
65 άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΣΟΚ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙ

ΔΟΞΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΤΑΞΙ

Ο Γιαιρ Τανάμι ένας Ισραηλινός εφευ
ρέτης, ανησυχούσε επειδή οι οδηγοί ταξί 
βρίσκονται κάτω από συνεχή απειλή να 
δεχτούν επίθεση και ληστεία. Για να τους 
βοηθήσει, έβαλε κρυφά ηλεκτρόδια 
κάτω από τη θέση των πελατών. Τα κα
λώδια είνα ι συνδεμένα με δυο κουμπιά 
που βρίσκονται στα πόδια του οδηγού.

Ό τα ν  κάποιος «ύποπτος» μπει στο 
αμάξι, ο οδηγός χρησιμοποιεί το πρώτο 
για να θέση σε λειτουργία  τα καλώδια 
στις πίσω ή στη διπλανή του θέση. Αν ο 
επιβάτης φερθεί κανονικά τίποτα δεν 
συμβαίνει. Αν όμως απειλήσουν τον 
οδηγό, αυτός πατάει το δεύτερο κουμπί 
και τό τε ο επιβάτης δέχετα ι ένα ηλε
κτροσόκ μεγάλης συχνότητας στα οπί
σθιό του.

Ο εφευρέτης προχώρησε την ιδέα του 
ακόμη παραπέρα. Το σύστημα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και σαν συναγερμός. 
Ό τα ν  κάποιος προσπαθήσει να κλέψει το 
αμάξι, δέχετα ι ένα γερό σοκ μόλις καθί
σει στη θέση και προσπαθήσει να βάλει 
μπροστά τη μηχανή.

ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩ
ΡΙΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΩΝ

Έ να νέο πρόγραμμα ηλεκτρονικού 
υπολογιστή θα βοηθάει τους μάρτυρες 
να αναγνωρίζουν εγκληματίες. Το πρό
γραμμα, που εξελίχθηκε από μια ομάδα 
ειδικών της ετα ιρείας Β ίζατεξ στην Κα- 
λιφόρνια, ονομάστηκε Κομπιουσκέτς και 
στοιχίζει 3.500 δολλάρια.

Το Κομπιουσκέτς χρησιμοποιεί περι
γραφές μαρτύρων για να συνθέσει λε
πτομερή σκίτσα πιθανών παρανόμων. Ο 
χειρ ιστής τροφοδοτεί τον υπολογιστή με 
απαντήσεις σε ερωτήσεις του στιλ «ποιο 
ήταν το σχήμα του προσώπου του» ή 
«πόσο μεγάλη ήταν η μύτη του», και το 
Κομπιουσκέτς ψάχνει μέσα στη βιβλιο
θήκη χαρακτηριστικών προσώπου που 
δ ιαθέτει για να σχηματίσει το πρόσωπο 
που τα ιρ ιάζει περισσότερο στις περι
γραφές του μάρτυρα. Η βιβλιοθήκη χα
ρακτηριστικών είνα ι αρκετά πλούσια. Για 
παράδειγμα περιέχει 19.440 διαφορετικά 
μάτια και 6.500 μουστάκια.

Το πρόγραμμα έχει ήδη τοποθετηθεί 
σε μερικά επαρχιακά αστυνομικά τμή
ματα, τα οποία είνα ι πολύ μικρά για να 
διαθέτουν ειδ ικό επαγγελματία σκιτσο- 
γράφο. Σύντομα, όμως, θα προσφέρει τις

υπηρεσίες του και στις μεγάλες πόλεις, 
στις οποίες γίνοντα ι χ ιλιάδες παρανο
μίες κάθε μήνα κι έτσι, για  πολλές απ' 
αυτές δε γ ίνονται σκίτσα. Με το Κομ- 
πιουσκέτς, ακόμη και οι μικροδιαρρή- 
κτες και οι τσαντάκηδες θα καταλήξουν 
να αποκτούν πορτρέτο σε κάποιο αστυ
νομικό τμήμα.

ΔΙΟΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

ΚΑΤΙ που εφάρμοσαν οι Νορβηγοί ήδη 
από το 1986 με επιτυχία στη δεύτερη με
γάλη πόλη της χώρας τους, το Μπέρ- 
γκεν, καθιέρωσαν τώρα και στην πρω- 
τεύουσά τους, το Οσλο. Πρόκειται για  τα 
υποχρεωτικά διόδια που θα πληρώνουν 
όσοι πηγαίνουν με το αυτοκίνητό τους 
στο κέντρο της πρωτεύουσας. Οι στα
θμοί διοδίων βρίσκονται σε όλους τους 
δρόμους που οδηγούν στο κέντρο και το 
ύψος των διοδίων είνα ι 10 κορόνες, δη
λαδή 200 περίπου ελληνικές δραχμές.

Με τα έσοδα θα βελτιωθεί το δίκτυο 
των δρόμων του Όσλο.

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ

ΟΙ αυστριακές αρχές αποφάσισαν, 
μετά τ ις  πρόσφατες στατιστικές που δε ί
χνουν το αλκοόλ ως ένα από τα κύρια 
α ίτια  αυτοκινητικών δυστυχημάτων, να 
του κηρύξουν κυριολεκτικά τον πόλεμο.

Νόμος που θα ισχύσει από τον ερχό
μενο Ιούλη προβλέπει την άμεση αφαί
ρεση της άδειας οδήγησης σε περίπτωση 
που διαπιστώνεται, με τα νέα τελειότερα  
μηχανήματα αλκοτέστ, χρήση αλκοόλ 
από τον οδηγό του αυτοκινήτου, που 
υπερβαίνει το 0,8 χιλιοστά στο αίμα 
(αντιστοιχεί σε κατανάλωση μιας φιάλης 
μπίρας, ή ενός τετάρτου του λίτρου κρα
σιού).

Η αφαίρεση θα γ ίνετα ι για διάστημα 
τεσσάρων εβδομάδων και άσχετοι αν ο 
οδηγός προξένησε κάποιο ατύχημα ή 
όχι.

ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ 11 ΧΡΟΝΙΑ

Επί έντεκα ολόκληρα χρόνια, ένας 
46χρονος Αυστριακός οδηγούσε φορ
τηγά αυτοκίνητα διαφόρων εταιρειών, 
χωρίς ποτέ να έχει και το παραμικρό ατύ
χημα, παρόλο που ποτέ δεν είχε στην 
κατοχή του άδεια οδήγησης και μάλιστα 
φορτηγού ή νταλίκας. Μέχρι που για κάτι 
ασήμαντο, σε έλεγχο ρουτίνας στα γερ- 
μανοαυστριακά σύνορα, διαπιστώθηκε 
το «παράνομο» παρελθόν του. Όπως

δήλωσε στους κατάπληκτους αστυνομι
κούς, ποτέ σ’ αυτά τα έντεκα  χρόνια δεν 
του έγ ινε έλεγχος άδειας οδήγησης, 
όπως και κανένα από τα αφεντικά όπου 
δούλευε δεν του είχε ζητήσει ποτέ τα 
χαρτιά του.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ... ΕΥΘΑΝΑΣΙΑΣ

Μόλις που γλίτωσε την ηλεκτρική κα
ρέκλα. Καταδικάστηκε, όμως σε τρις 
ισόβια κάθειρξη και θα περάσει την υπό
λοιπη ζωή του στη φυλακή. Ο 34χρονος 
Ντόναλντ Χάρθεϊ, νοσοκόμος στο νοσο
κομείο «Ντρέικ» του Σινσινάτι, ομολό
γησε πως σκότωσε 58 ανθρώπους που 
πάλεψαν με το θάνατο στο κρεβάτι του 
πόνου, ρίχνοντας υδροκυάνιο στα χαμο
μήλια τους!

Ο Χάρθεϊ εκτέλεσε τους ασθενείς 
μεταξύ του 1971 και του Απριλίου του 
1987, οπότε αποκαλύφθηκε η προσωπική 
του «επιχείρηση ευθανασία» και καταδι
κάστηκε μόλις πρόσφατα. «Ναι, σκό
τωσα», είπε στο δικαστήριο. «Αλλά το 
έκανα από οίκτο, βοήθησα να πεθάνουν 
άνθρωποι που βασανίζονταν και δεν ε ί
χαν καμιά ελπίδα στη ζωή. Η αλήθεια ε ί
ναι πως η αφοσίωσή μου σ’ αυτή την 
«αποστολή» μου κόστισε την ελευθερία 
μου. Τώρα, στη φυλακή, μαθαίνω να σέ
βομαι περισσότερο τη ζωή μου και τη ζωή 
των άλλων».

ΟΙ Αμερικάνες κυκλοφορούν κι 
οπλοφορούν

Ό χ ι μόνον οι Αμερικάνες, αλλά... ο 
αμερικανικός λαός γενικότερα, ο οποίος 
δεν έχει εμπιστοσύνη στην προστασία 
που του παρέχουν οι Αρχές και η αστυ
νομία. Έτσι, οι πωλήσεις των όπλων σε 
γυναίκες στις ΗΠΑ ανέβηκαν από ο 1983 
μέχρι το 1986 κατά 53%

Και βέβαια οι κατασκευαστές για να 
ανταπεξέλθουν στις ανάγκες του «νέου» 
αγοραστικού κοινού, λανσάρησαν όπλα 
πιο «θηλυκά»ελαφριά, κομψά πιστόλια, 
εύκολα στη χρήση και... διακοσμητικά, 
μια και συχνά είνα ι στολισμένα με ημιπο
λύτιμες πέτρες και σχεδιάκια. Αλλά οι 
μετρήσεις είνα ι αρκετά ανησυχητικές. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία, αν σώζονται 
από επιθέσεις κακοποιών 200 άτομα το 
χρόνο χάρη στα όπλα που κουβαλάνε, 
αλλά 22.000 άτομα σκοτώνονται με τα 
ίδ ια ό π λ α -ε ίτε  αυτοκτονώντας, ε ίτε  από 
ατύχημα...
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Χρίστος Θ. Οικονομόπουλος 
Παιδοχειρουργός

Τα παλιά χρόνια η Ελληνίδα μητέρα απολάμβανε τη χα
ρά του πανηγυρισμού της ζωηφόρου Ανάστασης του Χ ρ ι
στού. Η πανηγυρική χαρά, με πρωτοβουλία της μητέρας, 
συνεχιζόταν ακόμα έντονα, όλο το αναεττάσιμο σαρανταή
μερο και τέλε ιω νε με το άλλο κοσμοχαρμόσυνο πανηγύρι 
της Ανάληψης. Τότε οι μητέρες τιμούσαν τη Βυζάστρα. 
Την ημέρα της Ανάληψης ήταν η γιορτή της Βυζάστρας ή 
Ψυχομάνας ή της Πληθερής, γ ιατί από το  γάλα της έδινε 
στα ορφανά, που είχαν χάσει τη  μάνα τους crrov τοκετό.

Η Ορθόδοξη ελληνική λαϊκή ευσέβεια  της μάνας, εύρι- 
σκε τον τρόπο να διερμηνεύσει όλη αυτή τη χαρά, σε ό
λους τους τόνους της, σε όλο το  βάθος και σε όλο το  ύ
ψος, με τα υπέροχα «αναστατικά», όπως τα λένε ταχταρί
σματα και κανακίσματα, τα λαμπριάτικα νανακίσματα και 
χορέματα.

Η εθ ιμ ική τους καθιέρωση, άλλοτε από την πρώτη 
Ανάσταση, και άλλοτε από τη δεύτερη Ανάσταση, και η 
συνέχισή τους τα λαμπρόσχολα (την εβδομάδα μετά το 
Πάσχα), για σαράντα ολόκληρες ημέρες μέχρι της Ανάλη
ψης, έχει βυζαντινές τις  ρίζες της.

«Ανασταίνω» για την ανώνυμη Ελληνίδα μικρομάνα ση
μαίνει ότι με παινέματα, ταχταρίσματα και χορέματα, χα
ροποιώ το  βρέφος που δεν μ ιλεί ακόμη. Μ ε τα τραγούδια 
τα σχετικά με τη ζωή του νηπίου, «Ανασταίνουν την κού->

νια», όπως λένε. Με αυτά η μητέρα το ξυπνά, το  ταγίζει, 
το φροντίζει, το  νοιάζεται. Του τραγουδά, με μητρική πε- 
ρηφάνεια, τους πόθους, τα όνειρά της και την παιχνιδιάρι- 
κη δ ιάθεσή της.

Τα «αναεττατικά» αυτά ταχταρίσματα, τις ημέρες που ε ί
ναι λαμπρόσχολα, είνα ι ένας ατίμητος θησαυρός του λαϊ
κού μας πολιτισμού, γιατί ξαναχαρίζει στις μητέρες την ελ
πίδα για μία νέα ζωή. Τα τραγουδάκια αυτά η Ελληνίδα 
μάνα τα αφ ιερώ νει προς την Παναγία που σαν σήμερα 
γλυκαίνει το  χείλι της με την Ανάετταση του Υιού της για 
να την βοηθήσει. Αυτή που τόσα τράβηξε, να βοηθήσει τη 
μάνα, να αναεττήσει το δικό της παιδί, δηλ. να το μεγαλώ
σει και το  αναθρέψει, με συναισθήματα αγάπης, δίνοντάς 
του την κατάλληλη αγωγή.

Η Ελληνίδα μάνα συνδυάζει το  ωραίο αυτό έθιμο, το 
τόσο λησμονημένο σήμερα, με την κατ' εξοχήν ωραία αυ
τή εποχή της άνοιξης, με την τόση αφθονία που έχει το 
φως, τα χρώματα, τα αρώματα και οι ήχοι, που δίνουν στη 
φύση μία εντύπωση γήινου Παράδεισου.

Το αναστατικά αυτό Ελληνικό Έ θ ιμο της μητέρας απο
τελε ί αφετηρία  για να κάνει το  παιδί της να αναεττηθεί και 
να μεγαλώσει χαρούμενο. Να α ισ θανθεί τη ζωή που είναι 
εμπρός του με την καρδιά απαλλαγμένη από εκείνο που 
είνα ι μοχθηρό, πονηρό και κακό. Ο σκοπός του εθίμου
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τω ν αναστατικών ταχταρισμάτων είνα ι ακριβώς να απαλ
λάξει το παιδί της από κάθε τι που του πικραίνει τη ζωή. Η 
μάνα θέλει το  παιδί της να αναστηθεί γρήγορα, ξεφεύγον- 
τας από τους κινδύνους, τις περιπέτειες, τις θλίψεις, τα βά
σανα, ακόμη και το θάνατο. Θ έλει να το δει μεγαλωμένο, 
να το  καμαρώσει γαμπρό, ή νύφη, έχοντας δ ιατηρήσει την 
ψυχική του γαλήνη και την εσω τερική του χαρά. Επειδή 
μετά την Ανάσταση γίνονταν εθιμ ικά πολλοί γάμοι, η μάνα 
ονειροπολούσε με τη ζωντανή της πίστη, η οποία τα πάν
τα νικά, να δει το  παιδί της αναστημένο, έτοιμο, νέο γαμ
πρό, μια τέτο ια  χαρμόσυνη ημέρα να κάνει κΓ αυτό το γά
μο του.

Η φτωχή Ελληνίδα μάνα την εποχή της Τουρκοκρατίας 
αν και πίστευε, δεν επέτυχε η ίδια να α ισ θανθεί αυτή την 
πραγματικότητα, την παραδείσια ευτυχία, αφού η στυγνή 
τυραννία δεν επέτρεπε πάντοτε να α ισθητοποιήσει τη χα
ρά. Η μάνα, όμως, εκείνης της εποχής αισθάνονταν την 
ενδόμυχη ανάγκη να μεταδώσει την αγάπη και τη χαρά 
στο παιδί της, στο οποίο ευχόταν να απολαύσει τη ζωή. Η 
ζωντανή πίστη της μητέρας ήταν το  θεμέλ ιο  και το κίνη
τρο για τη ζωντανή αγάπη. Με τα λαμπριάτικα ταχταρί
σματα καθιστούσε την πίστη πραγματική πηγή χαράς και 
αδιάσπαστο σύνδεσμο με την αγάπη. Ίσω ς ακριβώς γ ι ’ 
αυτό το  λαμπροφόρο πανηγύρι της Ανάστασης του Υιού 
της Παναγίας να συνεδέθη άρρηκτα με την απαίτηση και 
την εκδήλωση της αγάπης τω ν μητέρων προς τα νήπιά 
τους.

Την ημέρα της Ανάστασης, οι μητέρες τη θεω ρούν κα
τάλληλη για να λαμπρίνουν την ψυχή τω ν παιδιών τους με 
την αγάπη τους. Λένε: «τη Λαμπρή σε μανάδες ανασταί- 
νουν τα παιδιά τους». Οι μανάδες π ιστεύουν ότι όταν τα 
χταρίζουν και χορεύουν το  βρέφος τους το  διάστημα από 
τα Λαμπρόσχολα μέχρι της Ανάληψης, ότι τό τε το παιδί θα 
αναστηθεί και όλες οι λειτουργίες του, σωματικές και ψυ
χικές θα βελτιωθούν. Π ιστεύουν, έτσ ι, ότι θα καθήσει νω
ρίς, ότι θα ανατείλουν τα δοντάκια του εύκολα και χωρίς 
πόνο, ότι θα αναστηθεί και θα περπατήσει γρήγορα, ακό
μη δε ότι θα μιλήσει σωστά, στην ώρα του, τον «καλό λό
γο», όπως λέγουν το Χριστός Ανέστη. Γιαυτό και όλες οι 
πράξεις και ενέργειες της μητέρας για να κάνει το παιδί 
της να μιλήσει γρήγορα, γίνονται εθ ιμ ικά περισσότερο τις 
40  ημέρες από την Ανάσταση, το αναστάσιμο σαρανταή
μερο.

Η εθ ιμ ική καθιέρωση τω ν «ανεστημένων παιδιών» κα
τά πάσαν πιθανότητα στηρίχθηκε στην παρακάτω παρά
δοση, η οποία είναι γνωστή σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, 
ειδικά, όμως, επιζεί πιο έντονα στην Πελοπόννησο (Αρκα
δία, Λακωνία και Μεσσηνία). Η παράδοση λέγει ότι:

«Κάποτε ένας άρχοντας του Βυζαντίου ήθελε να κάνει 
τη νέα γενεά δυνατή. Κάλεσε, λοιπόν, ένα πρωί όλες τις 
μητέρες που είχαν βρέφη και τις  υποχρέωσε να αφήσουν 
τα παιδιά τους στο ηλιόλουστο και πεντακάθαρο παλάτι 
του για να μεγαλώσουν με νέους κανόνες υγιεινής, δηλ. 
αυστηρή καθαριότητα και άφθονη τροφή, καθαρό αέρα 
και άφθονο ήλιο. Ο άρχοντας αυτός διέταξε τις μητέρες να 
πηγαίνουν τις κανονικές ώρες να τα ταΐζουν. Έπρεπε να 
αρμέγουν τα βυζιά τους και το  μητρικό γάλα να τους το 
δίνουν με ρογοβύζι (βυζολόγο). Απαγόρευσε δηλαδή στις 
μανάδες να τα θηλάζουν. Επίσης, έδω σε αυστηρή εντολή 
οι μανάδες να μη τα χαϊδεύουν, να μη τα χορεύουν, να μη 
τους μιλάνε και γενικά να μη τους παίζουν. Τα βρέφη αν 
και ζούσαν σε καθαρό και «υγιεινό» περιβάλλον και έτρω 
γαν καθαρή τροφή, σ ιγά-σιγά μαράζωσαν, ζάρωσαν, σού
φρωσαν, έχασαν την όρεξή τους, αρνιόνταν το γάλα με το 
βυζολόγο, έκαναν εμέτους, είχαν διάρροιες, και τέλος, τα 
περισσότερα από τα μισά αυτά βρέφη πέθαναν από αφυ

δάτωση και μαρασμό.
0  λαός ξεσηκώθηκε εναντίον του άρχοντα' έστε ιλε μή

νυμα στον Πατριάρχη. Ή τα ν  Μ εγάλη Πέμπτη όταν τόμα- 
θε ο Πατριάρχης, ο οποίος θύμωσε, κΓ αφόρησε τον άρ
χοντα για να μάθει: «ό,τι ουκ επ' άρτω μόνο ζήσετε ο άν
θρωπος» όπως τούγραφε στο «αφορισοχάρτι». Ο Πα
τριάρχης παρήγγειλε τότε, με συμπόνια, τις παρακάτω 
οδηγίες στο λαό και τις μητέρες.

Οι μητέρες που είχαν μαραζωμένα, αλλά ζωντανά τα 
βρέφη τους, να πάρουν ένα μπουκάλι αμίλητο νερό να το 
βάλουν κάτω από την Ά γ ια  Τράπεζα, στα 12 Ευαγγέλια. 
Με το αγιασμένο αυτό νερό να σαραντίσουν, δηλ. να ραν
τίσουν 40  φορές τα παιδιά τους, μ ' ένα κλωνί βασιλικό, 
και θα γερέψουν.

Στις μητέρες που είχαν χάσει το  παιδί τους παρήγγειλε 
τα εξής: Το πρώτο αυγό που θα κάνει η κόττα τους την 
ημέρα αυτή (Μ. Πέμπτη) να το  βάψουν κόκκινο. Το αυγό 
αυτό θα το  πάνε στην εκκλησία στα 12 Ευαγγέλια για να 
δ ιαβαστεί και θα το  αφήσουν κάτω από την Ά γ ια  Τράπεζα 
μέχρι την Ανάσταση. Το Μ εγαλοπέφτικο αυτό αυγό που 
το  λένε «Ευαγγελισμένο αυγό» είναι το αυγό της Πανα
γίας. Μ ετά την Ανάσταση, να το βάλουν στο εικονοστάσι 
και μετά από ένα έως τρία χρόνια θα το χρησιμοποιήσουν 
για κρατητήρα. Αυτό το αυγό θα το κρατάει επάνω της η 
γυναίκα όταν μείνει έγκυος. Το αυγό αυτό έχει αποτρεπτι
κές και εξαιρετικά δυναμούχους ιδιότητες, γ ιατί κρατάει το 
παιδί και δεν αποβάλλει. Έ τσ ι η μάνα θα αναπληρώσει το 
χαμένο από τον άρχοντα παιδί της. ΓΓ αυτό τη Μ. Πέμπτη, 
τη λένε Κόκκινη Πέμπτη ή Κοκκινοπέφτη.

Οι μητέρες τω ν χαμένων παιδιών θα πάνε ακόμα λου
λούδια στο νεκροταφείο, γ ιατί τη Μ. Πέμπτη πήγε ο Χρι
στός στον Ά δ η , είδε τις  ψυχές τους και είπε: Τα παιδιά 
αυτά να γίνουν λουλουδάκια και τότε οι ψυχές τους ξανά- 
σαναν.

Ο Πατριάρχης στις υπόλοιπες μητέρες που είχαν την 
τύχη να ζήσουν τα παιδιά τους, έδωσε την εντολή να τα 
βυζάξουνε περίσσεια και την ευχή του να τα αναστήσουν 
με 4 0  λογιών αναστατικά χορέματα, ταχταρίσματα, νανα- 
κίσματα, κανακίσματα. Να τα βυζαίνουν και να τα ανασταί- 
νουν με αγάπη».

