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510 Συμφιλίωση-αξιοκρατία-πειθαρχία
513 Ξένοι υπουργοί
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534 Νομολογίες
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542 Τελετή αλλαγής ηγεσία στην ΕΛ.Α.Σ.

«Οι δ ιατυπ ούμενες γνώμες 
στα επώνυμα άρθρα, απηχούν 
τ ις  απόψεις του συγγραφέα 
και όχι της Υπηρεσίας».
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Εξώφυλλο:
Καθημερινά κοντά στο λαό 
για ένα κόσμο mo δίκαιο.
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Π ρ ο ς
Το Προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης

Με βαθύ αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνω τα καθήκοντά μου στον καίριο τομέα της Δημό
σιας Τάξης που αποτελεί τη βάση της κοινωνικής συνοχής και κάθε παραγωγικής διαδι
κασίας.

Η Κυβέρνηση αυτή σαν κύρια αποστολή της έχει την εθνική συμφιλίωση, την αποκατά
σταση της δημοκρατικής νομιμότητας, την εμπέδωση της αξιοκρατίας και τη δημιουργία 
των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανοδική πορεία του έθνους μας.

Στην πολιτική μας πρακτική και την άσκηση της εξουσίας δεν έχουν καμιά θέση πράξεις 
αντεκδίκησης, ούτε συμπεριφορά που δεν συνεισφέρει στην εθνική συμφιλίωση και την κοι
νωνική γαλήνη.

Στον τομέα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας απαιτείται σκληρή δουλειά και αυστηρή 
προσήλωση στο καθήκον έτσι ώστε να αποκατασταθεί και να εμπεδωθεί το αίσθημα ασφά
λειας των πολιτών, στοιχείο απαραίτητο για κάθε πρόοδο και κοινωνική ευημερία.

Αποδίδω ιδιαίτερη βαρύτητα στη βελτίωση των σχέσεων αστυνομίας και πολιτών, που 
είναι και η βάση για την επιτυχή εκπλήρωση της αποστολής του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης. Για να αναπτυχθούν οι σχέσεις αυτές οι αστυνομικοί πρέπει να υπηρετούν το λαό και 
να επιδεικνύουν στον πολίτη τον απαιτούμενο σεβασμό.

Οι πολιτικές αντιπαραθέσεις και οι ανταγωνισμοί δεν πρέπει να εγγίζουνμε κανένα τρό
πο το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, το οποίο πρέπει απερίσπαστο να επιδί
δεται στα καθαρά υπηρεσιακά του έργα, υπακούοντας στη νομιμότητα και μόνο. Κανείς 
δεν έχει φοβηθεί τίποτα όταν εργάζεται παραγωγικά, γιατί η αξιοκρατία θα είναι το μονα
δικό κριτήριο για την υπηρεσιακή του εξέλιξη.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι η αφοσίωση στο καθήκον, η υπηρεσιακή απόδοση, η προσήλω
ση στην νομιμότητα, η πειθαρχία και ο απόλυτος σεβασμός στην ιεραρχία θα επιβραβεύ
ονται. Εκτελώντας τα καθήκοντά σας σύμφωνα με τις αρχές αυτές θα έχετε την πλήρη κά
λυψη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου.

Σας καλώ να δώσετε τον καλύτερο εαυτό σας, συνεισφέροντας με όλες σας τις δυνά
μεις, στο μεγάλο έργο της Εθνικής συμφιλίωσης που έχουμε αναλάβει.

Ο Υπουργός
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ



ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙ ΑΝ Ν ΗΣ
Ο άνθρωπος 
ο επιστήμων 
ο πολιτικός

τορας της Βουλής των Ελλήνων, Υφυπουργός Υγείας- 
Πρόνοιας, Υφυπουργός Εσωτερικών και Ειδικός Κοινο
βουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Επί
σης διετέλεσε μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του 
κόμματος της Ν.Δ. και Πρόεδρος των επιστημόνων Ελ
λάδος της Ν.Δ.

Είναι Πρόεδρος της Εταιρείας Πολιτικού και Κοινω
νικού Προβληματισμού.

Σε νεαρή ηλικία έλαβε ενεργό μέρος στην Εθνική Αν
τίσταση κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής και 
είχε αξιόλογη δράση. Για τη δράση του αυτή αναγνω
ρίσθηκε με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Αμύνης ως 
αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης.

Πέρα από τη λαμπρή επιστημονική, πολιτική και αγω
νιστική του δραστηριότητα, ο Γιάννης Κεφαλογιάννης 
είναι γνωστός στο φίλαθλο κόσμο για την αγάπη και 
το ενδιαφέρον του για τον αθλητισμό. Στα μαθητικά του 
χρόνια υπήρξε ποδοσφαιριστής του Εργοτέλη και ανα
μένεται ότι ο φίλαθλος υπουργός θα δείξει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον για την προώθηση του αθλητισμού στην Ελ
ληνική Αστυνομία και το Πυροσβεστικό Σώμα.

Γεννήθηκε στα Ανώγεια Ρεθύμνου Κρήτης στις 
6.12.1932. Είναι παντρεμένος με την Ελένη I. Βαρδινο- 
γιάννη και έχει τρεις κόρες (Όλγα, Χριστίνα, Δανάη).

Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πήρε 
ειδικότητα Παθολόγου και αναγορεύθηκε Διδάκτωρ 
Παθολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Συνέγραψε διδακτορική διατριβή καθώς και επιστη
μονικές εργασίες που δημοσιεύθηκαν σε ιατρικά περιο
δικά και ανακοινώθηκαν σε ιατρικά συνέδρια.

Είναι μέλος της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών.
Εργάσθηκε ως επιμελητής και ως ΔΤντής Παθολογι

κής Κλινικής.
Μπήκε στην πολιτική για πρώτη φορά το 1958 και εξε- 

λέγη βουλευτής Ρεθύμνου με την Εθνική Ριζοσπαστι
κή Ένωση (ΕΡΕ). Επανεξελέγη το 1961 και 1963 στην 
ίδια περιφέρεια με την ίδια παράταξη. Με την επάνο
δο της Δημοκρατίας στην Ελλάδα το 1974 πολιτεύθη- 
κε πάλι και εξελέγη βουλευτής Ρεθύμνου Κρήτης με 
το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Επανεξελέγη με το 
ίδιο κόμμα και στην περιφέρεια στις εκλογές του 1977, 
1981 καθώς και στις τελευταίες εκλογές του 1985. Διε- 
τέλεσε γραμματέας της Βουλής των Ελλήνων, Κοσμή
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Μ ΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ  
Γεν. Γραμματέας 

Υπουργείου Δημ. Τάξης

Ορκίστηκε ενώπιον του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. Γιάν- 
νη Κεφαλογιάννη και ανέλαβε τα καθήκοντά του ο νέος Γ ενι
κός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Ταξίαρχος 
ε.α. Μιχαήλ Κουτελιδάκης.

Ο Μιχαήλ Κουτελιδάκης γεννήθηκε το έτος 1936 στο Γερσ 
κάρι Ρεθύμνης και αποφοίτησε από τη Στρατιωτική Σχολή Ευ 
ελπίδων το 1960. Είναι απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Πο
λέμου και της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Έχει εκπαιδευτεί σε 
στρατιωτικές σχολές των Η.Π.Α., της Αγγλίας και του ΝΑΤΟ 
στη Δυτική Γερμανία.

Διετέλεσε κατά καιρούς εκπαιδευτής στις Σχολές Πυροβο
λικού και της Ανωτάτης Σχολής Πολέμου.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 
Αντιστράτηγος 

Προϊστ. Κλάδου Αστυν.
Τάξης -  Ασφάλειας

Ο αντιστράτηγος Νικόλαος Κοκκινάκης 
γεννήθηκε το 1933 στο Κατσιδόνιο Ση- 
τείας Λασιθίου.

Κατετάγη στο σώμα το 1956, και απο
φοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 
1964.

Είναι πτυχιούχος τη ΠΑΣΠΕ και ομιλεί 
την Αγγλική γλώσσα.

ΙΩΑΝ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Αντιστράτηγος 

Αρχηγός

Ο νέος αρχηγός της Ελληνικής Αστυ
νομίας, αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Αντω- 
νόπουλος γεννήθηκε το 1931 στο Τριχώ- 
νιο Μακρυνείας Μεσολογγίου, Αιτωλοα
καρνανίας.

Κατετάγη στο σώμα το 1955, και απο
φοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 
1963.

Παρακολούθησε πολλά επιμορφωτικά 
επαγγελματικά σεμινάρια, και είναι από
φοιτος της Σχολής Πολέμου.

Είναι πτυχιούχος της ΠΑΣΠΕ και γνω
ρίζει την Αγγλική γλώσσα.

ΙΩΑΝ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΔΗΣ 
Αντιστράτηγος 

Προϊστ. Κλάδου Διοικ.
Υποστήριξης

Ο αντιστράτηγος Ιωάννης Συμβουλί- 
δης, προϊστάμενος του Κλάδου Διοικητι
κής Υποστήριξης του Υ.Δ.Τ., γεννήθηκε το 
1937 στην Καλαμάτα Μεσσηνίας.

Κατετάγη στο σώμα το 1956 και απο
φοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών το 
1964.

Είναι πτυχιούχος του Νομικού τμήμα
τος της Νομικής Σχολής του Παν/μίου 
Αθηνών και της Σχολής Εθνικής Αμύνης. 
Ομιλεί την Αγγλική γλώσσα και έχει εκ
προσωπήσει την Ελληνική Αστυνομία σε 
πολλά συνέδρια στο εξωτερικό.
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«Ενταφιάζουμε το παρελθόν 
ατενίζουμε ένα καλύτερο  

μέλλον

Τις κατευθυντήριες γραμμές της 
Κυβέρνησης για κάθαρση και εκδη
μοκρατισμό των θεσμών δίνει ο νέ
ος Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Γιάννης Κεφαλογιάννης σε μια από 
τις πρώτες συνεντεύξεις του, που πα
ραχώρησε στον συντάκτη της «ΑΠΟ
ΓΕΥΜΑΤΙΝΗΣ» Δημήτρη Ζαννίδη.

Από τις πολλές συνεντεύξεις που 
ζητήθηκαν από τον κ. Γιάννη Κεφα- 
λογιάννη και έδωσε σε εφημερίδες 
και ραδιοφωνικούς σταθμούς αναδη
μοσιεύουμε εκείνη της «ΑΠΟΓΕΥΜΑ
ΤΙΝΗΣ» όπου καθορίζονται σαφώς οι 
θέσεις του έμπειρου πολιτικού ο 
οποίος ανέλαβε την ευθύνη της Δη
μόσιας Τάξης, φέρνοντας από την 
πρώτη στιγμή πνεύμα συμφιλίωσης 
και πειθαρχίας στην Ελληνική 
Αστυνομία.

Το πλήρες κείμενο της συνέντευ
ξης έχει ως εξής:

-  Κύριε υπουργέ, από την πρώτη 
στιγμή που αναλάβατε τα καθήκον- 
τά σας, υπήρξατε στόχος του ΠΑ- 
ΣΟΚ και του φιλικού του Τύπου, που 
σας κατηγόρησαν για μεταθέσεις 
αστυνομικών που πήραν τη μορφή 
διωγμού. Πόσο ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα μια τέτοια κατηγο
ρία και ποια είναι η αλήθεια για αυ
τές τις μεταθέσεις.
«Ο θόρυβος ήταν μόνο για τη δη
μιουργία εντυπώσεων. Δεν μας έφε

ραν ποτέ στοιχεία, δεν μας ήρθαν 
ποτέ ονόματα και αν καμιά φορά ήρ
θε κανένα όνομα αφορούσε μεμονω
μένη περίπτωση. Όταν γίνεται αλλα
γή μιας κυβέρνησης, όταν γίνεται αλ
λαγή υπουργού και πολιτικών σε ένα 
υπουργείο νομίζω ότι το λιγότερο 
που δικαιούται ο νέος υπουργός εί
ναι να επιλέξει τους ανθρώπους με 
τους οποίους θα συνεργασθεί».
-  Και σει τι κάνατε;

«Εγώ απλώς επέλεξα τα άτομα 
εκείνα τα οποία πιστεύω ότι θα μπο
ρέσουν να εφαρμόσουν την πολιτική 
τη δική μου στο υπουργείο που μου 
ανέθεσε η κυβέρνηση που στηρίζε
ται στα δύο κόμματα.

Όλοι και όλοι 14 άνθρωποι ήταν 
εκείνοι που τοποθέτησα σε ορισμέ
νους τομείς. Και βεβαίως αυτοί αντι
κατέστησαν 14 άλλους. Και εξ  αυτών 
των 14 που αντικαταστάθηκαν έφυ
γαν μόνο 2 εκτός λεκανοπεδίου Ατ
τικής, οι άλλοι όλοι παρέμειναν εν
τός του λεκανοπεδίου. Το τονίζω αυ
τό, γιατί πολλές φορές επωμίζομαι 
ευθύνες που δεν έχω, όπως για ορι
σμένες μετακινήσεις που γίνονται 
από ορισμένους χώρους οι οποίοι 
έχουν μια αυτοτέλεια ως προς τη 
διοίκηση».
-  Δηλαδή για 14 αστυνομικούς έγι
νε αυτός ο θόρυβος;

«Ακριβώς. Αυτοί μιλούν για διώ
ξεις, ενώ όλα και όλα μετακινήθηκαν

14 άτομα. Όμως το 1981, όταν ανήλ
θε το ΠΑΣΟΚ στην εξουσία, σε μια 
και μόνο απόφαση μετέθεσαν 386 
αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και 
άλλα στελέχη της τότε Αστυνομίας 
και Χωροφυλακής! Από τη Βουλή με
τέθεσαν τους φρούραρχους, όλους 
τους αξιωματικούς, οι οποίοι ήταν πε
ρίπου 20 και 77 άνδρες της τότε Χω
ροφυλακής, επί συνόλου υπηρετούν- 
των στο Κοινοβούλιο 200 ατόμων!

Στις παραμονές των εκλογών του 
1989 -  στις 5 Μαΐου -  και συγκεκρι
μένα σε δύο αποφάσεις που αφορού
σαν η μεν μια αξιωματικούς της 
ΕΛ.Α.Σ. η δε άλλη αξιωματικούς και 
αστυφύλακες μετατέθηκαν ομαδικά 
από το υπουργείο Δημόσιας Τάξης 
384 άνδρες για λόγους καθαρά πο
λιτικούς για λόγους καθαρά προε
κλογικούς, για λόγους που εκείνοι 
γνώριζαν.

Λοιπόν, αν ο λαός κάνει τη σύγκρι
ση των μετακινήσεων που έγιναν επί 
των ημερών μας και των ομαδικών 
πραγματικά μετακινήσεων που γί
νονταν για λόγους κομματικούς από 
το ΠΑΣΟΚ, θα βγάλει ασφαλώς το 
συμπέρασμά του για το πώς κυβερ
νούσαν εκείνοι και το πώς κυβερνά- 
ται σήμερα η Ελλάδα.
-  Επανειλημμένα έχει καταγγελθεί 
κατά το παρελθόν η κομματικοποίη
ση των Σωμάτων Ασφαλείας από το 
ΠΑΣΟΚ. Πράγματι έτσι συμβαίνει; 
Και αν ναι, πώς θα μπορέσετε να τα 
αποκομματικοποιήσετε;

«Αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο έρ
γο. Το προσπαθούμε και μπορώ να 
πω ότι είμαι ικανοποιημένος από τα 
μέχρι σήμερα αποτελέσματα για 
αποκομματικοποίηση της ελληνικής 
Αστυνομίας.

Και το ότι πράγματι υπήρξε στυ
γνή κομματικοποίηση επιβεβαιώνε
ται από τα στοιχεία που βρήκαμε στο 
υπουργείο τα οποία πραγματικά εί
ναι πρωτοφανή».
-  Δηλαδή;

«Κανένας δεν προήγετο χωρίς ση
μείωμα της κλαδικής του ΠΑΣΟΚ. 
Ουδείς ετίθετο χωρίς απόφαση του 
κόμματος. Κανένας δεν εισήρχετο 
στις Σχολές, είτε στις κατώτερες, εί
τε στις ανώτερες, χωρίς την άμεση 
παρέμβαση του πράσινου κομματι
κού μηχανισμού.

Και όλα αυτά επιβεβαιώνονται, 
επαναλαμβάνω, από τα ονόματα και 
όλα τα στοιχεία που βρήκαμε. Μάλι
στα, το ρουσφέτι που θα καταργού
σε το ΠΑΣΟΚ, όχι μόνο έγινε πράξη 
πολιτική, αλλά και εκσυγχρονίσθηκε.
-  Τι εννοείτε εκσυγχρονίσθηκε;

«Να, δεν επαρκούσαν εδώ οι γραμ
ματείς για να γράφουν τα ρουσφέτια
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και έτσι χρησιμοποιούσαν κομ- 
πιούτερ»!
-  Η πληροφορική λοιπόν στο 
ρουσφέτι;

«Μάλιστα. Μέσα σ’ ένα τέτοιο λοι
πόν τεράστιο φάκελο που βρήκαμε, 
όπου αναφέρονται υπουργοί, βου
λευτές, νομαρχιακές επιτροπές, το
πικές οργανώσεις, ακόμα και το 
Εκτελεστικό Γραφείο του ΠΑΣΟΚ, 
υπάρχουν στοιχεία που αποκαλύ
πτουν με ποιο τρόπο κοματικοποιή- 
θηκε -  ή προσπάθησαν να 
κομματικοποιηθεί- η Ελληνική 
Αστυνομία.

Περιττό να σας πω ότι στις προσ
λήψεις δεν λαμβάνονταν υπόψη τα 
προσόντα των υποψηφίων αλλά μό
νο η κομματική τους ταυτότητα».
-  Αρκετές καταγγελίες είχαν γίνει 
και για τις αστυνομικές σχολές.

«Και ορθώς. Υπάρχει το διάταγμα 
122 του 1984 το οποίο πραγματικά 
επιβεβαιώνει την ρουσφετολογία και 
την αυταρχική νοοτροπία, νομίζω 
πρωτόγνωρη σε μια δημοκρατία. 
Λέει λοιπόν, το διάταγμα αυτό ότι με
τά την έκδοση των αποτελεσμάτων, 
τα γραπτά και των επιτυχόντων και 
των αποτυχόντων των σχολών κατα- 
στρέφονται αμέσως. Ας βγάλει ο ελ
ληνικός λαός τα συμπεράσματά του».
-  Και σεις τι πρόκειται να κάνετε;

«Εγώ έδωσα εντολή κάθε ενδιαφε
ρόμενος να μπορεί να δει το γραπτό 
το δικό του, αλλά και το γραπτό κά
θε άλλου συνυποψήφιου του για να 
έχει και την αίσθηση της δικαιοσύ
νης, αλλά και για να γνωρίζει ο ίδιος 
αν πράγματι σωστά βαθμολο
γήθηκε».
-  Κύριε υπουργέ, υπάρχει το μεγά
λο θέμα της τρομοκρατίας. Τόσο της 
εισαγόμενης όσο και της ντόπιας. Τι 
γίνεται προς την κατεύθυνση αυτή;

«Η κυβέρνησή μας είναι αποτέλε
σμα συναινετικών διαδικασιών και 
έχει πάρει εντολές από τη Βουλή να 
επιτελέσει ένα συγκεκριμένο έργο, 
σ’ ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστη
μα. Και το έργο αυτό είναι η κάθαρ
ση, η εκδημοκρατικοποίηση των θε
σμών, που είχαν δοκιμαστεί από το 
ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια η εθνική συμ
φιλίωση.

Το θέμα της τρομοκρατίας είναι 
πολύ μεγάλο, αλλά όπως και το τε
ράστιο πρόβλημα των ναρκωτικών 
τα αντιμετωπίζουμε δίχως όμως να 
μπορούμε να πάρουμε ριζικά μέτρα. 
Αυτά θα τα πάρει η κυβέρνηση που 
θα προέλθει από τις προσεχείς 
εκλογές.
-  Τελευταία έχει γίνει πολύς λόγος 
για τους περίφημους φακέλους, που 
το ΠΑΣΟΚ κάθε χρόνο τους έκαιγε.