Από τότε έγινε έθ ιμο  οι μικρομάνες μετά την πρώτη ή 
τη δεύτερη Ανάσταση «την αγάπη», να λένε στα μωρά 
τους τον «καλό λόγο», δηλ. το Χριστός Ανέστη, που το λέ
νε και «Ανέστη» με αναστατικές λέξεις και τραγουδάκια. 
Τα παιδιά αυτά τα λένε «ανέστημένα  παιδιά» ή « τ ’ ανα
στημένα  της κούνιας» και τα ταχταρίσματα που λένε 40  
ημέρες τα λαμπρόσχολα τα λένε «αναστατικά» ή λαμπριώ- 
τικα ή πασχαλιάτικα τραγουδάκια της μάνας. Η πράξη λέ
γετα ι «Ανέστη». Οι μανάδες κάνουνε το  «Ανέστη», δηλ. 
δίνουν τον ασπασμό της Ανάστασης στο παιδάκι τους με 
θω πευτικές λέξεις. Μ ε τις χα ϊδευτικές αυτές λέξεις το μι
κρό δ ιδάσκεται από τη μητέρα του να ζει σαν αξιαγάπητο 
πλάσμα.

Μ ετά την επιστροφή από την Ανάσταση η μητέρα ακο
λουθ εί ορ ισμένες συνήθειες για να αναστήσει το παιδί 
της. Αυτό γ ια τί στην Ανάσταση του Χριστού αποδίδει 
αποτρεπτικές δυνάμεις για τα κακά και γονιμ ικές για τα κα
λά. Με τη φλόγα της λαμπάδας που φέρνει αναμμένη από 
την Ανάσταση σταυρώνει πρώτα το  ανώφλι της εξώθυ- 
ρας, μετά το  εικονοστάσι, και τέλος την κούνια του παι
διού, που τόχει λαμπροφορεμένο, «ανασταίνουν την κού
νια» όπως λένε. Ό τα ν  σβύσουν το  λαμπροκέρι, το  φυλά
νε, για να σταυρώνουν το  παιδί όταν κανείς το βασκάνει. 
Τη Λαμπρή φορούν όλα τα μωρά καινούργια, και το  πιο 
φτωχό, πρέπει να βάλει πάνω του κάποιο καινούργιο ρού
χο·
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Η σπουδαιότερη Πασχαλινή και κυρίως αναστάσιμη 
πράξη της μάνας είναι η «ανάσταση του παιδιού», δηλ. το 
σήκωμα με τα δύο της χέρια, από τις μασχάλες του, ψηλά 
με το  φω ταυγές πρόσωπό της και η αποκάλυψη της μητρ ι
κής στοργής, με επιφωνήματα και θω πευτικές λέξεις, η 
ποικιλία και ο πλούτος των οποίων είναι απεριόριστος.

Μ ετά τσουγκρ ίζουν ελαφρά τα κεφάλια τους, η μάνα 
και το  βρέφος, «τσουγκρίζανε» κι έκαναν το «Ανέστη- 
Ανέστη».

Στη συνέχεια η μάνα βάφει ελαφρά τα μάγουλα του 
παιδιού για νάναι πάντοτε κόκκινα τα μάγουλά του, λέγον
τας:

«Αναστάση Κατασταση 
καταστρόγγυλο κεράσι»

Μ ετά του «ανασταίνει το πρόσωπο» λέγοντας τα παρα
κάτω και αγγίζοντας με τη σειρά, το  σαγόνι, το στόμα, τη 
μύτη, τα μάτια, τα φρύδια:

«ο σαγόνας, ο ψωμοφάς, 
δύο τρυπίδια, δύο φεγγία 
δύο γαϊτάνια τρυφερά 
φέρτε πήτες και ψωμία 
να τα φάη η γιασεμιά 
με τα κόκκινα αυγά».

Επίσης, το  βγάζουν έξω και το σηκώνουν ψηλά στα χέ
ρια στην ανατολή του ήλιου, το ίδ ιο κάνουν και πριν δύσει 
ο ήλιος.

Ενα χαριτωμένο μέρος του εθ ίμου είναι όταν ανασταί- 
νουν τη Μαρούδα (μικρό ποικιλόχρωμο έντομο, το λένε 
και Πασχαλίτσα). Η μητέρα πιάνει μία Μαρούδα, τη βάζει 
στο δάκτυλό της που το  βαστά οριζόντια, για να χαρο
ποιήσει το  παιδί της. Εκείνη την ώρα η μάνα λέει: «Να πας 
Μαρούδα να μας φέρεις γλυκό κρασί και κόκκινα αυγά». Η 
Μαρούδα προχωρεί, και όταν φτάσει στην άκρη του δα
κτύλου, πετάει και φεύγει.

Επίσης, μετά την Ανάσταση βάζουν στη γλώσσα του 
μωρού μέλι και ζάχαρι για να μιλήσει γρήγορα και να πει 
τον καλό λόγο. Π ιστεύουν οι λαϊκές μάνες ότι όποια ευχή 
κι αν πουν, αυτή πιάνει, γ ια τί έχει ανοίξει ο ουρανός, με 
την Ανάσταση του Χριστού. Γ ι' αυτό εύχονται «καλά να 
καθήσει, καλά να περπατήσει, καλά να μιλήσει το παιδί 
μου».

«Ό χου το  να το  χαρώ 
να μιλήσει να το δω 
όπα απαλάκια του 
νάβγουν τα δοντάκια του».

(Κόρινθος
Του φτιάχνει τη «λαμπρόπιττα» με ρίζες από όλα τα μυ

ριστικά χόρτα για να λέε ι καλά λόγια, τα λόγια του Χρι
στού, με ζάχαρι, μέλι και γάλα.

Α υτοευχές της μάνας: «Καλοαναστημένο νάναι και κα
λομίλητο, πρωτοψάλτης και τραγουδιστής στη ρούγα». Πι
στεύουν ότι όταν η μάνα ανασταίνει το  παιδί της τρεις συ
νεχείς Λαμπρές (δηλ. τρ ία χρόνια) το  παιδί «(α) ποστελενί- 
ζει» (από το  Απόστολος εκκλησ. βιβλίο) και τό τε πάει η 
γλώσσα του ψαλίδι.

«Το παιδί μου θέλει χάιδια 
θέλε ι και ψωμιά σ ιτάρια 
θέλει σύκα πατητά 
μηλαράκια μυριστά 
να του δώ σει η μάνα του 
και η μαντζουράνα του 
για να κρίνει γρήγορα».

(Αχάί'α)
Αυτή η αναστάσιμη πίστη της μητέρας, είνα ι η αληθινή 

μητρική στοργή, που αποδεικνύεται με την αγάπη. Οι 
εκδηλώ σεις της μητέρας γίνονται δημιουργικές, γεμάτες 
πηγή χαράς. Ο τρόπος αυτός της μάνας είνα ι το καλύτερο

στοιχείο, που κλείνει μέσα της η ανθρώπινη φύση. Η χαρά 
της αγάπης που η μάνα την εκδηλώ νει εθιμ ικά, γ ια τί έτσ ι 
καθιστά το  παιδί της μέτοχο τω ν δικών της αγαθών α ι
σθημάτων. Αυτή στην τελευτα ία  ανάλυση είνα ι η πραγμα
τική μητρική αγάπη, δίνοντας όσα πήρε αυτή από τη μητέ
ρα φύση. Γ ιατί η σχέση της μητέρας προς το  βρέφος της 
δεν είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί παρά μόνο με τη συ
νύπαρξη της αγάπης γ ι' αυτό. Η μάνα είναι εκείνη, η οποία 
εκδηλώ νει την αγάπη της με πίστη και έχει όλες ακριβώς 
τις  προϋποθέσεις για να α ισ θανθεί όλη την ωριμότητα και 
τη γλυκύτητα του μοναδικού αγαθού της του παιδιού της.

Η αγάπη της καλής μητέρας προς το  παιδί της είναι 
πολλές φορές απροσμέτρητη. Η μάνα βλέπει το παιδί της 
σαν αγγελούδι και δεν χορταίνει γ ι' αυτό του κάνει το 
«Ανέστη» δηλ. του θω πεύει το προσωπάκι ιδίως τα μάτια, 
τη μύτη, το  στόμα και τα συγκρίνει με τα πολυτιμότερα 
αντικείμενα. Τα περιγράφει παραστατικά και καλαίσθητα. 
Τα επιφωνήματα και οι θω πευτικές εκφράσεις της μητέ
ρας προς το βρέφος της, είνα ι άπειρες όταν το  ανασταίνει, 
όταν το  παίρνει από τις μασχάλες και το  ανεβοκατεβάζει 
λέγοντας συγχρόνως αναστατικές λέξεις ή τραγουδάκια. 
Συνήθως ο νουνός του έχει φέρει τα καινούργια του πα
πούτσια, τα καινούργια του ρούχα, — τη λαμπάδα, και δ ί
νετα ι η ευκαιρία στη μάνα να το παινέψει και να το  χορέ
ψει.

Παραθέτω  από το  λαϊκό θησαυρό για παράδειγμα τις 
παρακάτω αναστατικές θω πευτικές λέξεις και φράσεις: 
Αγγελούδι μου, ψυχούλα μου, καρδούλα μου, σπλάχνο 
μου, αρνάκι μου, μανάρι μου, βλαστάρι μου, σγουρέ μου 
βασιλικέ μου, ρόιδο μου, μάτια μου γραμμένα, καθαρό 
μου, καλό μου, νιάτα μου, αητέ μου, πέρδικά μου, Πω πω! 
ο ρήγας μας, ο γιόκας μου! πω πώ η φρεγάδα μου, η ρή- 
γισσά μου, η κορούλα μου. Βρε βρε ο λεβέντης μου, η λε
βέντισσά μου. Κλωνάρι μου, όπορτα, όπορτα, ταχταρνά 
και ταχταρνά. Μ ωρό μου, φεγγάρι μου. Το πουλάκι μου, 
το κουτσουνάκι μου, το  χρυσό μου, τ ' αστέρ ι μου, το  μάτι 
μου, η κορούλα μου, ο μπούλης μου, η μπέμπα μας, το  κα
ναρίνι μου.
Ό χουντα  μωρουδάκι μου, μάτια μου, χρυσαφλιδάκι μου, 
βλασταράκι μου, γιοκαράκι μου, κουτσούνι μου, γιουκάκι 
μου, ψύχα μου. Έ λα μανούλα μου να κάνουμε Ανέστη - 
Ανέστη, Έ λα περδικούλα μου στην αγκαλιά της μανούλας 
σου. Παλληκάρι μου, μάνα μου (παιδί μου), γαμπρέ μου, 
χρυσέ μου, ήλιε, φεγγάρι μου, παλάτι μου, λουλούδι μου.

Η εφευρ ικότητα  της στοργικής μητέρας είναι απεριόρι
στη. Χόπα χρυσό μου παιδί, παλληκαράκι μου, κουκλίτσα 
μου, ψυχή μου, καμάρι μου, λεβεντιά  μου, Μπεκόνι μου, 
γλυκιά μου, αγγελοκαμωμένη μου, καμαρωτό μου, ξυπνάκι 
μου, γυρουλού μου, κλπ.

Σε στιγμές αυθόρμητης εκφράσεω ς αγάπης και πηγαίας 
στοργής, η μητέρα ενσταλάσει μέσα στην αμάλαγη ψυχή 
του νηπίου της, στοργικές λέξεις που του ανασταίνουν την 
ψυχή, τις  οποίες πολλές φορές ξεφω νίζει όπως το  άχου το 
πολυχαδεμένο μου, ο πασσάς μου, ο λεβέντης μου. Ψυχή 
μου, φως μου, ψυχούλα μου, κοκονίτσα μου, μοναχούλι 
μου, τσ ιόν ι μου, αρνούλη μου, η κοττούλα μου, το  κου- 
τρουβέλι μου (ευτραφές με πρόσωπο ολοστρόγγυλο), κα
λώς τ ' αντράκι μου, μπουκέτο μου, ω χαρά μου, παιδάκι 
μου, αργυρό μου, βασιλιά μου, μαλαματένιο μου, περ ιστε
ράκι μου, μοσχαναθρεμένο μου. Να μου το  χαρίσει ο Χρι
στός ο Ανεστημένος, η κυρά η Παναγία. Πού είνα ι το  μι
κρό μου, ψιμάρα μου, κορέλλα μου, ματάρα μου, περδι
κούλα μου, χαϊδεμένο μου, μπουλούκο μου, κουτσιούμπε- 
λό μου, αγόρι μου, αφέντη μου, κανακάρη μου, μπέη μου, 
καμάρι μου, τζόγια μου, ρούσα μου (ξανθή), κούρε μου 
(χαϊδευτικά ο κόκορας). Ώ π α! Ωπαλά!

Με τον τρό ιι ι αυτόν το  γεμάτο συναίσθημα η μητέρα
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ανασταίνει το παιδί της, του κάνει το  «Ανέστη». Το κάνει 
να βρίσκει το  νόημα και την αξία της κάθε εττιγμής με τις 
κατάλληλες λέξεις - νοήματα. Οι παραπάνω επιφωνήσεις 
και στοργικές φράσεις και τα παρακάτω ταχταρίσματα, κα- 
νακίσματα (χορέματα), αποτελούν μια μεγάλη ποίηση. Για- 
τ ί δεν μπορεί να υπάρξει ζωή χωρίς ποίηση.

Μ ε τα ταχταρίσματα που είναι το  τρυφερότερο και 
στοργικότερο φανέρωμα της καρδιάς της μάνας στο παιδί 
το  ευφραίνει, το  ζωογονεί και το ξανανιώνει. Βαστώντας 
το στα δύο της χέρια το ανασταίνει με ξεχυλισμένη την 
ψυχή της από χαρά. Του τραγουδά για να το κάνει να χα- 
ρεί και μαζί να εκφράσει την άπειρη χαρά που νο ιώ θει γ ι' 
αυτό. Του τραγουδά 'αυτοσχεδ ιασμένα τραγουδάκια, απλά, 
με ρυθμό πολύ ζωηρό, ανάλογο προς τις  χορευτικές κινή
σεις και με σκοπό απλοϊκό και τρυφερό, στολισμένα με 
πηγαίο λυρισμό. Λίγο πριν το βυζάξει και αμέσως μετά, ό
ταν το  λούζει, όταν το σκουπίζει, ή όταν του φορεί τα κα
θαρά λαμπριάτικα καινούργια ρούχα του.

Ανασταίνω με τραγούδια, σημαίνει ότι το  ανακαλώ στη 
χαρά της ζωής, του ξαναδίνω ζωή, το  ξαναζωντανεύω. Γ Γ 
αυτό το ταχταρισμένο παιδί το λένε «ανεστημένο». Τα 
«αναστατικά» ταχταρίσματα έχουν σκοπό να αναστήσουν, 
να αναζωογονήσουν τους μικρούς αγγέλους. Τραγου
διούνται τα λαμπροήμερα από λιγυρόφω νες μικρομάνες 
και έχουν τη μαγική δύναμη να αναζωογονούν τα τρυφερά 
πλάσματα. Εδώ επιδρά ο πλούτος τω ν λέξεων, η μουσική, 
οι κινήσεις και η συναισθηματική έκφραση της μητέρας. 
Παραθέτω  μερικά από αυτά για να φανεί ο πλούτος της 
λαϊκής ψυχής της Ελληνίδας μάνας:
«Του παιδιού μου εγώ το γάμο 
μια Λαμπρή θε να τον κάμω 
μια Λαμπρή μια Κυριακή 
μια χαρούμενη γιορτή 
πουν’ κουλούρια πουν' αυγά.
Θα καλέσω καλεστάδες 
όλο Μητροπολιτάδες.
Θα καλέσω τον Κατή 
να σκουπίζει την αυλή.
Θα καλέσω τον Βεζύρι 
να σηκώνει το  πεσκίρι, 
και τα Τουρκοκόπελλα 
να πετάν τα κόκκαλα».

(Μ εσσηνία)

«Τάνα τάνα μου 
να χαρεί τη μάνα του 
να χαρεί και τον μπαμπά 
που του φέρνει τα ψωμιά 
και τα ρούχα τα λαμπρά»

(Λήμνος)

«Έχω γιο  κι έχω χαρά 
για θα γίνω  πεθερά.
Έχω κόρη κι έχω πίκρα 
που θα γνέθω  μέρα νύχτα.
Έχω κόρη κι έχω λύπη 
που θα μου γυρεύουν επτίτι».

(Ζαγόρι)

«Οβρόπουλα, Τουρκόπουλα 
και κατσιβελόπουλα 
στο  χώμα ξαπλωμένα 
κι εμείς τα Χριστιανόπουλα 
στην εκκλησιά αναστημένα».

(Αρκαδία)

«Τάρνανα ταρνίσετε το 
ζαχαροποτίστε του 
για να κρίνη γρήγορα

για να το  παντρέψουμε».
(Ρούμελη)

«Ταρνανά λαλούν πουλιά 
στου παιδιού μου τη ποδιά 
Ταρνανά λαλούν κ ι' αηδόνια 
στου παιδάκι μου τ '  αλώνια».

(Θεσσαλία)

«Ταστανά το ταστανά 
πότε γίνηκε τοσονά 
μίλα κανακάρη μου.
Ρήγα και γαμπρούλη μου.
Τ ιχτιρ ί ταρούδια του 
κανάκια και χαρούδια του».

(Λακωνία)

«Τάνσ, τάνα, τάνα του 
να χαρεί η μάνα του 
να χαρεί κΓ τον μπαμπά 
πούναι η παρηγοριά».

(Μ ακεδονία)

Τα αναστατικά χορευτικά ταχταρίσματα έχουν μέσα και 
στοιχεία γελαστικά για να κάνουν το παιδί να γελάσει. Συ
νήθως τη Λαμπρή τους αγοράζουν καινούργια παπούτσια. 

«Να χορέψει θέλει η κόρη 
μα παπούτσια δεν εφόρει 
να της δώσω τα δικά μου 
να χορέψει η πέρδικά μου 
να χορέψει η πέρδικά μου 
σ τ ' αγκαλάκια τα δικά μου».

(Ρόδος)

«Νένε νένε νένε νε 
Νένε ρένενε ρένενε νε 
Νένε νε και σου-σου-σου 
Χόρεψε κυρά-πρασού»

(Μ. Ασίας)

«Του κανακάρη μου το  γάμο 
μια Λαμπρή θα τον εκάνω 
πόχει τα χλωρά τυριά 
τα κατσίκια στα μαντριά 
πούνε οι αυλές πλυμένες 
και οι κοπέλλες στολισμένες 
Τα κουλούρια αρμαθιά 
και οι αυγούλες σαν κουκλίτσες 
κρεμασμένες στα καρδιά.
Θα καλέσω νιους και γέρους 
και κάμποσους καλογέρους.
Θα καλέσω Δεσποτάδες 
και απ' τη Χίο πραγματευτάδες 
να μου φέρουν απ' τη Χίο 
ροδοζάχαρι κι ανθό.
Οι καμπάνες θα σημαίνουν 
τον κανακάρη περιμένουν 
και ο κανακάρης θα φορέσει 
τη γαμπρίκια φορεσιά 
ο γιος μου το αρχοντόπουλο 
θανί σα βασιλόπουλο».

(Καστελόριζο)

«Το παιδάκι μου να ζήσει 
σαν το  πρόβατο ν ' αεπτρίσει 
να ζήσει να γεράσει 
και παιδόγγονα να πιάσει».

(Θεσσαλία)

«Τιριρί που πας μωρή 
στο τσοπάνη για τυρ ί
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και τυρ ί 6ev ηύραμε 
τον τσοπάνη δείραμε.
Δεν του δώσαμε πολλές 
πεντακόσιες και καλές».

(Καλάβρυτα)

θα το  δείρω  θέλω  πάλι 
με της μυίγας το  ποδάρι. 
Έ λα μπάρμπα και τατά 
φέρε του παιδιού κοκά».

(Νάξος)

«Ταριρί του λέγανε 
σαν μας το  παντρεύανε 
και του τάσσανε προικιά 
ένα κόσκινο φλουριά».

(Χίος)

«Το παιδί μου το παιδί μου 
το  βενέτικο φλωρί μου 
πότε θα ξεπεταχτεί 
να τον κάνω βουλευτή 
να τον κάνω και παπά 
για να τρώω λειτουργιά».

(Γορτυνία)

«Τιριρί και μπομπομπό 
το παιδί θέλε ι χορό 
τα βιολιά δεν είνΓ εδώ 
κΓ όποιος πάει να τα φέρει 
τρία τάληρα στο χέρι».

(Λευκάδα)

«Τάρι, τάρι, τάρι, 
δύο κλωνιά μαργαριτάρι 
ταριρ ί του λέγανε 
μήλο το  φυλεύανε».

(Ερμιόνη)

«Τιριρί τιρ ιρό 
το παιδί θέλει χορό 
να χορέψει να πηδήσει 
τα παπούτσια του να σκίσει 
να το  πάμε στον τσαγκάρη 
να του φτιάξει άλλο ζευγάρι».

(Σπάρτη)

«Του παιδιού μου εγώ το γάμο 
μια Λαμπρή θα τον νε κάμω 
θα καλέσω καλεστάδες 
Υπουργούς και Βουλευτάδες 
θα καλέσουμε πολλούς 
δικηγόρους και γιατρούς 
να μη βρέξη και βραχούνε 
και μου το καταραεττούνε».

(Πάτρα)

«Του παιδιού μου γω το  γάμο 
τη Λαμπρή θένα τον κάμω 
που ν ' αρνία που ναι τυριά 
πούναι χλωρομέζυθρα 
θα φωνάξω του δεσπότη 
για να μου το  στεφανώ σει.
Θα φωνάξω τους παπάδες 
για να δώ σουν τις ευχάδες.
Θα φωνάξω τον Αλή 
να μου σφάξει το αρνί.
Θα φωνάξω τον αγά 
να μου ξύσει τον πατσά.
Θα καλέσω τον Καττή 
να σκουπίζει την αυλή 
κΓ όλα τα Τουρκόπουλα 
να πετούν τα κόκκαλα».

(Εύβοια)

«Θα το δείρω  θέλω  γω 
με της μυίγας το φτερό

«Πω, πω, πω, πως, πώπο, πω 
πότε να το  ιδώ τρανό 
να το γαμπροκαρτερώ 
με τη νύφη εττο πλευρό 
τάρι του τάρι του 
ποιος έχει τη χάρι του 
ποιος έχει την ομορφιά του 
και τη  γλύκα τη δίκιά του».

(Ηλεία)

«Νάτο, νάτο, νάτο, νάτο, 
σα φλουρί Κω νσταντινάτο 
Νάτο, νάτο, νάτο, νάτο, 
το αφράτο, το κρινάτο 
το ζαχαρομυγδαλάτο».

(Θράκη)

«Ντίρι, ντίρι, ντίρι, ντου 
να χαρεί το  Κύρη ντου 
και τη μάνα ντου μαζί 
που του δίνει το βυζί».

(Καλάβρυτα)

«Το παιδί μου το  μικρό 
μοναχό κυλάει τ '  αβγό 
και κανείς δεν τον βοηθάει 
παρά η πέρδικα κι ο αϊτός 
και της Παναγιάς ο γιος.
Το παιδί μου πάει πάει 
Παναγίτσα το φυλάει».