Που βρίσκονται τώρα;
«Ναι, παρά το γεγονός ότι το ΠΑ

ΣΟΚ είχε δεσμευθεί ότι θα έκαιγε 
τους φακέλους, οι φάκελοι όλοι 
υπάρχουν σήμερα».
-  Κύριε υπουργέ, το ΠΑΣΟΚ φακέ

λωνε πολίτες;
«Αυτό είναι κάτι που ψάχνουμε και 

πιστεύω ότι σύντομα θα μπορώ να 
δώσω ορισμένα στοιχεία στη δημο
σιότητα.

Διότι οι ενδείξεις λένε ότι επί των 
ημερών του ΠΑΣΟΚ γίνονταν φακε
λώματα. Εξάλλου αυτό αποδείχθηκε 
και από το γεγονός της αποκάλυψης 
που έγινε στο γραφείο Απορρήτων 
του ΟΤΕ, όπου βρέθηκαν καρτέλες 
που αφορούσαν τα πολιτικά κόμμα
τα, πολιτικούς, δημοσιογράφους κ.ά. 
Και οι παρακολουθήσεις αυτές εκι- 
νούνταν από το 1984 και έφθαναν 
έως σήμερα».
-  Αυτούς τους φακέλους τι σκοπεύ
ετε τώρα να τους κάνετε;

«Οι φάκελοι είναι δημόσια έγγρα
φα και γι’ αυτό διατηρούνται στις δη
μόσιες υπηρεσίες. Είναι ένα πρόβλη
μα που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζε
ται πάνω σε μια διακομματική βάση 
και το οποίο χειρίζεται προσωπικά ο 
πρωθυπουργός. Βεβαίως, κάπου θα 
καταλήξουμε, αλλά αν θέλετε να εκ- 
φράσω την προσωπική μου γνώμη, 
όχι ως υπουργός, αλλά ως πολίτης 
αυτής της χώρας πιστεύω πως για να 
αποφευχθούν πολλά πράγματα και 
αναμόχλευση, θα έλεγα, παλιών πα
θών, η σωστότερη λύση θα ήταν η 
πολτοποίηση, δηλαδή η καταστροφή 
των φακέλων αυτών. Ούτως ώστε να 
ενταφιάσουμε ένα παρελθόν που 
όλοι μας θέλουμε να ξεχάσουμε και 
να ατενίσουμε πλέον σ’ ένα καλύτε
ρο μέλλον».
-  Κύριε υπουργέ, υπάρχει ένα θέμα 
που απασχολεί όλους τους πολίτες. 
Πρόκειται γι’ αυτό της αστυνόμευ
σης. Και οι ανησυχίες του κόσμου εί
ναι πάρα πολλές, τόσο για την προ
σωπική του ασφάλεια, όσο και για 
την περιουσία του. Όταν μάλιστα

ας μη το κρύψουμε -  υπήρξαν κό
πια κρούσματα αστυνομικών που δεν 
ανταποκρίθηκαν στην αποστολή 
τους.
«Κατ’ αρχήν θα ήθελα να πιστέψετε 
ότι η Ελληνική Αστυνομία έχει πολύ 

. την ανάγκη της ηθικής υποστήριξης 
του ελληνικού λαού.

Διότι το έργο της είναι άχαρο, πα
ρά τη μεγάλη του σημασία σε κοινω
νική προσφορά. Το ότι έχουμε εμπι- 
στευθεί στην Ελληνική Αστυνομία 
την τάξη και την ασφάλεια της χώ
ρας μας αυτό είναι πολύ σημαντικό. 
Και το ότι είναι υποχρεωμένη να προ

στατεύσει την τιμή, τη ζωή και την 
περιουσία του Έλληνα πολίτη είναι 
επίσης κάτι πολύ σημαντικό. Θα θυ
μηθώ όμως -  σαν γιατός -  μια πα
λιά παροιμία που λέει ότι τις επιτυ
χίες των γιατρών τις μαθαίνει όλος 
ο κόσμος, ενώ οι αποτυχίες τους θά
βονται. Το αντίθετο συμβαίνει με την 
Αστυνομία.

Τις επιτυχίες της δεν τις καταγρά
φει κανένας και δεν τις τονίζει στο 
βαθμό που έπρεπε να τονιστούν. Ενώ 
για κάποια ατυχή περιστατικά, που 
αφορούν μεμονωμένα άτομα, η έκτα
ση της δημοσιότητας που τους δίνε
ται νομίζω ότι πραγματικά αδικεί το 
έργο και την αποστολή της Αστυνο
μίας. Ο πολίτης πρέπει να αντιληφθεί 
ότι ο αστυνομικός δεν είναι εχθρός 
του, είναι φίλος του, είναι προστάτης 
τους. Και φυσικά θα πρέπει ο αστυ
νομικός να σέβεται τον πολίτη, αλλά 
και ο πολίτης να ανταποδίδει το 
σεβασμό».
-  Δεν μου είπατε όμως τι γίνεται με 
την αστυνόμευση.

«Αυτό το ερώτημα που θέτετε εί
ναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, που 
με απασχόλησε από την πρώτη στιγ
μή., Πιστεύω ότι σε σύντομο χρονι
κό διάστημα θα είμαι σε θέση να προ- 
βώ σε ορισμένες συγκεκριμένες 
εξαγγελίες, ενέργειες και πράξεις».
-  Μετά από λίγες μέρες, λοιπόν. Ας 
έρθουμε όμως σ’ ένα άλλο θέμα, αυ
τό της προσωπικής φρουράς του κ. 
Α. Παπανδρέου...

«Είναι αλήθεια ότι ο τέως πρωθυ
πουργός εζήτησε και του παραχωρή
σαμε όλο εκείνο το ανθρώπινο δυνα
μικό που ήθελε, όπως επίσης και όλα 
τα μέσα για να αισθάνεται ασφαλής 
όπου μένει και όταν μετακινείται».
-  Έχει γραφεί ότι κατά την εποχή 
της πρωθυπουργίας του, την προσω
πική του φρουρά αποτελούσαν περί
που 350 αστυνομικοί...

«Ο αριθμός μπορεί να ήταν αυτός 
που λέτε, πάντως σήμερα ο αριθμός 
είναι πολύ μικρότερος. Αλλά εν πό
ση περιπτώσει τον αριθμό των αστυ
νομικών για να αισθάνεται ασφαλής 
ο τέως πρωθυπουργός στις μετακι
νήσεις του και στην παραμονή του 
τον επέλεξε βεβαίως η προσωπική 
του ασφάλεια και τον ζήτησε από το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Και 
όσους άνδρες ζήτησε ο κ. Παπανδρέ
ου, τόσους του δώσαμε.».
-  Κύριε υπουργέ, ο σημερινός πρω
θυπουργός κ. Τζαννετάκης διαθέτει 
μόνο 30 αστυνομικούς για την προ
σωπική του ασφάλεια. Ο τέως πρω
θυπουργός διαθέτει λιγότερους;

«Ας μη λέμε αριθμούς. Πάντως λι- 
γότεροι δεν είναι...».
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«Ο ΑΣΤΥΝΟ Μ ΙΚΟ Σ  
ΣΤΗ ΣΗ Μ Ε Ρ ΙΝ Η  ΚΟΙΝΩ ΝΙΑ»
___  (Του Αστυνόμου Β' ΝΑΝΟΥ Νικολάου) _____

Α' ΓΕΝΙΚΑ:

1. Για να κατανοήσουμε και εκτιμή
σουμε σωστά τη θέση του Αστυνομι
κού και να αξιολογήσουμε την αποστο
λή του, θα πρέπει πρώτα να έχουμε 
μια, όσο γίνεται, σαφή εικόνα της Κοι
νωνίας μέσα στην οποία καλείται να 
δράσει και την οποία οφείλει να προ
στατεύει.

2. Τούτο είναι αναγκαίο γιατί η ανα
γνώριση του χώρου και η κατανόηση 
του Κοινωνικού περιβάλλοντος αποτε
λούν βασική προϋπόθεση για την 
εκτέλεση του αστυνομικού έργου. Η 
ανάγκη αυτή προκύπτει και από την 
αποστολή που έχει η Αστυνομία μέσα

στην Κοινωνία αλλά και από το γεγο
νός ότι το αστυνομικό έργο συναρτά- 
ται απόλυτα με τη συμπεριφορά των 
ατόμων και τις κοινωνικές τάσεις του 
κοινού.

Β' Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
1. Η Κοινωνία σήμερα διακρίνεται 

για την ανάπτυξη της τεχνολογίας, τη 
διεύρυνση των τεχνικών επιτευγμάτων 
και την παροχή άφθονων υλικών αγα
θών που επιδρούν αποφασιστικά στη 
διαμόρφωση των τάσεων και απαιτή
σεων του σημερινού ατόμου.

2. Οι υψηλές τεχνικές και επιστημο
νικές γνώσεις που απαιτεί η ταχύτατα 
εξελισσόμενη Κοινωνία σε σχέση με

το υψηλό κοστολόγιο της εξειδικευμέ- 
νης εργασίας έχουν συμβάλλει ουσια
στικά στον αποπροσανατολισμό του 
ατόμου από τη φυσιολογική του πο
ρεία, στην αποδυνάμωση των ηθικών 
του αξιών, στην εκτροπή του από τις 
ανθρωπιστικές και Χριστιανικές αρχές 
και δέσμιο πλέον τον κατευθύνουν 
στο κέρδος, στη συσσώρευση υλικών 
αγαθών και υλιστικών απολαύσεων.

3. Η επιστήμη και η τέχνη είναι, σή
μερα, αντικείμενα συναλλαγής και εξυ
πηρετούν έτσι αρχικά και κατά βάση 
τα οικονομικά συμφέροντα των φο
ρέων τους ενώ η εξυπηρέτηση του 
συνόλου έρχεται σε δεύτερη μοίρα.

4. Ο άνθρωπος δεν εκτιμάται πια

>
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από το βαθμό της ανάπτυξης των αν
θρωπιστικών του ιδιοτήτων αλλά από 
την υλική αξία της απόδοσής του και έ
τσι έχει καταστεί και αυτός αντικείμε
νο συναλλαγής και σαν τέτοιο εκτίθε
ται στην αγορά για να πωληθεί ανάλο
γα με τις όποιες ικανότητες και γνώ
σεις διαθέτει.

5. Οι νέοι μας σήμερα σπουδάζουν, 
μαθαίνουν και εξειδικεύονται όχι για 
να ικανοποιήσουν τη φιλομάθειά τους 
και να γίνουν έτσι καλύτεροι για να 
μπορούν να βοηθούν τους συνανθρώ
πους τους αλλά για να αποκτήσουν με
γαλύτερη εμπορική αξία και ζήτηση 
στην αγορά. Θέλουν, δηλαδή, με τις 
ειδικότερες γνώσεις τους να γίνουν 
περιζήτητοι και είδος σπανίου εμπο
ρεύματος για να πωληθούν όσο γίνε
ται ακριβότερα.

6. Αυτός ακριβώς ο ανταγωνισμός 
των ατόμων της σημερινής Κοινωνίας 
για απόλαυση όσο το δυνατό περισσό
τερων υλικών αγαθών, σε σχέση με 
τις περιορισμένες δυνατότητες από
κτησής τους, προκαλούν κοινωνικές 
εκτροπές και οδηγούν τα άτομα σε 
ανορθόδοξους και αντικοινωνικούς 
τρόπους και μεθόδους εξοικονόμησης 
των αναγκαίων μέσων ικανοποίησης 
των απολαυστικών τους τάσεων. Έτσι 
ενεργούν πλέον ευθέως εναντίον των 
δικαιωμάτων των συνανθρώπων τους 
και του κοινωνικού συνόλου και όπως 
είναι φυσικό έρχονταισε σύγκρουση 
με τους Νόμους.

7. Σαν αποτέλεσμα όλων αυτών εί
ναι η εξαφάνιση, σχεδόν, των λεπτών 
ανθρώπινων αισθημάτων της αγάπης 
και της φιλαλληλίας. Το πνεύμα της 
προσφοράς, της συμπαράστασης και 
της συμμετοχής στις χαρές καιτις λύ
πες των συνανθρώπων έχει αντικατα- 
σταθεί από τη σκληρότητα, την αρπα
γή, την καταστροφή και γενικά από 
την κάθε μορφής βία και εγκληματικό
τητα.

8. Αυτή είναι η εικόνα της σημερι
νής κοινωνίας μας.

Γ  Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ
1. Στην Κοινωνία λοιπόν αυτή, όπου 

η αγωνία κατέχει τις ψυχές των αν
θρώπων και οι ψυχικές νευρώσεις εί
ναι το επακόλουθο μιας εποχής πλή
ρους εντάσεων και αντινομιών, καλεί
ται ο Αστυνομικός να κινηθεί και να 
επιτελέσει το πράγματι σκληρό έργο 
της κατοχύρωσης της δημόσιας Τάξης 
και Ασφάλειας και γενικά της διασφά
λισης των ελευθεριών των ατόμων με 
την εφαρμογή των Νόμων εναντίον 
εκείνων που διαταράσσουν την κοινω
νική γαλήνη και ισορροπία.

2. Το έργο του, από οποιαδήποτε 
οπτική γωνία κΓ αν το παρατηρήσει 
κανείς, είναι πράγματι βαρύ και δύσκο

λο ■ -  απαιτεί ηρωισμό και αυταπάρ
νηση, εγκράτεια και σύνεση, ικανότητα 
κατανόησης και προσαρμογής.

3. Πρέπει να αναπτύξει στο έπακρο 
τις δυνατότητές του και να κυριαρχή
σει απόλυτα στο χώρο της δράσης του 
όχι με τη βία αλλά με την πειστικότητα 
που απορρέει από την ολοκληρωμένη 
προσωπικότητά του.

4. Πρέπει να σταθεί μπροστά στο 
κύμα της βίας και να την αναχαιτίζει, 
να συγκροτήσει πρόσωπα και κατα
στάσεις και να αντιδράσει στις προ
κλήσεις με αγάπη και συμπάθεια.

5. Πρέπει να γνωρίζει ότι δεν έχει 
δικαίωμα να υποχωρήσει και να φυγο
μαχήσει αλλά ούτε και να δυσφορήσει.

6. Πρέπει να γνωρίζει καλά την Κοι
νωνία γύρω του, να αντιλαμβάνεται τις 
τάσεις και τις εξελίξεις της και να πα
ρακολουθεί από κοντά τις επερχόμε- 
νες διαφοροποιήσεις στους διάφορους 
τομείς της Κοινωνίας.

7. Πρέπει να δέχεται τις πιέσεις και 
τις προκλήσεις με ψυχραιμία και καρ
τερικότητα, με καλοσύνη και ανθρω
πιά, με αγάπη και ενδιαφέρον και με 
μόνη σκέψη την προσφορά βοήθειας.

8. Πρέπει να ζει και να κινείται μέ
σα στην Κοινωνία χωρίς να αφομοιώ
νεται, να συμμετέχει σ ' αυτή χωρίς να 
ταυτίζεται, να ακολουθεί την πορεία 
της χωρίς να παρασύρεται και να γνω
ρίζει τα πάντα χωρίς να επηρεάζεται.

9. Για να επιτύχει ο Αστυνομικός 
στην αποστολή του αυτή πρέπει να 
διακατέχεται από μεγάλο επαγγελματι
κό ενδιαφέρον και να έχει επιτύχει την 
απόκτηση εμπιστοσύνης του κοινού 
στο πρόσωπό του διαφορετικά θεω
ρείται κακός Αστυνομικός, θεωρείται 
αποτυχημένος και ακατάλληλος.

10. Για να αποκτήσει αυτή την εμ

πιστοσύνη ο Αστυνομικός πρέπει να 
είναι ο ίδιος παράδειγμα προς μίμηση 
και για τούτο πρέπει να διαθέτει:

— Άψογη εξωτερική εμφάνιση
— Άριστη επαγγελματική κατάρτιση
— Αδιάβλητη ηθική και τιμιότητα 

ατομική και οικογενειακή
— Καλοσύνη, ευγένεια και αξιοπι

στία
—Τόλμη, αποφασιστικότητα και αμε- 

ροληψία
Ακόμη πρέπει να έχει διαρκώς υπό

ψη του ότι και ο ίδιος αποτελεί μέλος 
της κοινωνίας στην οποία κινείται και 
δρά.

11. Η πληθώρα των Νόμων και 
Διατάξεων, που καλείται να εφαρμό
σει, επιβάλλει τη συνεχή μελέτη και 
ενημέρωση πάνω στα αντικείμενα που 
αναφέρονται. Οι πνευματικοί ορίζοντες 
των ανθρώπων της σημερινής Κοινω
νίας έχουν διευρυνθεί σε σημείο τέ 
τοιο ώστε είναι αδύνατο να τους πα
ρακολουθεί κανείς με μόνες τις όποιες 
γνώσεις απέκτησε στο Σχολείο ή σε 
κάποια βασική εκπαίδευση. 0  Αστυνο
μικός, όσο κι αν φαίνεται παράξενο, 
πρέπει να έχει εγκυκλοπαιδική μόρφω
ση ποικίλης μορφής αν θέλει να αντα- 
ποκριθεί επάξια στην αποστολή του 
αλλά και να μην είναι απλός παρατηρη
τής στις όποιες συζητήσεις παρευρί- 
σκεται.

12. Η απόφαση να γίνει κανείς 
Αστυνομικός είναι Απόφαση πολύ με
γάλης σημασίας γιατί το να ακολουθή
σει κάποιος το Αστυνομικό επάγγελμα 
δεν προκαλεί επιπτώσεις και δεν συ- 
ναρτάται μόνο από το μέλλον και τη 
σταδιοδρομία του ίδιου αλλά έχει 
προεκτάσεις τόσο στο Σώμα της Ελλη
νικής Αστυνομίας όσο και στην Κοινω
νία και δημιουργεί επιπτώσεις στη ζωή 
των άλλων ανθρώπων και τούτο γιατί 
η επιτυχία ή αποτυχία στο επάγγελμά 
του σημαίνει τη διασφάλιση ή μη των 
δικαιωμάτων των ανθρώπων κάτι που 
δεν συμβαίνει από την άσκηση των 
άλλων επαγγελμάτων.
Και εδώ δημιουργείται το ερώτημα: 
«Το έργο του Αστυνομικού είναι επάγ
γελμα ή εκτέλεση υψηλής αποστολής;» 
Η απάντηση βγαίνει αβίαστα από την 
αποστολή του και μόνο και είναι ότι: 
«Το αστυνομικό έργο είναι κοινωνικό 
λειτούργημα».

13. Ό λες τις ανωτέρω προϋποθέ
σεις θα πρέπει να έχει υπόψη του ό
ποιος σκέπτεται σοβαρά να γίνει αστυ
νομικός ή να υπηρετεί στο Σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας, διαφορετικά η 
ένταξη ή παραμονή του σ ' αυτό θα ή
ταν σφάλμα για τον ίδιο και θα απέ- 
βαινε σε βάρος των άλλων συναδέλ
φων του, του Σώματος και της Πολι
τείας γενικότερα.

486



Η αρπαγή τσαντών σαν σύγχρονο 
κοινωνικό και αστυνομικό πρόβλημα

του Αστυνόμου Α' Ανδρέα Δρακόπουλου

Στο άρθρο αυτό γίνεται μια προσπάθεια προσέγγισης μιας από τις σύγχρονες μορφές εγκληματικότητας, της αρπαγής 
τσαντών, με την επισήμανση των βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων του εγκλήματος αυτού, του τρόπου δράσης των κα
κοποιών και των δυσχερειών αντιμετώπισής του, και εντοπισμού των πιο χαρακτηριστικών κοινωνικών αιτίων που προκα- 
λούν την αντικοινωνική αυτή συμπεριφορά χωρίς επέκταση στα γενικά κοινωνικά αίτια του εγκλήματος και τις διάφορες 
σχετικές θεωρίες που έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς από κοινωνιολόγους και εγκληματολόγους.