(Λαμία)

«Μου στείλαν συμπεθεριό 
απ' αλαργινό χωριό.
Τους παράγγειλα κ ' εγώ 
το  παιδί μου ε ίν ι' μικρό 
θέλει χάδια και χαρά 
επτάργανα, χρυσαφικά 
και μεταξω τές φασκιές.
Τα παιδιά τα σερνικό
ρίχτα στα  βασιλικά
και τις τσούπες τις φακλάνες
ρίχτες μεσ ' τες  μαντζουράνες».

(Αργολίδα)

Με τα ταχταρίσματα που αυτοσχεδιάζει η μάνα κατορ
θώ νει να συνδέσει το  μυεττήριο του εφήμερου και το μυ
στήριο της αιωνιότητας. Η χαρά από την Ανάετταση έχει 
ένα και μοναδικό σκοπό, να λυτρω θεί η ψυχή του παιδιού 
από την τυραννία του κακού, και να αποκτήσει καθαρότε
ρα τα πνευματικά της αισθητήρια.

Η απλή λαϊκή μάνα π ιστεύει ότι με την Ανάσταση του 
Χριστού όλα γεμ ίζουν φως, ο ουρανός και η γη. Γ ι' αυτό 
πλημμυρίζει η ψυχή της με στοργή κΓ αγάπη προς το παιδί 
της.

Στην Ανάσταση του Χριστού, του Υιού της Παναγίας, η 
Ελληνίδα μάνα βλέπει και την Ανάετταση του δικού της 
παιδιού με την οποία επιτυγχάνεται, αποτελειώ νεται και 
δ ιαδηλώ νεται και η ιδική της αποεττολή, το  «ανέστημα», η 
μητρική θέω ση που καταλύει την εξουσία του θανάτου, 
αφού χαρίζει ζωή. Η μάνα αναετταίνει το  παιδί της τη Λαμ- 
πρή, γ ια τί έχει σαν σκοπό τη διαιώνιση, και την επικράτη
ση εττη ζωή, του αιώνιου και λαμπρού φω τός της Ανάεττα- 
σης.
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Πύργος του Άιφβλ
ένας νέος... εκατό ετών

Η κατασκευή του θεω ρήθηκε από 
ειδ ικούς και μη ακατόρθω το εγχείρη
μα! Αμφ ισβητήθηκε έντονα η δυνατό
τητα να σ τηθεί αλλά και να δ ια τηρηθεί 
στη θέση του για πολύ. Δέχθηκε τα 
επικριτικά πυρά πνευματικών ανθρώ 
πων της εποχής για την «σκοπιμότητα» 
που εξυπηρετούσε και την —αμφίβολη 
κα τ’ αυτούς— χρησιμότητά του. Στους 
απλούς ανθρώπους της «γενέθλιας πό
λης» του σκόρπισε στην αρχή φόβο 
και ανησυχία.

Σήμερα, εκατό χρόνια μετά, ανα
γνω ρίζετα ι σαν ένα από τα σημαντικό
τερα κατασκευαστικά επ ιτεύγματα όχι 
μόνο του προηγούμενου αλλά και του 
παρόντος αιώνα. Χ ιλ ιάδες επισκέπτες 
περιέρχονται καθημερινά τους χώρους 
του κι αποθαυμάζουν απ' την κορφή 
τη θέα της γαλλικής πρωτεύουσας, 
φυσ ικά  αναφερόμαστε στον πύργο 
του Ά ιφ ελ , το  στολίδ ι του Παρισιού, 
που η κατασκευή του ολοκληρώθηκε 
στις 31 Μαρτίου 1889.

Η ιδέα της ανέγερσης ενός γιγάν- 
τιου οικοδομήματος στην «πόλη του 
φωτός» γεννήθηκε με αφορμή τη  δ ιε 
θνή έκθεσ η του Παρισιού που θα γ ι
νόταν το  1 889  και την επ ικείμενη «ά
φιξη» του νέου αιώνα. Οι αρχικές σκέ
ψεις ιςαι μελέτες γίνονταν για έναν πέ
τρ ινο πύργο ύψους τρ ιακοσ ίω ν μέ
τρων και όπως υποσχόταν ο αρχιτέ
κτονας Bourdais που είχε κάνει τη 
σχετική μελέτη, θα ήταν κυλινδρικός 
και εττην κορυφή του θα υπήρχε ένα 
σύεττημα ισχυρών λαμπτήρων και κα
θρεφτώ ν που θα έλουζαν στο φως 
την πόλη, κάνοντας κυριολεκτικά τη 
νύχτα - ημέρα. Πρόβλεπε ακόμα, η με
λέτη, ότι ο πύργος θα «φιλοξενούσε» 
στον τελευτα ίο  του όροφο πολυτελές 
σανατόριο και θα εξασφάλιζε καθαρό

αέρα στους πάσχοντες από πνευμονι- 
κά νοσήματα. Η αρχική ιδέα όμως, μα
ζί με τη μελέτη Bourdais, γρήγορα εγ- 
καταλείφθηκε, όταν οι ε ιδ ικο ί εξέφρα- 
σαν βάσιμους φόβους για την αντοχή 
του, λόγω βάρους και αντίστασης του 
αέρα.

Την 1η Μάίου 1886, προκηρύχθη
κε διαγωνισμός που αφορούσε την κα
τασκευή σ ιδερένιου πύργου ύψους 
3 0 0  μέτρων και πλάτους, στη βάση 
του, 120 μέτρων Από τις 700  μελέτες 
που συγκεντρώ θηκαν επ ιλέχτηκε αυτή 
που είχε υποβάλλει ο μηχανικός Γου- 
σταύος Αιφελ, ειδ ικευμένος σε μεταλ
λικές κατασκευές και με αξιόλογη εμ
πειρία στην ανέγερση βαγονιών, γεφ υ 
ρών και σ ιδηροδρομικών κατασκευών. 
Ή ταν ήδη αρκετά γνωστός από τη με
λέτη του για τον μεταλλικό σκελετό 
του αγάλματος της Ελευθερίας και την 
κατασκευή πολλών γεφυρώ ν στην Ευ
ρώπη, Αφρική και Ινδοκίνα. Από το 
1855  ήταν διδάκτορας του Πανεπι 

στημίου.
Μ έσα σ ' ένα πολύ μικρό χρονικό 

διάστημα (δύο χρόνια) ο Α ιφ ελ έπρε
πε όχι μόνο να υλοποιήσει το  σχέδιό 
του αλλά και να καθησυχάσει τους φό
βους τω ν κατοίκων της πόλης που 
θεω ρούσαν πολύ επικίνδυνο το  εγχεί
ρημα. Πνευματικοί άνθρωποι της επο
χής όπως ο Γκυ Ντε Μωπασσάν, ο

Αλέξανδρος Δουμάς γιος, ο Γκουνώ 
κ.ά. έστρεφαν τα πυρά τους εναντίον 
του πύργου και τον χαρακτήριζαν έργο 
άχρηστο και τερατώ δες που ο σ ιδερέ
νιος όγκος του θα ασχήμιζε την πρω
τεύουσα. Αλλοι π ίστευαν ότι δεν ήταν 
δυνατόν να αντέξει και θα κατέρρεε 
γρήγορα, πάνω από την πόλη.

Για τον Α ιφ ελ η αίσθηση της σ ι
γουριάς ήταν ακλόνητη. Αυτό που τον 
απασχολούσε ήταν ο ελάχιστος θρό
νος που είχε στη δ ιάθεσή του. Μ ε την 
εμπειρία που είχε εττις πλωτές κατα
σκευές κατόρθωσε να ξεπεράσει τα 
σοβαρά προβλήματα που του παρου
σιάστηκαν. Συγκεκριμένα το υπέδα
φος, ειδ ικά προς το  βόρειο και δυτικό 
σημείο, δεν ήταν στέρεο εξαιτίας της 
αμμώδους και αργιλώδους σύστασής 
του. Έ να ακόμα εμπόδιο ήταν το γε
γονός πως η άμμος βρισκόταν σε βά
θος 1 2 μέτρων, δηλαδή 5 μέτρα κάτω 
από τη στάθμη του νερού του ποτα
μού Σηκουάνα που βρίσκεται πολύ 
κοντά στον πύργο. Για να τα επιλύσει 
προχώρησε στο θάψιμο μεγάλων κι
βωτίων με πεπιεσμένο αέρα και πέτυ
χε τη θεμελίω ση του τσ ιμέντου σε βά
θος 1 5 μέτρων. Μ ε ακριβείς υπολογι
σμούς εξασφαλίστηκε επίσης η δυνα
τότητα επανακατασκευής σε περίπτω
ση κατάρρευσης πάνω στα ίδια θεμ έ
λια.

Καθημερινά οι εφημερίδες φ ιλοξε
νούσαν αφιερώματα με επικρίσεις, κρί
σεις και σχόλια, όσο προχωρούσε το 
μεγαλεπήβολο έργο. Η καταστροφή 
που πολλοί φοβόντουσαν δεν ήρθε. 
Ακριβώς δυο χρόνια μετά την έναρξη 
τω ν εργασιώ ν —όπως αρχικά είχε προ
γραμματιστεί— ο πύργος ήταν έτοιμος. 
θ '  προϋπολογισμός τω ν εξόδων δεν 
ξεπέρασε την αρχική πρόβλεψη και
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ανήλθε σε 1,5 όισ. φράγκα. Ταυτόχρο
να παραχωρήθηκε στον μηχανικό η 
εκμετάλλευσή του για μια 20ετία . Μ ε
τά το  πέρας αυτού του χρονικού δια
στήματος η κμριότητά του περιήλθε

Ο Πύργος του Άιφελ, συγκρινόμενος μ ε  
τα ψηλότερα κτίρια του κόσμου, την εποχή 
που χτίστηκε:

1. Στήλη Venddme (Παρίσι) 45  μ.
2. Η Παναγία των Πσρισίων 66 μ.
3. Η Στήλη του Ιουλίου (Παρίσι) 47  μ.
4. 0  Άγιος Πέτρος (Ρώμη) 152 μ.
5. Ο Οβελίσκος του Ουάσιγκτον 169 μ.
6. Η Μεγάλη Πυραμίδα της Αίγυπτου 

146 μ.
7. Ο καθεδρικός ναός της Ρουέν 150 μ.
8. Ο καθεδρικός ναός του Στρασβούργου 

152 μ.
9. Το μέγαρο των Απομάχων (Παρίσι) 

105 μ.
10. Η Αψίδα του Θριάμβου (Παρίσι) 49 μ.
11. 0  καθεδρικός ναός της Κολωνίας 159 

Ρ ·

12. Το Πάνθεον (Παρίσι) 85 μ.

στην πόλη του Παρισιού.
Οι 2 5 0  εργάτες, ο Ά ιφ ε λ  και οι συ

νεργάτες του είχαν πετύχει ένα «θαύ
μα» χάρη στη σωστή σχεδίαση, τον 
ορθό υπολογισμό όλων των παραγόν
τω ν που θα επηρέαζαν τη λειτουργία 
του οικοδομήματος, καθώς και χάρη 
στην ακρίβεια κατασκευής τω ν στοι
χείω ν που χρησιμοποιήθηκαν για τη 
δημιουργία του. Ό λ α  τα υλικά είχαν 
προκατασκευασθεί σε εργοτάξιο ε ιδ ι
κά εγκατεστημένο στην περιφέρεια 
του Παρισιού. Σαν βάση, στους σ τατι
στικούς υπολογισμούς λήφθηκε πίεση 
ανέμου 4 0 0  κιλών ανά τετραγω νικό 
μέτρο. Το αποτέλεσμα κάθε δύναμης, 
θα έπρεπε, σύμφωνα με την κατα
σκευή, να περάσει από το κέντρο βά
ρους τω ν εγκάρσιων τομώ ν του πύρ
γου. Στη συναρμολόγηση τα προβλή
ματα ελαχιστοποιήθηκαν χάρη στην 
ακρίβεια με την οποία κατασκευάστη
καν τα υλικά και εξαρτήματα.

Το βάρος του έφθασε τους 6 .900  
τόννους, για τη μελέτη εκπονήθηκαν 
5 .3 00  σχέδια και για τη συναρμολόγη
ση απαιτήθηκαν 1 .056 .846  καρφιά.

Στους τρεις ορόφους του οι χιλιάδες 
επισκέπτες ανεβαίνουν με υδραυλικά 
ασανσέρ και εξω τερικές σκάλες, ειδικά 
προστατευμένες για να μη συμβαίνουν 
ατυχήματα.

Στην κορυφή του έχουν εγκαταστα
θεί: ραδιοτηλεγραφικός και τηλεοπτι
κός σταθμός, μετεω ρολογικός στα
θμός και ηλεκτρικός φάρος για την 
εξυπηρέτηση αναγκών της αεροπορίας.

Η επιβλητική και ταυτόχρονα κομψή 
του παρουσία στην είσοδο του Πεδίου 
του Ά ρεω ς, προσφέρει στους επ ισκέ
πτες τη δυνατότητα να απολαύσουν τη 
θέα του Παρισιού και να περιεργα
στούν ταυτόχρονα αυτό το οικοδόμη-

Η κορυφή του Πύργου του Ά ιφελ (ύιακρί- 
νεται και ο φάρος).

μα που μέχρι την δεκαετία  του 1930 
—όταν κατασκευάστηκε στη Ν. Υόρκη 
ο γ ιγά ντιος ουρανοξύστης Εμπάιρ 
Σταίητ Μ π ίλντινγκ— παρέμεινε η ψη
λότερη κατασκευή σ ’ όλο τον κόσμο.

Πηγές

* Δημοσίευμα του περιοδικού «Τεχνικά».
* Παγκόσμια Ιστορία Τέχνης — τόμος «Ο 

Σύγχρονος Κόσμος» εκδ. «φυτράκη».
•Εγκυκλοπαίδειες: «Κόσμος» και «Μεγάλη 

Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια».
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Μπλόκο σε νταλίκα με 110 κιλά 
χασίς

Εκατόν δέκα κιλά χασίς κατεργα
σμένο βρέθηκε σε νταλίκα προερχό
μενη από το Λίβανο. Συνελήφθησαν ο 
οδηγός της νταλίκας κι ένας ακόμη Λ ι- 
βανέζος.

Τα 110,5 κιλά χασίς βρέθηκαν καλά 
κρυμμένα στα τοιχώματα της νταλίκας 
που προερχόταν από τη Λατάκεια της 
Συρίας και είχε προορισμό τη Δυτική 
Γερμανία.

Πριν ένα περίπου μήνα ύστερα από 
σχετική πληροφορία που έφτασε στην 
υποδιεύθυνση της Δίωξης Ναρκωτι
κών της Ασφάλειας Α ττικής άρχισαν 
να παρακολουθούνται τα φορτηγά αυ
τοκίνητα που έφταναν στο λιμάνι του 
Πειραιά με οχηματαγωγά πλοία από 
Λίβανο και Συρία. Η παρακολούθηση 
για τον εντοπισμό του παράνομου 
φορτίου γινόταν με τη συνεργασία της 
Δίωξης Λαθρεμπορίου τω ν τελω νείω ν.

Στις 24  Ιανουάριου έφτασε μια ντα
λίκα από τη Λατάκεια Συρίας, με πινα
κίδες Λιβάνου, χωρίς φορτίο. Παρόλο 
που το χασίς ήταν σφραγισμένο μέσα 
σε σάκους με ειδ ική μονωτική κόλα 
και η μισή ποσότητα μέσα σε ειδ ικό 
υγρό, οι ειδ ικευμένο ι σκύλοι της Δ ίω 
ξης Λαθρεμπορίου τω ν τελω νείω ν κα
τά την έρευνα της νταλίκας μύρισαν το 
χασίς. Αμέσως άρχισε η παρακολού
θηση του αυτοκινήτου για να βρεθούν 
τα άτομα που είχαν σχέση με το φορ
τίο.

Εντοπίσθηκαν, ο Ακράμ Γιασίν Να- 
σερεντίν, 31 χρόνων από το  Λίβανο 
και ο συμπατριώτης του Καλίλ Μ α- 
χμούντ Μ ουσταφά, 31 χρόνων, επιχει
ρηματίας. Και οι δυο διέμεναν στην 
Αθήνα σε δ ιαφορετικά ξενοδοχεία.

Την Παρασκευή 17 Φ εβρουάριου, ο 
Νασερεντίν παρέλαβε την νταλίκα από 
το τελω νείο  και την οδήγησε σε ερη
μική τοποθεσία στο Σχιστό Κορυδαλ
λού. Στη συνέχεια  είχε συνάντηση με 
τον Μ ουσταφά κατά τη διάρκεια της 
οποίας "υ νελήφ θησ α ν και οι δύο από 
άνδρες της Ασφάλειας Αττικής.

Η τελ ική  έρευνα και η ανακάλυψη 
του χασίς έγιναν στη νταλίκα (την 
οποία επιτηρούσαν συνέχεια αστυνο
μικοί) στο Σχιεττό και ανακαλύφθηκαν 
τα 110,5 κιλά χασίς επιμελώς κρυμμέ
να μεταξύ του άξονα τω ν πίσω τροχών 
και της καρότσας του αυτοκινήτου.

0  Καλίλ Μ ουσταφά κατά την ανά
κρισή του υποστήριξε ότι αγνοούσε τα 
πάντα ενώ ο Νασερεντίν παραδέχτηκε

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

ότι γνώριζε την ύπαρξη του χασίς.
Οι δύο Λ ιβανέζοι παραπέμφθηκαν 

στον εισαγγελέα ενώ ενημερώ θηκε 
για το θέμα η Ιντερπόλ. Η νταλίκα κα
τασχέθηκε.

Ζευγάρι Τούρκων 
με συνεργασία Ελληνίδας 

πουλούσαν το «λευκό θάνατο»
Συνελήφθη ζευγάρι Τούρκων εμπό

ρων ναρκωτικών και Ελληνίδα συνερ
γάτης τους. Στην κατοχή τους βρέθη
καν συνολικά 1.184 γραμμάρια ηρω ί
νης και 1 .500 .000  δραχμές προερχό
μενες από εμπορία ναρκωτικών και κα
τασχέθηκαν.

Συγκεκριμένα συνελήφθη ο Τούρ
κος Μ αχμούτ-Σάρι Ρ. Κάχγια, 45  χρό
νων, έμπορος, η γυναίκα του Άσυλα, 
51 χρόνων και η Κωνσταντίνα Ε. Νίκα, 
27 χρόνων. Στην ίδια υπόθεση ενέχε
ται και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, 31 
χρόνων, που ήδη κρατείται στις φυλα
κές Κορυδαλλού για άλλη υπόθεση.

Τον Ιανουάριο έφθασε πληροφορία 
στα γραφεία της Ασφάλειας Αττικής 
που ανέφερε ότι ο Παπαδόπουλος που 
είχε κατηγορηθεί στις 16 Ιανουάριου 
για διακίνηση ναρκωτικών, προμη
θευόταν ηρωίνη από κάποιον Τούρκο 
λαθρέμπορο που άκουγε στο όνομα 
«Σάμπο». Μ ετά τη σύλληψή του, στις 
26 Ιανουάριου, έφτασαν νεότερες 
πληροφορίες, σύμφωνα με τις  οποίες, 
ο Τούρκος λαθρέμπορος θα εφόδιαζε 
με ηρωίνη, ύστερα από εντολή του 
Παπαδόπουλου, την αρραβωνιαστικιά 
του και συγκάτοικό του Κων/ντίνα Ν ί
κα, γνωστή με το όνομα «Τίνα».

Κατά την έρευνα που έγινε σε δω
μάτιο του ξενοδοχείου που διέμενε το 
ζευγάρι τω ν Τούρκων, βρέθηκε ένα κι
λό ηρωίνης, κλεισμένο σε πακέτο με 
μονωτική ταινία. Πάνω στο παντελόνι 
του Τούρκου βρέθηκαν άλλα δυο 
γραμμάρια ηρωίνης, ενώ στην τσάντα 
της γυναίκας βρέθηκαν 1 .500 .000  
δραχμές.

Η Νίκα συνελήφθη να κατέχει 182 
γραμμάρια ηρωίνης, τα οποία είχε κρύ
ψει στο πατρικό της σπίτι στην οδό 
Αγίου Μ ελετίου  77.

Και οι τρεις στάλθηκαν στον Εισ
αγγελέα, ο οποίος άσκησε εναντίον 
τους δίωξη για κατοχή και εμπορία 
ναρκωτικών. Ακόμη ενημερώ θηκε η 
Ιντερπόλ για το  ζευγάρι τω ν Τούρκων, 
επειδή π ιστεύεται ότι και οι δύο είναι 
δ ιεθνε ίς  λαθρέμποροι.

Εξαρθρώθηκαν 
σπείρες διακίνησης ηρωίνης

Σπείρα διακίνησης μεγάλων ποσο
τήτω ν ηρωίνης, εξαρθρώθηκε από άν
δρες της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρ
κωτικών της Ασφάλειας Αττικής. Πρό
κειτα ι για τρία άτομα που συνελήφθη
σαν την ώρα που μοίραζαν μεταξύ 
τους 500  γραμμάρια ηρωίνης που βρέ
θηκε και κατασχέθηκε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευ
νας εγκέφαλος της σπείρας ήταν ο σε
σημασμένος έμπορος ναρκωτικών Αν
τώνιος Α. Βραχάτης, 41 χρόνων. Μ έλη 
της σπείρας ήταν ο Αθανάσιος Ν. Χρη- 
στόπουλος 29 χρόνων και Δημήτρίος 
Α. Σπυρλέτης, 31 χρόνων που συνελή
φθησαν, ενώ εττην υπόθεση ενέχονται 
και ο Ν ικόλαος Κ. Μ ανετάκης μαζί με 
ένα ακόμη άτομο αγνώστων στο ι
χείων.

Και οι πέντε συναντήθηκαν στην 
παραλία της Ραφήνας —όπου έγινε και 
η σύλληψη— προκειμένου να μοιρά
σουν την ηρωίνη την οποία είχε ο 
Βραχάτης.

Σύμφωνα με την προανάκριση, ο 
Βραχάτης προμήθευε επανειλημένα 
τους υπόλοιπους με ηρωίνη 5 0 —100 
γραμμαρίων τον καθένα, την οποία 
στη συνέχεια αυτο ί πουλούσαν αντί 
10—12.000  δραχμές το  γραμμάριο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον 
εισαγγελέα.

Θα πρέπει ακόμη να σημειώσουμε 
ότι ο Βραχάτης ενέχετα ι και σε άλλη 
υπόθεση με ναρκωτικά. Είναι αυτός 
που τροφοδοτούσε τρ ιμελή σπείρα 
διακίνησης ναρκωτικών που τα μέλη 
της συνελήφθησαν πρόσφατα από άν
δρες της Ασφάλειας Αττικής. Οι συλ
ληφ θέντες αυτής της υπόθεσης είναι: 
Κώστας Νικ. Ντούνης, 2 6  χρόνων, ά
νεργος, Ευαγγελία Βλ. Βλαϊκίδου, 26  
χρόνων, άνεργη, Αθανάσιος Στ. Χατζή- 
σταύρος, 21 χρόνων, φανοποιός.