1. Γενικά περί της «αρπαγής τσαντών» 
και του ποινικού κολασμού του 
εγκληματικού αυτού φαινομένου.

Τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένα 
από τις αρχές της ΙΟετίας του 1970 γινό
μαστε καθημερινά μάρτυρες μιας νέας 
μορφής της σύγχρονης εγκληματικότητας 
που λέγεται «αρπαγή τσαντών». Η νέα αυ
τή μορφή εγκληματικότητας, η οποία σχε
τίζεται με τα εγκλήματα της ιδιοκτησίας 
αρχικά προβλεπόταν από το άρθρο 374 
του Π.Κ. και ετιμωρείτο σε βαθμό πλημ/- 
τος.

Με την πάροόο του χρόνου, το εγκλη
ματικό αυτό φαινόμενο αρχίζει να γίνεται 
ιδιαίτερα προσφιλές στους κακοποιούς, με 
αποτέλεσμα να σημειώσει μεγάλη έξαρση 
και να καταστεί κοινωνική μάστιγα. Για την 
αντιμετώπιση του εγκληματικού τούτου 
φαινομένου, το οποίο άρχισε να παίρνει 
επικίνδυνες διαστάσεις, υποχρεώθηκε η 
πολιτεία στη θέσπιση του Νόμου 1419/8 
4, ο οποίος υπήγαγε το έγκλημα της «αρ
παγής τσαντών» στις διακεκριμένες περι
πτώσεις κλοπής και έκτοτε η αξιόποινη αυ
τή πράξη διώκεται σε βαθμό κακουργήμα
τος.

Η υπαγωγή του εγκλήματος τούτου στις 
διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπής, κρίθη- 
κε αναγκαία λόγω της μεγάλης έξαρσης 
που παρατηρήθηκε, της επικινδυνότητας 
των δραστών της εγκληματικής αυτής πρά
ξης και της ευκολίας διαφυγής τους. Οι 
κλοπές αυτές που διαπράττονται κατ' αυτό 
τον τρόπο έχουν εντονότατη κοινωνική 
σημασία, γιατί προσβάλλουν έντονα το συ
ναίσθημα ασφάλειας του πολίτη και πλήτ
τουν καίρια την αξιοπιστία της πολιτείας, 
δημιουργώντας έτσι την εντύπωση στην 
κοινή γνώμη, ότι το κράτος δεν είναι σε 
θέση να προφυλάξει τους πολίτες του από 
την κακοποιό δράση των διαφόρων εγκλη
ματικών στοιχείων.

2. Βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του 
εγκλήματος της «αρπαγής 
τσαντών».

Εξετάζοντας τη νέα μορφή της σύγχρο
νης εγκληματικότητας που λέγεται «αρπα
γή τσαντών», παρατηρούμε τα εξής βασικά 
χαρακτηριστικά στοιχεία:

Η μορφή αυτής της κλοπής δηλ. «η αρ
παγή τσαντών» διαπράττεται αφ' ενός από 
δράστη κινούμενο με μηχανοκίνητο μετα

φορικό μέσο και αφ' ετέρου κατά την 
αφαίρεση του αντικειμένου της κλοπής 
(τσάντας) ο δράστης δεν χρησιμοποιεί βία.

Επομένως δεν υπάγονται στις διατάξεις 
του άρθρου 374 Π.Κ. οι περιπτώσεις 
αφαιρέσεως πράγματος (π.χ. γυναικείας 
τσάντας - χαρτοφύλακα κ.λπ.) από δράστη 
πεζό ή επιβαίνοντα σε ποδήλατο και γενι
κά σε μη μηχανοκίνητο μέσο, όπως αυτό 
ρητά αναφέρεται στον κ.ο.κ. Οι πράξεις 
αυτές υπάγονται στις «περίκλοπής» διατά
ξεις.

Επίσης δεν υπάγεται στις διατάξεις του 
374 Π.Κ. η περίπτωση κατά την οποία ο 
δράστης με σωματική βία κατά του θύμα
τος της κλοπής ή με απειλές ενωμένες με 
κίνδυνο του σώματος ή της ζωής, αφαιρέ- 
σει από άλλον ξένο κινητό πράγμα. Σ' αυ
τήν την περίπτωση έχουμε το αδίκημα της 
ληστείας προβλεπόμενο από το άρθρο 38 
0 Π.Κ. και τιμωρούμενο σε βαθμό κακουρ
γήματος.

3. Τρόπος δράσης των «τσαντάκηδων» 
και χαρακτηριστικά γνωρίσματα 
αυτών.

Από τη μελέτη, εξέταση και ανάλυση 
των διαφόρων στοιχείων, προέκυψαν τα 
ακόλουθα σχετικά με την ταυτότητα των 
δραστών, του τρόπου δράσης και των 
χρησιμοποιούμενων από αυτούς μεθόδων.

α) Οι δράστες «αρπαγής τσαντών» είναι 
νεαρά κυρίως άτομα, τα οποία κατά κανό
να έχουν εθιστεί στη χρήση ναρκωτικών 
ουσιών, αποφεύγουν κάθε εργασία ή άλλη 
απασχόληση και συχνάζουν από πρωίας 
μέχρι αργά τη νύχτα σε διάφορα Μπαρ - 
Ζαχαροπλαστεία - Καφετέριες κ.λπ.

β) Για τη διάπραξη του συγκεκριμένου 
εγκλήματος επιλέγουν τις ημέρες καθώς 
και τα σημεία που παρουσιάζουν αιχμή 
στην αγοραστική και κυκλοφοριακή κίνη
ση. Δρουν καθ' όλο το 24ωρο και κυρίως 
τις απογευματινές και βραδυνές ώρες.

γ) Χρησιμοποιούν κλεμμένα αυτ/τα, μο- 
τ/τες, μοτ/τα ή έχουν παραποιήσει τις πινα
κίδες κυκλοφορίας τους ή αφαιρέσει αυτές 
κ.λπ.

δ) Κατά κανόνα κινούνται και ενεργούν 
ανά δύο, ο έγας ως οδηγός του μηχανοκι
νήτου μέσου που επιβαίνουν και ο άλλος 
ως συνοδηγός και αυτουργός της αφαίρε
σης της τσάντας.

Οι κακοποιοί της κατηγορίας αυτής, συ
νήθως παρακολουθούν το υποψήφιο θύ

μα, το οποίο τις περισσότερες φορές είναι 
γυναίκα, επειδή σχεδόν πάντα οι γυναίκες 
κρατούν τσάντες και επειδή προβάλλουν 
κατά τεκμήριο μικρότερη αντίσταση. Όταν 
κρίνουν ότι είναι ευνοϊκές γ ι' αυτούς οι πε
ριστάσεις επιτίθενται αιφνιδιαστικά και 
πριν ακόμη το θύμα προλάβει να αντιστα- 
θεί, έχουν ήδη αφαιρέσει την τσάντα και 
στη συνέχεια έχουν εξαφανιστεί με το με
ταφορικό μέσον που έχουν στη διάθεσή 
τους.

στ) Σε λίγες περιπτώσεις, όπως προκύ
πτει από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία 
των διωκτικών αρχών, οι δράστες είχαν 
επιλέξει τα θύματά τους μεταξύ των πελα
τών τραπεζών ή άλλων πιστωτικών ιδρυ
μάτων, τα οποία έκαναν αναλήψεις χρημά
των και τα οποία δέχτηκαν επίθεση κατά 
την έξοδό τους από τα καταστήματα.

Συνήθης σκοπός - στόχος των δραστών 
«αρπαγής τσαντών» είναι η κάλυψη των ά
μεσων αναγκών τους. Γιατο λόγο αυτό τα 
υποψήφια θύματά τους επιλέγονται τυχαία, 
αρκεί οι περιστάσεις να ευνοούν τη σε βά
ρος τους εκδήλωση της εγκληματικής αυ
τής πράξης. Αν όμως για τους δράστες η 
αφαίρεση των μικροποσών που προσδο
κούν από την πράξη τους αυτή, γιατί τα με
γάλα ποσά αποτελούν κατά τεκμήριο συμ- 
πτωματικές περιπτώσεις, είναι η πρόσκαι
ρη κάλυψη των αναγκών τους, για τα ανύ
ποπτα θύματα είναι η υπολογισμένη οικο
νομική ανάγκη και γι' αυτό η στέρηση του 
ποσού αυτού κάνει πιο έντονο το αίσθημα 
της ανασφάλειάς τους.

Οι τσαντάκηδες είναι θρασείς, βίαιοι και 
λίαν επικίνδυνοι όπως προκύπτει από τα 
υπάρχοντα στατιστικά στοιχεία. Αυτοί, 
προκειμένου να επιτύχουν το στόχο τους, 
δεν διστάζουν να παρασύρουν τα θύματά 
τους στο οδόστρωμα επειδή «τολμούν» να 
αντιστέκονται, με αποτέλεσμα πολλές φο
ρές να προκαλούνται σοβαροί τραυματι
σμοί στα δεχόμενα την επίθεση άτομα.

Η Αθήνα και η Θεσ/νίκη είναι οι δύο 
μεγαλουπόλεις, σε σύγκριση με τις άλλες 
πόλεις και την ύπαιθρο χώρα, στις οποίες 
εστιάζεται η εγκληματική δράση των 
«τσαντάκηδων». Οι ευνοϊκές κυκλοφορια- 
κές συνθήκες που επικρατούν γι' αυτούς 
και οι οποίες τους επιτρέπουν την εύκολη 
διαφυγή, το χάος και η ανωνυμία που διέ- 
πει τις σχέσεις των κατοίκων των εν λόγω 
μεγαλουπόλεων, είναι οι κυριότεροι λόγοι 
διαπράξεως του εγκλήματος της αρπαγής 
τσαντών από τους κακοποιούς στις παρα-
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πάνω πόλεις. Επίσης σαν κυριότεροι λόγοι 
για τους οποίους οι τσαντάκηδες επιλέ
γουν τις περιοχές, ημέρες, ώρες και το φύ
λο για την εγκληματική τους δράση δύναν- 
ται να αναφερθούν οι παρακάτω: 

α) Ως προς τις περιοχές τέλεσης:
Σε μερικές περιοχές Μαρούσι - Χαλάν

δρι - Ηλιούπολη - Ψυχικό ο δείκτης ανό
δου του εγκληματικού φαινομένου της αρ
παγής τσαντών είναι αρκετά υψηλός σε 
σύγκριση με άλλες περιοχές. Η αυξημένη 
συχνότητα στις ανωτέρω περιοχές θα πρέ
πει να αποδοθεί στις ευνοϊκές κυκλοφο- 
ριακές συνθήκες που επιτρέπουν τη δια
φυγή των δραστών, καθώς και στην προ- 
σδοκόμενη από τους δράστες λεία, λόγω 
του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.

β) Ως προς τις ημέρες που προτιμούν οι 
δράστες:

Τη μεγαλύτερη συχνότητα διάπραξης 
του εξεταζομένου εγκλήματος, όσον αφο
ρά τις ημέρες της εβδομάδας, έχει η Παρα
σκευή και τη μικρότερη το Σαββατοκύρια
κο. Η αυξημένη συχνότητα κρουσμάτων 
κατά την Παρασκευή, θα μπορούσε να ερ- 
μηνευθεί σαν προσπάθεια των δραστών 
να εξεύρουν τα αναγκαία, για τη διασκέδα
ση του 2ημέρου που ακολουθεί, χρήματα. 
Τα μειωμένα περιστατικά κατά τα Σαββα
τοκύριακα πιθανόν να οφείλονται στο γε
γονός ότι τα θύματα (γυναίκες) δεν μετα
βαίνουν στην εργασία τους τις ημέρες αυ
τές και κατά κανόνα στις εξόδους τους συ
νοδεύονται από άντρες, 

γ) Ως προς τις ώρες:
Οι τσαντάκηδες δρουν τόσο κατά την 

ημέρα όσο και κατά τη νύκτα, κυρίως ό
μως τις απογευματινές και βραδυνές ώρες. 
Οι παραπάνω ώρες συμπίπτουν με τις ώ
ρες εξόδου των θυμάτων από τις οικίες 
τους για εργασία ή αναψυχή καθώς επίσης 
και με τις ώρες επανόδου στις οικίες τους, 

δ) Ως προς το φύλο των θυμάτων:
Τα θύματα των κακοποιών της αρπαγής 

τσαντών είναι κυρίως γυναίκες για το λόγο 
ότι φέρουν συνήθως τσάντες, ενώ ταυτό
χρονα παρουσιάζουν μειωμένη αντίσταση 
σε σχέση με τους άντρες.

Από όλα τα παραπάνω εκτεθέντα, προ
κύπτει ότι η αντικοινωνική συμπεριφορά 
των δραστών της εγκληματικής αυτής πρά
ξης, φέρει τα στοιχεία της ιδιαίτερης θρα- 
σύτητας και βιαιότητας που θίγουν και 
προσβάλλουν έντονα το κοινωνικό σύνο
λο.

4. Δυσχέρειες αντιμετώπισης του 
εγκληματικού φαινομένου της 
αρπαγής τσαντών.

Οι αρπαγές τσαντών, λόγω της ιδιομορ
φίας που παρουσιάζουν, έχουν το μικρότε
ρο ποσοστό εξιχνίασης σε σύγκριση με τα 
άλλα κακουργήματα. Εξετάζοντες τους 
στατιστικούς πίνακες των διαπραχθέντων 
και εξιχνιασθέντων ή μη κακουργημάτων 
της τελευταίας τριετίας, παρατηρούμε τα 
εξής. Ο μέσος όρος εξιχνίασης για τις αρ
παγές τσαντών είναι μόνο 9,5%, ενώ για 
τα άλλα κακουργήματα το ποσοστό εξι- 
χνίασης ανέρχεται στο 54,1%.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ότι ένα 
μέρος των περιπτώσεων που έχουν μέχρι

τώρα συλληφθεί οι δράστες, οφείλεται σε 
τυχαία περιστατικά, όπως π.χ. σε ανατρο
πή των δραστών από τη μηχανή κατά τη 
φυγή τους, σε βλάβη που προκαλείται στη 
μηχανή κατά τη διάπραξη του αδικήματος, 
σε καταδίωξη και σύλληψη των δραστών 
από πολίτες κ.λπ.

Οι λόγοι που δυσχεραίνουν τη σύλληψη 
των δραστών του συγκεκριμένου εγκλή
ματος είναι πολλοί. Κυριότεροι από αυτούς 
είναι:

α) Η εκτεταμένη εδαφική έκταση των 
μεγαλουπόλεων, οι υφιστάμενες τοπικές 
ιδιομορφίες που παρουσιάζουν, η διαρκής 
κίνηση πεζών γυναικών στους δρόμους και 
η ιλιγγιώδης ταχύτητα με την οποία κι
νούνται οι δράστες, η οποία ταχύτητα τους 
επιτρέπει την άμεση απομάκρυνση από 
τον τόπο του εγκλήματος.

β) Η αδυναμία αναγνώρισης των δρα
στών από τα θύματά τους και η παροχή 
κάθε πληροφορίας από αυτά στις καταδιω
κτικές αρχές, οφειλόμενη στον αιφνιδια
σμό που υφίστανται από την επίθεση των 
κακοποιών.

γ) Η μη ανεύρεση επί των δραστών 
των προϊόντων του εγκλήματος (τσαντών), 
λόγω εγκαίρου απόρριψής τους σε διάφο
ρα απόμερα σημεία.

δ) Η εκ μέρους των θυμάτων μη έγκαι
ρη γνωστοποίηση της σε βάρος τους δια- 
πραχθείσης αρπαγής τσάντας, γεγονός που 
επιτρέπει την ακώλυτη διαφυγή των δρα
στών.

ε) Η πολύ καλή εκπαίδευση των κακο
ποιών στη χρήση των μηχ/των μέσων και 
η αποφασιστικότητα (ρίσκο) που επιδει
κνύουν κατά την οδήγηση.

στ) Τα μοτ/τα, μηχανές κ.λπ. που χρησι
μοποιούνται από τους κακοποιούς είναι 
σχεδόν στην ολότητά τους κλεμμένα ή φέ
ρουν κλεμμένους αριθμούς κυκλοφορίας, ή 
έχουν παραποιημένους αυτούς, ή δεν φέ
ρουν αριθμό κυκλοφορίας κ.λπ. και

ζ) Οι μέχρι τώρα συλληφθέντες κακο
ποιοί, έχει διαπιστωθεί ότι είναι στην ολό
τητά τους ναρκομανείς, βρισκόμενοι κατά 
τη σύλληψή τους υπό την επήρεια ναρκω
τικών ουσιών ή του συνδρόμου της απο- 
στέρησης, με αποτέλεσμα να καθίσταται 
δυσχερής η εξέτασή τους και η εξιχνίαση 
του διαπραχθέντος από αυτούς εγκλήμα
τος.

5. Κοινωνικά αίτια

Το κοινωνικό φαινόμενο της αρπαγής 
τσαντών αποτελεί μορφή της σύγχρονης 
εγκληματικότητας. Τα αίτια τα οποία γέν
νησαν, ανέθρεψαν και άνδρωσαν το σύγ
χρονο αυτό κοινωνικό φαινόμενο σε γενι
κές γραμμές είναι η ψυχολογική απελπισία 
της μοναξιάς, η ανωνυμιά που σημαίνει και 
ευκολία διαφυγής, το ψυχολογικό αίσθημα 
της αδικίας, του ότι εγώ δεν έχω, ενώ άλ
λοι έχουν και γλεντάνε, το αίσθημα που έ
χουν κυρίως οι νέοι, ότι η ζωή τους στερεί 
όλες τις δυνατότητες απόλαυσης, με απο
τέλεσμα να προσπαθούν να εξασφαλίσουν 
τα μέσα με άλλους τρόπους. Κάνοντας πε
ραιτέρω ανάλυση του εξεταζομένου εγ
κλήματος, τα αίτια που συντείνουν στη 
διάπραξη αυτού είναι:

α) Η σύγχρονη κοινωνική πραγματικό
τητα.

Ένα εξαιρετικά σοβαρό πρόβλημα που 
αντιμετωπίζει ο άνθρωπος στην εποχή 
μας, είναι η δυσκολία προσαρμογής του 
στις συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές 
συνθήκες, που διαμορφώνονται κάτω από 
την επίδραση της ραγδαίας εξέλιξης της τε
χνολογίας.

Η εποχή μας εμφανίζει πρωτοφανή για 
την ιστορία της ανθρωπότητας ρυθμό τε
χνολογικών μεταβολών, που αλλάζουν συ
νεχώς την όψη του κόσμου. Το βασικό πο
λιτιστικό και ψυχολογικό πρόβλημα είναι 
ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπρο
σαρμόζει τους κανόνες της συμπεριφοράς 
του, τις αξιολογήσεις του, τις συναισθημα
τικές του αντιδράσεις, τις αισθητικές και 
ηθικές του αντιλήψεις με την ίδια ταχύτη
τα.

Αυτού του είδους η απόσταση ανάμεσα 
στις μεταβολές της υλικοτεχνικής υποδο
μής και του πολιτισμικού οικοδομήματος, 
φαινόμενο που ο αμερικανός κοινωνιολό
γος OZBURN ονόμασε «πολιτισμική καθυ
στέρηση», είναι ένα σοβαρότατο πρόβλη
μα, το οποίο προκαλεί τις σύγχρονες κοι
νωνικές «ασθένειες».

Τα συμπτώματα των «ασθενειών» αυ
τών που είναι ενδεικτικά της κοινωνικής 
δυσπροσαρμοστικότητας, είναι η συνεχής 
τάση αμφισβήτησης των πάντων (αρχών, 
κανόνων, αξιών, θεσμών κ.λπ.) καθώς και 
μια διάχυτη ανασφάλεια σε συλλογικό και 
ατομικό επίπεδο, που δημιουργείται όχι 
μόνο από την αμφιβολία και την αμφιτα
λάντευση, αλλά και την αίσθηση της μονα
ξιάς, την απομόνωση και την αποξένωση 
του σύγχρονου ανθρώπου, φαινόμενο που 
οι κοινωνιολόγοι αποκαλούν «αλλοτρίω
ση».

β) Η κρίση των ηθικών αξιών.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή 

κοινωνική συμβίωση αποτελεί η από μέ
ρους των μελών της κοινωνίας, αποδοχή 
ορισμένων βασικών ηθικών κανόνων και 
αξιών.

Η αποδοχή των κανόνων αυτών και 
αξιών συνεπάγεται εσωτερίκευση, δηλ. 
δημιουργία εσωτερικών ρυθμιστικών γνω
μόνων συμπεριφοράς. 0 κόσμος της συ
νείδησης είναι ακριβώς αυτή η εσωτερί
κευση κοινωνικών κανόνων που λειτουρ
γούν σαν εσωτερικός σταθμός ελέγχου. 
Αυτός ο εσωτερικός έλεγχος είναι απόλυ
τα αναγκαίος για τη διατήρηση της κοινω
νικής συνοχής και όπου αυτός δεν επαρκεί, 
επεμβαίνει η κοινωνία με τον εξωτερικό έ
λεγχο που ασκείται με ένα πλέγμα κυρώ
σεων.

Το πρόβλημα, όμως, για την κοινωνία 
γεννάται από τη στιγμή που οι κανόνες και 
αξίες τίθενται υπό αμφισβήτηση και δεν γί
νονται αποδεκτές από μια μερίδα του κοι
νωνικού συνόλου. Τότε εμφανίζονται κοι
νωνικές αρρυθμίες και δυσλειτουργίες, 
που πολλές φορές παίρνουν τη μορφή αν
τικοινωνικότητας.

Στην εποχή μας, την οποία όπως είπαμε, 
χαρακτηρίζει η συνεχής μετάλλαξη των 
κοινωνικών δεδομένων και συνθηκών, εί
ναι σύνηθες το φαινόμενο της αμφισβήτη
σης ορισμένων κάθε φορά κανόνων και
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αξιών ή της μεταβολής της ιεράρχησης αυ
τών, με αποτέλεσμα να δημιουργείται σύγ
χυση και αβεβαιότητα ως προς το τι είναι 
καλό ή κακό, ηθικό ή ανήθικο κ.ο.κ.

Η ηθική κρίση της εποχής μας δεν προ
σδιορίζεται από την αμφισβήτηση ορισμέ
νων παραδοσιακών αξιών, αλλά και από το 
ότι μέσα από τη δημιουργούμενη σύγχυση 
αναδύονται πρακτικές που προσπαθούν να 
καθιερωθούν ως εναλλακτικές λύσεις, χω
ρίς βέβαια να έχουν κανένα ηθικό περιεχό
μενο.

Από το σημερινό άνθρωπο αποδίδεται 
π.χ. μέγιστη αξία στο χρήμα και γενικά στα 
υλικά αγαθά, καθώς και στην επιδίωξη επι
κράτησης και στην επιδίωξη κύρους και 
δύναμης.

Στο βωμό των επιδιώξεων αυτών θυ
σιάζονται πλέον η ευσυνειδησία, η τιμιότη
τα, η ειλικρίνεια, ο σεβασμός, η αξιοπρέ
πεια, η αλληλεγγύη, η συμπόνια κ.λπ.

Επίσης, το αίσθημα του καθήκοντος, 
των υποχρεώσεων και της ευθύνης, υπο
χώρησε μπροστά στον υπέρμερτο τονισμό 
των δικαιωμάτων, του ωφελιμισμού και 
του ευδαιμονισμού.

Γενικά, το δόγμα της εποχής μας θα 
μπορούσε να πει κανείς είναι: Προσπάθη
σε να αποκτήσεις όσο το δυνατόν περισ
σότερα αγαθά με οποιαδήποτε μέσα και 
με όσο το δυνατόν λιγότερο μόχθο.

Η ηθική κρίση συμβάλλει στην αύξηση 
της εγκληματικότητας με ποικίλους τρό
πους. Κατ' αρχήν εξασφαλίζει για τον εγ
κληματία ευνοϊκό κλίμα, που συνίσταται 
στη διευκόλυνση δικαιολόγησης της παρά
νομης πράξης του στον ίδιο τον εαυτό του 
και στην έλλειψη ηθικής δύναμης αντίδρα
σης στους άλλους.

γ) Η αλλοίωση του νοήματος και του 
σκοπού εργασίας.

Πολλοί υποστηρίζουν ότι η κυριότερη 
αιτία για τη σύγχρονη κρίση της κοινωνίας 
είναι η αλλοίωση του νοήματος και του 
σκοπού της εργασίας.

Σκοπός του βιομηχανικού μας πολιτι
σμού έπρεπε να είναι η ελευθερία και η 
ευτυχία του ανθρώπου. Αντ' αυτών όμως 
επιδιώκεται μόνο το κέρδος. Ο εργαζόμε
νος δεν είναι στην εποχή μας παρά μια πα
ραγωγική μηχανή, ένα εμπόρευμα.

Συμμετέχει στην παραγωγική εργασία 
κατά τρόπο μηχανικό, ώστε στην ουσία να 
καθίσταται ένα εξάρτημα της μηχανής, ένα 
ζων εργαλείο.

Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο άνθρω
πος σήμερα αποκτά πραγματική νοοτροπία. 
Σκέπτεται δηλαδή και συμπεριφέρεται 
απέναντι στους συνανθρώπους του, όπως 
θα συμπεριφέρετο απέναντι στα πράγμα
τα. Εχει καταντήσει να υπολογίζεται ως 
πράγμα ή εμπόρευμα ή ως αριθμός.

0 άνθρωπος της σύγχρονης κοινωνίας 
ζώντας στην ανωνυμία μέσα στις μεγάλες 
ανθρωπομάζες των - μεγαλουπόλεων και 
ακολουθώντας μηχανικά τη διαδικασία κα
ταμερισμού των έργων, συναναστρέφεται 
κυρίως με άγνωστους, με ξένους, με τους 
οποίους δεν αναπτύσσει κανένα συναι
σθηματικό δεσμό, αλλά έρχεται σε επαφή 
μόνο και μόνο για την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων του.

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, ο σημε

ρινός άνθρωπος χάνει τα δημιουργικά του 
στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την 
ισόρροπη ανάπτυξη της προσωπικότητάς 
του. Η χαρά της δημιουργίας και το ευχά
ριστο βίωμα της αγνής συνεργασίας αντι- 
καταστάθηκαν από τα αισθήματα του κε
νού, της ανίας και της πλήξης.

Συνέπεια όλων αυτών, που παραγνωρί
ζουν την ουσία της ανθρώπινης φύσης και 
αναγκάζουν τον άνθρωπο να ακολουθεί 
ένα ρυθμό ζωής χωρίς νόημα, είναι η δη
μιουργία δυστυχισμένων ανθρώπων, που 
δεν ξέρουν πλέον ποιοι είναι και γιατί 
ζουν.

Ο σημερινός άνθρωπος, μη μπορώντας 
πια να ζήσει όπως αυτός θέλει κάτω απ’ 
αυτές τις συνθήκες, έχει έντονο το αίσθη
μα της κοινωνικής δυσαρέσκειας, με απο
τέλεσμα να καταφεύγει σε πράξεις οι 
οποίες εμπεριέχουν το στοιχείο της αντι
κοινωνικότητας.

δ) Ο καταναλωτισμός.
Ανέκαθεν η οικονομική ανάγκη αποτε

λούσε σημαντικότατη πηγή εγκληματικότη
τας. Ο μεγάλος ποινικολόγος F. LISZT είχε 
πει κάποτε ότι «η κοινωνική πολιτική είναι 
η καλύτερη αντεγκληματική πολιτική», το
ποθετώντας έτσι την οικονομική ανάγκη 
ως τη σημαντικότερη πηγή εγκληματικότη
τας.

Στη σύγχρονη εποχή, όπου σημειώθηκε 
σημαντική άνοδος του βιοτικού επιπέδου 
των λαϊκών μαζών, το πρόβλημα αυτό δεν 
εμφανίζεται με την πρωτόγονη μορφή της 
γυμνής οικονομικής ανάγκης, αλλά με τη 
μορφή του καταναλωτισμού. Δεν υπάρχει 
πλέον η άμεση ανάγκη επιβίωσης, αλλά 
ένα πλέγμα δευτερογενών αναγκών, που 
καθορίζουν το καταναλωτικό πρότυπο του 
σημερινού ανθρώπου.

Το φαινόμενο του καταναλωτισμού, που 
συνίσταται στη συνεχή διερεύνηση του 
κύκλου των αναγκών που προωθεί τεχνη
τά η διαφήμιση, δημιουργεί έναν ανθρώπι
νο τύπο, ο οποίος σε αντίθεση με το πα
ρελθόν, δεν διέπεται από μόνιμους προσα
νατολισμούς, ιδέες και ιδανικά για την ορ
γάνωση της ζωής του. Ο σημερινός άν
θρωπος οδηγείται στην άκριτη και ανεξέ
λεγκτη παραδοχή των απόψεων ενός κα
ταναλωτικού περιβάλλοντος, το οποίο σαν 
μοναδικό κριτήριο αξίας και επιτυχίας χρη
σιμοποιεί την καταναλωτική επίδειξη.

Η καταναλωτική κοινωνία προωθεί κοι
νωνικά πρότυπα, που λειτουργούν κάτω 
από μια συντριπτική ψυχολογική πίεση, η 
οποία αναγκάζει το άτομο σε μια άσκοπη 
και αποδιοργανωτική για την προσωπικό
τητα καταναλωτική φροντίδα.

Η ιλιγγιώδης αύξηση των αναγκών προ- 
καλεί μια αγχώδη σχέση του ανθρώπου με 
την επιδίωξη ικανοποίησής τους, έστω και 
αν οι ανάγκες αυτές κάθε άλλο παρά ου
σιώδεις είναι.

Επακόλουθο της κατάστασης αυτής εί
ναι μια μόνιμη οικονομική στενότητα, σε 
όλα τα εισοδηματικά επίπεδα, η οποία 
συνδυαζόμενη με την ανάγκη κοινωνικής 
προβολής, την χαλάρωση των ηθικών 
αξιών και την ανωριμότητα του σημερινού 
ανθρώπου της καταναλωτικής μάζας, γίνε
ται μια σοβαρή πηγή εγκληματικότητας.

ε) Η Αστικοποίηση του πληθυσμού.
Το κοινωνικό αυτό φαινόμενο, αποτέλε

σμα της έξαρσης της αστυφιλίας, που προ- 
κάλεσε η βιομηχανική ανάπτυξη μετά το Β" 
Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτελεί μία από τις 
σοβαρότερες αιτίες της σύγχρονης εγκλη
ματικής συμπεριφοράς. Η άποψη αυτή 
στηρίζεται στο ότι στις μεγαλουπόλεις δη- 
μιουργούνται ευνοϊκότερες συνθήκες γέν
νησης και εκδήλωσης εγκληματικής δρά
σης, σε σχέση με το χωριό ή τη μικρή 
επαρχιακή πόλη.

Μερικές από τις συνθήκες αυτές, που 
κρίνονται ως πιο σημαντικές, είναι:

α) Η μεταβολή των σχέσεων των αν
θρώπων. Οι διαπροσωπικές σχέσεις των 
ανθρώπων του χωριού ή της κωμόπολης 
μεταβάλλονται στη μεγαλούπολη σε απρό
σωπες και τυπικές, με αποτέλεσμα την εμ
φάνιση του φαινομένου της αλλοτρίωσης 
του ανθρώπου, το οποίο έχει σοβαρές αρ
νητικές επιπτώσεις στη συμπεριφορά του.

Επίσης, λόγω των διαπροσωπικών σχέ
σεων στην κοινωνία του χωριού και της 
κωμόπολης, ο έλεγχος του κοινωνικού πε
ρίγυρου είναι έντονος, ενώ χαλαρώνει ή 
εκλείπει τελείως στη μεγαλούπολη.

β) Η αίσθηση του μεγέθους της κοινω
νικής ανισότητας και της οξύτητας των κοι
νωνικών αντιθέσεων. Στη μεγαλούπολη εί
ναι εύκολο να δει κανείς την κοινωνική 
ανισότητα, το χάσμα που χωρίζει το φτω
χό από τον πλούσιο. Στο χωριό ή την 
επαρχιακή πόλη οι άνθρωποι βρίσκονται 
στο ίδιο σχεδόν κοινωνικό επίπεδο. Επί 
πλέον στη μεγαλούπολη είναι αισθητές οι 
οξύτητες και αντιθέσεις που δημιουργεί ο 
οικονομικός ανταγωνισμός και η πάλη των 
αντιτιθέμενων ομάδων οικονομικών συμ
φερόντων, λόγω του ότι στη μεγαλούπολη 
διεξάγεται ο μεγαλύτερος όγκος των οικο
νομικών δραστηριοτήτων. Αυτό αποτελεί 
πρόσθετη αιτία κοινωνικής δυσαρέσκειας.

γ) Η προσιτότητα των εγκληματογόνων 
παραγόντων. Στη μεγαλούπολη, σε αντίθε
ση με το χωριό ή την κωμόπολη οι εγκλη- 
ματογόνοι παράγοντες είναι και περισσό
τεροι και κυρίως πιο προσιτοί. Στη μεγα
λούπολη π.χ. οι κακές συναναστροφές, η 
ανηθικότητα, οι αρπαγές τσαντών κ.λπ. 
δεν μπορούν να ελεχθούν στο βαθμό που 
ελέχονται στο χωριό ή την κωμόπολη και 
τέλος

δ) Η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλον
τος. Είναι αναμφισβήτητο ότι η μεγαλού
πολη προσφέρει πολύ περισσότερες ευ
καιρίες εγκληματικής δραστηριότητας και 
περισσότερη κάλυψη, απ' ότι το χωριό ή η 
κωμόπολη.

στ) Η υποβάθμιση του ρόλου της οικο
γένειας.

Από το κλίμα της γενικής αμφισβήτησης 
δεν ξέφυγε ούτε ο θεσμός της οικογέ
νειας. Πολλοί στην εποχή μας χαρακτήρι
σαν την οικογένεια σαν μηχανισμό κατα
πίεσης και κατασκευής προσχεδιασμένων 
προτύπων, που συντηρούν και διαιωνίζουν 
το «κατεστημένο».

Ανεξάρτητα από την παραπάνω θέση, 
είναι γεγονός ότι η βασική δομή της προ
σωπικότητας του ατόμου διαμορφώνεται 
μέσα στην οικογένεια. Όταν λοιπόν η οι
κογένεια λειτουργεί σωστά, είναι επόμενο
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μέσα σ' αυτή να καλλιεργούνται υγιείς 
προσωπικότητες.

Όμως σήμερα, η κοινωνική επιρροή της 
οικογένειας δεν είναι αυτή που θα έπρεπε. 
Εκτός από τις βολές που έχει δεχθεί για 
τον κοινωνικό της ρόλο, οι οποίες οπω
σδήποτε κλόνισαν τα θεμέλιά της, υπάρ
χουν και ορισμένοι άλλοι παράγοντες που 
επηρεάζουν δυσμενώς τη λειτουργία της 
επιρροής της.

"Ενας από τους παράγοντες αυτούς εί
ναι η έξοδος της γυναίκας από το σπίτι, με 
την ένταξή της στην παραγωγική διαδικα
σία. Το γεγονός αυτό άφησε ένα δυσανα
πλήρωτο κενό στην ανατροφή των παι
διών, το οποίο δεν μπόρεσαν δυστυχώς, 
να αναπληρώσουν οι διάφοροι παιδικοί 
σταθμοί ή μπέϊμπυ σίττερς. Τα προβλήμα
τα που δημιουργούνται σε μία οικογένεια 
με εργαζόμενους και τους δύο γονείς δεν 
είναι μόνο η αδυναμία διαθέσεως ικανού 
χρόνου για την ανατροφή των παιδιών, αλ
λά και η δημιουργία στο παιδί μιας ενδό
μυχης στάσης αποστροφής προς την εργα
σία, που στηρίζεται στις καθημερινές του 
παραστάσεις των ψυχικά, πνευματικά και 
σωματικά καταπονημένων του γονέων, οι 
οποίες του δημιουργούν την πεποίθηση 
ότι η εργασία είναι πόνος.

Η ηθική κρίση της εποχής μας είναι επί
σης ένας παράγοντας που επιδρά δυσμε
νώς στην οικογένεια, γιατί οι γονείς μέσα 
στο κλίμα της γενικής αμφισβήτησης δεν 
είναι πλέον σίγουροι για το κύρος και την 
αυθεντία των παραδοσιακών αρχών, στις 
οποίες πίστευαν και αρχίζουν να κλονίζον
ται και να αμφιταλατεύονται ως προς τι 
πρέπει να διδάξουν τα παιδιά τους.

Ένας άλλος παράγοντας είναι η αύξηση 
των έξωθεν επιρροών που ασκούνται στα 
μέλη της οικογένειας. Σ' αυτό αποφασιστι
κό ρόλο έπαιξε η ανάπτυξη των μέσων μα
ζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα της τηλεό
ρασης, η οποία αποτελεί πλέον ένα πρό
σθετο μέλος της οικογένειας, με ακατανί
κητη επιρροή, ιδιαίτερα στους νέους. Είναι 
γνωστή, για παράδειγμα η επίδραση που 
ασκούν στους νέους οι σκηνές βίας και εγ
κλημάτων, που παρουσιάζονται συχνά 
στην τηλεόραση, οι οποίες δημιουργούν 
την εντύπωση σ' αυτούς ότι τα φαινόμενα 
αυτά είναι μια συνηθισμένη καθημερινή 
υπόθεση.

Στο πλαίσιο αυτών των παραγόντων εν
τάσσεται και η μεγάλη αύξηση των διαζυ
γίων, που οφείλεται κατά ένα μεγάλο μέ
ρος στον άκρατο εγωκεντρισμό του σημε
ρινού ανθρώπου. Ο σημερινός άνθρωπος 
δεν βλέπει τίποτα πέρα απ' τον «εαυτούλη 
του». Δεν είναι διατεθειμένος να κάνει 
καμμιά θυσία, καμμιά παραχώρηση, κανέ
να συμβιβασμό. Κανένας γάμος όμως δεν 
μπορεί να σταθεί χωρίς τέτοια στοιχεία. 
Δεν χρειάζεται, βέβαια, να τονισθούν εδώ 
οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που έ
χουν στην ψυχή του παιδιού όχι μόνο αυ
τός καθ εαυτός ο χωρισμός των γονέων 
του, αλλά και οι διάφορες φάσεις αλληλο
κατηγοριών, συγκρούσεων, καυγάδων και 
σοβαρών επεισοδίων, που προηγούνται 
συνήθως του χωρισμού και πολλές φορές 
συνεχίζονται και μετά απ' αυτόν.

Ολα αυτά δίνουν μια εικόνα της κατά

στασης της σημερινής οικογένειας, η 
οποία, όπως αποδεικνύεται έχει σοβαρές 
αδυναμίες και προβλήματα. Όταν όμως η 
οικογένεια πάσχει, είναι φυσικό να πάσχει 
ολόκληρη η κοινωνία, αφού η πρώτη απο
τελεί το κύτταρο της δεύτερης. 0 ρόλος ό- 
μως, της οικογένειας στην κοινωνική συμ
περιφορά του ατόμου είναι αποφασιστικός. 
Έρευνες σε ανήλικους εγκληματίες, αλλά 
και παρατηρήσεις σε ενηλίκους φυλακι
σμένους έδειξαν πόσο καθοριστικά για την 
πορεία του ανθρώπου στη ζωή του είναι 
τα βιώματα της παιδικής ηλικίας.