Οι τρεις συλληφθέντες πουλούσαν 
καθημερινά ποσότητες ηρωίνης σέ 
διάφορα σημεία της Αθήνας. Συνελή
φθησαν την ώρα που έβγαιναν από 
ακατοίκητο σπίτι στα Πατήσια και συγ
κεκριμένα στην οδό Λαμπράκη.

Την ηρωίνη την προμηθεύονταν 
από τον Βραχάτη. Κατασχέθηκαν 105 
γραμμάρια ηρωίνης, 5 5 0 .0 0 0  δραχμές 
και είκοσ ι δολλάρια που προέρχονταν 
από την αγοραπωλησία τω ν ναρκω τι
κών.
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Νεαροί λήστεψαν ταξιτζή 
και πρατήριο βενζίνης

Πέντε άτομα νεαρής ηλικίας είνα ι οι 
δράστες της ληστείας που έγινε σε βά
ρος του ταξιτζή Ιωάννη Α. Φιλίππου, 
26 χρόνων, στις 23 Φεβρουάριου.

Μ ετά από έρευνες άνδρες της 
Ασφάλειας Αττικής συνέλαβαν τους: 
Ιωάννη Ν. Αργυρίου, 18 χρόνων, Α ν
τώ νιο Γ. Μ ίνου, 19 χρόνων και τους 
ανήλικους 1 θχρονους Γ.Γ. του I. και 
Θ.Σ. του Α. Δ ιέφυγε της σύλληψης μό
νο ο Πλουσιάδης Χρήστος, 18 χρό
νων, ο οποίος μαζί με τον Αργυρίου ε ί
χαν διαρρήξει κατά το  παρελθόν πολλά 
καταστήματα. Προκειμένου δε να εξα
φανίσουν τα ίχνη τους, έβαζαν φωτιά.

Οι πέντε νεαροί με την απειλή μα
χαιριού πήραν από τον Φιλίππου το 
ταξί του που έχει αριθμό κυκλοφορίας 
Ζ 1810  και 10 .000  δραχμές. Το αυτο
κίνητο βρέθηκε εγκαταλελειμένο με 
σκασμένα λάεττιχα ενώ οι δράστες του 
είχαν προξενήσει ζημιές συνολικής 
αξίας 180 .000  δραχμών.

Λίγο μετά την πρώτη τους ληστεία 
οι δράεττες πήγαν σε πρατήριο υγρών 
καυσίμων στην πλατεία Μαβίλη και 
ακινητοποιώντας με την απειλή μαχαι
ρ ιού τον  υπάλληλο Ευάγγελο Κ. 
Μουντάκη, 22 χρόνων, πήραν 30 .000 . 
Στη συνέχεια κλείδωσαν τον υπάλληλο 
εττην τουαλέτα και έκλεψαν το  ΕΤ 
1603 ΙΧΕ, που βρισκόταν εκε ί στα- 
θμευμένο και ανήκει στον Ανδρέα 
Τσαβλίδη.

Πουλούσαν νοθευμένη ηρωίνη 
σε 14χρονα παιδιά!

Παλιό δυόροφο σπίτι εττη Νίκαια ε ί
χε μετατραπεί σε «άντρο» αγοραπωλη
σίας του «λευκού θανάτου». Συνελή- 
φθησαν ζευγάρι εμπόρων ναρκωτικών 
που διέμεναν στο κτίρ ιο και δ ιακινού
σαν την ηρωίνη και μάλιστα νοθευμέ^ 
νη.

0  Κώστας Παν. Κουράκος, 29  χρο- 
νών, και η συνεργάτης και φ ίλη του 
Ά ννα  Τζιβανοπούλου, 37 χρονών, που 
είναι και η ιδ ιοκτήτρ ια του επτιτιού, συ- 
νελήφθησαν σε ώρα «δουλειάς» μετά 
από έφοδο ανδρών του Ε' Τμήματος 
Ασφαλείας Πειραιά, στο δυόροφο της 
οδού Τριφυλλίας 5.

0  Κουράκος και η Τζιβανοπούλου 
πουλούσαν νοθευμένη ηρωίνη σε 
νέους ακόμα και σε παιδιά 14—15

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

χρόνων, ενώ και οι δυο ξεκίνησαν σαν 
χρήστες για να εξελιχθούν σε «έμπει
ρους επαγγελματίες» εμπόρους ναρ
κωτικών.

Μ αζί τους συνελήφθησαν και οι: 
Δημήτρης Λέων. Σταθόπουλος, 30  
χρόνων, Νίκος Εμμ. Δρανδάκης 27 
χρόνων, ναυτικός, Κώεττας Π. Τσαλα- 
πατάς 32 χρόνων, εργάτης, Λευτέρης 
Κ. Μορελάτος, μικροπωλητής και Στέ
λιος Εμμ. Ξενιάδης, 26  χρόνων, οδη
γός. Ό λ ο ι συνελήφθησαν γ ια τί είχαν 
«αλισβερίσι» με το  ζευγάρι του θανά
του.

Εναντίον του Κουράκου και της Τζι
βανοπούλου ασκήθηκε δίωξη για πώ
ληση ναρκωτικών από κοινού κα τ ' εξα
κολούθηση και κατοχή ναρκωτικών 
προς εμπορία και χρήση.

Απαγωγή σκύλου 
μ€ σκοπό τα λύτρα

Έ κλεψ ε σκύλο και ζήτησε 120 χ ι
λιάρικα για να τον επ ιστρέψει στην 
ιδιοκτήτρια. Πρόκειται για τον Γιώργο 
Ν. Σιγάλα, κάτοικο Χαλανδρίου.

Συγκεκριμένα, εττις 21 Φ εβρουά
ριου άγνωστοί έκλεψαν το σκύλο της 
Μαρίας Δ. Μ ανιάτη από την αυλή του 
σπιτιού της, στο Κολωνάκι. Η Μ ανιάτη 
γνωστοποίησε την εξαφάνιση του σκύ
λου της και αργότερα δέχτηκε τη λε
φώνημα από το δράεττη της κλοπής ο 
οποίος για να της δώσει το σκύλο της 
ζητούσε 120 .00 0  δραχμές. Το θύμα 
αφού κατήγγειλε το γεγονός στην 
αστυνομία πήγε στο ραντεβού με το 
δράστη προκειμένου να του δώσει την 
πρώτη δόση από τα χρήματα. Εκεί έγ ι
νε και η σύλληψη του Σιγάλα.

Ισόβια
σε διεθνή έμπορο ναρκωτικών

Ισόβια κάθειρξη ήταν η ποινή που 
επιβλήθηκε από το Α ' Τριμελές Εφε- 
τε ίο  Κακουργημάτων σε έμπορο του 
«λευκού θανάτου», ο οποίος σε δ ιά
στημα τεσσάρω ν μηνών διακίνησε στο 
εξω τερικό μεγάλες ποσότητες ναρκω-, 
τικών.

Πρόκειται για τον 42χρονο Γιώργο 
Π. Κούνα, ο οποίος συνελήφθη στη 
χώρα μας τον Απρίλιο του 88 μετά 
από σήμα της Ιντερπόλ που τον κατα
ζητούσε με την κατηγορία της «εμπο

ρίας ναρκωτικών».
Συγκεκριμένα, με τη συνεργασία 

του Γερμανού Βάλτερ Γκέρχαρντ 
Μ ανσεμίρ κατά το χρονικό διάστημα 
Μ άρτιος - Ιούνιος 1985  ο Κούνας, 
γνωστός στη Δ. Γερμανία με το  ψευ
δώνυμο «Ζόργκε», δ ιοχέτευσε και δια
κίνησε στη χώρα (Δ. Γερμανία) 30 0  κι
λά χασίς, 3 κιλά μαριχουάνα, 4 κιλά 
κοκαΐνη και άλλες ποσότητες ναρκω τι
κών ουσιών.

Τα ναρκωτικά μετέφερε εττη Γερμα
νία από την Ολλανδία, όπου διατηρού
σε καφετέρια.

Οι αστυνομικοί 
καίνε τα ναρκωτικά

Μ εγάλες ποσότητες ναρκωτικών 
που η «αξία» τους ξεπερνά τα 3 δ ισε
κατομμύρια καταστράφηκαν σε κερα- 
μοποιείο του Αιγάλεω.

Οι ποσότητες αυτές είχαν κατασχε
θ ε ί τα τελευτα ία  χρόνια ενώ  οι κάτοχοί 
τους είχαν τελεσ ίδ ικα  καταδικαεττεί. Τα 
ναρκωτικά μεταφέρθηκαν κάτω από 
δρακόντια μέτρα ασφαλείας, από την 
Ασφάλεια  όπου φυλάσσονταν στο κε- 
ραμοποιείο Γονίδη, που βρίσκεται 
στην οδό Κνωσσού 16 crro Αιγάλεω. 
Στο κάψιμο τω ν ναρκωτικών παραβρέ
θηκαν ο Εισαγγελέας Γιώργος Σανίδάς, 
εκπρόσωπος της Νομαρχίας, ο δ ιευ 
θυντής της Ασφάλειας Αττικής Ταξίαρ- 
χος Γιώργος Βασιλόπουλός και ο δ ιευ 
θυντής της υποδιεύθυνσης Δίωξης 
Ναρκωτικών της Ασφάλειας Αττικής, 
αστυνομικός δ ιευθυντής Γιώργος Πα- 
παευθυμίου.’
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Ν Ε Α  Α Π ’ ΟΛΗ ΤΗ Ν

ΕΛ Λ ΑΔΑ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Me το κύκλωμα κλοπής και δ ιακίνη

σης —κλεμμένω ν— ζώων που είχε δη
μιουργήσει έφ ερνε τη «λεία» κατευ
θείαν στη μάντρα του, έξω απ' τον 
Κρουσσώνα Μ αλεβιζίου ο 50χρονος 
κρεοπώλης Γιάννης Βεργετάκης. Εκεί 
έσφαζε τα ζώα και τα πουλούσε από 
το κρεοπωλείο που δ ιατηρεί στο Ηρά
κλειο. Στη δραστηριότητά του αυτή έ 
θεσε τέρμα η Ασφάλεια Ηρακλείου και 
τον συνέλαβε. Στο Τ Α. είχαν φθάσει 
πληροφορίες ότι ο κρεοπώλης διακι
νούσε αιγοπρόβατα και χοιρινά προερ
χόμενα από ζωοκλοπές. Μ ια πρώτη έ 
ρευνα της αστυνομίας στους ανοιχτούς 
στάβλους του στον Κρουσσώνα δεν έ 
φερε αποτέλεσμα, αφού εκεί δεν 
υπήρχαν χοιρίδια που είχε καταγγελθεί 
πως κλάπηκαν από τον Αντ. Παραδά- 
κη. Στη συνέχεια όμως έγινε έλεγχος 
στο Κοινοτικό Σφαγείο Αρχανών όπου 
ο Βεργετάκης είχε μεταφ έρει για σφα
γή 1 9 χοιρίδια, 4  πρόβατα, 4 αρνιά και 
6 κατσίκια. Απ' αυτά μόνο τα τελ ευ 
ταία δέκα είχαν σφαγεί, συνολικού βά
ρους 172,5 κιλών. Εκεί ο Αντ. Παρα- 
δάκης αναγνώρισε τα 1 9 χοιρίδια ιδ ιο
κτησίας του που είχαν κλαπεί από την 
αγροτική περιοχή της Βαγιωνιάς στα 
τέλη του Γενάρη. Τα ζώα κατασχέθη
καν και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη. 
Ακόμα κατασχέθηκαν και τα υπόλοιπα 
ζώα που ανήκαν: 1 πρόβατο στον 
Ιωαν. Μπατζακάκη, κλεμμένο, 1 πρό
βατο στον Ιπ. Μ ακρυγιαννάκη κλεμμέ
νο, 2 πρόβατα στον Κων. Αθουσάκη 
επίσης κλεμμένα, και αποδόθηκαν 
στους κατόχους τους.

Τα σφαγμένα κατσίκια ανήκαν στον 
Δ. Μπαλή από τον οποίο τα έκλεψαν 
μαζί με 3 ακόμα και ένα τράγο από τη 
Φ οινικιά Ηρακλείου.

Η αστυνομία ερεύνησε το  Ι.Χ. φορ
τηγό αυτοκίνητο - κλούβα με το  οποίο 
μετέφ ερε το ζώα ο κρεοπώλης και κα
τάσχεσε πιστόλι μάρκας Μπράουνινγκ 
με αρκετά φυσίγγια. Κατόπιν ερεύνη
σε ξανά το στάβλο του Κρουσσώνα ό
που βρήκε πιστόλι μπερέττα, φυσίγγια, 
43  πρόβατα και 5 αρνιά που δεν 
υπήρχαν εκε ί στην προηγούμενη έρευ 
να. Ο Βεργετάκης μετά τη σύλληψή 
του ισχυρίστηκε ότι ανήκαν στον Κ. 
Κοκολογιαννάκη που όμως το  αρνήθη- 
κε κατηγορηματικά. Έ να από αυτά το 
αναγνώρισε σαν δικό του ο Κ. Καμα

ρότος —είχε κλαπεί μαζί με 75 ακόμα 
πρόβατα την πρωτοχρονιά, από την 
Καλλιθέα Ηρακλείου. Στο γύρω από το 
στάβλο χώρο βρέθηκαν προβατοειδή 
και από αυτά τρία αναγνωρίστηκαν 
από τον Γ. Βιολάκη (ήταν δικά του και 
είχαν κλαπεί από την περιοχή Δουλίου 
τρεις μέρες μετά την προηγούμενη 
κλοπή).

Από τη στιγμή που συνελήφθη ο 
δράστης τω ν ζωοκλοπών, πολλοί ιδ ιο
κτήτες ζώων που είχαν κλαπεί έσπευ- 
σαν να δουν τα ζώα και να αναγνωρί
σουν ή μη τα δικά τους.

Εκτός από τις  κλοπές, που ήδη βρέ
θηκαν και α ναγνω ρ ίσ τηκαν τα 
«προϊόντα» τους, ο Βεργετάκης δ ιέ- 
πραξε ακόμα:
• κλοπή 5 προβάτων και 6 αρνιών στη 
θέση Σαραντάδων Βαγιωνιάς, ιδ ιοκτη
σίας του Αδ. Νεονάκη (βρέθηκαν τα 
6 ) .

•  κλοπή 50 προβάτων και 7 αρνιών 
από το  Χουδέτσ ι Πεδιάδας ιδιοκτησίας 
του Ν. Θαλασσινάκη (βρέθηκαν τα 
36).
•  κλοπή 2 αιγών από τη Μ υρτιά Βα- 
γιωνιάς ιδ ιοκτησίας του Στ. Μανουσά- 
κη (βρέθηκε η μία).
•  κλοπή 2 αιγών από την Πετριά Βα- 
γιωνιάς ιδ ιοκτησίας Γεωργ. Ραμουτσά- 
κη (βρέθηκαν και οι 2).
•  κλοπή 2 αιγών από τη Βαγιωνιά ιδιο
κτησίας Εμ. Σπηλιανάκη (βρέθηκαν 1 
αίγα και τα δύο ερίφ ιά  της που είχαν 
γεννηθεί στο μεταξύ).
•  κλοπή 1 αγελάδας και 1 μοσχαριού 
από το Καμηλάρι, ιδ ιοκτησίας Γ. Κορ- 
νάρου (βρέθηκε μόνο το μοσχάρι).

Τέλος αναγνωρίστηκαν και αποδό
θηκαν στον Κ. Καμαρότο 3 ακόμα 
πρόβατα, 1 πρόβατο στον Κ. Α θουσά
κη και 1 πρόβατο με 2 αρνιά που ανή
καν στο Μυρ. Μ ακρυγιαννάκη και ε ί
χαν κλαπεί μαζί με 10 ακόμα προβα- 
τοειδή στο χωριό Λούκια.

Πρόσθετα προέκυψε και κλοπή σε 
βάρος του Εμ. Σταυριανουδάκη στην 
περιοχή Αγίων Δέκα Καινούργιου, από 
τον οποίο αφαιρέθηκαν 31 χοιρίδια 
και στην κατοχή του Βεργετάκη βρέ
θηκαν μόνο τα 2 (αποδόθηκαν στον 
κάτοχο).

★  ★  ★

Προσπάθησε να πουλήσει καραμπί- 
να που είχε κλέψει μαζί με άλλα κυνη

γετικά όπλα από κατάστημα ειδών κυ
νηγιού στο Ηράκλειο, το  Γενάρη, και 
απ οκαλύφ θηκε. Π ρ όκε ιτα ι για  τον 
19χρονο Γ. Μουλουδάκη ο οποίος δ ιέ- 
πραξε την κλοπή μαζί με τον 21χρονο 
Αλεξ. Τζουλάκη. Η έρευνα τω ν αστυ
νομικών του Τ.Α. στο σπίτι του τελευ 
ταίου, έφ ερε στο φ ω ς άλλα δύο κυνη
γετικά όπλα από την προαναφερόμενη 
κλοπή που είχε διαπραχθεί σε βάρος 
του Αθ. Γιαλιτάκη. 0  Μουλουδάκης ε ί
χε διαπράξει στο παρελθόν και άλλες 
κλοπές ενώ ο Τζουλάκης συμμετείχε 
και σε κλοπή μοτοσικλέτας.

★  ★  ★

Από αστυνομικούς του Τ.Α. συνελή
φθη ο Ιωάν. Παγωμένος 37 χρόνων, 
έχοντας στην κατοχή του 2 γραμ. 
ηρωίνης.

ΕΥΒΟΙΑ
Από αστυνομικούς του Α.Τ. Αλιβε- 

ρίου συνελήφθησαν οι Στ. Χριστόπου- 
λος 45  χρόνων, Αν. Σαρδέλης 46  χρό
νων, Προκ. Τούμπας 37 χρόνων, Κων. 
Φωτόπουλος 56 χρόνων και Ανδρ. 
Καψάλης 28 χρόνων γιατί συνελήφθη
σαν να ψάχνουν για αρχαιολογικούς 
θησαυρούς στη θέση «Παναγίτσα». Οι 
πέντε Α θηναίο ι δ ιέθεταν εκτός από τα 
σκαπτικά σύνεργα και ανιχνευτή με
τάλλων.

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Θησαυρό αξίας 6 .0 0 0 .0 0 0  δραχμών 

έκλεψαν από χρυσοχοείο της πόλης 
δύο Τσιγγάνες, συνοδευόμενες από 
δύο άντρες, με τη γνωστή μέθοδο της 
απασχόλησης. Συγκεκριμένα τα τέσ σ ε
ρα άτομα μπήκαν πρωινή ώρα στο κα
τάστημα του Α. Περιόγλου και όταν έ 
φυγαν από μέσα έλειπαν χρυσές αλυ
σίδες βάρους 1,5 κιλού κ.ά. είδη. 0  
καταστηματάρχης ειδοποίησε αμέσως 
την Αστυνομία και ύστερα από συντο
νισμένες ενέργειες του Τ.Α. η... χρυ- 
σοφόρα τετράδα συνελήφθη στην 
Ά ρτα .

Πρόκειται για τους Τσιγγάνους Αλκ. 
Βιλανάκη 36 χρόνων, Στ. Φεϊνόγλου 
20  χρόνων, Αικατ. Βιλανάκη 29 χρό
νων και Ελ. Βιλανάκη 22 χρόνων. Τα 
κλοπιμαία βρέθηκαν επάνω τους και 
παραδόθηκαν στον χρυσοχόο.
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ΣΕΡΡΕΣ

Συνελήφθη από αστυνομικούς του 
Τ.Α. Σερρών ο Εμμανουήλ Μπισμπα- 
κόπουλος, 41 χρόνων, ταπετσέρης, 
κάτοικος Πειραιά για κατοχή 1 γραμ
μαρίου ηρωίνης, την  οποία είχε προμη
θευ τε ί από τον 37χρονο Γ. Λιάρα, σε 
συνεργασία με τον 31χρονο Θ. Κλάδη. 
Στο σπίτι του πρώτου βρέθηκαν 11,5 
γραμ. ακατέργαεττο χασίς, ζυγαριά 
ακρίβειας, κυνηγετική καραμπίνα χωρίς 
δελτίο  κατοχής και αυτόματο πτυσσό
μενο στιλέτο. Από τον Μπισμπακόπου- 
λο κατασχέθηκε και ποσό 120 .000  
δραχμών προοριζόμενο για την αγορά 
ηρωίνης. Μ αζί του συνελήφθησαν και 
οι δύο ακόμα κατηγορούμενοι. 
Μ Υ Τ ΙΛ Η Ν Η

Διακριτικά παρακολουθούσαν οι 
αεττυνομικοί του Τ.Α. Μ υτιλήνης τους 
δύο ύποπτους για κατοχή και διακίνη
ση ναρκωτικών. Στην κατάλληλη σ τιγ
μή συνέλαβαν τους Γ. Κουτσκουδή 21 
χρόνων και Αν. Παπαπορφυρίου, 28 
χρόνων, και τους οδήγησαν στο Τμή
μα. Η σωματική έρευνα του Κου
τσκουδή «απέφερε» 3,5 γραμ. ακατέρ
γαστο χασίς που όπως ο ίδιος ανέφερε 
είχε προμηθευτεί από τον Παπαπορ
φυρίου έναντι του ποσού τω ν 2 .000  
δραχμών. Η έρευνα crro αυτοκίνητο 
του τελευτα ίου  αποκάλυψε χασίς σε 
επτόρους, ενώ όταν με την παρουσία 
αντιε ισαγγελέα  ερευνήθηκαν τα σπίτια 
και των δύο, βρέθηκαν 35  γραμ. χασίς 
στο επτίτι του Παπαπορφυρίου.

Α Γ Ρ ΙΝ ΙΟ

Πενήντα γραμμάρια κατεργασμένο 
χασίς σε πλακίδια καθώς και φ ιαλίδιο 
με ναρκωτικά χάπια είχε εττην κατοχή 
του ο 23χρονος Κ. Μαρής όταν συνε
λήφθη από αεττυνομικούς του Τ.Α. 
Αγρίνιου.

Κ Ε Ρ Κ Υ Ρ Α

Πέντε κλοπές με άγνωεττους δρά
στες είχαν γ ίνει εττην Κέρκυρα και το  
Τμήμα Ασφάλειας ερευνούσε προς κά
θε κατεύθυνση για την ανακάλυψη 
τω ν διαρρηκτών. Οι κλοπές - δ ιαρρή
ξεις είχαν διαπραχθεί με αντικλείδ ια  
κατά το  τελευτα ίο  δίμηνο. Μ ετά από

Ν ΕΑ Α Π ’ ΟΛΗ

ΕΛ Λ Α Δ Α

ΤΗ Ν

συντονισμένες προσπάθειες οι αεττυ- 
νομικοί ανακάλυψαν και συνέλαβαν 
τους Παναγ. Ασμάνογλου και τον ανή
λικο Α.Β. που ήταν οι δράστες όχι μό
νο τω ν προαναφερομένων αλλά σα
ράντα συνολικά κλοπών - διαρρήξεων 
στο ίδιο χρονικό διάστημα. Από αυτές 
οι 29  έγιναν στην πόλη της Κέρκυρας 
και 1 1 στην Καλλιθέα Αττικής. Ο δεύ 
τερος από τους δράεττες είχε κλέψει 
από την Καλλιθέα και ΙΧΕ αυτοκίνητο 
που ερχόμενος προς Κέρκυρα το εγκα- 
τέλε ιψ ε στην Ηγουμενίτσα. Από τις 
κλοπές οι δύο δράστες είχαν προεπτο- 
ρ ιστε ί χρηματικό ποσόν 5 0 0 .0 0 0  δρχ. 
και αντικείμενα αξίας 6 0 0 .0 0 0  δρα
χμών περίπου, ενώ εττα χέρια τους 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν α ντικε ί
μενα συνολικής αξίας 3 5 0 .0 0 0  δρα
χμών.

*  *  *

Από αεττυνομικούς του Τ. Α σφα
λείας συνελήφθη στα Κάτω Κορακιανά 
ο Αριεττοτ. Προσαλέντης 28 χρόνων, 
ιδ. υπάλληλος και ο 29χρονος έμπορος 
Αλέξανδρος Καρράς για κατοχή και εμ 
πορία 53 γραμ. κοκαΐνης και 2 γραμμ. 
χασίς.

Δ ΙΔ Υ Μ Ο Τ Ε ΙΧ Ο

Στο σιδηροδρομικό ετταθμό Πυθίου 
Έ βρου συνελήφθη από αστυνομικούς 
του Α.Τ. Δ ιδυμοτείχου 69χρονο «βα
ποράκι» ηρωίνης. Πρόκειται για τον 
Σύρο, Αχμάντ Χ ελντί από το  Χαλέπι, ο 
οποίος επέβαινε σε αμαξοεττοιχία που 
εκτελούσε το  δρομολόγιο Κω νσταντι
νούπολης - Αθήνας. Τον «αργό θάνα
το», 7 0 0  γραμμάρια ηρωίνης, τα είχε 
προσεκτικά τοποθετημένα σε υφασμά
τινη ζώνη που φορούσε. Η αξία τους 
έφθανε τα 20  εκατομμύρια δραχμές 
και ο δράστης ισχυρίστηκε ότι δεν... 
γνώριζε τον παραλήπτη.

Κ Α Β Α Λ Α

Μ εσάνυχτα προσπάθησε να διαρ- 
ρήξει το  υποκατάεπημα της Τράπεζας 
της Ελλάδος, μπαίνοντας από ανασφά
λιστο παράθυρο του κτιρίου και απο
μονώνοντας το  σύεττημα συναγερμού 
με... αφρό ξυρίσματος. Στόχος το χρη
ματοκιβώ τιο χωρίς όμως επιτυχία γ ιατί 
ο 46χρονος Π. Γαετελίδης συνελήφθη

από αεττυνομικούς του Α.Τ. Ε λευθε- 
ρούπολης.

★  ★  ★

Από αστυνομικούς του Τ.Α. συνελή
φθη στην Καβάλα ο 36χρονος Κυρ. 
Χατζηβασιλειάδης για κατοχή με σκο
πό την εμπορία 1,8 γραμ. κοκαΐνης και 
6 δ ισκίω ν ναρκωτικού φαρμάκου.

Α Ρ Γ Ο Λ ΙΔ Α  t

Μ έσα σε μια νύχτα είχαν διαρρήξει 
καταεττήματα εττην Αργολίδα και την 
Κορινθία αποκομίζοντας ηλεκτρονικά 
είδη αξίας 4 .7 0 0 .0 0 0  δραχμών. Πρό
κειτα ι για σπείρα σεσημασμένω ν κα
κοποιών απότελούμενη από τους: Χαρ. 
Παεττό 32 χρόνων και Νεκτ. Δροσό- 
πουλο 26  χρόνων, που διέρρηξαν βιν
τεοκλάμπ και καφενείο  εττο Χιλιομόδι 
Κορινθίας, σούπερ-μάρκετ εττα Φ ίχτια 
Αργολίδας και εμπορικό κατάστημα 
στο Αργος. Αεττυνομικοί των Α.Τ., Τ.Α. 
και Τ.Τ. Ά ρ γο υ ς συντονίστηκαν και 
κατάφεραν να εντοπίσουν, καταδιώ 
ξουν και συλλάβουν μέσα στα όρια 
του αυτοφώ ρου τους δύο διαρρήκτες.

Π Τ Ο Λ Ε Μ Α  I Δ Α

Συνελήφθη από αεττυνομικούς του 
Τ.Α. ο 43χρονος Βασ. Τζημόπουλος 
γ ια τί παρουσιάεττηκε εττον Π. Κουσίδη 
σαν τελω νειακός που δ ιέθ ετε  ηλεκτρ ι
κά είδη με μειω μένους δασμούς. Ο 
δράστης της απάτης σε συνεργασία με 
τον Γ. Κοτσιλέρη αφαίρεσε από διά
φορους κατοίκους της Αριδαίας και της 
Πέλλας 3 5 0 .0 0 0  δραχμές δίνοντάς 
τους παρόμοιες υποσχέσεις.

Δ Ρ Α Μ Α

Συνελήφθη από αεττυνομικούς του 
Α.Τ. Δοξάτου ο Β. Τερζής 23 χρόνων 
που παραβίασε το  αυτοκίνητο του Σ. 
Μ ιχαηλίδη και έκλεψ ε μια τσάντα που 
περιείχε 9 5 0 .0 0 0  δρχ., ένσημα του 
ΙΚΑ αξίας 1 .4 00 .00 0  δρχ. και διάφορα 
έγγραφα.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Υ Π Ο Λ Η

Το Τ.Α. Αλεξανδρούπολης συνέλαβε 
τον  25χρονο ταξιτζή Χρ. Σισμανίδη. 
Στην κατοχή του βρέθηκαν 4 4  γραμ
μάρια ηρωίνης.
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Ν ΕΑ  Α Π ’ ΟΛΗ ΤΗ Ν

ν

ΕΛ Λ Α Δ Α

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Συνελήφθη από αστυνομικούς του 

Τ.Α. ο 21 χρονος Ζ. Μαράς έχοντας 
στην κατοχή του φακελάκι ηρωίνης 
βάρους 1,4 γραμ.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Από την Αθήνα στην Καλαμάτα 
επέστρεφε ο 36χρονος Ιωάν. Σταμα- 
τόπουλος, κάτοικος της Μ εσσηνιακής 
πρωτεύουσας. Στο 22ο  χιλ ιόμετρο του 
Εθνικού δρόμου Καλαμάτας — Αθήνας 
αστυνομικοί του Τ.Α. της πόλης τον 
σταμάτησαν και ερεύνησαν το  αυτοκί
νητο και τον ίδιο. Το «πολύτιμο φορ
τίο» που ανακάλυψαν ήταν 25  γραμ. 
ηρωίνης την οποία θα δ ιέθ ετε  σε τοξι
κομανείς, μια ζυγαριά ακρίβειας και
4 6 5 .0 0 0  δραχμές προερχόμενες από 
εμπορία ηρωίνης.

★  ★  ★

Δυο μαθητές 1 8 και 19 χρόνων συ
νέλαβαν επ' αυτοφώρω αστυνομικοί 
του Τ.Α. Καλαμάτας λίγο μετά τη διάρ
ρηξη διαμερίσματος και την κλοπή
10.000 δραχμών και χρυσαφικών 
αξίας 100 .000  δραχμών. Τους δυο 
νέους, Σ. Χρηστέα και Γ. Βουτέλη, ε ί
χαν π αρακολουθήσ ει πριν, σ ιγου - 
ρεύοντας τις  υποψίες για τη δράση

τους.
Ο πρώτος είχε διαρρήξει τον τελευ 

τα ίο  χρόνο 4 4  διαμερίσματα στην πε
ριοχή Καλαμάτας, συνεργαζόμενος σε 
μερικές διαρρήξεις με τον δεύτερο  και 
με τον ανήλικο αδελφό του.

Από τις διαρρήξεις αυτές αφαίρεσαν 
συνολικά χρυσαφικά αξίας 8 .0 0 0 .0 0 0  
δραχμώ ν και χρηματικά  ποσά
2 .5 0 0 .0 0 0  δραχμών.

Μ εγάλο μέρος από τα κοσμήματα 
βρέθηκαν και επιστράφηκαν στους κα
τόχους τους. Αντίθετα , τα χρήματα 
«φρόντισαν» οι δράστες να τα χρησι
μοποιήσουν όλα σε διασκεδάσεις και 
για ν ' αγοράσουν μια μοτοσικλέτα που 
βρέθηκε και κατασχέθηκε.

Οι δύο, μα θητές του  Τεχν ικού  
Επαγγελματικού Λυκείου Καλαμάτας, 
είναι δράστες της διάρρηξης του γρα
φείου του .δ /ντή  του 2ου Τ.Ε.Λ., της 
κλοπής 13 βιβλίων απουσιών και τω ν 
κλειδ ιώ ν τω ν α ιθουσώ ν διδασκαλίας 
που στη συνέχεια έκαψαν. Ακόμα, για 
λόγους εκδίκησης, «χτύπησαν» ξανά το 
2ο Τ.Ε.Λ. όπου φοιτούσαν και κατέ
στρεψαν τους πίνακες της ηλεκτρικής 
εγκατάστασης, κόβοντας τα καλώδια.

Μέρος από τα κλοπιμαία που βρέθηκαν, 
μαζί μ€ σύνεργα των διαρρηκτών.

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Συνελήφθη στην Κόρινθο από το 
Τ.Α. ο 46χρονος Ιωάννης Εμμανουηλί- 
δης, ο οποίος μέσα σε διάστημα έξη 
μηνών είχε διαπράξει 17 κλοπές σε 
βάρος ιδ ιοκτητώ ν Δ.Χ. φορτηγών αυ
τοκινήτω ν σε διάφορες πόλεις της χώ
ρας αφαιρώντας κιβώτια τσιγάρων, κι
βώτια γάλακτος κ.ά. τρόφιμα, συνολι
κής αξίας 12 εκατομμυρίων δραχμών.

ΞΑΝΘΗ
Από αεττυνομικούς του Τ.Α. συνελή

φ θη ο 43χρονος Ν. Παπαδόπουλος 
γ ια τί είχε στην κατοχή του 11 βυζαντι
νά νομίσματα. Μ ετά από έρευνα που 
έγινε στο σπίτι του ανακαλύφθηκαν 
εκε ί άλλα 155 παρόμοια νομίσματα.

ΑΡΤΑ
Προσπάθησαν να ληστέψουν δύο 

γυνα ίκες, υπαλλήλους της Δ /νσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης tou  νο
μού, έξω από τα γραφεία που σ τεγάζε
τα ι η υπηρεσία, πρωινή ώρα. Συγκε
κριμένα, η Αντιγόνη Σουραβλιά και η 
Χαρίκλεια Γρύλλια, είχαν ειεπιράξει 
από την τράπεζα τους μισθούς των 
δασκάλων του νομού —συνολικά 40  
εκατομμύρια δραχμές— και τους μετέ
φεραν μέσα σε δύο σάκους στη Δ/νση 
για να γίνει η πληρωμή. Ξαφνικά δέ
χθηκαν την επ ίθεση δύο κουκουλοφό- 
ρων που τις χτύπησαν με αιχμηρό αν
τικε ίμενο  στο κεφάλι. Οι δύο γυναίκες, 
παρ' όλο τον τρόμο και την έκπληξή 
τους δεν «κατέθεσαν τόσο εύκολα τα 
όπλα». Κρατώντας με όλη τους τη  δύ
ναμη τους σάκους έβαλαν τις φωνές 
με αποτέλεσμα να γίνουν αμέσως αν
τιληπτές από υπαλλήλους άλλων γρα
φείω ν που έσπευσαν να τις  βοηθή
σουν. Οι δράστες τράπηκαν σε φυγή 
με μοτοσυκλέτα και λίγο αργότερα 
αστυνομικοί του Τ.Α. Αρτας τους συ
νέλαβαν. Πρόκειται για τους Β. Γεωρ- 
γάκη 43 χρόνων και Π. Δοσούλα 53 
χρόνων.

Μ Ε.-- ...ΙΑ

Από αστυνομικούς του Α.Τ. Μ ελιγα- 
λά συνελήφθη ό δράστης της κλοπής
9 5 0 .0 0 0  δραχμών από αρτοποιείο της 
κωμόπολης. Πρόκειται για τον 27χρο- 
νο δυτικογερμανό M ichael Zickler.
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ΠΑΝΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα του 
Υ.Δ.Τ. ανέλαβε ο κ. Ιωάννης Πανού- 
τσος ο οποίος αντικατέστησε τον απο- 
χωρήσαντα γ.γ. Δημήτριο Πανταζή.

Ο νέος γ.γ. γεννήθηκε στον Καταρ
ράκτη Αρτας το  1931. Τελείω σε το 
Γυμνάσιο Ά ρ τα ς  και ε ισ ήλθε στην 
ΣΣΕ το  έτος 1950, αποφοίτησε όε αυ
τής το  1 953  ονομασθείς ανθυπολοχα- 
γός του Πεζικού. Υπηρέτησε εττις Κα
ταδρομές και στην Σχολή Αλεξιπτω τι
στών από ιδρύσεώς της μέχρι το 
1961.

Το 1964  απεστάλη στην Κύπρο ό
που υπηρέτησε στην Εθνική φρουρά 
σαν Δ /τής υπομονάδας και μονάδας 
μέχρι το  1965. Το 1965 κατηγορήθη- 
κε σαν ενεχόμενος στην υπόθεση 
ΑΣΠΙΔΑ, προφυλακίστηκε, απετάχθη 
με το  βαθμό του Λοχαγού και καταδι
κάστηκε από το  Σ τρ α το δ ικ ε ίο  σε 
13ετή κάθειρξη. Α μνηστεύτηκε τον 
Δεκέμβριο του 1967 και συνελήφθη 
εκ νέου ως ενεχόμενος στην αντιστα
σιακή οργάνωση ΠΑΚ τον Μ άιο του 
1 969. Εφυλακίσθη επί εν έτος στο δε
σμωτήριο της Βαρυμπόπης και εκε ίθεν  
εξορίσθη εις Σαμοθράκη και στη συνέ
χεια εις Μακρακώμη Φθιώ τιδας. Είναι 
από τα ιδρυτικά μέλη του ΠΑΣΟΚ. Πο- 
λ ιτευτής εις την ιδ ια ιτέρα του πατρίδα 
Αρτα το  1974  και 1977 και από τις

αρχές του 1982 χρησιμοποιήθηκε σαν 
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Νομάρχης στα 
Τρίκαλα, στη Μαγνησία και Φ θιώ τιδα 
απ' όπου τοπ οθετήθηκε περ ιφερειάρ
χης Θεσσαλίας μέχρι τις 7 -1 2 -8 8  ότε 
τοπ οθετήθηκε Γενικός Γραμματέας 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.

Το 1984  απεκατεστάθη σαν στρα
τιω τικός και σήμερα κατέχει τον βα
θμό του επίτιμου Υποστράτηγου.

Η σύζυγός του ονομάζεται Φ ωτεινή 
το  γένος Θεοφιλοπούλου με την οποία 
και έχουν 3 παιδιά, τον Απόστολο, 
γεωπόνο, ηλικίας 31 ετών, την Σπυρι- 
δούλα, ιατρό έγγαμο και την Α ικατερ ί
νη, 17 ετών, τελε ιό φ ο ιτο  Λυκείου.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ - ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Προήχθησαν εν αποστρατεία στο 
βαθμό του αντιστράτηγου οι υποστρά
τηγοι: ΛΑΜ ΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Μαρίνης,
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος, ΛΑΣΚΑ
ΡΕΙΣ Ηλίας, ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟ ΥΣ 
Ιωάννης και ΒΕΡΙΓΟΣ Λυκούργος

Στο βαθμό του υποστράτηγου κρί- 
ηκαν διατηρητέο ι οι: ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ 

Αθανάσιος, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος και ΣΟΥΡΕΤΗΣ Βασίλειος (Υγειο
νομικού).

★
Προήχθησαν σε υποστράτηγους οι 

ταξίαρχοι:
ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης, ΤΑΣΑΚΟΣ 
Κων/νος, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, 
ΔΑΣΤΑΜ ΑΝΗΣ- Ευθύμιος, ΤΣΟΥΝΗΣ 
Φώτιος, ΜΑΚΡΗΣ Στέφανος.

Στο βαθμό του ταξιάρχου κρίθηκαν 
διατηρητέο ι οι:
ΧΑΡΙΤΑΤΟ Σ Ιωάννης, ΓΕΩ ΡΓΑ ΚΟ - 
ΠΟΥΛΟΣ Δ ιονύσ ιος, Μ Ο ΥΤΣΩΚΟΣ 
Χρήστος, ΚΑΛΑΝ ΤΖΗΣ Δ ιονύσ ιος, 
ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟΣ Σίμων, ΤΣΙΦΟΥΝ- 
ΤΟΥΔΗΣ Πέτρος, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεράσιμος, 
ΚΟΣΜΑΣ Παναγιώτης, ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ 
Εμμανουήλ, ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ιωάννης.

★
Προήχθησαν εν αποεττρατεία στο 

βαθμό του υποστράτηγου οι ταξίαρχοι: 
ΛΑΓΙΑΚΟΣ Παύλος, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώ της, Χ Ρ ΙΣΤΟ Φ ΙΛΟ Π Ο ΥΛΟ Σ 
Χαράλαμπος, ΚΑΡΒΕΛΗΣ Φώτιος, ΠΑ- 
ΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος, Δ ΙΑ - 
ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ, ΓΙΑΝΝΟ - 
ΠΟΥΛΟΣ Αντώνιος, ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ευάγ
γελος, ΖΙΑΝ ΙΚΑΣ Χαράλαμπος, ΒΑΡ- 
ΔΟΥΝΙΩΤΗΣ Φώτιος, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ 
Δημήτριος, ΠΑΡΑΡΑΣ Μάρκος, ΡΑ Ι-

ΚΟΣ Σπυρίδων, ΒΑΓΙΩΝΑΣ Βαρσά- 
μης, ΝΤΕΠΟΖΙΔΗΣ Σεραφείμ, ΠΑΠΑ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Χρυσόστομος, ΗΛΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Δημήτριος.

★
Στο βαθμό του ταξιάρχου προήχθη

σαν οι αστυνομικοί δ ιευθυντές: 
α ' γενικώ ν καθηκόντων: 
ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, ΚΥΡΙΑ- 

ΚΟΠΟΥΛΟΣ Π αντελής, Φ ΟΥΡΛΑΣ 
Παύλος, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικό
λαος, ΕΡΩΤΟ ΚΡΙΤΑΚΗΣ Κων/νος, 
ΚΟΥΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος, ΔΗ Μ Ο - 
ΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, ΣΠΑΝΟΣ Αλέξιος, 
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αλέξανδρος, ΣΟΥ- 
ΡΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ, ΖΙΑΚΟΣ Δημή- 
τριος, ΤΟΥΛΙΑΣ Κων/νος, ΣΤΑΘΗΣ Π έ
τρος, ΛΟΗΣ Χρήστος, ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Νι
κόλαος.

β ' ειδ ικώ ν καθηκόντων:
ΚΑΤΣΙΡΟΥΜΠΑΣ Ιωάννης (Υγειονο

μικού).
★

Προήχθησαν στο βαθμό του Τα
ξιάρχου εκτός οργανικών θέσεω ν και 
αποστρατεύτηκαν οι αστυνομικοί δ ιευ 
θυντές:

α) Ως ευδόκιμα τερματίσαντες τη 
σταδιοδρομία τους:

ΚΑΛΟ ΓΕΡΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Σπυρίδων, 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Νικόλαος, ΧΑΡΑ- 
ΛΑΜ ΠΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος, ΘΕΟΔΩ- 
ΡΟΠΟΥΛΟΣ Γιαννίκος, Δ ΙΑΜ ΑΝΤΗΣ 
Δημήτριος, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Κων/- 
νος, ΧΑΝΤΖΗΣ Ανδρέας, ΓΚΟΤΣΗΣ 
Παντελής, ΚΟΥΤΣΟ Μ ΗΤΡΟΣ Πανα
γιώτης, ΚΟΥΓΙΤΕΑΣ Κων/νος, ΚΟΛΟ- 
ΚΑΘΗΣ Παναγιώτης, ΤΡΙΑΝ ΤΑφΥΛ- 
ΛΟΥΔΗΣ Χρήστος, ΙΝΤΖΕΠΟΥΛΟΣ 
Γεώργιος, ΝΑΝΟΣ Βασίλειος, ΣΤΑΜΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Σταμάτιος, ΝΤΖΟΥΒΑΝΗΣ 
Αθανάσιος, Μ ΠΑΚΑΣ Απόστολος, ΠΑ- 
ΠΑΡΗΣ Βασίλειος, ΑΝ ΑΓΝΩΣΤΟ Π ΟΥ
ΔΟΣ Γεώργιος, ΘΑΝΑΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Διονύσιος, ΡΕΠΠΑΣ Δημήτριος, ΖΕΡ- 
ΜΙΩΤΗΣ Ευάγγελος, ΚΟΥΚΟΒΙΝΗΣ 
Θεοφάνης, Μ ΑΝΙΑΤΑΚΟΣ Νικόλαος, 
ΤΣΙΜ ΠΑΝΟΣ Θωμάς, ΘΑΝΕΛΛΑΣ Δη- 
μήτριος, ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΣ Δημήτριος, 
Μ ΑΡΓΑΡΗΣ Παντελής, ΘΕΟΛΟΓΙΔΗΣ 
Δ ημήτρ ιος, ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ Ιωάννης, 
ΤΣΟΥΠΡΟΣ Γεώργιος, ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Κων/νος, ΣΟΦΑΔΙΤΗΣ Γεώργιος, 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος, ΚΡΙΤΣΙ- 
ΛΙΔΗΣ Κων/νος, ΚΟΡΜΑΣ Ιωάννης, 
ΓΙΑΝΝΙΟΣ Περικλής, Θ Ε 0Χ Α Ρ 0Π 0Υ - 
ΛΟΣ Θεοχάρης, ΤΑΜ ΠΑΚΗΣ Βασί
λειος, ΠΑΞΙΝΟΣ Δημήτριος, ΚΑΤΣΙ- 
ΦΗΣ Γεώ ργιος, ΤΣΑΚΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ 
Γεώργιος, Μ Π ΕΛΛΗΣ Κων/νος, ΣΙ-
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ΣΚΑΣ Αθανάσιος, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 
ή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Νικόλαος, ΚΟΛΩ
ΝΙΑΣ Αθανάσιος, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Α θανάσ ιος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ ΠΟ ΥΛΟΣ 
Αθανάσιος, ΤΖΙΜ ΑΣ Κων/νος, ΦΟΥΡ- 
ΤΙΝΑΚΗΣ Νικόλαος, Μ ΠΑΔΑΣ Γεώρ
γιος, ΚΟΝΤΕΑΣ Βασίλειος, ΠΑΝΟΥΡ
ΓΙΑΣ Ιωάννης, ΣΤΕΦΟΣ Κων/νος, Λ ΙΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος.

β) Σύμφωνα με τις διατάξεις περί 
35ετίας:

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος.
Επίσης αποστρατεύθηκε, ως ευδό

κιμα τερματίσας τη σταδιοδρομία του, 
με το βαθμό που κατέχει, ο αστυνομι
κός δ ιευθυντής ειδ ικώ ν καθηκόντων 
(Μουσικός) ΑΡΑΠΗΣ Σωτήριος.