6. Συμπεράσματα

Από όσα αναφέρθηκαν, αποδεικνύεται 
ότι το εγκληματικό φαινόμενο της αρπαγής 
τσαντών, είναι αποτέλεσμα της κρίσης των 
σύγχρονων κοινωνιών, την οποία προκά- 
λεσε η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας.

Τίθεται, λοιπόν, εύλογα το ερώτημα. Η 
κρίση αυτή του τεχνικού πολιτισμού μας 
οφείλεται στην ίδια την τεχνική πρόοδο ή 
πρέπει να αναζητηθεί αλλού;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι 
καθοριστική για την πορεία που πρέπει να 
ακολουθήσουμε για την αντιμετώπιση της 
κρίσης και φυσικά των αιτίων εκείνων που 
παράγουν την εγκληματικότητα.

Η τεχνική πρόοδος, εισβάλλοντας με 
δυναμικό τρόπο στη ζωή των κοινωνιών, 
ήταν φυσικό να σαρώσει σχήματα και 
μορφές ζωής που είχαν αποκρυσταλλωθεί 
σε διάστημα πολλών αιώνων και να απαι
τεί πλήρη αναπροσαρμογή όλων των κοι
νωνικών όρων και συνθηκών.

Ένα τέτοιο γιγάντιο φαινόμενο δεν 
μπορούσε να εξελιχθεί χωρίς αντινομίες 
και σφοδρούς κλυδωνισμούς. Είναι στη 
φύση των πραγμάτων το άνοιγμα μιας και
νούριας προοπτικής να στοιχίζει σε πόνο 
και αγωνία. Οι ωδίνες του τοκετού σημα
δεύουν πάντα μια καινούρια δημιουργία.

Είναι λοιπόν κατανοητή η εμφάνιση των 
κοινωνικών ανωμαλιών και αναστατώσεων 
που προκάλεσε η τεχνική πρόοδος. Το 
ακατανόητο είναι, ότι οι κοινωνικές αυτές 
ανωμαλίες αντιμετωπίζονται με ημίμετρα 
με αποτέλεσμα να γινόμαστε καθημερινά 
μάρτυρες σοβαρών εγκλημάτων, όπως εί
ναι οι αρπαγές τσαντών, τα οποία προ
σβάλλουν έντονα το αίσθημα ασφαλείας 
των πολιτών και προκαλούν μεγάλη ανη
συχία, φόβο και ανασφάλεια στο κοινό.

Το πρόβλημα της εγκληματικότητας δεν 
είναι δυνατόν να βρει τη λύση του μόνο 
στην ποινικοποίηση της αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς με τη θέσπιση αυστηρών 
κανόνων δικαίου και της εφαρμογής αυτών 
περιτττώσεως συντρεχούσης.

Όλα τα παραπάνω, δηλαδή η ποινικο- 
ποίηση της αντικοινωνικής συμπεριφοράς, 
η θέσπιση και εφαρμογή αυστηρών ποινι
κών διατάξεων, ανήκουν στη σφαίρα κατα
στολής της εγκληματικότητας.

Μαζί με τα κατασταλτικά είναι επιτακτι
κή ανάγκη να ληφθούν και ανάλογα προ
ληπτικά μέτρα, τα οποία θα ελαχιστοποιή
σουν τις πηγές εκείνες που προκαλούν την 
αντικοινωνική συμπεριφορά. Η αρπαγή 
τσαντών εμπεριέχει τα στοιχεία εκείνα αν
τικοινωνικής συμπεριφοράς, τα οποία συ-

νιστούν κατάφωρη παραβίαση θεσπισμέ
νων κανόνων δικαίου.

Για την επιτυχή λοιπόν αντιμετώπιση 
του εγκληματικού αυτού φαινομένου προ- 
τείνεται:

1. Η χωροταξική κατανομή των μεγα- 
λουπόλεων σε τομείς.

2. Η περιπολία από μοτ/στές Αστυνομι
κούς, στους καθορισθέντες τομείς, όλο το 
24ωρο, ειδικότερα όμως τις βραδυνές και 
νυχτερινές ώρες.

3. Η εκτέλεση υπηρεσίας των ίδιων 
πάντα Αστυνομικών στον ίδιο τομέα, για 
να γίνουν γνώστες των τοπικών ιδιομορ
φιών που παρουσιάζει ο χώρος ευθύνης 
τους, γιατί τότε και μόνο θα προσφέρουν 
έργο στους τομείς πρόληψης - καταστο
λής.

4. Η ενημέρωση του κοινού από τα μέ
σα μαζικής ενημέρωσης (τηλεόραση - ρα
διόφωνο - τύπο) περί του πώς πρέπει να 
αντιδράσουν και τι πρέπει να κάνουν σε 
περίπτωση που δεχθούν επίθεση από 
«τσαντάκηδες».

Η λήψη των παραπάνω αναφερομένων 
προληπτικών μέτρων, θα συμβάλλει απο
φασιστικά στη μείωση του εγκλήματος της 
αρπαγής τσαντών.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΒΙΒΛΙΑ
1. Αλεξιάδη Στέργιου, Εγκληματολογία, 
Θεσ/νίκη 1985
2. Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου Α„ Εγ
χειρίδιο Εγκληματολογίας, Αθήνα 1984
3. Σπινέλη Κ., Εγκληματολογία, Αθήνα - 
Κομοτηνή 1985

ΑΡΘΡΑ
1. Από το περιοδικό «Αστυνομικά Χρονι
κά» Τόμος ΚΔ 1976:

α) Βία και κοινωνισμός σελ. 242 
β) Το άτομον εις την σύγχρονον κοινω

νίαν σελ. 402
γ) Η ηθική συνείδηση, σελ. 406 
δ) Φταίει η τεχνική πρόοδος; σελ. 428

2. Από το περιοδικό «Αστυνομικά Χρονι
κά» Τόμος ΚΣΤ 1978

α) Γιατί εγκληματούν οι νέοι; σελ. 114 
β) Αίτια της ηθικής καταπτώσεως του 

καιρού μας σελ. 376
γ) Αίτια και πρόληψις της εγκληματικό

τητας των νέων σελ. 590

490



ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗ ΘΥΜΑΤΟΣ
«Παθητική» και «ενεργητική» πρόκληση του θύματος.

Χρ. Ε. Τσουραμάνη 
Δικηγόρου -  Εγκληματολόγου 

Διδάκτορος Νομικής

Περιγραφή

1. Εισαγωγή
2. Η πρόκληση με ευρεία  έννοια ή «π αθητική» πρόκληση.
3. Η πρόκληση μ ε στενή έννοια ή «ενεργητική» πρόκληση.
4. Η «παθητική» και η «ενεργητική» πρόκληση του θύματος στα ενδο-ο ικογενειακά εγκλήματα.

1. Εισαγωγή
Η μελέτη των σχέσεων του θύματος με τον 

δράστη απετέλεσε ανέκαθεν ένα από τα βασικά 
θέματα της θυματολογίας. Οι σχέσεις αυτές με
λετήθηκαν με βάση διάφορες εγκληματικές πρά
ξεις'όπως π.χ. την ανθρωποκτονία, τον βιασμό 
κ.α., στις οποίες διαπιστώθηκε από τους ερευνη
τές η ύπαρξη σχέσεων αλληλεπίδρασης ανάμεσα 
στους πρωταγωνιστές τους, δράστη-θύμα. Σημα
ντικό στοιχείο των σχέσεων αυτών, το οποίο 
αποτελεί και «δογματική» κατά κάποιο τρόπο 
αρχή της θυματολογίας, είναι η λεγάμενη «πρό
κληση» του θύματος. Σύμφωνα με την άποψη 
κορυφαίων επιστημόνων στο χώρο της θυματο- 
λογίας -  κυρίως των Hans ν. Henting'1', Beniamin

■ Mendelsohn*ή, Henri Ellenberger*31, Marvin Wol- 
fgang(4), Menahem Amir*51 κ.α. - το θύμα μιας 
εγκληματικής πράξης π ροκαλείτον δράστη με τη 
στάση-συμπεριφορά του, να στραφεί εναντίον 
του. Η εγκληματική δηλ. συμπεριφορά του δρά
στη αποτελεί απόρροια της προκλητικής προς 
αυτόν στάσης του θύματός του. Η ειδικότερη 
διερεύνηση της προκλητικής απέναντι στο δρά
στη, στάσης-συμπεριφοράς του θύματος, αποτε
λεί το αντικείμενο της παρούσας μελέτης μας. 
Εξετάζοντας λοιπόν από μια πρώτη άποψη το 
θέμα της πρόκλησης του θύματος, θα πρέπει να 
παρατηρήσουμε πως η πρόκληση αυτή είναι δυ
νατό να εμφανιστεί με δύο μορφές: είτε σαν 
παθητική είτε σαν ενεργητική. Στην πρώτη από 
αυτές το θύμα εμφανίζεται -  χωρίς φυσικά, το 
ίδιο να επιδιώκει κάτι τέτοιο -  σαν ιδιαίτερα

■ τρωτό και ευαίσθητο σε κάποιες εξωτερικές επι
δράσεις, πράγμα που μόλις το αντιληφθεί σπεύ
δει να το εκμεταλλευτεί ο δράστης. Στη δεύτερη 
περίπτωση το ίδιο το θύμα με κάποιες ενέργειές  
του προκαλεί -  με τη κυριολεξία του όρου -  ή 
συμμετέχει ακόμα, στη θυματοποίησή του. Εδώ, 
μπορούμε ακόμη να πούμε πως στην πρώτη από 
τις παραπάνω περιπτώσεις έχουμε πρόκληση του 
θύματος με την ευρεία έννοια του όρου ενώ στη

Τα ηλικιωμένα άτομα συχνά πέφτουν θύματα εγκληματικών 
πράξεων.

δεύτερη πρόκληση με τη στενή έννοια. Άποψή 
μας, που θα προσπαθήσουμε να θεμελιώσουμε 
με όσα θα αναφέρουμε στη συνέχεια, είναι το ότι 
η πρόκληση του θύματος με ευρεία έννοια -  η 
«παθητική» πρόκληση -  αποτελεί μία αδικαιολό
γητη δικαιολογία του δράστη για την παράνομη 
πράξη του, που δεν θα πρέπει να λαμβάνεται 
σοβαρά υπόψη από τους κριτές του, ενώ η πρό
κληση με στενή έννοια  -  η «ενεργητική» πρόκλη
ση -  αποτελεί λόγο λήψης σοβαρά υπόψη της 
παράλληλης με εκείνη του δράστη «δράσης» του 
θύματος στη θυματοποίησή του, πράγμα που θα
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πρέπει να οδηγήσει στο επιμερισμό των ευθυνών 
για τη τέλεση της αξιόποινης πράξης ανάμεσα σ’ 
αυτό και στον δράστη. Ολοκληρώνοντας τη μελέ
τη μας θα αναφερθούμε στις χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις εμφάνισης των εννοιών αυτών.

2. Η πρόκληση με ευρεία  έννοια ή «παθητική» 
πρόκληση

Η παθητική μορφή της πρόκλησης του θύμα
τος αναφέρεται στα θύματα εκείνα -  άτομα ή 
ομάδες -  που παρουσιάζουν μία ευπάθεια, η 
οποία οφείλεται στα δημογραφικά ή στα κοινωνι
κά χαρακτηριστικά τους.

Στη κατηγορία αυτή μπορούμε να υποθέσου
με πως ανήκουν: α) τα ηλικιωμένα άτομα 6) οι 
γυναίκες (το «αδύνατο» λεγόμενο φύλο) γ) οι 
μετανάστες δ) οι κάτοικοι των φτωχικών συνοι-

Τα πολυτελή αυτοκίνητα αποτελούν διαρκή «πρόκληση» για 
τους επίδοξους διαρήκτες

κιών ε) άτομα που ζουν ιδιόρρυθμα π.χ. οι αλή
τες, οι επαίτες στ) μέλη μειονοτικών ομάδων, 
ζ) άτομα που ασκούν κάποιο επικίνδυνο επάγγελ
μα και η) μέλη φυλετικών ομάδων π.χ. μαύροι, 
που ζουν σε χώρες στις οποίες ευδοκιμούν συ- 
γκεκαλυμμένα ή απροκάλυπτα φυλετικές διακρί
σεις.

Η διαπίστωση της ευπάθειας  των παραπάνω 
κατηγοριών θυμάτων θα πρέπει να γίνεται ξεχω
ριστά σε κάθε κοινωνία, γιατί αποτελεί συνάρτη
ση των δομών της. Έτσι, πρέπει να παρατηρή
σουμε πως η παραπάνω απαρίθμηση είναι μάλλον 
ενδεικτική και αναφέρεται απλά και μόνο στις 
κατηγορίες εκείνες προσώπων, τα οποία, συνή
θως, οι περισσότερες κοινωνίες τοποθετούν στο 
περιθώριό τους, συμβάλλοντας με το τρόπο αυτό 
κι αυτές στην ευπάθειά τους, εξαιτίας της ελλι
πούς προστασίας που τους παρέχουν.

Συμπληρωματικά πρέπει να πούμε πως ο εν
τοπισμός των ευπαθών μελών — ατόμων ή ομά
δων -  μιας κοινωνίας είναι βασικός για την άσκη
ση της κοινωνικής της πολιτικής γιατί έτσι θα 
ληφθούν τα κατάλληλα προληπτικά, για την εξά
λειψη της μειονεκτικής τους αυτής θέσης, μέ
τρα. Ο εντοπισμός αυτός θα γίνει με τη διενέρ
γεια ερευνών για τη διαπίστωση του αριθμού των 
θυμάτων ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικοοικο
νομικές τάξεις καθώς και ανάμεσα στα άτομα με 
τα διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά.

Αν δεχθούμε τον παραπάνω ενδεικτικό κατά
λογο των ευπαθών  θυμάτων, νομίζω πως θα πρέ
πει να παρατηρήσουμε πως η ιδιότητά τους αυτή 
-  η «μειονεξία» τους, αν μπορεί, έτσι, να την 
αποδώσει κανείς καλύτερα εννοιολογικά -  είναι, 
ίσως, δυνατό να αφυπνίσει τις επιθετικές δ ιαθέ
σεις του δράστη, ο οποίος πιστεύει έτσι πως δεν 
θα συναντήσει σοβαρή αντίδραση στην πραγμά
τωση της παράνομης πράξης του. Η διαπίστωση 
από το δράστη της κατάστασης αυτής των υπο
ψηφίων θυμάτων του αποτελεί γι’ αυτόν το ανα
γκαίο ερέθισμα (stimulus), το οποίο και του δίνει 
το «πράσινο φως» στην ακίνδυνη(;) τέλεση της 
εγκληματικής του πράξης.

Μ ε το τρόπο αυτό μπορούμε, λοιπόν, να πα
ραδεχθούμε πως σε ορισμένες κοινωνίες, που 
δεν έχουν λάβει τη σχετική πρόνοια για την 
προστασία του συνόλου των μελών τους, το να 
είσαι μιας κάποιας ηλικίας άτομο, το να είσαι 
γυναίκα, το να είσαι μαύρος, μετανάστης, ομο
φυλόφιλος, πόρνη, το να μένεις σε «γκέττο» 
κ.τ.λ. αποτελεί το ερέθισμα  κάποιου για να κάνει 
κάποια αξιόποινη πράξη εναντίον σου,η οποία

Η προστασία των ανηλίκων αποτελεί ένα από τα κύρια κα
θήκοντα της Αστυνομίας
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μπορεί να σου στοιχίσει τη ζωή σου, τη σωματική 
σου ακεραιότητα, τη τιμή και την υπόληψή σου, 
κάποιες σοβαρές ή ασήμαντες οικονομικές σου 
απώλειες κτλ.

Σε καμμία, όμως, περίπτωση δεν θα είναι λογι
κό να δεχθούμε πως η ιδιότητά σου αυτή, που σε 
κάνει ευπαθή, αποτελεί και μία δικαιολογημένη  
πρόκληση που μπορεί να επικαλεσθεί για να 
ελαφρύνει τη θέση του αυτός που σε έβλαψε.

Κάθε άτομο διαθέτει την ικανότητα να επιλέ
γει τους στόχους του καθώς και τις ενέργειες  
που θα κάνει για την επίτευξή τους. Γνωρίζει το 
καλό και το κακό. Ο δράστης μιας αξιόποινης 
πράξης μπορούσε προτού να την κάνει να επιλέ- 
ξει άλλο δρόμο από αυτόν που τον οδήγησε στην 
πραγματοποίησή της. Ό φ ειλε να αποφύγει τα 
διάφορα ερεθίσματα  τ ου περιβάλλοντος του που 
τον «ωθούσαν» σ' αυτή. Ένα από αυτά ήταν η 
«προκλητική» ιδιότητα του θύματός του. Αυτός, 
όμως, όχι μόνο δεν την απέφυγε αλλά, επιπλέον, 
την εκμεταλλεύτηκε με το «καλύτερο» τρόπο. Η 
ιδιότητα του θύματός του που φανέρωνε την 
αδυναμία του, οδήγησε τον δράστη να στραφεί 
εναντίον του, ενέργεια που ο ίδιος δεν ήταν 
αναγκασμένος να κάνει. Εφόσον αποφάσισε να 
την κάνει και την έκανε, πράγμα που δείχνει τη 
δυνατότητα επιλογής που είχε και άσκησε, δεν 
μπορεί ο ίδιος σε καμμία περίπτωση -  εκτός κι αν 
μεσολάβησαν κι άλλος/οι παράγοντες που δια
μόρφωσαν την απόφασή του -  να ισχυρισθεί πως 
το θύμα του τον προκάλεσε16). Πρόκληση του 
θύματος, η οποία θα δικαιολογούσε ίσως την 
πράξη του δράστη, θα υπήρχε μόνο αν αυτή 
συντελούσε κατά κύριο λόγο στην αφαίρεση της 
δυνατότητάς του να επιλέξει την πραγματοποίη
ση ή μη της αξιόποινης πράξης του.

Έτσι συμπερασματικά θα μπορούσαμε να 
πούμε πως εδώ έχουμε μία ψευδο-πρόκληση  από 
την πλευρά του θύματος, η οποία θα ήταν εντε
λώς παράλογο, εφόσον γίνει επίκλησή της από 
τον ενδιαφερόμενο δράστη, να αποτελέσει μία 
αξιόλογη δικαιολογία για την εγκληματική συ
μπεριφορά του.
3. Η πρόκληση με στενή έννοια ή «ενεργητι
κή» πρόκληση

Σαν πρόκληση με στενή έννοια ή ενεργητική 
πρόκληση θα πρέπει να χαρακτηρίσουμε εκείνη 
που περιέχει πράξεις ή παραλείψεις του θύματος 
που δείχνουν ενεργό συμμετοχή του στη θυμα
τοποίησή του. Στην περίπτωση αυτή ο ρόλος του 
θύματος στη τέλεση της εγκληματικής πράξης 
που γίνεται εναντίον του είναι ιδιαίτερα σημαντι
κός και θα πρέπει να εκτιμάται ανάλογα με το 
βαθμό συμμετοχής του σ' αυτή. Η συμμετοχή 
αυτή αποτελεί την κατά κυριολεξία πρόκληση 
του θύματος, μια πρόκληση που είναι, βέβαια, 
κάτι πολύ περισσότερο από το απλό ερέθισμα 
της προηγούμενης περίπτωσης.
Έτσι, μπορούμε να υποθέσουμε πως κάτω από 
ορισμένες περιστάσεις είναι δυνατό τα θύματα, 
να είναι -  ακόμα και εξίσου με τον δράστη -  
πραγματικά υπεύθυνα για τη θυματοποίησή 
τους. Χαρακτηριστικά παραδείγματα θυμάτων

των περιστάσεων αυτών είναι τα ακόλουθα: 
α. ο οδηγός που αφήνει τα κλειδιά του στη μηχα
νή του αυτοκινήτου του για αρκετή ώρα, με 
συνέπεια να του το κλέψουν, 
θ. ο καταστηματάρχης που δέχεται επιταγές για 
εξόφλησή του χωρίς να διαπιστώσει προηγούμε
να τη φερεγγυότητα του πελάτη του, και ο 
οποίος τις βρίσκει ακάλυπτες όταν τις πηγαίνει 
στη Τράπεζα για πληρωμή, 
γ. ο Α οδηγός IX που βρίζει τον Β οδηγό IX για 
αντικανονική οδήγηση, τον οποίο ο Β σαν δυνα
τότερος μυϊκά «σπάζει στο ξύλο», 
δ. ο σύζυγος που κακοποιούσε για μεγάλο χρονι
κό διάστημα τη σύζυγό του, η οποία μη «αντέχο- 
ντάς» τον άλλο, τον σκοτώνει την ώρα που κοι
μάται.