★
Προήχθησαν στο βαθμό του αεττυ- 

νομικού διευθυντή, οι αστυνομικοί 
υποδιευθυντές:

ΑΝΑΣΤΑΣΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Ιωάννης, 
ΑΝΑΣΤΑΣΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Κω ν/τίνος, 
ΒΛΙΩΡΑΣ Χρήστος, ΒΟΤΣΗΣ Σωτή
ριος, ΒΡΑΚΑΣ Ανδρέας, ΔΗΜ ΗΤΡΟ - 
ΑΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Παναγιώ της, Ζ ΙΩ ΓΑΣ 
Λάμπρος, ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Ζαχαρίας, 
ΚΑΡΑΓΚΙΟΥΖΗΣ Δημήτριος, ΚΟΝΙΑ- 
ΡΗΣ Θωμάς, ΡΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος, 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, ΣΤΑΘΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Φ ρειδερ ίκος, ΣΤΕ φ Α Ν Ο - 
ΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας, ΤΣΙΑΓΚΑΣ Πανα
γιώ της, Χ Α ΛΒΑΤΖΑΡΑΣ Αχιλλέας, 
ΑΛΕΞΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Απόστολος, Α Ν - 
ΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΑΝΔΡΙΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Σταμάτιος, ΔΕΡΝΙΚΑΣ Θωμάς, 
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΣ Ευάγγελος, ΚΑΡΚΑ- 
ΝΗΣ Παύλος, ΚΙΑΧΤΥΠΗΣ Παναγιώ
της, ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Νικόλαος, Μ ΠΑ- 
ΣΙΟΥΚΑΣ Νικόλαος, ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Γεώργιος, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Σταύρος, 
ΤΣΙΟΡΤΟΣ Θεόδωρος, ΤΣΟΥΝΗΣ Σω
τήριος, ΧΑΤΖΑΚΗΣ Νικόλαος.

★
Προήχθησαν στο βαθμό του αστυ

νομικού δ ιευθυντή εκτός οργανικών 
θέσεω ν και αποστρατεύτηκαν οι αεττυ- 
νομικο ί υποδιευθυντές:
ΚΑΡΑΜΠΙΙΝΙΑΣ Θεμιεττοκλής, ΧΡΗ
ΣΤΟΥ Λουκάς, ΚΑΠΡΑΛΟΣ Δημήτριος, 
ΧΡΗΣΤΟΥ Διαμαντής, ΤΣΙΩΡΑΣ Γεώρ
γιος, ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗΣ ή Μ ΙΧΑΛΑΣ 
Βασίλειος, ΚΑΤΣΑΡΗΣ Ιωάννης, ΚΟΥ
ΤΣΗΣ Διονύσιος, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Κων/- 
τίνος, ΛΟΥΡΙΔΑΣ Γεώργιος.

Αποστρατεύτηκε με α ίτησή του, ένα 
μήνα μετά την προαγωγή εττο βαθμό 
του, ο ταξίαρχος ΜΠΑΡΜ ΠΟΥΤΗΣ 
Οδυσσέας.

Αποστρατεύτηκαν οι αεττυνομικοί 
υποδιευθυντές ΨΑΡΡΑΣ Σπυρίδων και 
Μ Π ΕΛΛΗΣ Α ρ ισ το τέλη ς  οι οποίοι 
προήχθησαν εττο βαθμό τους ύεττερα 
απ' την αίτηση αποεττρατείας τους.

Αποστρατεύτηκαν οι αεττυνόμοι Α ' 
ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, ΑΓ- 
ΓΕΛΑΚΗΣ Μιχαήλ, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Χρήεττος, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Δημή- 
τριος και ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Ιωάννης, οι 
οποίοι προήχθησαν εττο βαθμό τους ύ
στερα απ’ την αίτηση αποεττρατείας 
τους.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Μ ετατέθησαν ή τοποθετήθηκαν για 
λόγους υπηρεσιακούς οι κατωτέρω 
αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας 
ως εξής:

α) Υποστράτηγοι:
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Πα

ναγιώτη από Δ/νση Γεν. Α στυνόμευ
σης / ΥΔΤ εττη Δ/νση Κρατ. Ασφάλειας 
ως Δ ιευθυντής.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης του Χαρα- 
λάμπους από Δ/νση Δ ιεθνούς Αεττυν. 
Συνεργασίας /  ΥΔΤ εττη Δ/νση Γεν. 
Αστυνόμευσης /  ΥΔΤ ως Δ ιευθυντής.

ΤΑΣΑΚΟΣ Κων/νος του Γεωργίου 
από ΓΑΔ Αττικής εττη Β' Γεν. Επιθ/ση 
Αστυνομίας (Αθήνας) ως Γεν. Επιθ/- 
τής.

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος του Πε
ρικλή από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής 
στη Γ’ Γεν. Επιθ/ση Αστυνομίας (Πά
τρα) ως Γεν. Επιθ/τής.

ΤΣΟΥΝΗΣ Φ ώτιος του Αποστόλου 
από Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά στη 
ΓΑΔ Αττικής, ως Γεν. Αστυν. Δ/ντής.

ΜΑΚΡΗΣ Στέφανος του Γεωργίου 
από Δ/νση Αστυνομίας Αθήνας εττην 
Αστυν. Ακαδημία ως Δ/ντής.

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Αθανάσιος του Αρ- 
χοντή εττην Α ' Γεν. Επιθ/ση Αστυνο
μίας, ως Γεν. Επιθ/τής.

Δ Α Σ Τ Α Μ Α Ν Η Σ  Ε υθύμιος του 
Γεωργίου εττη Δ/νση Αστυν. Προσωπι
κού / ΥΔΤ ως Δ ιευθυντής, 

β) Ταξίαρχοι:
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος του 

Ανδρέα από Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/νί- 
κης εττη Γεν. Αστυν. Δ /νση Θεσ/νίκης 
ως Γεν. Αεττυν. Δ ιευθυντής.

ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Δρά
κου στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής ως 
Δ ιευθυντής.

ΑΡ ΚΑΔΟ Π ΟΥΔΟΣ Φώτιος του Νι
κολάου, από τη Σχολή Αξ/κών Ελλην. 
Αεττυνομίας, εττην Επιθ. Αστυν. Δυτ.

Μ ακεδονίας (Κοζάνη), ως Επιθεωρη
τής.

ΒΑΑΧΑΚΗΣ Ιωάννης του Αθανα
σίου, από Δ/νση Αμεσης Δράσης Α τ
τικής εττη Δ/νση Αεττυν. Πειραιώς, ως 
Δ ιευθυντής.

ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του 
Παναγιώτη, από Δ/νση Ασφάλειας Α τ
τικής εττη Δ/νση Αστυν. Αθήνας, ως 
Δ ιευθυντής.

Δ Η Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ Δ ιονύσ ιος  του 
Γεωργίου, από Α.Δ. Κέρκυρας εττην 
Επιθ. Αστυν. Ιονίων Νήσων, ως Επι
θεω ρητής (Κέρκμρα).

ΕΡΩΤΟ ΚΡΙΤΑΚΗΣ Κ ω ν/νος του 
Ευαγγέλου, από Α.Δ. Λασιθίου, εττην 
Επιθ. Αστυν. Βορείου Α ιγαίου (Μ υτι
λήνη).

ΖΙΑΚΟΣ Δημήτριος του Γεωργίου, 
από Δ/νση Ασφαλείας Θεσ/νίκης / 
Υ.Κρ.Ασφ., στη Δ/νση Ασφ. Θεσ/νίκης, 
ως Δ ιευθυντής.

ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ Διονύσιος του Α ντω 
νίου, από Δ/νση Τροχ. Αττικής εττη 
Δ/νση Αεττυν. Αν. Αττικής (Αγ. Παρα
σκευή), ως Δ ιευθυντής.

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Αλέξανδρος του 
Νικολάου, από Δ/νση Αστυν. Αθήνας 
στη Γεν. Αεττυν. Δ /νση Αττικής, ως 
Βοηθός Γεν. Δ ιευθυντή.

ΚΟΥΤΣΟΜΠΑΝΗΣ Δημήτριος του 
Γεωργίου, από Α.Δ. Αλεξανδρούπολης 
εττην Επιθ. Αεττυν. Θράκης - Αν. Μ ακε
δονίας (Κομοτηνή), ως Επιθεωρητής.

ΚΥΡΙΑΚΟ Π ΟΥΔΟΣ Παντελής του 
Δημητρίου, από Δ/νση Κρατ. Ασφα
λείας / ΥΔΤ, στη Δ/νση Ο ικονομικών / 
ΥΔΤ, ως Δ ιευθυντής.

ΛΟΗΣ Χρήεττος του Κων/νου, από 
Δ/νση Ασφ. Α ττικής / Υποδ. Αλλοδα
πών εττη Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής 
(Αιγάλεω), ως Δ ιευθυντής.

ΠΙΠΕΡΙΔΗΣ Νικόλαος του Ζαχαρία, 
από Δ/νση Τροχ. Αττικής εττην Επιθ. 
Αστυν. Δυτ. Ελλάδος (Πάτρα), ως Επι
θεωρητής.

ΣΟΥΡΑΝΑΚΗΣ Εμμανουήλ του Κω
ν/νου, από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής / 
Υποδ. Κρατ. Ασφ. εττη Δ/νση Ασφ. Α τ
τικής, ως Βοηθός Δ ιευθυντού.

ΣΠΑΝΟΣ Αλέξιος του Κων/νου, από 
Δ/νση Ασφ. Α ττικής /  Υποδ. Δημ. Ασφ. 
εττη Δ/νση Ασφ. Αττικής, ως Βοηθός 
Δ ιευθυντή.

ΣΤΑΘΗΣ Πέτρος του Ιωάννη, από 
Α.Δ. Αρτας εττην Επιθεώρηση Αεττυν. 
Πελοποννήσου (Τρίπολη), ως Επιθεω
ρητής.

ΤΟΥΛΙΑΣ Κων/νος του Θωμά, από 
Α.Δ. Μ αγνησίας εττην Επιθ. Αεττυν.
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Στερεός Ελλάδος (Λαμία), ως Επιθεω
ρητής.

ΦΟΥΡΛΑΣ Παύλος του Βασιλείου, 
από Α.Δ. Πρέβεζας στην Επιθεώρηση 
Αεττυν: Ηπείρου (Ιωάννινα), ως Επι
θεωρητής.

Α Ν ΤΩ Ν Ο Π Ο ΥΛΟ Σ Ιω άννης του 
Κων/νου, στη Δ/νση Τεχνικών / ΥΔΤ, 
ως Δ ιευθυντής.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Γεράσιμος του Δη- 
μητρίου, εττην Επιθ. Αστυν. Κρήτης 
(Χανιά), ως Επιθεωρητής.

ΚΟΣΜΑΣ Παναγιώτης του Ιωάννου, 
εττην Δ/νση Αστυν. Θεσ/νίκης ως Δ ιευ 
θυντής.

ΜΟΥΤΣΩΚΟΣ Χρήστος του Γεωρ
γίου, στη Δ/νση Δημ. Ασφάλειας ΥΔΤ, 
ως Δ ιευθυντής.

ΠΑΠΑΔΟΓΙΩΡΓΟΣ Σίμων του Α ν
τωνίου, εττην Επιθ. Αστυν. Νοτίου Α ι
γαίου (Ερμούπολη - Σύρου), ως Επι
θεωρητής.

ΤΣΙΦ Ο ΥΝ ΤΟ ΥΔΗ Σ Π έτρος του 
Ιωάννου, εττην Επιθ. Αστυν. Κεντρικής 
Μ ακεδονίας (Θεσσαλονίκη), ως Επι
θεωρητής.

ΧΑΡΙΤΑΤΟΣ Ιωάννης του Ηροδότου 
εττην Επιθ. Αστυνομίας Θεσσαλίας 
(Λάρισα), ως Επιθεωρητής.

γ) Α στυνομ ικο ί Δ ιευθυντές:
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του 

Ευθυμίου, από Γ.Α.Δ.Α. / Τμ. Εσωτ. 
Λειτουργιών, στο Ε.Τ.Υ.Α.Π., ως Δ ιευ 
θυντής.

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος του 
Διονυσίου, από Δ/νση Προσ. /  ΥΔΤ 
εττη Δ/νση Αν. Αττικής, ως Βοηθός 
Δ/ντή.

ΑΝ ΤΩ Ν Α Κ Ο Π Ο Υ ΛΟ Σ Σταμάτιος 
του Θεοδώρου, από Δ/νση Αστυν. Επι
χειρήσεω ν Αττικής, στην Α.Δ. Δράμας, 
ως Δ/ντής.

ΒΑΡΔΟ ΥΛΑΚΗ Σ Ευτύχιος του 
Γεωργίου, από τη' Δ /νση Κρατικής 
Ασφάλειας ΥΔΤ, στην Α.Δ. Ηρακλείου, 
ως Δ/ντής.

ΒΛΙΩΡΑΣ Χρήεττος του Ευαγγέλου, 
από ΓΑΔ Αττικής, Τμήμα Γεν. Αεττυνό- 
μευσης, εττη Δ/νση Αστυν. Επιχειρή
σεων Αττικής; ως Βοηθός Δ/ντή.

ΒΟΤΣΗΣ Σωτήριος του Λεωνίδα, 
από την A ' Υ. Αστ. Αθήνας, στη Δ/νση 
Αστυνομίας Αθήνας, ως Βοηθός Δ/ντή.

ΒΡΑΚΑΣ Ανδρέας του Νικολάου, 
από την Α.Δ. Αχάίας, στη Δ.Τ.Ε. Νοτ. 
Ελλάδος /  ΥΔΤ, ως Δ/ντής.

ΔΗΜΗΤΡΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώ
της του Περικλή, από την Ε' Υπ. 
Αστυν. Θεσ/νίκης, στη δ ιάθεση Γεν. 
Αεττυν. Δ /νσης Θεσσαλονίκης.

ΖΙΩΓΑΣ Λάμπρος του Ιωάννη, από 
την Α.Δ. Θεσπρωτίας, εττην Α.Δ. Πρέ
βεζας, ως Δ/ντής.

ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Ζαχαρίας του Γεωρ
γίου, από Α.Δ. Φλώρινας εττην Α.Δ. 
Αλεξανδρουπόλεως, ως Δ/ντής.

Κ ΑΡΑΓΚΙΟ ΥΖΗΣ Δ ημήτρ ιος του 
Θωμά, από Υποδ. Εκλ. Ερευνών / Δ /ν 
σης Ασφάλειας Αττικής, εττην Α.Δ. 
Ακαρνανίας, ως Δ/ντής.

ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης του Μιχαήλ, 
από Δ/νση Μ ελετώ ν /  ΥΔΤ εττη Δ/νση 
Τροχαίας Αττικής, ως Δ/ντής.

ΚΟΝΙΑΡΗΣ Θωμάς του Αθανασίου, 
από τη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, στη 
Δ/νση Τροχαίας Θεσ/νίκης, ως Δ/ντής.

Μ ΠΙΝ ΙΧΑΚΗΣ Ιωάννης του Μιχαήλ, 
από Α.Δ. Ηρακλείου, στη Σχολή Α σ τυ
φυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, ως 
Δ/ντής.

Μ Π ΡΑΚΟΥΜ  ΑΤΣΟΣ Π αναγιώ της 
του Νικολάου, από Δ/νση Τροχαίας 
Αττικής, στη Δ/νση Αεττυνομίας Α θ ή 
νας, ως Βοηθός Δ/ντή.

Π Α Π Α Β Α Σ ΙΛ Ε ΙΟ Υ  Γεώ ργιος του 
Μιχαήλ, από Υποδ/νση Ασφ. Αθηνών, 
στην Α.Δ. Σερρών, ως Δ/ντής.

ΡΕΛΑΚΗΣ Νικόλαος του Γεωργίου, 
από Σχολή Αρχιφυλάκων Ελληνικής 
Αστυνομίας, εττη Δ/νση Αμεσης Δρά
σης Αττικής, ως Δ/ντής.

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος του Α ρ ι
στείδη, από Α.Δ. Αχάίας Τμ. Ασφ. Πα- 
τρών, εττο Τ.Α.Α.Χ., ως Δ/ντής.

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ Φ ρειδερίκος του 
Κων/νου, από Τμήμα Τροχαίας Α θ η 
νών, εττη Δ /νση Τροχαίας Αττικής, ως 
Βοηθός Δ/ντή.

ΣΤΕφΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας του 
Γεωργίου, από Β' Υποδ. Αστ. Θ εσ/νί
κης, στη δ ιάθεση της Γεν. Αεττυν. Δ /ν
σης Θεσ/νίκης.

ΤΟΓΚΑΣ Γεώργιος του Αναεττασίου, 
από Δ/νση Αεττυνομικών Επιχειρή
σεω ν Αττικής, στη Δ/νση Αστυνομίας 
Δυτ. Αττικής, ως Βοηθός Δ/ντή.

ΤΣΙΑΓΚΛΑΣ Παναγιώτης του Χαρα- 
λάμπους, από την Υποδ. Αστυν. Χα
λανδρίου, εττην Α.Δ. Φθιώτιδας, ως 
Δ/ντής.

ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑΣ Αχιλλέας του Χρή
στου, από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, 
εττη Δ/νση Αεττυν. Επιχειρήσεων Α ττ ι
κής, ως Δ/ντής.

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος του 
Βασιλείου, εττην Α.Δ. Λευκάδας, ως 
Δ/ντής.

ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος του 
Γεωργίου, εττη Δ/νση Προσωπικού / 
ΥΔΤ, (1ο Τμ. Αξ/κών - Ανακρ. Συμβού

λια).
ΑΝ ΔΡΙΟ Π Ο ΥΛΟ Σ Σω τήριος του 

Παντελή, στη Δ/νση Κρατικής Ασφά
λειας 7  ΥΔΤ.

ΑΝΤΩΝΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Ιωάννης του 
Εμμανουήλ, στη Σχολή Αξιωματικών 
Ελλ. Αστυνομίας, ως Δ/ντής.

ΔΕΡΝΙΚΑΣ Θευμάς του Γεωργίου, 
(Υπηρεσίας Γραφείου), σ τη Δ /νση  
Ελεγκτηρίου Δαπανών /  ΥΔΤ.

ΚΑΡΑΚΩΝΤΙΝΟΣ Ιωάννης του Ευ
στρατίου, στη Δ/νση Κρατικής Ασφά
λειας /  ΥΔΤ,

Κ Α ΡΑΝ ΙΚΟ ΛΟ Σ Ευάγγελος του 
Ιωάννη, στη Δ/νση Ασφάλειας Θ εσ/νί
κης.

ΚΑΡΚΑΝΗΣ Παύλος του Χρήστου, 
εττη Δ/νση Προσωπικού / ΥΔΤ.

ΚΙΑΧΤΥΠΗΣ Παναγιώτης του Ηλία, 
στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής /  Υποδ. 
Εσωτ. Λειτουργιών.

ΚΟ ΡΜ ΠΑΣ Ά γ γ ε λ ο ς  του  Β ασ ι
λείου, στη Δ/νση Δ ιεθνούς Αστυν. Συ
νεργασίας / ΥΔΤ,ως Δ/ντής.

Μ ΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Νικόλαος του Ιωάννη 
(Υπηρεσίας Γραφείου), εττα Κεντρικά 
Ιατρεία Πειραιά.

Μ ΠΑΣΙΟΥΚΑΣ Νικόλαος του Γεωρ
γίου, εττη Δ /νση Τροχαίας Αττικής, ως 
Βοηθός Δ/ντή.

ΠΑ Π Α Ε Υ Θ Υ Μ ΙΟ Υ  Γεώ ργιος του 
Βασιλείου, εττη Δ/νση Ασφάλειας Α ττ ι
κής /  Υποδ. Δίωξης Ναρκωτικών, ως 
Δ/ντής.

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Σταύρος του Κων/- 
νου, εττη Δ/νση Ο ικονομικών /  ΥΔΤ.

ΣΚΙΤΣΑΣ Χαράλαμπος του Αθανα
σίου, εττην Υποδ. Ασφάλειας Αθήνας, 
ως Δ/ντής.

ΣΚΛΑΒΟΣ Δημήτριος του Παναγιώ
τη, στην Υ.Α.Κ. Αερ. Αθηνών, ως Δ /ν
τής.

ΤΣΙΟΡΤΟΣ Θεόδωρος του Γεωρ- 
γίου, στη Δ/νση Μ ελετώ ν / ΥΔΤ.

ΤΣΟΥΝΗΣ Σωτήριος του Ανδρέα, 
στη Δ/νση Πληροφορικής /  ΥΔΤ, ως 
Δ/ντής.

ΧΑΤΖΑΚΗΣ Νικόλαος του Εμμα
νουήλ, στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής.

ΧΟΥΤΑΣ Δημήτριος του Κων/νου, 
στη Δ/νση Εκπαίδευσης ΥΔΤ, ως Δ /ν 
τής.

δ) Α στυνομ ικο ί Υποδιευθυντές:
ΑΛΑΜ ΑΝ Ο Σ Κων/νος του Γεωρ

γίου, εττη Σχολή Αρχιφυλάκω ν Ελληνι
κής Αεττυνομίας, ως Δ/ντής.

ΚΑΤΣΕΡΗΣ Πάνος του Δημητρίου, 
στην Α.Δ. Εύβοιας, ως Δ/ντής.

ΜΠΑΣΑΡΑΣ Λάμπρος του Κων/νου, 
εττην Α.Δ. Μαγνησίας, ως Δ/ντής.
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Μ Π ΙΡΜ Π ΙΛΗ Σ Ηλίας του Γεωργίου, 
στην Α.Δ. Ά ρτας, ως Δ/ντής.

ΠΑΝΤΑΖΗΣ Ελευθέριος του Ιωάν
νη, στην Α.Δ. Χαλκιδικής, ως Δ/ντής.

ΑΠΟ ΣΤΟ ΛΟ ΠΟ ΥΛΟ Σ Δ ημήτρ ιος 
του Γεωργίου, από Δ/νση Α σφάλειας 
Αττικής / Υποδ. Δημ. Ασφάλειας, στην 
Υποδ. Ασφάλειας Δυτ. Αττικής.

ΓΕΩΡΓΑΡΗΣ Σπυρίδων του Πανα
γιώτη, από την Α.Δ. Ηλείας, στην Α.Δ. 
Κεφαλληνίας, ως Δ/ντής.

ΔΑΒΑΛΟΣ Απόστολος του Δημη- 
τρίου, από Υποδ. Αστυν. Καλλιθέας, 
στην Α.Δ. Ροδόπης, ως Δ/ντής.

ΚΡΑΝΙΤΗΣ Ανδρέας του Γεωργίου, 
από τη Δ/νση Αεττυν. Επιχειρήσεων 
Αττικής, στην Α.Δ. Καρδίτσας, ως Δ /ν
τής.

ΠΑΠΠΑΣ Περικλής του Αθανασίου, 
από Α.Δ. Μαγνησίας, στην Α.Δ. Φλώ
ρινας, ως Δ/ντής.

ΠΑΡΑΣΧΗΣ Οδυσσέας του Γεωρ
γίου, από Α.Δ. Τρικάλων, στην Α.Δ. 
Καστοριάς, ως Δ/ντής.

ΡΕΠΠΑΣ Χρήστος του Κων/νου, 
από τη Δ/νση Μ ελετώ ν / ΥΔΤ, στην 
Α.Δ. Χίου, ως Δ/ντής.

ΣΙΓΑΝΟΣ Δημήτριος του Αποστό
λου, από την Δ.Κρ.Ασφ. /  ΥΔΤ, στην 
Α.Δ. Ημαθίας, ως Δ/ντής.

ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ Γεώργιος του Τη
λεμάχου, από Τμήμα Τροχαίας Πειραιά, 
στην.Υποδ. Ασφ. Πειραιά, ως Δ/ντής.

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπήλιος του Κω
ν/νου, από Δ/νση Αστυνομίας Αθήνας, 
στην Α.Δ. Λέσβου, ως Δ/ντής.

ΤΣΑΜ ΠΗΣ Φώτιος του Δημητρίου, 
από Α.Δ. Αργολίδας, στην Α.Δ. Α ιτω 
λίας, ως- Δ/ντής.

ΤΣΑΟΥΣΗΣ Δημήτριος του Ιωάννη, 
από Α.Δ. Αχάί'ας, εττην Α.Δ. Φωκίδας 
ως Δ/ντής.

ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος του 
Αποστόλου, από την Α.Δ. Λευκάδας, 
στην Α.Δ. Κέρκυρας, ως Δ/ντής.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές (έ
παινος ή εύφημος μνεία) στο κατω τέ
ρω αεττυύομικό προσωπικό διότι με 
προθυμία, επιμονή και αποφασιστικό
τητα, κατόρθωσαν να συλλάβουν ή 
βοήθησαν στη σύλληψη, κατόχους ή 

t εμπόρους ναρκωτικών:
Υπαστυνόμο A ' ΚΑΡΑΤΖΑ Αθανά

σιο, αρχιφύλακα ΤΣΑΡΤΣΗ Ευστράτιο, 
αστυφύλακα ΔΡΟΥΓΚΑ Χρήστο του 
Α.Τ. Νάουσας.

Αστυν. υποδ/ντή ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ 
Γεώργιο, αεττυνόμους Β' ΑΓΓΕΛΑΚΟ

Γεώργιο, ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟ Γεώργιο 
και ΤΡΙΑΝΤΑφΥΛΑΑΚΗ Ιωάννη, υπα- 
στυνόμους Α ' Μ ΠΡΑΚΟ ΥΛΙΑ Θ εοφά
νη, ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Κων/νο και ΡΑΧΩ- 
ΒΙΤΣΑ Ιωάννη, ανθυπ αστυνόμους 
Μ ΠΟΥΡΑ Κων/νο, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ 
Αχιλλέα και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Νικό
λαο, αρχιφύλακα ΠΑΓΑΝΗ Σωτήριο 
και αστυφύλακες ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ 
Ιωάννη, -ΓΚΙΩΝΗ Βασίλειο, ΓΚΟΥΜΑ 
Σταύρο, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Αντώνιο, Μ Π Α 
ΚΟΔΗΜΟ Δημήτριο, ΛΕΖΕ Παναγιώτη 
της Δ.Α.Α./Υ.Δ. Ναρκωτικών.

Υπαστυνόμο Α ' Μ ΠΑΛΑΓΚΑ Γεώρ
γιο, ανθυπ ασ τυνόμους ΑΝ ΤΩ Ν ΙΟ Υ 
Γεώργιο και ΜΟΥΣΧΟΥΡΑ Δημήτριο, 
αρχ ιφύλακα  Α Ν ΑΓΝΩ ΣΤΟ ΠΟ ΥΛΟ  
Αγαμέμνωνα και αεττυφύλακες Μ ΑΛΑ- 
ΠΑΝΗ Π αναγιώ τη, ΡΟΔΟΠΟΥΛΟ 
Χρήεττο και ΤΣΙΑΤΟ Κων/νο του Τ.Α. 
Ά ργους.

Α ρχ ιφ ύλακα  ΚΑΝΕΛΛΟ ΠΟ ΥΛΟ  
Δ ιονύσιο και αεττυφύλακες ΝΙΚΟΛΟ- 
ΠΟΥΛΟ Πέτρο, ΣΤΑΜΑΤΗ Χρήστο, 
ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ Γεώργιο, ΑΓΓΕΛΑΚΗ 
Δημήτριο, ΣΙΑΜ ΠΟ Ηλία, ΛΟΥΡΙΔΑ 
Βασίλειο, ΣΠΗΛΙΟ Ιωάννη, της Ά μ ε 
σης Δράσης Αττικής.

Αστυν. υποδ/ντή ΔΕΔΟΥΣΗ Ιωάννη, 
αστυνόμο Β' ΜΙΣΙΛΗ Νικόλαο και 
αεττυφύλακα ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΗ Γεώργιο 
της Α.Δ. Ορεστιάδας.

Α στυφύλακες ΣΥΡΟ- Σωκράτη και 
Μ ΠΑΜ Π ΑΛΗ Λάμπρο του Τ.Τ. Λαμίας.

Για παρόμοιους λόγους απονεμήθη- 
κε ηθική και υλική αμοιβή στους αστυ
νομικούς:

Αστυνόμο Β' ΚΑΝΑΤΑ Νικόλαο 
(2 0 .0 0 0  δρχ.), αρχ ιφύλακα  ΒΑΣΙ
ΛΕΙΟΥ Κων/νο (10 .000  δρχ.), αστυ
φύλακες Μ ΥΛΩΝΑ Κων/νο (10 .000  
δρχ.), ΣΜ ΠΙΡΙΛΗ Χρήστο (40 .000  
δρχ.), Ν ΙΑ φ Α  Δημήτριο (10 .000  δρχ.), 
του Τ.Α. Χαλκίδας.

Α σ τυνόμο Α ' ΚΕΛΛΗ Γεώ ργιο, 
αστυνόμους Β' ΣΤΡΑΤΑΡΑ Παναγιώτη, 
ΚΑΝΑΤΑ Νικόλαο, ανθυπαεττυνόμο 
Μ Π ΙΛ Α Λ Η  Γρηγόριο, αρχ ιφ ύλακες 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο και ΚΟ- 
ΚΩΝΗ Πέτρο και αστυφύλακες ΜΥ
ΛΩΝΑ Κων/νο, ΣΜ ΠΙΛΙΡΗ Χρήστο, 
ΓΕΩΡΓΟΜΑΝΟ Νικόλαο της Α.Δ. Εύ
βοιας (20 .000  δραχμές έκαστος).

Για τους ίδιους λόγους απονεμήθη- 
κε υλική αμοιβή 4 0 .0 0 0  δραχμών 
εττον καθένα εττον αεττυν. υποδ/ντή 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ Σωτήριο, αστυν. Β' 
ΡΕΓΚΛΗ Θεόδωρο, υπαεττυν. A ' ΜΑΡ- 
ΣΕΛΗ Παναγιώτη, αρχιφύλακα ΚΑΡΛΙ- 
ΣΑ Κων/νο και αεττυφύλακες ΚΟΛΛΙΑ

Δημήτριο, ΣΠΑΘΙΑ Δημήτριο, ΠΑΧΟΥ- 
ΝΙΟ Ανδρέα, ΚΟΝΤΗ Γρηγόριο του 
Τ.Α. Πατρών.

Επίσης, με το  ίδιο α ιτιολογικό ασο- 
νεμήθηκε υλική αμοιβή 2 0 .0 0 0  δρα
χμών στον καθένα, εττον αεττυνόμο Β' 
ΜΑΡΑΤΣΟΛΑ Κων/νο, αρχιφύλακες 
ΑΛΕΥΡΑ Χρήστο, Κ Α Λ Α ΙΤ Ζ Α Κ Η  
Χρόνη, ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Κων/νο και ΖΑ
ΧΑΡΗ Σπυρίδωνα, αεττυφύλακες ΠΕ- 
ΤΡΟΠΟΥΛΟ Κων/νο, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ- 
ΛΟ Θεοδόσιο, ΚΟΛΟΣΚΟΠ Η Ν ικόλαο, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟ ΠΟ ΥΛΟ  Κω ν/νο, Κ Α 
Ν ΕΛΛΟ Π ΟΥΛΟ Σπυρίδωνα, ΚΑΛΟ ΓΕ
ΡΗ Ανδρέα και ΛΟΥΜ ΠΑΡΔΗ Ιωάννη 
του Α.Τ. Πύλου.

ΛΟΙΠΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

•  Με απόφαση του Προέδρου της Δη
μοκρατίας, απονεμήθηκε στον αρχιφύ
λακα ΣΥΡΟ Λάζαρο που υπηρετεί στο 
Ρ  Τμήμα Τροχαίας Θεσ/νίκης, ο Αεττυ- 
νομικός Σταυρός Π  τάξης «γιατί την 2- 
6 -1 9 8 8  και ώρα 17 .50 ' που ήταν δια
τεταγμένος σε υπηρεσία οδηγού περι
πολικού αυτοκινήτου και εκ ινε ίτο  εττη 
Λεωφ. Νίκης, όταν αντιλήφθηκε ηλι
κιωμένο άτομο που επέπλεε σχεδόν 
αναίσθητο εττη θάλασσα και εκ ινδύ- 
νευε να πνιγεί, αφού επέδειξε αυτοθυ
σία και ανέπτυξε εξαιρετική δραστη
ριότητα, αποφασιστικότητα και θάρ
ρος, έπεσε στη θάλασσα και με κίνδυ
νο της ζωής του επέτυχε να δ ιασω θεί 
αυτό από βέβαιο πνιγμό».
•  Απονεμήθηκε έπαινος στον αεττυφύ- 
λακα ΓΙΑΝΝΑΡΑ Χρήεττο γ ιατί την 
1.11.88, ευρισκόμενος εκτός δ ια τε
ταγμένης υπηρεσίας και με πολιτική 
περιβολή επέδειξε θάρρος και αποφα- 
σιεττικότητα, με αποτέλεσμα μετά από 
μακρά πεζή καταδίωξη και πάλη να 
συλλάβει δύο κακοποιούς, οι οποίοι 
πριν από λίγη ώρα είχαν αφαιρέσει δί- 
κυκλη μοτοσικλέτα'. Κατά τη σύλληψή 
τους, ο πρώτος από αυτούς απείλησε 
τον Αστυφύλακα με μαχαίρι, πλην ό
μως αφοπλίστηκε.
•  Μ ε απόφαση του Γ.Ε.ΕΘ.Α. απονε- 
μήθη εύφημος μνεία εττον ανθυπαεττυ- 
νόμο ΜΠΟΥΤΑ Βασίλειο, προπονητή 
της Εθνικής Ομάδας Πυγμαχίας, γιατί, 
με την επίδοση τω ν αθλητών, πέτυχε 
να κερδίσουν στο παγκόσμιο στρατιω 
τικό πρωτάθλημα πυγμαχίας, στην Α ί
γυπτο, (20  έως 30  Οκτωβρίου 1988) 
χρυσό και χάλκινο μετάλλιο.
•  Απονεμήθη έπαινος εττον υπαεττυνό- 
μο Β ' ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ Νικόλαο και 
α σ τυφ ύλα κες  ΒΛΑΣΗ Προκόπιο,
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ΚΡΕΜ Μ ΥΔΑ Νικόλαο, ΝΤΑΡΛΑ Νικό
λαο, ΚΑΣΣΕΡΗ Δ ιονύσ ιο και ΓΡΟΜ Η- 
ΤΣΑΡΗ Ιωάννη, γ ια τί τ '  απόγευμα της 
17 .10 .88  που εκτελούσαν δ ιατεταγμέ
νη υπηρεσία, ο πρώτος ως εκφω νητής 
του Κέντρου Ά μ εσ η ς  Δράσης και οι 
υπόλοιποι ως πληρώματα περιπολικών 
αυτοκινήτων, κατάφεραν έπειτα από 
σωστό συντονισμό τω ν ενεργειώ ν 
τους από τον ανωτέρω Υπαστυνόμο 
και μεθοδευμένες προσπάθειες, να εγ
κλωβίσουν και να συλλάβουν στη δια
σταύρωση τω ν οδών φ ιλελλήνω ν και 
Νικοδήμου έναν κακοποιό, ο οποίος 
πριν από λίγη ώρα είχε αποδράσει από 
το Β ' Α/Τ Αθηνώ ν όπου εκρατείτο.
•  Μ ε απόφαση του αρχηγού της ΕΛ· 
ΑΣ., απονεμήθηκε «ευαρέσκεια» στους 
αστυνόμους Β ' ΠΕΛΩΝΗ Σωτήριο και 
ΖΟΥΜΠΟ Ευστάθιο, ανθυπαστυνόμο 
ΜΙΣΙΑΚΟ Θεοφάνη, αρχιφύλακα ΠΑ- 
ΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟ Α ναστάσ ιο  και 
αστυφύλακες Η Λ Ι0 Π 0 Υ Λ 0  Ιωάννη και 
ΚΟΣΣΥΒΑΚΗ Ιωάννη, διότι υπηρε- 
τούντες στην Δ/νση Αστυν. Δυτικής 
Αττικής, κατόρθωσαν, μετά από πολ
λές ώρες και κάτω από αντίξοες συν
θήκες, την 4 -1 2 -1 9 8 8  στην περιοχή 
της Πάρνηθας, να εντοπίσουν ομάδα 
προσκόπων της Τοπικής Εφορίας Γα
λατσίου, που είχε εγκλω βιστεί στο βά
θος απρόσιτης χαράδρας και να δια- 
σώσουν αυτούς.

•  Απονεμήθη έπαινος στον αστυφύ
λακα ΚΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗ Ιορδάνη του 
Αστ. Σταθμού Πλατανιάς - Δράμας, 
δ ιότι ύστερα από πολυήμερη δ ιακρ ιτι
κή παρακολούθηση, πέτυχε να συλλη- 
φ θ ε ί την 7 -1 2 -1 9 8 8  στο χωριό Πλα- 
τανιά Δράμας, ο καταζητούμενος και 
επικίνδυνος κακοποιός ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ 
Γρηγόριος οδηγώντας κλεμένο αυτοκί
νητο και χωρίς άδεια οδηγήσεως και 
με παραποιημένες πινακίδες αριθμού 
κυκλοφορίας,να κατέχει δε, άδειες 
οδηγήσεως και κυκλοφορίας που ο ί
διος παραποίησε, δύο μαχαίρια, δ ιάφο
ρα εκκλησιαστικά σκεύη και έξι (6) αρ
χαία νομίσματα.
•  Εύφημη μνεία και υλική αμοιβή 
3 0 .0 0 0  δραχμών απονεμήθη με από
φαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης 
στον αστυνόμο Β' ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ Από
στολο, δ ιότι υπηρετών στο Επιτελείο 
της Α.Δ. Χίου σε κατάσταση υπηρε
σίας γραφείου, επέδειξε εξα ιρετική 
δραστηριότητα και εκμεταλλευόμενος, 
αόριστες στην αρχή, πληροφορίες, για 
την δραστηριότητα του καταδυτικού 
πλοίου «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», κατόρθωσε, σε

μικρό χρονικό διάστημα να συγκεν
τρώ σει σαφείς και λεπτομερείς πληρο
φορίες, για τις κινήσεις και την δρα
στηρ ιότητα τω ν μελών του πληρώμα
τος του παραπάνω πλοίου, το οποίο 
προέβαινε σε παράνομη αλιεία  κοραλ- 
λιών, στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου 
Ό ρους, τις  οποίες αμέσως ανέφερε 
στην Υπηρεσία του, με αποτέλεσμα να 
συλληφθούν οι παραπάνω δράστες 
από τις αρμόδιες αρχές.
•  Απλός έπαινος απονεμήθη στον 
αστυν. Α ' ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ Παρασκευά, 
υπαστυνόμο Β' ΦΩΣΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Δη- 
μήτριο, ανθυπαστυνόμο ΒΟΥΛΓΑΡΗ 
Ιωάννη, αρχιφύλακα ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟ 
Δημήτριο και αστυφύλακες ΚΑΡΑΝΙ- 
ΚΟΛΑ Κω ν/νο, Μ Ο ΤΣΙΑ  Ιωάννη, 
Ζ ΙΑΝΝΑ Κων/νο και Μ Π 0 Υ Ν Τ Α ΙΤ Η  
Κων/νο, διότι υπηρετώντας στο Α.Τ. 
Αλεξάνδρειας, όταν αναφέρθηκε στην 
Υπηρεσία τους στις 3 -1 -89 , ότι στο 2ο 
Χιλ. Επαρχιακής οδού Αλεξάνδρειας - 
Γιαννιτσών βρέθηκε νεκρός συνεπεία 
τροχαίου ατυχήματος, ο Μ ΗΝΟΠΟΥ- 
ΑΟΣ Σωτήριος, οδηγός ποδηλάτου, τον 
οποίο ο υπαίτιος οδηγός εγκατέλειψ ε 
αβοήθητο τραπείς σε φυγή, επιλη- 
φ θέντες της εξιχνιάσεως του σ κοτει
νού αυτού εγκλήματος, συνέλεξαν ςλ- 
λειπή ίχνη και στοιχεία τα οποία αξιο
λόγησαν κατά τον πιο ορθολογικό τρό
πο, προσδιορίζοντες τον τύπο του ζη
μιογόνου οχήματος και ύστερα από 
ολονύκτια έρευνα και αναζήτηση στην 
περιοχή κατόρθωσαν να εντοπίσουν 
το  όχημα και να συλλάβουν το  δράστη 
οδηγό.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

9  Ο αρχιφύλακας Μ ΠΑΜ ΠΑΤΖΙΑΣ 
Βασίλειος, που υπηρετεί στον Αστυν. 
Σταθμό Μ έννιτας Χίου επ ιθυμεί αμοι
βαία μετάθεση με συνάδελφό του που 
υπηρετεί σε υπηρεσία των Αθηνών. 
9  0  αστυφύλακας ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ Α θα
νάσιος που υπηρετεί στο Αστυν. Τμή
μα Ιτέας (τηλ. 0 2 6 5 /3 3 3 3 3 ) επ ιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του 
που υπηρετεί σε υπηρεσία της Θεσσα
λονίκης.

•  0  αρχιφύλακας ΚΑΠΠΑΣ Αντώ νιος 
που υπηρετεί στον Αστυνομ ικό Στα
θμό Μ ονεμβασίας Λακωνίας, επ ιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του 
που υπηρετεί σε υπηρεσία της Α θή
νας.
•  0  αστυφύλακας ΖΩΓΑΛΗΣ Σπυρί
δων του Αστυνομικού Σταθμού Κ ινέτ-

τας Μ εγάρων επ ιθυμεί να μετατεθε ί 
αμοιβαία με συνάδελφο που υπηρετεί 
σε υπηρεσία τω ν Αστυνομικώ ν Δ /ν- 
σεων Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκα
δίας.
•  0  αστυφύλακας ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ Ιωάν
νης επίσης του Α.Σ. Κινέττας, επ ιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του 
των Αστυν. Δ /νσεω ν Λακωνίας ή Αρ
καδίας. Οι ενδ ιαφερόμενοι μπορούν να 
επικοινωνήσουν με τους ανωτέρω συ
ναδέλφους του Α.Σ. Κ ινέττας στο τη 
λέφω νο 0 2 9 6 —62231.
•  0  αρχιφύλακας ΔΗ Μ Α ΚΗ Σ Πανα
γιώ της του Α.Σ. Α θ ικ ίω ν Κορινθίας, 
επ ιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνά
δελφό του που υπηρετεί σε υπηρεσία 
της Αστυνομικής Δ/νσης Αθηνών. Το 
τη λέφ ω νο  του  Σταθμού ε ίνα ι: 
0 7 4 1 /3 9 2 0 5 .

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στο τεύχος Δεκεμβρίου δημοσ ιεύ

σαμε το άρθρο 9 του Ν. 1813 «Τρο
ποποίηση και συμπλήρωση της συντα- 
ξιοδοτικής νομοθεσίας και άλλες δια
τάξεις» που περιλαμβάνει θέματα προ
σωπικού της ΕΛ.ΑΣ.

Το άρθρο 47 του ίδιου νόμου είναι 
ερμηνευτικό για όλα τα προηγούμενα 
και γ ι' αυτό το  αναδημοσιεύουμε: 

Ά ρ θ ρ ο  47 

Έ κταση εφαρμογής 
Οικονομικά αποτελέσματα

1. Οι διατάξεις τω ν προηγούμενων 
άρθρων, ε φ ’ όσον δεν ορίζετα ι δ ιαφο
ρετικά στις επί μέρους διατάξεις, έχουν 
εφαρμογή και για δικα ιώ ματα που ρυ
θμίζονται από αυτόν και γεννήθηκαν 
πριν από την έναρξη της ισχύος του. 
Επίσης εφαρμόζονται αναλόγως και 
για συντάξεις που διέπονται από τις 
διατάξεις που ισχύουν για τους δημό
σιους πολιτικούς υπαλλήλους, ε ίτε  κα
τά παραπομπή σε αυτές ε ίτε  με νομο- 
θετήματα που περιλαμβάνουν παρό
μοιες διατάξεις.

2. Η αναγνώριση τω ν δικαιωμάτων 
της προηγούμενης παραγράφου ενερ- 
γείτα ι ύστερα από αίτηση τω ν δικα ιού
χων και τα οικονομικά αποτελέσματα 
από τον κανονισμό ή την αύξηση της 
σύνταξης αρχίζουν από την πρώτη του 
μήνα κατά τον  οποίο εκδ ίδετα ι η σχε
τική πράξη ή απόφαση.

3. Συντάξεις που τυχόν έχουν κανο
ν ισ τε ί ή καταβάλλονται διαφορετικά 
από όσα ορίζονται στις διατάξεις του 
νόμου αυτού, ανακαθορίζονται από
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την πρώτη του έκτου μήνα από την έ
ναρξη της ισχύος του, ε ίτε αυτεπαγ- 
γέλτω ς ε ίτε ύστερα από αίτηση των 
ενδιαφερομένων. Ποσά που τυχόν έ
χουν καταβληθεί επί πλέον δεν αναζη- 
τούνται.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Ανθυπαστυνόμος ΜΑΛΑΚΟΣ Γεώργιος, 

έγγαμος. Γεννήθηκε το 1945 στην Κερα- 
σώνα Πρέβεζας. Υπηρετούσε στο Α.Τ. 
Κιάτου. Πέθανε στις 20 .9.88  από καρδια
κό νόσημα.

Αρχιφύλακας ΡΟΫΜΠΕΣΗΣ Χριστόφο
ρος, έγγαμος. Γεννήθηκε το 1944 στην 
Αθήνα. Υπηρετούσε στη Δ/νση Ασφάλειας 
Αττικής. Πέθανε στις 26 .11 ,88  από καρ
διακό νόσημα.

Αστυφύλακας ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης του Αθανασίου, έγγαμος. Γεν
νήθηκε το 1952 στο Μ ηλιώτι Μεσσηνίας. 
Υπηρετούσε στη Δ/νση Ασφάλειας Α ττι
κής. Πέθανε στις 9 .12.88  από καρδιακό 
νόσημα.

Αστυφύλακας ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ Δη- 
μήτριος, έγναμος. Γεννήθηκε το 1947 
στην Πεζούλα Ξάνθης. Υπηρετούσε στο 
Α.Τ. Ξάνθης. Πέθανε στις 24.12.88.