Η μελέτη της υπευθυνότητας του θύματος 
στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να περιλαμβάνει 
την διαπίστωση του βαθμού συμμετοχής του 
στην αξιόποινη πράξη που έγινε σε βάρος του. Η 
διαβάθμιση της συμμετοχής του αυτής μπορεί να 
ξεκινήσει από την παράλειψη από αυτό ορισμέ
νων στοιχειωδών πράξεων που θα απέτρεπαν τη 
θυματοποίησή του (ανωτ. παραδ. α' και β') και να 
φτάνει μέχρι τη διενέργεια από αυτό ορισμένων 
πράξεων που θα την έκαναν πάρα πολύ πιθανή 
(ανωτ. παραδ. γ' και δ').

Η ανεξέλεγκτη, ωστόσο, αποδοχή της συμμε
τοχής πρόκλησης του θύματος στη θυματοποίη
σή του είτε αυτή οφείλεται σε πράξεις είτε σε 
παραλείψεις του, δημιουργεί ορισμένα περίπλο
κα προβλήματα. Το σπουδαιότερο από αυτά είναι 
η θεώρηση του θύματος σαν ολοκληρωτικά 
υπεύθυνου για την αξιόποινη πράξη, που έγινε 
εναντίον του. Αυτό κυρίως συμβαίνει με τα θύμα
τα βιασμού. Ο ακριβής εντοπισμός του βαθμού 
υπευθυνότητας του θύματος, που θα πρέπει να 
στηρίζεται στην ενδελεχή και από κάθε άποψη 
καθώς και μακριά από κάθε προκατάληψη, διε- 
ρεύνηση όλων των πτυχών κάθε εγκλήματος, θα 
αποτρέψει το παράλογο ενδεχόμενο, να θεωρη
θεί το θύμα περισσότερο «δράστης» από τον ίδιο 
τον δράστη. Το θύμα μπορεί να προκαλεί, δεν 
είναι μόνο όμως αυτό υπεύθυνο για τη θυματο
ποίησή του. Δράστες που «παρασύρονται» από 
τα θύματα τους σε τέτοιο βαθμό, έτσι ώστε να 
κάνουν κάτι που στην πραγματικότητα επιθυ
μούν να αποφύγουν, είτε δεν υπάρχουν καθόλου 
είτε κι αν υπάρχουν είναι ελάχιστοι.

Ένα ακόμη πρόβλημα όσον αφορά τη μορφή 
αυτή πρόκλησης του θύματος που εξετάζουμε 
εδώ, είναι η διερεύνηση της πρακτικής χρησιμό
τητας της διαπίστωσης του μεγέθους της υπευ
θυνότητας του θύματος. Η απόδειξη της υπευθυ
νότητας του θύματος θα επηρεάσει την απόφαση 
του δικαστηρίου που δικάζει τον δράστη για την 
ενοχή ή την αθώωσή του; Η μόνο θα προσδιορί
σει το μεγέθος της ποινής που θα του επιβληθεί; 
Θα καθορίσει ακόμη τη καταβολή αποζημίωσης ή 
μη στο θύμα ή και το ύψος της -  όταν και όπου 
νομοθετικά προβλέπεται; Αυτές είναι μερικές 
από τις ερωτήσεις που αφορούν το πρόβλημα 
αυτό. Οι απαντήσεις που δίνονται σ’ αυτές ποικί-
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λουν ανάλογα με τις σχετικές νομοθετικές ρυθ
μίσεις καθώς και με τα ειδικότερα χαρακτηριστι
κά κάθε κρινόμενης περίπτωσης. Εκείνο που θα 
πρέπει ωστόσο, να τονισθεί εδώ. είναι ότι οφείλε
ται να λαμβάνεται σ' όλες τις παραπάνω περιπτώ
σεις σοβαρά υπόψη η συμμετοχή.πρόκληση του 
θύματος στη θυματοποίησή του, μια και αποτε
λεί, κατά κάποιο τρόπο, έναν από τους αναγκαί
ους όρους της αξιόποινης πράξης, οι επιπτώσεις 
της οποίας πρέπει πλέον να κατανεμηθούν δί
καια ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της.
4. Η «παθητική» και η «ενεργητική» πρόκληση 
του θύματος στα ενδο-οικογενειακά εγκλή
ματα.

Στη κατηγορία των ενδοοικογενειακών εγκλη
μάτων ανήκουν κατά γενικό κανόνα όλες οι αξιό
ποινες πράξεις που μπορεί να τελεσθούν από 
δράστες σε θύματα, που ανήκουν στην ίδια οικο
γένεια. Έτσι, ενδο-οικογενειακά εγκλήματα είναι 
ο φόνος, οι σωματικές βλάβες, η εξύβριση, η 
υπεξαίρεση, η αιμομειξία, η παιδεραστία κ.α. που 
μπορούν να γίνουν από άτομα που συνδέονται 
μεταξύ τους με οποιοδήποτε βαθμό * "/γένειας. 
Σαν πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις τέτοιων 
εγκλημάτων μπορούμε να θεωρήσουμε το φόνο 
του συζύγου από σύζυγο, την κακοποίηση της 
συζύγου από τον σύζυγο και την κακοποίηση των 
παιδιών σεξουαλική ή μη είτε από τον ένα είτε 
και από τους δύο γονείς τους. Σ όλες αυτές τις 
περιπτώσεις, πρέπει να παρατηρήσουμε, πως η 
παθητική μορφή της πρόκλησης του θύματος 
είναι δεδομένη. Η ιδιότητα του/της συζύγου, ή 
του παιδιού δημιουργεί στο θύμα μία ιδιαίτερη 
ευπάθεια απέναντι στο δράστη σύζυγο/πατέρα, 
ιδιαίτερα αν συνοδεύεται και από άλλα χαρακτη
ριστικά όπως η μικρή ηλικία ή το θηλυκό γένος, η 
οικονομική εξάρτηση ή η μυϊκή αδυναμία, που 
την επιτείνουν μάλλον παρά την περιορίζουν.

Ενεργητική όμως πρόκληση του θύματος στις 
περιπτώσεις αυτές υπάρχει στους ακόλουθους 
συνδυασμούς: (Η παράθεση των παρακάτω περι
πτώσεων είναι από εκείνες που έχουν απασχολή
σει τη κοινή γνώμη αρκετές φορές.) 
α. ο κακοποιών τη σύζυγο, σύζυγος (δράστης) 
πέφτει θύμα  φόνου της κακοποιούμενης συζύ
γου (θύματος).
β. ο αιμομείκτης πατέρας (δράστης) πέφτει θύμα  
φόνου του σεξουαλικά κακοποιούμενου παιδιού 
του (θύματος).
γ. ο εκμεταλλευόμενος τη σεξουαλική απειρία 
της ανήλικης ανηψιάς του, θείος Β (δράστης), 
πέφτει θύμα  ξυλοδαρμού (σωματικών βλαβών) 
από τους γονείς της (δράστες) μόλις μαθαίνουν 
τις «δραστηριότητές» του με την ανήλικη κόρη 
τους.

Και στις τρεις παραπάνω ενδεικτικές περιπτώ
σεις παρατηρούμε πως το θύμα του φόνου στις 
δύο πρώτες και της σωματικής κακοποίησης στη 
τρίτη, είναι το προϊόν μιας έντονης και γενικά 
κοινωνικά αποδοκιμαζόμενης στάσης / συμπερι
φοράς. Το θύμα στις περιπτώσεις αυτές ήταν ο 
δράστης αξιόποινων πράξεων -  σωματικής βλά
βης, αιμομειξίας, παιδεραστίας -  οι οποίες προ-

κάλεσαν μια πραγματικά δικαιολογημένη ε 
νέργεια  από την πλευρά του αρχικού θύματος / 
νέου δράστη εναντίον του. Η δικαιολογία της 
ενέργειας αυτής -  έστω κι αν απαγορεύεται η 
αυτοδικία -  στηρίζεται στον υπερβολικά μεγάλο 
βαθμό πρόκλησης από την πλευρά του αρχικού 
δράστη / νέου θύματος. Η αγανάκτηση της κακο
ποιημένης συζύγου, του θύματος αιμομειξίας 
παιδιού και των γονέων του θύματος παιδερα
στίας -  την οποία αντιλαμβάνονται σαν προσωπι
κή τους προσβολή -  παιδιού, εκφράστηκε με 
ανάλογες(;) των προσβολών που υπέστησαν πρά
ξεις, πράγμα που δείχνει την ιδιαίτερα σημαντική 
συμβολή του θύματος σ’ αυτές, για τις οποίες το 
θύμα αυτό τιμωρήθηκε, όχι βέβαια, με το τρόπο 
που όριζε η έννομη τάξη, αλλά, γι’ αυτό, φυσικά 
δεν θα πρέπει να θεωρηθεί σαν αποκλειστικά 
υπεύθυνος εκείνος που το τιμώρησε με το τρόπο 
αυτό. Στις περιπτώσεις αυτές πιστεύουμε πως η 
επιβολή μιας τυπικής ποινής για την ικανοποίηση 
απλώς και μόνο του γράμματος του νόμου, θα 
ήταν περισσότερο κοινωνικά αποδεκτή από την 
επιβολή μιας ουσιαστικής / τιμωρητικής ποινής 
κατά του νέου δράστη / αρχικού θύματος που με 
την έστω και παράνομη πράξη του «αποτίναξε τα 
δεσμά» που του είχε επιβάλλει ο «δυνάστης» του 
νέο θύμα / αρχικός δράστης.

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε, με βάση τα 
παραπάνω, να διατυπώσουμε την άποψη πως 
σε ορισμένες κατηγορίες ενδο-οικογενειακών 
εγκλημάτων, όπως π.χ. σ’ αυτές που ήδη αναφέ
ραμε στα τρία παραδείγματά μας, εξαιτίας της 
ιδιάζουσας φύσης των διαπροσωπικών σχέσεων 
των πρωταγωνιστών τους, η «ενεργητική» πρό
κληση του θύματος -  εφόσον αποδεικνύεται με 
ακλόνητα στοιχεία -  δεν θα ήταν καθόλου παρά
λογο να θεωρηθεί σαν λόγος μείωσης -  σε βαθμό 
που να την καθιστά εντελώς τυπική -  της τιμω
ρίας του δράστη και γιατί όχι, ακόμα, και σε 
πλήρη απαλλαγή του, για ορισμένες ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Η δικαιοσύνη που 
αποδίδεται από το νόμο δεν είναι πάντοτε η 
ουσιαστική  δικαιοσύνη, στην οποία στηρίζονται 
τα θεμέλια της κάθε κοινωνίας.
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Η Ε.Κ.Α.Μ. (Ειδική Κατασταλτική 
Μονάδα) αποτελεί ένα αυτοτελές Τμή
μα της Δ/νσης Αστυνομικών Εττιχ/- 
σεων Αττικής και αποτελείται από δύο 
Διμοιρίες. Η μία διμοιρία έχει την έδρα 
της σε χώρο της Δ.Α.Ε. και καλύπτει 
το μεγαλύτερο μέρος του Ελλαδικού 
χώρου και η δεύτερη διμοιρία έχει έ
δρα τον αερολιμένα του Ελληνικού με 
αποκλειστική αποστολή τη λήψη μέ
τρων στους χώρους των αφίξεων - 
αναχωρήσεων για πρόληψη κάθε τρο
μοκρατικής ενέργειας, ιδρύθηκε δε με
τά τις επιθέσεις στα αεροδρόμια της 
Ρώμης και της Βιέννης το 1985. Διοι
κητής της Ε.Κ.Α.Μ. είναι ο Αστυν. 
Υποδ/ντής κ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Ιωάννης 
με Υποδ/ντή τον Αστυν. Α ' κ. ΑΡΓΥΡΗ 
Νικόλαο και βοηθό τον Αστυν. Β' 
ΜΑΥΡΟΥΛΕΑ Μιχαήλ. Στο χώρο της 
Β. Ελλάδας υπάρχει ανάλογη Υπηρεσία 
με έδρα την Θεσ/νίκη.

Η Ε.Κ.Α.Μ./1η διμοιρία έχει σαν 
αποστολή: Την ταχεία και αποτελεσμα
τική επέμβαση σε σοβαρές και εξαιρε
τικά επικίνδυνες καταστάσεις, όπως εί
ναι οι ένοπλες συγκρούσεις, οργανω
μένες ληστείες, αεροπειρατείες, απα
γωγές προσωπικοτήτων και γενικά σε 
περιπτώσεις για τις οποίες απαιτείται 
επέμβαση προσωπικού άρτια εκπαι
δευμένου και πλήρως εξοπλισμένου με

σύγχρονα όπλα και τεχνικά μέσα. Η 
οργάνωση, σύνθεση, εκπαίδευση των 
ανδρών όπως και τα μέσα που έχουν 
στη διάθεσή τους, καθιστούν την μο
νάδα αυτή ικανή για την εκπλήρωση 
της αποστολής της.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Οι
άνδρες της Ε.Κ.Α.Μ. προέρχονται κατά 
κανόνα από αστυνομικούς που έχουν 
υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις του 
Στρατού και για να ενταχθούν στην 
Υπηρεσία επιλέγονται από τη Διοίκη
ση, υποβάλλονται σε τρίμηνη βασική 
εκπαίδευση και αξιολογούνται απόλυ
τα. Ό λοι οι άνδρες της Ε.Κ.Α.Μ./1ης 
Διμοιρίας εκπαιδεύονται καθημερινά 
με βάση προγράμματος που εγκρίνεται 
από το Υ.Δ.Τ. και περιλαμβάνει τροχά
δην, Σουηδική Γυμναστική, ΤΑΕΚ- 
WON-DO, Μποξ, αναρριχήσεις - κα- 
ταρριχήσεις (σε κτίρια, βράχους και 
ελικόπτερα), Συνοδεία Υψηλών Προ
σώπων, τακτικές εκκαθάρισης οικιών 
και ακριτικών περιοχών, τακτική ανα
κατάληψης Αεροσκαφών, εκρηκτικά, 
αυτοσχέδιους μηχανισμούς, τακτική 
δυσμενούς διαβίωσης, πορείες, σκοπο
βολή μάχης και άλλα. Καθημερινά, με
τά τη λήξη της εκπαίδευσης, βρίσκον
ται σε 24ωρη ετοιμότητα.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Την τελευταία 
5ετία η Ε.Κ.Α.Μ. έχει λάβει μέρος στις

Ε.Κ.Α.Μ.
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΨΗΦΟΥΝ 

ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ

παρακάτω αποστολές:
α) Διασώσεις: Σε περισσότερες από 

1 5 περιπτώσεις χρειάσθηκε η συνδρο
μή της Ε.Κ.Α.Μ. σε έρευνες για διά
σωση κινδυνευόντων ατόμων (πρό
σκοποι στην Πάρνηθα, η μητέρα με τα 
τρία παιδιά στον Υμηττό, ο Ισπανός με 
την οικογένειά του στη χιονισμένη 
Πάρνηθα κ.λπ.).

β) Συνοδεία επισήμων προσώπων:
Ό ταν επίσημα πρόσωπα επισκέπτον
ται την χώρα μας, η Ε.Κ.Α.Μ. δ ιατίθε
ται σε συνοδεία αυτών.

γ) Σύλληψη - εξουδετέρωση επικιν
δύνων ψυχοπαθών και κακοποιών. Την 
τελευταία 5ετία η Ε.Κ.Α.Μ. έχει επέμ- 
βη σε περισσότερες από 120 περι
πτώσεις.

δ) Συνεργασία με Δ/νση Αστυνομι
κών Επιχ/σεων. Σε 40 περιπτώσεις 
σοβαρής διασάλευσης της τάξης (χώ
ροι όπου εκδηλώθηκε βία κ.λπ.) η 
Ε.Κ.Α.Μ. επενέβη σε συνεργασία με 
τις άλλες Μονάδες της Δ.Α.Ε.

ε) Συνδρομή στη Δ. Ασφάλειας. Σε 
πολλές περιπτώσεις η Ε.Κ.Α.Μ. έχει 
συνδράμει τα διάφορα Τμήματα της 
Δ/νσης Ασφαλείας σε σοβαρές και δύ
σκολες επιχειρήσεις.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί η επιχεί
ρηση για τη σύλληψη του επικίνδυνου 
κακοποιού Ρωχάμη όπως επίσης ο εν
τοπισμός και η σύλληψη των επικίνδυ
νων φυγόποινων - φυγόδικων (ΑΓΓΕ- 
ΛΑΚΗΣ - ΒΡΑΝΑΣ - ΓΡΥΛΛΑΚΗΣ 
ΑΡΒΕΛΑΚΗΣ) που έγινε πρόσφατα 
στην περιοχή της Κρήτης.

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι 
στη'μάχη της Κρήτη^οι επίλεκτες δυ
νάμεις της Αστυνομίας έκαναν την πιο 
εντυπωσιακή τους εμφάνιση. Βάσει 
οργανωμένου σχεδίου και τακτικής.
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Στιγμιότυπα από την εκπαίδευση των αν- 
όρών της Ε.ΚΑ.Μ. σε ταχεία καταρρίχηση 
από ελικόπτερο.

εξαπόλυσαν ανθρωποκυνηγητό σε κά
θε γωνία του νησιού για την εντόπιση 
και σύλληψη των επικίνδυνων δραπε- 
τών - δολοφόνων από τις φυλακές της 
Νεάπολης της Κρήτης. Βρέθηκαν αντι
μέτωποι με τους κακοποιούς και έπαι
ξαν κορώνα γράμματα τη ζωή τους. Ο 
Διοικητής της Ε.Κ.Α.Μ. μάλιστα Αστυν. 
Υποδ/ντής ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ Ιωάννης μα
ζί με τον Αστυν. Υποδ/ντή ΣΤΑΜΟ- 
ΠΟΥΛΟ Άγγελο της Α.Δ. Χανίων 
τραυματίστηκαν ελαφρά από πυροβό
λο όπλο αφού πρώτα κατάφεραν να 
εξουδετερώσουν τον ένα από τους 
δραπέτες, τον εγκέφαλο της απόδρα
σης Νίκο Βασιλακάκη. Στη συνέχεια οι 
υπόλοιποι άνδρες της Ε.Κ.Α.Μ. κατά
φεραν, μετά από υπεράνθρωπες προ
σπάθειες με δυσμενείς συνθήκες και 
σε απόκρημνες περιοχές να συλλά- 
βουν τους υπόλοιπους. Θα ήταν παρά
ληψη αν δεν αναφέραμε εδώ τη μεγά
λη βοήθεια που προσέφεραν στην εξέ
λιξη της επιχείρησης τα δύο ελικόπτε
ρα που πρόσφατα απέκτησε η Υπηρε
σία αυτή καθώς και οι ηρωικές προ
σπάθειες των χειριςττών - Αξιωματι

κών της Αεροπορίας Στρατού που συ
νεργάστηκαν άψογα με τους άνδρες 
της Ε.Κ.Α.Μ.

Με τα γεγονότα της Κρήτης οι άν
δρες της Ε.Κ.Α.Μ. πέρασαν στην πρώ
τη γραμμή της φλέγουσας και από άλ
λα γεγονότα επικαιρότητας.