Ανθυπαστυνόμος ΔΟΥΦΑΣ Ζήσης του 
Ιωάννη. Γεννήθηκε το 1949 στη Δεσκάτη 
Γρεβενών. Υπηρετούσε στην Α.Δ. Καρδί
τσας. Πέθανε στις 24.1.89.

Αστυφύλακας ΚΠΣΙΑΡΑΣ Βασίλειος του 
Παναγιώτη, έγγαμος. Γεννήθηκε το 1962 
στο χωριό Πάο Καλαβρύτων. Υπηρειούσε 
στο Α.Τ. Λεχαινών. Σκοτώθηκε επις 18.1. 
89 σε τροχαίο ατύχημα.

Αστυφύλακας ΣΑΝΤΟΡΙΔΗΣ Σταύρος, 
έγγαμος. Γεννήθηκε το 1961 στη Νίκαια 
Πειραιά. Υπηρετούσε στη Δ/νση Ά μεσ ης 
Δράσης Αττικής. Πέθανε στις 9.1.89.

Αστυνόμος Α ' μόνιμης διαθεσιμότητας, 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων του Αγγε- 
λή. Πέθανε στις 18.11.88.

Υπομοίραρχος πολεμικής διαθεσ ιμότη
τας ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης του Κων/- 
νου. Πέθανε στις 6.1.89.

Αστυφύλακας ΧΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ Κυριά
κος. Γεννήθηκε το 1952 στα Κύργια - 
Δράμας. Υ,πηρετούσε στο Α.Τ. Ν. Επιβα
τών Θεσ/νίκης. Πέθανε στις 15.2.89.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Αστυφύλακας 24 2  642  Γεώργιος 
Δαφνιάς του Ιωάννου που υπηρετεί 
στο Α.Σ. Πύργου Τήνου επ ιθυμεί αμοι
βαία μετάθεση με συνάδελφο για 
ΓΑΔΑ ή ΑΔ Εύβοιας ή Βοιωτίας. Τηλ. 
0 2 8 3 /3 1 3 7 1 .

Έ νας ακόμη συνάδελφος έπεσε θύ 
μα του καθήκοντος.

0  αρχιφύλακας ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Κων/- 
νος, ενώ  ρύθμιζε την κυκλοφορία, πα
ρασύρθηκε από IX αυτοκίνητο και 
τραυματίστηκε σοβαρά. Την επομένη 
υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο άτυχος συνάδελφος γεννήθηκε 
το 1946  στο Ακριτοχώριο Σερρών και 
κατετάγη στο Σώμα το  1969. Κατά 
την έξοδό του απ' τη Σχολή και μέχρι 
τη μέρα του ατυχήματος υπηρετούσε 
στο Τμήμα Τροχαίας Ν. Ιωνίας.

Ή τα ν  έγγαμος και είχε τρία ανήλικα 
κορίτσια.

Την Κυριακή της Τυροφάγου, 12 
Μαρτίου, εκτελούσε υπηρεσία ρυθμ ι
στή κυκλοφορίας στον ισόπεδο κόμβο 
της Εθνικής Οδού Αθηνώ ν - Λαμίας 
και της οδού Τατόίου. Στις 10 περίπου, 
έδω σε σήμα «διακοπή πορείας» στα 
οχήματα που κατευθύνονταν από Λα
μία προς Αθήνα για να δ ιευκολύνει την 
κίνηση τω ν αντιθέτω ς κινουμένων 
οχημάτων, και αυτών που θα κατευθύ
νονταν προς Πάρνηθα. Η δΟχρονη 
οδηγός του ΖΜ 6 9 28  Ι.Χ. αυτοκινή
του, προσπάθησε να διακόψει την πο
ρεία του οχήματος της αλλά δεν κα
τόρθω σε να το  ακινητοποιήσει. Το μι
κρό φορτηγό μπήκε στο α ντίθετο  ρεύ
μα κυκλοφορίας, χτύπησε τον τροχο
νόμο και τον εκτίναξε στον ανεμοθώ 

ρακα άλλου αυτοκινήτου, τραυματίζον- 
τάς τον σοβαρά. Η άμεση μεταφορά 
του στο ΚΑΤ και εττη συνέχεια εττο 
401 Γ.Σ.Ν. Αθηνών, δεν μπόρεσαν να 
αποτρέψουν το  μοιραίο.

Η κηδεία του έγινε την επομένη του 
θανάτου του στο Β' νεκροταφείο 
Αχαρνών. Παραβρέθηκαν ο αρχηγός 
της ΕΛ.ΑΣ. αντιστράτηγος Ανδρέας 
Καλόγερός, ο δ ιευθυντής της Α στυνο
μικής Δ/νσης Ανατολικής Α ττικής Τα- 
ξίαρχος Δ ιονύσιος Καλατζής, ο Δ ιευ 
θυντής της Δ ιεύθυνσης Τροχαίας Α ττ ι
κής, Αστυνομικός Δ ιευθυντής Ιωάννης 
Καρακώστας, ο δ ιοικητής του Τμήμα
τος Τροχαίας Ν. Ιωνίας, Αεττυνόμος Α ' 
Παναγιώτης Χόνδρος με όλους τους 
Αξιωματικούς και το  υπόλοιπο προσω
πικό του Τ.Τ. Ν. Ιωνίας, πολλοί συνά
δελφοι, συγγενείς του εκλιπόντα και 
πολύς κόσμος.

Ο θάνατός του πλημμύρισε με συγ
κίνηση και θλίψη τις ψυχές όλων τω ν 
προϊσταμένων, συναδέλφων, συγγε
νών και φ ίλων του, αφού ήταν υπό
δειγμα σεμνού ανθρώπου, καλού συ
ναδέλφου, με αυστηρή προσήλωση 
εττο καθήκον.

Η «Α.Ε.» συμμετέχοντας εττο βαρύ 
πένθος της ο ικογένειας κάλυψε απ' τα 
ενεργητικά  υπόλοιπα του Τμήματος 
Εκδόσεων της Δ ιεύθυνσης Δημοσίων 
Σχέσεων, τα  έξοδα κηδείας.
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ΓΕΝΙΚΟΣ Ι ΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 1988

Β Κ Β Ρ Γ Η Τ Χ Κ Ο
—

Π ί 8 Ε Ι Ι Ϊ 0

Τ ράπ εζα  Ε λλά δο ς
Ε θ ν ικ ή  Τ ρά π εζα
Χρεώγραφα π α ρ ’Ε θ ν ικ ή  Τ ραπέζη

1 .5 8 4 .1 5 4 .0 6 7  -  
1 .4 8 3 .6 8 6  -

Κ εφ ά λ α ιο
Υ π ο χρ ε ώ σ ε ις
Δ ά ν ε ιο

Λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί Τ ά ζεω ς Π ισ τ ω τ ικ ο ί

1 .6 3 8 .3 8 8 .6 9 6  -  
7 8 1 .7 3 0  -

Δ ά ν ε ια
Α κ ίνη το • 1 .0 0 5 .0 C C  -

5 2 .8 9 1 .0 2 8  -  
8 1 .6 4 5  -

1 2 .6 7 8 .3 5 0  -

Μ είον α π ο σ β έ σ ε ις : 9 2 3 .3 5 5  -

Χ ρ εω σ τ ικ ο ί Λ ο γα ρ ια σ μ ο ί 5 6 0 .0 0 0  -
Λ ο γ α ρ ια σ μ ο ί Τάξ,εως Χ ρ εω σ τ ικ ο ί 1 2 .6 7 8 .3 5 0  -

1 .6 5 1 .8 4 8 .7 7 6  - 1 .6 5 1 .8 4 5 .7 7 6  -

Β Ξ Ο Δ λ 
Πα ρ ο χές . Π ρόνοιας
α .  Βοηθήματα .σε 299 ό ια γ ρ α ε έ ν τ α ς  με

τό χο υ ς  κ α ι 4-54 συμπληρω ματικά 
|3.- Βπιστοο·:οές κοατήσεων σε 12 δ ια -  

γρα φ έντα ς μ ετό χο υ ς  μη δ ικ α ιο ύ μ ε 
νους ε φ ’άπαξ βοηθήματος

Δαπά ν ες Δ ιο ική σ εω ς
α .  Αποζημίωση μελών Δ ιο ικ .Σ υ μ β ο υ λ ίο υ  
β .  ΗνόΤκΧα -  Κ ο ινόχρησ τα  
γ .  Τηλεφωνικά τέλη  
δ .  Εκτυπώ σ εις  -  9 ιβ λ ιο ό ε τ ή σ ε ις  
ε .  Π ρομήθεια αρ ιθμομη χα νώ ν κ . λ . π .  

σ τ .  Γραφική όλη

Δαπάνες Περιουσιακών Στοίχε ίων 
α. Ασφάλιστρα πυρός ακινήτου 
β. Φορολογικές υποχρεώσεις ακινήτου
Πληρωμές εκ πραγ μ .  εσόδων 
α .  Ε π ισ τρ οφ ές  λοιπώ ν π ερ ιπ τώ σ εω ν 

Η π ο σ β έσ εις_ α κ ινή το υ  

Πλεόνασμα Χοήσεως 1988

2 8 9 .0 1 2 .5 0 4

3 8 4 .0 5 5

152.0CC
1 4 4 .0 0 0  

16 .741
1 .1 4 9 .0 3 8

120 .000
9 9 .2 1 0

9 .3 4 0  
1 .2 9 6 .6 1 3

25 .371  -

2 8 9 .3 9 6 .3 3 9  -

1 .6 6 1 .0 3 9

1 .3 0 5 .9 5 3  -

25 .371  -

2 6 .0 1 0  -  

4 5 4 .7 1 4 .1 9 3  -

"Αποτελέσματα- Ποήσεως Έ τ ο υ ς

ΚαταΒρ,λές Ασφαλισμένων
α .  Τ α κ τ ικ ές  κ α τα 3 Λ.α σ φ /νω ν 3̂ >
β .Κ αταβολές στον πρώτο μ ισθό  
γ .Κ α τα σ ολ ές  ε π ί  μ ισ θ ολον ικώ ν  

αυξήσεων κ α ι προαγωγών 
ό;Κατα·3ολές ε π ί  προσθέτων 

αποζημιώσεων

Κοινωνικές Κισοοοές
α .  Α στυνομ ικό Έ νσημο 
β . Ιππόδρομος 
γ .  Δημόσια θεάματα 
δ .  Μέτρα κ α ι Σταθμά -  

Π ο ιν ικ ά  Δ ικόγραφα 
Πρόσ οδο ι_Π ε£ ΐουσ  ία ς
α .  Τ όκο ι Τραπεζών 
β . Τ όκο ι Δ ανείω ν 
γ .  Ε ν ο ίκ ια  δ ια μ ερ ισ μ ά τω ν  
δ .  Τ ο κ ο μ ερ ίδ ια  Λ αχ.Δ ανέ ίων
Έ κ τα κ τ α  Έ σοδα 
α .  Δ ιάφορα Έ σοδα

3 0 8 .2 7 0 .5 7 6  -  
4 .2 6 0 .6 4 2  -

9 .9 0 8 .1 0 7  -

2 6 .3 6 2 .9 3 3  -

3 4 3 .3 0 2 .3 0 8  -

12 .
190.

7 0 6 .2 5 0
3 5 4 .412

6 .0 3 7

2 .9 4 7 .6 0 4  -

184. 
6 . 
1 .

7 6 4 .4 9 4  ■ 
290.941 
185 .300  

261

5 7 1 .2 9 8  -

7 4 7 .6 2 8 .9 0 5  -

Α θήνα, -%-

3ΔΡ0 JOndiTIKOY ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

2 0 6 .0 1 4 .3 0 3

1 9 2 .2 4 0 .9 9 6  -

5 7 1 .2 9 8  -

7 4 7 .6 2 8 .9 0 5

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΟΥΡΤΙΝΑΧΗΣ 
ΑΣΤΥ1Ι · Δ/ΝΤΗΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ^ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

7γ/ΩΑΝΝΗΙ ΑΙίΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

φΤΙΟΣ ΜΟΥΖΟΥΛΑΣ 
ΣΤΥΝΟΜΟΣ Α ί

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΑΞ]ΚΩΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ

Γ Ε Ν Ι Κ Ο Σ  Ι Σ Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ
Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο

Χ Ρ Η Σ Η Σ  1987
Π Α Θ Η Τ Ι Κ Ο

1. Α Κ Ι Ν Η Τ Α 434.280
2. Μ Η Χ Α Ν Η Μ Α Τ Α 106.636 95.972

Απόσβεση μηχανημάτων 10.674
3. Ε Π Ι Π Λ Α 38.433 ' 34.584

Απόσβεση επίπλων 3.849
4. ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ 8.305.082
5. ΜΕΤΟΧΕΣ 853.555.656,24
6. ΠΑΠΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 100.000
7. ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ 29.215.254
8. ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 4.663.659,7C
9. ΕΘΝΟ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ 19.056.605,50

10. ΕΝΣΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 37.874.240
11. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 257.152.562,10
12. ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΟΧΩΝ 253.631

1.210.711.526,54

Αθήνα, 8 Ιουνίου 1988
0  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 0  ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΩΝ]ΝΟΣ X. ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

1. Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο

2. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΤΙΜ. ΧΡΗΜΑΤΟΓΡΑΦ.
3. ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ ΟΠΛΙΤΩΝ ΧΩΡ]ΚΗΣ
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
5. ΑΞΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΝΣΗΜΩΝ
6. ΕΝΤΑΛΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ
7. ΔΑΝΕΙΟ Ε.Τ.Ε.Χ.

299.631.111,22
579.894.466,32
21.118.896
36.282.034
75.973.659
12.216.649

185.594.711

1.210.711.526,54

Αστυνόμος Α' ΤΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α'

Η Λ Ο ΓΙΣΤΗΣ
1ΙΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΤΛΟΥ—ΠΑΠΠ Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΕ]Β
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^ΜΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙ/Β>

Α ΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦ ΙΑ

•  Ανθ’υπαστυνόμο κ. Λεω νίδα Δημητριάδη, Α.Δ. Καστο
ριάς.

0  χρόνος τω ν Σχολών σομπεριλαμβάνεται σαν συντάξι
μος, βάσει του άρθρου 37 παρ. 1α του Π.Δ. 1041 /79 , ε ί-" 
τε  φ εύγετε με αίτησή σας ε ίτε για λόγους υγείας.

Αφα ιρείτα ι ο χρόνος της Σχολής από το  συνολικό σ υ ν - . 
τάξιμο χρόνο για λήψη ε φ ’ άπαξ βοηθήματος από το  Τα
μείο Αρωγής οπλιτών χωροφυλακής.

Για περισσότερες πληροφορίες απ ευθυνθείτε στη Δ /ν- 
ση Ο ικονομικών στο τηλέφω νο 86 74 30 5 .

Φ Κ. Φ ώτιο Σκαλίδη, Ομήρου 6, Συκιές Θεσσαλονίκης.
Ευχαριστούμε για την επιστολή σας και σας βεβαιώ 

νουμε ότι θα λάβουμε σοβαρά υπ' όψη μας τις  προτάσεις 
σας για τη βελτίωση της ύλης του περιοδικού μας.

Φ Το Δ ιο ικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Συλλόγου 
Μ ακρισ ίων εκφράζει τις θερμές του ευχαρ ιστίες για την 
κοινωνική προσφορά της Ελληνικής Αστυνομίας και για

την αποστολή του περιοδικού μας στο Σύλλογό τους.
Φ 0  Ανθυπαστυνόμος Γρηγόριος Θάνος εκφράζει τις-θερ- 
μες του ευχαρ ιστίες στον αστυφύλακα Παναγιώτη Γκόγκα 
που υπηρετεί στο Α.Τ. Ζαχάρως ΕΙλείας, γ ια τί την1 /1 /1989  

και ώρα 18 .3 0 ' στη Ζαχάρω τον βοήθησε στο να σβή
σουν πυρκαγιά που εξερράγη στη μηχανή του αυτοκινή
του του και κινδύνεψαν απ’ αυτό η ο ικογένειά  του και το 
αυτοκίνητο από ολοσχερή καταστροφή.
•  0  Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Θεόδωρος 
Πάγκαλος εκφράζει την ευαρέσκεια  της Υπηρεσίας προς 
τον Δ ιοικητή Ασφάλειας Ρόδου κ. Συκιώτη για τον άριστο 
τρόπο με τον οποίο εκπλήρωσε τα καθήκοντα που του ε ί
χαν α νατεθε ί κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβου
λίου της Ρόδου (2—3 Δεκεμβρίου 1988).
•  0  κ. Νικόλαος Κονταράκης ευχαρ ισ τεί τον αστυφύλακα 
Ευάγγελο Πιτσικάλη (Α.Δ. 330) που άμεσα και θαρραλέα 
έδρασε για τη σύλληψη τω ν δύο κλεφτώ ν που σ τ ις9 /2 /8 9

και ώρα 8 .00  μ.μ. διέρρηξαν το  διαμέρισμά του επί της 
οδού Τομπάζη 3 4 -3 6  στον Πειραιά.
•  Το Δ ιο ικητικό Συμβούλιο του Μ.Γ.Σ. «ΠΑΝΣΕΡΡΑ Ι- 
ΚΟΣ» ευχαρ ιστεί θερμά για την  ανεκτίμητη προσφορά

της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδ ικά της Αστυνομικής 
Δ ιεύθυνσης Σερρών κατά τη διάρκεια· τω ν 9ω ν Δ ιεθνώ ν 
Σερραϊκών Κολυμβητικών Αγώνων.
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ΓΙΑ ΤΙΣ Ε Υ Χ Α Ρ ΙΣ Τ Ε Σ  Ω Ρ Ε Σ  ^

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Γνωστό ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, 
μελοποιημένο από τον Μ ίκη Θεο- 
δωράκη.

2. Ιταλική πόλη με πολλά βυζαντινά 
μνημεία. - Αναφορική αντωνυμία.

3. Γνωστή και η θερινή. - Υποκορι
στικό γυναικείου ονόματος.

4. Πόλη της Θεσσαλίας, έδρα ομώνυ
μης επαρχίας. - Στη δύναμή του 
πολλά υποβρύχια (αρχικά).

5. Γιος του Αβραάμ. - Γνωστές και οι 
πρώτες (καθαρ,).

6. Βρίσκεται στο τέλος του, καταλή
γει.

7. Αντίστροφο απαγορευτικό. - Ρωτά, 
αντίστροφα. - Επιφώνημα πόνου.

8. Μ ικρό αμφίβιο ζώο.
9. Και έτσ ι η ωφέλεια, το κέρδος 

(γεν.).
10. Μ ερ ικο ί ηθοποιοί τις κάνουν με 

επιτυχία (αντίστρ., ενικός, καθ.). - 
Και έτσ ι το 6.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Π ερ ίφ ημο έργο του Χ ορτάτζη 
(γεν.).

2. Απονέμονται σε ήρωες.
3. Το «σπίτι» του ναυτικού (αντίστρ.). 

- Συνθετικό αμερικάνικης μεγα
λούπολης.

1 2 3 4 5 6 L7JL8JLU ίο
1 ^

2 ■ π
3 ■  ■ PH

4 ■
5 Π ■
6 U ■  U
7 □ ■ ■ ■ □ □
8 □ □ □

9 ■ ■ □ π
10 ■ U

4. Συμπλεκτικός σύνδεσμος (αρχ.). - 
Αυταρχικός, βάναυσος (μεταφ., 
γεν.).

5. Υποθετικό. - Ασφαλιστικό Ίδρυμα 
(αντίστρ. αρχ.). - Και δρόμους 
ανοίγει (αρχικά - ακατάληκτο).

6. Αφωνο... εσώρουχο. - Οπτικό όρ
γανο, απαραίτητο στους ναυτικούς.

7. Λουλουδάκια. - Πόλη της Ιταλίας, 
στη Λομβαρδία (αντίστρ.).

8. Έ χει την ευθύνη για τις  ακτές και 
τις θαλάσσιες περιοχές (αρχικά). - 
Ανάμεσά τους βρίσκεται... το τρ ίτο 
γράμμα του αλφάβητου (αντίστρ.).

9. Γ ίνεται με κρέας αλλά και με ψάρι. 
- Θεός του πολέμου.

10. Πονηρός κι επιδέξιος ιδίως στις 
ερω τικές κατακτήσεις (αντίστρ.).

ΛΥΣΗ ΠΡΟ ΗΓΟ ΥΜ ΕΝΟ Υ

Οριζόντια:
1. ΜΑΝΤΟΥΔΙ
2. ΕΡΕΤΕΣ. - ΩΚΥ
3. ΛΙΖ. - ΚΕΡΔΟΣ
4. ΙΣΕφ. - ΕΙΤΕ
5. ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ
6. ΣΑΙ. - ΙΑ
7. ΕΡΤΖΙΑΝΑ
8. ΣΧΗΜ Α. - ΜΟΠ
9. ΟΣΤΡΑΚΙΖΩ

10. ΙΣ. - ΑΧΕΡΩΝ

Κάθετα:
1. ΜΕΛΙΣΣΕΣ
2. ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ
3. ΝΕΖΕΡΙΤΗΣ
4. ΤΤ. - ΦΑ. - ΖΜΤ
5. ΟΕΚ. - ΤΣΙΑΡΑ
6. ΥΣΕ. - ΑΧ
7. PENAN. - ΚΕ
8. ΙΩΔΙΟ. - ΑΜ ΙΡ
9. ΚΟΤΣΙ. - ΟΖΩ

10. ΛΥΣΕ. - ΛΑΠΩΝ
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Σύσκεψη για την εξέταση της πορείας της προ
σπάθειας καταπολέμησης της εξάπλωσης των ναρ
κωτικών, όπως προβλέπεται από το σχετικό νόμο 
1 7 2 9 /8 7 , πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Υπουρ
γείο Υγείας με τη συμμετοχή των συναρμόδιων 
υπουργείων.

Συγκεκριμένα πήραν μέρος οι υπουργοί: Υγείας, 
Παιδείας, Δικαιοσύνης, οι υφυπουργοί: Υγείας, Οικο
νομικών και Νέας Γενιάς και ο γενικός γραμματέας 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.

Στη σύσκεψη επισημάνθηκε η σημασία της λει
τουργίας και ενεργοποίησης του Κεντρικού Γνωμο- 
δοτικού Συμβουλίου το οποίο συγκροτήθηκε και λει
τουργεί με βάση τον παραπάνω νόμο.

Ακόμα αποφασίστηκε να υλοποιηθεί η πρόταση 
του Κεντρικού Συμβουλίου για την πραγματοποίηση 
της πανελλήνιας συνάντησης επιλεγμένων ατόμων 
από κάθε νομό, που θα συντονίζουν δραστηριότητες 
τόσο της πολιτείας όσο και της κοινωνίας, σαν τοπι
κοί παράγοντες δράσης στην περιοχή τους για την 
καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών. Η συ
νάντηση αυτή θα πραγματοποιηθεί στις αρχές της ά
νοιξης.

Το σκίτσο είναι του Τ. Σώλου από σειρά  ενημερω τικώ ν αυτοκόλλητων που κυκλοφόρησαν οι Εκδόσεις  Π Α Τ Α Κ Η
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