Ίσως για τους περισσότερους, η ύ
παρξη της Ε.Κ.Α.^/Ι., της ομάδας εκεί
νης των αστυνομικών που εκπαιδεύε
ται σκληρά για να αντιμετωπίσει παρό
μοιες καταστάσεις όταν χρειασθεί, να 
περνούσε απαρατήρητη. Μέχρι τώρα 
οι Ειδικές Δυνάμεις της Αστυνομίας έ
χουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες 
στον αγώνα κατά του εγκλήματος και 
της τρομοκρατίας και με τη διάσωση 
προσώπων που βρίσκονται σε κίνδυ
νο.

Η υπόθεση της μεγαλύτερης από
δρασης των τελευταίων χρόνων έδω
σε τη μεγάλη ευκαιρία στους άνδρες 
των Ειδικών Δυνάμεων να αποδείξουν 
στην πράξη τις ικανότητές τους. Απέ
δειξαν ότι μπορούν να κάνουν πολλά 
αρκεί βέβαια να είναι εφοδιασμένοι με 
όλα εκείνα τα απαραίτητα μέσα και τον 
εξοπλισμό που διαθέτουν οι αντίστοι
χες μονάδες της Αστυνομίας στο εξω
τερικό. Καθημερινά γίνονται προσπά
θειες για εφοδιασμό με όλα τα σύγ

χρονα μέσα σε συνδυασμό πάντοτε με 
τις ανάγκες της Ε.Κ.Α.Μ. και τις δυνα
τότητες της Υπηρεσίας γενικότερα.

Τις τελευταίες μέρες και ύστερα 
από την επιχείρηση εντοπισμού των 
δραπετών στην περιοχή Κρήτης γίνον
ται προσπάθειες εφοδιασμού της 
Ε.Κ.Α.Μ. με σκύλους - ανιχνευτές που 
θα βοηθήσουν αποτελεσματικά το έρ
γο της, μειώνοντας τις πιθανότητες να 
έχουν απώλειες σε έμψυχο υλικό. Το 
μόνο προνόμιο που απολαμβάνουν οι 
άνδρες της Ε.Κ.Α.Μ. σαν αμοιβή για 
τους κινδύνους που διατρέχουν είναι η 
από το Νοέμβριο του 1988 αναγνώρι
ση του χρόνου υπηρεσίας στην 
Ε.Κ.Α.Μ. σαν διπλάσιος συντάξιμος 
χρόνος.

Η εκπαίδευσή τους είναι πραγματι
κά πολύ σκληρή. Πρέπει κάποιος να το 
έχει βάλει βαθιά μέσα του και να το 
θέλει αληθινά για να μπορέσει να αν- 
ταπεξέλθει στις φθορές και στις φοβε
ρές δοκιμασίες. Δεν θα είναι υπερβολή 
να πούμε ότι όσοι βρίσκονται σήμερα 
στις γραμμές της είναι"ερωτευμένοι"μ6 
τη δουλειά τους. Ο κίνδυνος που αντι
μετωπίζουν καθημερινά είναι πολύ με
γάλος, τόσο κατά το στάδιο της εκπαί
δευσης όσο και κατά τη διεξαγωγή 
των διαφόρων επιχ/σεων. Επίσης δεν 
έχουν ελεύθερο χρόνο για κοινωνικές 
δραστηριότητες γιατί βρίσκονται όλο 
το 24ωρο σε αυστηρή ετοιμότητα για 
να μπορούν να αντιμετωπίσουν κάθε 
έκτακτο γεγονός που παρουσιάζεται 
και απαιτεί την επέμβαση ειδικά εκπαι
δευμένου και εξοπλισμένου προσωπι
κού.

Οι «υπεραστυνομικοί» πρέπει με 
την εκπαίδευσή τους να ξεχάσουν τι 
θα πει φόβος. Οι σφαίρες να σκάνε 
στα πόδια τους και να μην... καταλα
βαίνουν τίποτα. Ίσως βέβαια όλα αυτά 
θυμίζουν σε κάποια φάση αστυνομική 
ταινία με πλούσια δράση ή μεταφορά 
στην οθόνη των προσπαθειών και των 
έργων των αντιστοίχων ομάδων του 
εξωτερικού, αλλά όλα συμβαίνουν 
στην πραγματικότητα.

Στην Κρήτη οι άνδρες των Ειδικών 
Μονάδων της Αστυνομίας ήταν απο
φασισμένοι να κάνουν το καθήκον 
τους όποιο και αν ήταν το τίμημα. 
Εξάλλου γνωρίζουν πολύ καλά και 
τους κινδύνους της δουλειάς τους που 
ασφαλώς είναι απείρως πολλαπλάσιοι 
απ' αυτούς των άλλων αστυνομικών. 
Με μια κινητοποίηση άνευ προηγουμέ
νου και έχοντας στη διάθεσή τους ότι 
ζήτησαν, οι άνδρες της Ε.Κ.Α.Μ. μετα
βλήθηκαν σε αμείλικτους διώκτες των 
παρανόμων δραπετών. Έτσι και αυτή 
τη φορά η κινητοποίηση της Αστυνο
μίας στην Κρήτη για τη σύλληψη των 
δραπετών στέφτηκε με επιτυχία.
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Ματωμένη απόδραση
Η απόδραση οκτώ υπόδικων από 

τις φυλακές Νεάπολης Λασιθίου με τη 
δολοφονία δύο αστυνομικών - φρου
ρών καθώς και το ανελέητο ανθρωπο
κυνηγητό που ακολούθησε σ ' ολόκλη
ρη την Κρήτη για τη σύλληψή τους, 
απασχόλησε έντονα τόσο τις διωκτικές 
αρχές όσο και την κοινή γνώμη. Η 
υπόθεση ξεκίνησε στις 8 Ιουνίου 198 
9 με τη στυγνή δολοφονία των αστυ
φυλάκων Σαράντου Σακκά και Κοκκο- 
λάκη Νικολάου και έληξε (15 μέρες 
αργότερα) ύστερα από αιματηρές συγ
κρούσεις στη σύλληψη των δραπετών 
στις 23 Ιουνίου 1989. Αλλά ας δούμε 
από κοντά τη ροή των γεγονότων:

Στις 8.30 το βράδυ της Πέμπτης 8- 
6-89 οι κρατούμενοι Νίκος Βασιλακά- 
κης και Ά ντονι Μπάρτλεϊ παρουσιά
στηκαν στους φύλακες Μιχάλη Τσιχλή 
και Μανώλη Τσαγκουρνή ζητώντας 
δήθεν ασπιρίνες.

Μέσα σε δευτερόλεπτα όρμησαν 
πίσω τους οι Κώστας Μπατζακάκης, 
Χρήστος Ρουμελιανάκης, Παύλος Κε- 
ρεμίδης και Ιμβραήμ Λιμβέ. Με την 
απειλή του όπλου, που κρατούσε ο 
Μπατζακάκης ακινητοποίησαν τους 
δύο φύλακες και αφού τους χτύπησαν, 
τους έδεσαν και τους φίμωσαν, τους 
οδήγησαν στο χώρο του επισκεπτη
ρίου και ανέλαβε τη φύλαξή τους ο 
Τανζανός Ιμβραήμ Αιμβέ. Στη συνέχεια 
κατέστρεψαν την τηλεφωνική γραμμή, 
πήραν απ' τους φύλακες τα κλειδιά της 
φυλακής και των αυτοκινήτων τους, 
καθώς και 27.000 δρχ. από τον Τσαγ- 
κουρνή, που ήταν λιπόθυμος.

Βγαίνοντας έξω ανέβηκαν στην τα
ράτσα, όπου βρίσκονταν οι αστυνομι
κοί - φρουροί και, αιφνιδιάζοντάς τους, 
τους πυροβόλησαν. Το αποτέλεσμα ή
ταν να σκοτωθεί ακαριαία ο Σαράντος 
Σακκάς και να τραυματισθεί βαριά ο 
Νίκος Κοκκολάκης, ο οποίος εξέπνευ
σε λίγο αργότερα κατά τη μεταφορά 
του στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. 
Ο τρίτος φρουρός Κώστας Βελησάριος 
απέφυγε τον τραυματισμό πέφτοντας 
ενστικτωδώς στο έδαφος.

Την ίδια στιγμή που έπεφταν οι 
πρώτοι πυροβολισμοί, ο Μπατζακάκης 
πήγε προς τη δεύτερη σκοπιά και πυ
ροβόλησε χωρίς επιτυχία τον αστυφύ
λακα Νίκο Ροβίθη, ο οποίος μπροστά 
στον κίνδυνο πήδηξε στον ακάλυπτο 
χώρο με αποτέλεσμα να πάθει κάταγ
μα στη φτέρνα και τον αστράγαλο του 
αριστερού ποδιού. Κατάφερε να δια- 
φύγει και να ειδοποιήσει το Α.Τ. Νεά
πολης.

Οι υπόδικοι Βασιλακάκης, Κερεμί- 
δης και Μπάρτλεϊ πήραν τα δύο αυτό
ματα όπλα G3 των αστυνομικών Βελη- 
σάριου και Κοκκολάκη, ενώ την ώρα 
που γινόταν η επίθεση στην ταράτσα 
ο άλλος κρατούμενος Ρουμελιανάκης 
παραβίασε την πόρτα του οικήματος 
στρατωνισμού και πήρε από τον θάλα
μο ένα μικρό ξύλινο κιβώτιο, που ανή
κε στον αστυφύλακα Βελησάριο και το 
οποίο περιείχε ένα περίστροφο SW no 
38 θσφαιρο και φυσίγγια.

Στη συνέχεια οδήγησαν τους φύλα
κες στο εσωτερικό προαύλιο, όπου 
τους εγκατέλειψαν με τους υπόλοιπους 
κρατούμενους κλείνοντας την πόρτα.

Την ώρα που οι δράστες μάζευαν 
τα πράγματά τους προέτρεπαν και 
τους άλλους κρατούμενους να απο- 
δράσουν. Τους ακολούθησαν μόνο 
δύο, οι Κούρδοι Ζαέντ Ορτιάρ και Τζον 
Μοχάμεντ.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΔΙΩΞΗΣ

Αμέσως μετά την απόδραση από τις 
φυλακές Νεάπολης κινητοποιήθηκε 
ολόκληρη η αστυνομική δύναμη της 
Κρήτης για τον εντοπισμό των οκτώ 
δραπετών.

Στις 3 τα ξημερώματα της Παρα
σκευής 9/6/89 συνελήφθησαν οι δύο 
από τους οκτώ δραπέτες και συγκεκρι
μένα οι Κούρδοι Ζανέντ Ορτιάρ και 
Τζον Μοχάμεντ, οι οποίοι βρέθηκαν 
στο χωριό Λίμνες Λασιθίου σε από
σταση 3 χιλιομέτρων από τις φυλακές.

Την ίδια μέρα, στις 2.30 το μεσημέ
ρι βρέθηκε εγκαταλελειμμένο σε ερη
μική τοποθεσία στην περιοχή Σκαφι- 
δαρά Ηρακλείου το αυτοκίνητο, που 
είχε χρησιμοποιηθεί στην απόδραση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κοντά 
στο χώρο των φυλακών βρέθηκε και 
το ένα από τα τέσσερα όπλα που κα
τόρθωσαν και απέσπασαν κατά την 
απόδρασή τους οι υπόδικοι.

Εκτός από τις τοπικές διωκτικές αρ
χές κατέφθασαν στο νησί και δυνάμεις 
της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομο- 
κρατικής Μονάδας (ΕΚΑΜ). Στις ερευ
νητικές επιχειρήσεις επικεφαλής ήταν 
ο υποστράτηγος Κώστας Τασάκος, 
Αστυν. Επιθεωρητής Δυτ. Ελλάδας - 
Νήσων και Κρήτης. Παράλληλα οι 
δραπέτες επικηρύχτηκαν για
50.000.000 δρχ.

Η δραματική καταδίωξη μετατοπί
στηκε στη νότια παραλία της Κρήτης 
καθώς οι πέντε δραπέτες εντοπίστη

καν στην περιοχή Σούγια Χανίων ύ
στερα από καταγγελία του Μιχαήλ Μι- 
χαλάρου, τον οποίο κρατούσαν όμηρο 
για 3 μέρες. Στην «επιχείρηση - αν
θρωποκυνηγητό» συμμετείχαν ένα αε
ροσκάφος C130 και ελικόπτερα της 

•Πολεμικής Αεροπορίας, πυραυλάκατος 
του Πολεμικού Ναυτικού και ταχύπλοα 
του Λιμενικού καθώς και πάνω από χί
λιοι αστυνομικοί μαζί με άνδρες των 
Ε.Κ.Α.Μ.

Σύμφωνα με δηλώσεις του κ. Μιχα- 
λάρου στους δημοσιογράφους, οι δρα
πέτες τον ανάγκασαν με την απειλή 
των όπλων να τους παραλάβει στο αυ
τοκίνητό του από την περιοχή Λινοπε- 
ραμάτων Ηρακλείου και να τους μετα
φέρει στο Ροδάκινο Ρεθύμνου. Εκεί 
βρήκαν κι ένα ζευγάρι Γάλλων τουρι
στών, τους οποίους επίσης κράτησαν 
ομήρους για να χρησιμοποιήσουν το 
τροχόσπιτό τους, φτάνοντας στη Σού
για Χανίων τους απελευθέρωσαν ό
λους.

Την Παρασκευή το απόγευμα 
16/6/89 εντοπίστηκαν από χωρικούς 
της Σκλαβοπούλας Σέλινου όταν οι 
Κώστας Μπατζακάκης και Αντονι 
Μπάρτλεϊ εμφανίστηκαν σε παντοπω
λείο του χωριού για να προμηθευτούν 
τρόφιμα και νερό. Ειδοποιήθηκε η 
Αστυνομία και με επικεφαλής τον 
Αστυν. Δ/ντή κ. Παναγιώτη Μητσέλο 
άρχισε να «χτενίζεται» ο νομός Χανίων 
από στεριά, θάλασσα και αέρα παρά 
τις δυσκολίες που παρουσιάζονταν λό
γω του δύσβατου της περιοχής.

Τα ξημερώματα της Δευτέρας 
1 9/6 /89 οι δραπέτες πέφτουν σε ενέ- 
δρα της Αστυνομίας στα βορειοδυτικά 
του χωριού Πλεμενιάνα της επαρχίας 
Σέλινου. Στην άγρια μάχη που έγινε 
μέσα στο σκοτάδι ανταλλάσσονται πυ
ροβολισμοί με αποτέλεσμα να σκοτω
θεί ο θεωρούμενος σαν αρχηγός της 
συμμορίας Νίκος Βασιλακάκης και να 
τραυματισθούν ο Αστυν. Υπ/ντής των 
Ε.Κ.Α.Μ. Γιάννης Κοκκινάκης, από 
σφαίρα στην αριστερή μασχαλιαία χώ
ρα και ο Αστυν. Υπ/ντής της Α.Δ. Χα
νίων Αγγελος Σταμόπουλος με διαμ
περές τραύμα στον αριστερό μηρό. Οι 
τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ναυτι
κό Νοσοκομείο Χανίων όπου νοσηλεύ
τηκαν. Οι υπόλοιποι δραπέτες κατάφε- 
ραν να διαφύγουν προχωρώντας πεζή 
και εγκαταλείποντας πίσω τους τα δύο 
αυτόματα όπλα τύπου G3 που είχαν 
αρπάξει κατά την απόδρασή τους από 
τις φυλακές.
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Οι διωκτικές αρχές δημιούργησαν 
ασφυκτικό κλοιό γύρω από τους δρα
πέτες ερευνώντας σπιθαμή προς σπι
θαμή την περιοχή Σέλινου, απομονώ
νοντας τις κατοικημένες περιοχές για 
να μην υπάρχει περίπτωση τροφοδο
σίας και περιμένοντας την λάθος κίνη-, 
ση των κακοποιών.

Πραγματικά, η ανελέητη καταδίωξη 
άρχισε να φέρνει αποτελέσματα, όταν 
στις 2 το πρωί της Πέμπτης 22/6/89 
έπεσε σε ενέδρα των αστυνομικών ο 
Παύλος Κερεμίδης, σε αγροτικό δρόμο 
3 χιλιόμετρα περίπου από το χωριό 
φλώρια Σέλινου. Στο κάλεσμα των 
αστυνομικών να παραδοθεί, έφερε το 
χέρι στη μέση δημιουργώντας εντύ
πωση ότι θα τραβήξει όπλο. Δέχθηκε 
πυροβολισμούς των αστυνομικών και 
ακινητοποιήθηκε με δύο διαμπερή 
τραύματα, ένα στην κοιλιακή χώρα κι 
ένα στο δεξιό ώμο. Οδηγήθηκε στο 
Κέντρο Υγείας Καντάνου και από εκεί 
στο νοσοκομείο Χανίων. Επειδή η κα 
τάστασή του κρίθηκε κρίσιμη μετα
φέρθηκε αεροπορικώς στον Ευαγγελι
σμό στην Αθήνα και στη συνέχεια στο 
Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Την ίδια μέρα, γύρω στις 11 το 
πρωί, μια περίπολος εντόπισε τους 
υπόλοιπους τρεις δραπέτες, σε κτηνο- 
τροφική περιοχή της Σπίνας και συγκε
κριμένα στην τοποθεσία Άναβος, ενώ 
προσπαθούσαν να κρυφτούν μέσα σε 
θάμνους. Από απόσταση 1 50—200 μ. 
οι αστυνομικοί άρχισαν να πυροβο
λούν στον αέρα για εκφοβισμό. Οι 
δραπέτες έπεσαν στο έδαφος για να 
προφυλαχθούν. Ο επικεφαλής της 
ομάδας των αστυνομικών, Αστυνόμος 
Β' Αντώνης Προεστάκης συνέλαβε 
αμέσως τους Μπατζακάκη και Μπάρ- 
τλεί και λίγο αργότερα και τον Τανζανό 
Ιμβραήμ Λιμβέ. Οι συλληφθέντες οδη
γήθηκαν στην Ασφάλεια Χανίων. Απο
κάλυψαν ότι τη φουσκωτή βάρκα που 
είχαν κλέψει στη Σούγια, την έκρυψαν 
στην Ελαφόνησο.
* Ασύλληπτος παραμένει ο Χρήστος 

Ρουμελιανάκης, που είχε εγκαταλείψει 
τη συμμορία στο Ηράκλειο και πι
στεύεται ότι κινείται ακόμα στην Κρή
τη, την οποία γνωρίζει πολύ καλά 
αφού ήταν φυγόδικος εκεί 2 χρόνια 
πριν την προφυλάκισή του.

ΘΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

Άλλοι δύο συνάδελφοι έπεσαν νε
κροί από σφαίρες αδίστακτων κακο
ποιών ενώ ένας τρίτος τραυματίστηκε 
σοβαρά στην προσπάθειά .του να απο- 
φύγει τα πυρά των δολοφόνων.

Νεκροί είναι οι αστυφύλακες ΣΑΚ
ΚΑΣ Σαράντος και ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ Νι
κόλαος και βαριά τραυματισμένος ο 
αστυφύλακας ΡΟΒΙΘΗΣ Νικόλαος.

Αποφράδα ημέρα για τους άτυχους 
συναδέλφους, η 8η Ιουνίου. Ήταν πε
πρωμένο να αφήσουν την τελευταία 
πνοή τους δίπλα στις σκοπιές των φυ
λακών Νεαπόλεως, εκεί που εκτελού- 
σαν την υπηρεσία τους.

Οι σατανικοί φονιάδες κατόρθωσαν, 
ζητώντας μια ασπιρίνη, να ακινητο- 
ποιήσουν τους δυο εσωτερικούς φύ
λακες των φυλακών και ανενόχλητοι, 
ανοίγοντας την πύλη εξόδου, να φτά
σουν σε απόσταση αναπνοής και να 
αιφνιδιάσουν τους φρουρούς αστυφύ
λακες.

Τέσσερις πιστολιές ακούστηκαν σε 
κλάσματα δευτερολέπτου και οι σφαί
ρες θέρισαν τους δυο άτυχους αστυ
φύλακες. Στην άλλη σκοπιά, ο αστυφύ
λακας Ροβίθης αιφνιδιάζεται από το πι
στόλι που τον σημαδεύει και ρίχνεται 
στο κενό από ύψος πέντε μέτρων, με 
αποτέλεσμα να υποστεί κατάγματα 
στο αριστερό πόδι.

Ο αστυφύλακας ΣΑΚΚΑΣ Σαράντος 
του Παναγιώτη και της Μαγδαληνής, 
γεννήθηκε το 1948 στον Πλάτανο Γυ- 
θείου Λακωνίας. Κατατάγηκε στο σώ
μα της τέως Χωροφυλακής το 1971.

Από 24-8-87 ήταν αποσπασμένος 
στην Σ.Ε.φ.φ. Νεαπόλεως από τον 
αστυνομικό σταθμό Καλού Χωριού. 
Ήταν παντρεμένος και πατέρας μιας 
κόρης 1 2 ετών.

0  αστυφύλακας ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ Νι
κόλαος του Ιωάννη και της Ροδάνθης, 
γεννήθηκε το 1957 στα Προτόρια 
Μονοφατσίου Ηρακλείου. Κατατάγηκε 
στο σώμα της τέως Χωροφυλακής το 
1979. Το 1985 μετατέθηκε από το 
Α.Τ. Σητείας στο Α.Τ. Νεαπόλεως. Το 
1987 αποσπάστηκε στο Α.Τ. Νεαπό
λεως στο Σ.Ε.φ.φ. Νεαπόλεως. Ήταν 
παντρεμένος και πατέρας μιας κόρης 6 
ετών και ενός αγοριού 5 ετών.

Οι αστυφύλακες ΣΑΚΚΑΣ Σαράντος 
και ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ Νικόλαος υπήρξαν 
τα πρότυπα όχι μόνο Αστυνομικών αλ
λά και ανθρώπων.

Ήταν οι πιο αγαπητοί Αστυνομικοί 
όχι μόνο στϊςΓΎπηρεσίες τους αλλά και 
σε ολόκληρη την περιοχή που υπηρε
τούσαν.

Ποτέ δεν απασχόλησαν τις Υπηρε
σίες τους για πειθαρχικές αιτίες και ή
ταν υποδείγματα ήθους και χαρακτή
ρα.

Η κηδεία των άτυχων συναδέλφων 
έγινε την επόμενη ημέρα στη γενέτει
ρά τους.

Άγημα της Αστυνομίας απέδωσε τ ι
μές και παραβρέθηκαν οι τοπικές αρ
χές, συγγενείς και πολλοί φίλοι και συ
νάδελφοι.

Θρηνούμε το θάνατο των άτυχων 
συναδέλφων μας και στέλνουμε απ' τα 
βάθη της ψυχής μας τα θερμά συλλυ
πητήρια στις οικογένειές τους.
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Η γυναίκα σαν θύμα
ΔΡ. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ψυχολόγος -  Κοινωνιολόγος 

Επιστημονική Σύμβουλος της Γ.Γ.Ι.

Στο Ιλτσόκο της Ιταλίας, λίγο έξω από την πόλη Λούκα διεξήχθηκαν από τις 9 μέχρι της 15 Αυγούστου 1987 οι 
εργασίες ενός συνεδρίου θυματολογίας σε διεθνές επίπεδο, με θέμα «το έγκλημα και τα θύματά του».

Στο συνέδριο αυτό συμμετείχαν ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με θέματα θυματολογίας: εγκληματολόγοι, 
κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, καθώς επίσης και αντιπρόσωποι διεθνών οργανισμών, όπως Ο.Η.Ε. και του «Συμβουλίου της 
Ευρώπης».

Σαν θέμα της συνεδριακής συνάντησης καθορίστηκε η παρουσίαση, ανάπτυξη και εξέταση των βασικών σταδίων 
«θυματοποίησης» του ατόμου και της «προσωπικότητάς του».

•  Πώς ένα άτομο χρώνεται με το ρόλο του θύματος.
•  Ποιές είναι οι επιπτώσεις από την θυματοποίηση.
• Ποιοι είναι οι τρόποι και η διαδικασία εξόδου από την κατάσταση του θύματος.

Παρακολούθησα τις εργασίες του συνεδρίου και συμμε
τείχα στην ομάδα εργασίας που είχε σαν αντικείμενο δου
λειάς την επεξεργασία του θέματος: «Η Γυναΐκα σαν Θύμα».

Σκοπός μου είναι με το κείμενο που ακολουθεί να παρα
θέσω μια περιληπτική περιγραφή των σταδίων της θυματο
ποίησης, όπως αυτά αναπτύχθηκαν από τους διάφορους ομι
λητές.

Η συγκεκριμένη έρευνα διεξάγεται σε τέσσερις γνωστι
κούς τομείς που εκφράζουν και αντιστοιχούν με τα τέσσερα 
διαφορετικά και αλληλοσυμπληρούμενα στάδια του γενικού 
ορισμού του θύματος.

Με άλλα λόγια δεχόμαστε μια σταδιακή εξέλιξη της θυμα
τοποίησης του ατόμου, που επίσημα καταγράφεται και θεω
ρείται σαν θύμα, εφόσον,καλύψει και τα τέσσερα αυτά στάδια.

Η παραδοχή της σταδιακής αυτής εξέλιξης μας βοηθάει 
να επικεντρώσουμε ορισμένες διερευνητικές ερωτήσεις που 
θα βοηθήσουν να προβλέψουμε: το χαρακτηριστικό άτομο 
για το κάθε στάδιο, τις πιθανότητες μετάβασης στο επόμενο

στάδιο, τις χρονικές σταθερές της μετάβασης με την παράλ
ληλη αιτιολόγηση.

Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ένα άτομο έχει 
και διαφορετική αντίληψη της κατάστασης θυματοποίησής 
του. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τις αντιδράσεις και την συμ
περιφορά του ατόμου και είναι καθοριστικό για την μετάβαση 
ή όχι στο επόμενο στάδιο.

Ακόμη η θεώρηση της σταδιακής θυματοποίησης υπο
γραμμίζει και λογαριάζει την δυναμική και την επίδραση των 
κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών αξιών που συμβάλ
λουν στον χαρακτηρισμό του «πραγματικού» θύματος.

Τα τέσσερα στάδια θυματοποίησης είναι:
1. Η προσβολή, ο τραυματισμός και η οδύνη που δοκιμάζει 

ένα άτομο εξαιτίας κάποιου άλλου προσώπου ή οργανωμένης 
ομάδας ή φορέα. (INSTITUTION).

2. Η αντίληψη του τραυματισμού σαν άδικου και ο αυτοχα- 
ρακτηρισμός του ατόμου που αναξιοπαθεί σαν «θύμα».
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3. Η προσπάθεια από το αυτοθεωρούμενο θύμα να βρεί 
στήριξη αναγνώριση και επιβεβαίωση του τραυματισμού του 
από: οικογένεια, φίλους κοινωνικούς φορείς, γιατρούς, ψυ
χολόγους.

4. Η επιβεβαίωση του ισχυρισμού του ατόμου ότι είναι 
θύμα, η επίσημη υιοθέτηση του ισχυρισμού του και η συνακό
λουθη αποκομιδή διαφόρων μορφών αρωγής ανάλογα με την 
κάθε περίπτωση.

Κατά συνέπεια αναγκαίες ικανές και συνθήκες για τον 
χαρακτηρισμό ατόμου σαν θύμα είναι: η προξένηση τραυμα
τισμού ή βλάβης από άλλο άτομο (α), η αυτοσυνειδητοποίηση 
του (της) σαν θύμα, ο συμμερισμός της εμπειρίας του και η 
αναζήτηση βοήθειας και συμπαράστασης καθώς και η ανα
γνώριση, συναίνεση και έμπρακτη αποζημίωση του ατόμου 
από Δημόσιους Κοινωνικούς φορείς ή Ιδιωτικά Ιδρύματα και 
ομάδες.

Α' ΣΤΑΔΙΟ: Αίτια τραυματισμού.

Βασική προϋπόθεση για να θεωρηθεί ένα άτομο θύμα εί
ναι η ύπαρξη τραύματος που προκαλείται, όπως έχει καθιε
ρωθεί να πιστεύεται από κάποια εγκληματική πράξη.

Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι δεν είναι αρκετό να περιορί
ζονται οι αιτίες τραυματισμού μόνο στην ' _,..ηση κάποιας 
εγκληματικής ενέργειας που διαπράττεται από ένα άτομο 
εναντίον κάποιου άλλου.

Η οργανωμένη θυματοποίηση, η κατάχρηση εξουσίας, η 
ομαδική θυματοποίηση, οι καταχρηστικές ή παράνομες κυ
βερνητικές πράξεις θα μπορούσε επίσης να θεωρηθεί ότι 
αποτελούν αιτίες θυματοποίησης. Σε αυτές θα πρέπει να 
περιληφθούν επίσης οι εγκληματικές πράξεις που προέρχον
ται από αμέλεια.

Αμφιλεγόμενο είναι εάν τα θύματα φυσικών καταστρο
φών, πολέμου, περιβαλλοντολογικής μόλυνσης συγκαταλ έ- 
γονται σαν τέτοια θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι η 
αιτία και ο τρόπος προσβολής τραυματισμού ενός ατόμου 
δεν ενδιαφέρει και ότι πρέπει να υπολογίζεται μόνον το γε
γονός ότι ένα άτομο βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης, ότι 
πρέπει να βοηθηθεί να αναλάθει και να αναρρώσει και να 
ανακτήσει την κυριαρχία του στη ζωή του και στο περιβάλλον 
του.

Από την άλλη πλευρά ο τραυματισμός κάποιου ατόμου δεν 
συνεπάγεται αυτόματα και την θυματοποίησή του πολλοί 
τραυματίζονται ή υποφέρουν, κατά καιρούς εξαιτίας άλλων 
χωρίς να είναι θύματα· αντίθετα, υπόβαθρα εθιμικά, πολιτι
στικά, πολιτικά, παραδοσιακά ή θρησκευτικά παρέχουν τη 
συλλογιστική βάση στήριξης για την αυτοενοχοποίηση των 
ατόμων και την ανάληψη της υπευθυνότητας και της υπαιτιό
τητας για αυτοκαταδίκη τους.

Η βία που ασκείται μέσα στην οικογένεια, οι σεξουαλικές 
επιθέσεις, οι σεξουαλικές παρενοχλήσεις, η σεξουαλική κα
κοποίηση προσφέρουν τη θεματολογία για κλασσικές περι
πτώσεις αυτοενοχοποίησης.

Τέλος για την προσέγγιση του θέματος και την ανάλυσή 
του σαν σημαντικοί πρέπει να θεωρηθούν οι παράγοντες που 
ανάγονται στην ευαισθησία, την ευπάθεια, και τον τρόπο 
ζωής του ατόμου.

Β' ΣΤΑΔΙΟ. Ο αυτοχαρακτηρισμός σαν θύμα.

Η αυτοτοποθέτηση ενός ατόμου, που υποφέρει από κά
ποιο τραυματισμό, στην κατάσταση του θύματος είναι σημαν
τική και δεν έχει μελετηθεί όσο θα έπρεπε, ίσως εξαιτίας της 
πρόσφατης έμφασης που έχει δοθεί στην κοινωνιολογική

έρευνα του θέματος (π.χ. εθνικές έρευνες).
Ουσιαστικά εμπόδια για την αναγνώριση της θυματοποίη- 

σης, ακόμη και από το ίδιο το θύμα, αποτελούν η σιωπηρή 
συγκατάθεση και η ανεκτικότητα της κοινής γνώμης, η 
ύπαρξη συστημάτων αξιών, κοινωνικών ιδεών, ηθικών αντι
λήψεων και νομοθετικού πλαισίου που συγκαλύπτουν και 
αποδέχονται τη θυματοποίηση. Πολλές φορές η σιωπηρή 
αυτή υποστήριξη και δικαίωση έχουν την μορφή επίσημου 
κώδικα τιμής και συμπεριφοράς, όπως στην περίπτωση της 
OMERTA, όρκου που δίδεται από τον κόσμο του οργανωμέ
νου εγκλήματος να μην προδώσει.

Ο Κοινωνικός μεταρρυθμιστής DANILODOLCI ο οποίος τα 
τελευταία χρόνια ασχολήθηκε με τους εκμεταλλευόμενους 
και κατατρεγμένους της Σικελίας συγκέντρωσε τη διεθνή 
προσοχή ακριβώς επειδή κατάφερε να συγκεντρώσει μαρτυ
ρίες και να σπάσει το φράγμα της σιωπής με ανοικτές καταγ
γελίες για τη σατανική αυτοκρατορία του οργανωμένου εγ
κλήματος.

Το γεγονός ότι ανώτεροι κληρικοί και ενοριακοί ιερείς της 
Σικελίας, παραδέχτηκαν πρόσφατα την ύπαρξη και τις δρα
στηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος προκάλεσε αί
σθηση, όχι τόσο επειδή αποκαλύφθηκε κάτι νέο, αλλά γιατί 
έσπασε ο γενικά παραδεκτός κώδικας σιωπής.

Αυτή η σιωπηρή αποδοχή της θυματοποίησης μπορεί να 
εξηγηθεί σαν επακόλουθο μιας «μη συνειδητής, ιδεολογίας», 
ενός συστήματος παγιωμένων πεποιθήσεων και αντιλήψεων, 
έμμεσα παραδεκτών, που δεν έχουν συνειδητοποιηθεί εξαι
τίας των στερεοτύπων που κυριαρχούν και της απουσίας πι
θανών εναλλακτικών λύσεων.

Για να αποφευχθεί ο άπλετος φωτισμός της ενοχλητικής 
«γνωστικής ασυμφωνίας» και η συνειδητή κατανόηση των 
αδικιών και στρεψοδικιών, οι τελευταίες παραγράφονται και 
αναπαράγονται συνεχώς με την άτυπη νομιμοποίηση και εν
σωμάτωση της θυματοποίησης μέσα στις παραδεκτές αξίες, 
τους ηθικούς κανόνες και τον τρόπο ζωής μιας συγκεκριμέ
νης κοινωνίας.

Τα ίδια τα θύματα καθοδηγούνται στο να δεχτούν και να 
ενστερνισθούν αυτές τις απόψεις σαν συνηθισμένα καθημε
ρινά γεγονότα και συμβάντα (αυτά έχει η ζωή).

Μερικές φορές τα θύματα, καταντούν ακόμα και να υπο
στηρίζουν τις ιδέες που οδηγούν στη θυματοποίησή τους και 
να αντιδρούν στην αλλαγή εξαιτίας της πολυπλοκότητας των 
κοινωνικών καΓ ψυχολογικών συνθηκών.

Οι λίγοι που συνειδητοποιούν την ανώμαλη κατάσταση 
γελοιοποιούνται, χλευάζονται, αγνοούνται, τους επιθάλεται 
η σιωπή, διώκονται, καταστρέφονται, τους αποκαλούν τρε
λούς ή οδηγούνται στον ψυχικό κλονισμό.

Συχνά μέσα από τις διαδικασίες δραστικών κοινωνικών 
αλλαγών, όπως για παράδειγμα η βιομηχανοποίηση, η αστι
κοποίηση, η αύξηση των ευκαιριών για εκπαίδευση και επαγ
γελματική κατάρτιση, η διεύρυνση των εναλλακτικών τρόπων 
διαβίωσης, δημιουργούνται δυνάμεις που διαταράσσουν το 
STATUS QUO και τα ζητήματα αυτά έρχονται στην επιφάνεια 
και δημοσιοποιούνται.

Οι θετικές αυτές ζυμώσεις δίνουν την δυνατότητα στο 
θύμα να δει καθαρά την εικόνα της θυματοποίησής του, αυ
ξάνει τη συνειδητοποίησή του, ενθαρρύνει την αναζήτηση 
για αλλαγή και κυρίως το βοηθούν να αντιληφθεί τον εαυτό 
του σαν θύμα ενός άδικου συστήματος.

Η συνειδητοποίηση του ότι: «αυτό δεν θάπρεπε νάχει 
συμβεί σε μένα δεν το άξιζα ούτε το προκάλεσα» γεννάει τις 
βασικές ψυχολογικές δυναμικές σε αυτή την περίπλοκη πο
ρεία.
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Η δυσκολία για να κατορθωθεί αυτό προέρχεται από το 
γεγονός ότι ένα βαθειά ριζωμένο σύστημα κοινωνικών πεποι
θήσεων και αξιών πρέπει να επανακριθεί, να ερευνηθεί και να 
αλλάξει, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να απορριφθούν οι 
παλιές μορφές εξουσίας, χωρίς να διαφαίνεται ή να υπάρχει 
εγγύηση για ένα τελικό επιτυχημένο αποτέλεσμα.

Ακόμη ενυπάρχει η αμφιβολία και ο φόβος ότι μια ενδεχό
μενη αποτυχία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε καταστροφική 
οπισθοχώρηση.

Ένας από τους σημαντικότερους λόγους που τα άτομα 
δυσκολεύονται να παραδεχτούν τους εαυτούς τους σαν θύ
ματα είναι η καινούργια, απειλητική και συντριπτική φύση 
αυτής της εμπειρίας- κάτω από φυσιολογικές συνθήκες οι 
δραστηριότητές μας περιβάλλονται από ένα κύκλο ασφά
λειας και κοινωνικής αρμονίας, έτσι η θυματοποίηση μας είναι 
ένα ενδεχόμενο εξωπραγματικό.

Ακόμη και όταν αντιμετωπίζεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο 
είναι του είδους: ·<θα μπορούσα να είμουν εγώ» ή ο «καθένας 
θα μπορούσε να είναι» και πιο συχνά: «ξέρω ότι συμβαίνει 
αυτό, αλλά δεν πρόκειται να συμθεί σε μένα».

Έτσι λοιπόν η θυματοποίηση είναι κατά κανόνα μια κατά
σταση απίθανη που δεν την υπολογίζουμε κάτω από τις συν
ηθισμένες, καθημερινές συνθήκες, μέχρι που να συμβεί και 
σε μας.

Το να γίνεις θύμα είναι η απαρχή μιας καινούργιας σχημα- 
τοποίησης της έννοιας και αναδύεται μέσα από την εμπειρία 
κατά τη διάρκεια μιας σταδιακής εξέλιξης.

Στην αρχή αυτής της πορείας, παρουσιάζεται σαν κάτι 
αλλόκοτο, αταίριαστο, άγνωστο, ίσως προβληματικό και 
περίπλοκο. Ακόμα κι όταν η θυματοποίηση αποτελεί ζωντανή 
πραγματικότητα το θύμα δυσκολεύεται να το πιστέψει και το 
αντιμετωπίζει σαν κάτι το κατά το ήμισυ πραγματικό. Δεν το 
έχει κατανοήσει και συνειδητοποιήσει ολοκληρωτικά.

Αυτό συμβαίνει γιατί η προηγούμενη πραγματικότητα της 
ζωής του ατόμου είχε χτιστεί πάνω σε θεμέλια ασφάλειας και 
κοινωνικής αρμονίας. Τώρα όλα κλονίζονται το θύμα μεταφέ- 
ρεται σε έναν άλλο περίεργο, ξένο, σχεδόν απίστευτο χώρο 
έξω από τους καθιερωμένους κανόνες της εμπειρίας του.

Η θυματοποίηση (ή τουλάχιστον η πρώτη φορά που κά- 
ποιος/α θυματοποιείται) εκπλήσσει, παραξενεύει και έρχεται

απρόσμενα γιαυτό και τον/την ξεριζώνει απότομα από τον 
γνωστό κόσμο του/της. Έτσι, ακόμα κι όταν φαίνεται ξεκά
θαρα στο άτομο ότι η κατάσταση που θα προτιμούσε να βρί
σκεται έχει καταστραφεί από κάποιον άλλο, η νέα του πρα
γματικότητα είναι ένα είδος κενού που μόνο σταδιακά αρχίζει 
να συνειδητοποιεί. Το θύμα έχει ξεριζωθεί από τον τρόπο 
ζωής του/της και έχει βρεθεί σε έναν άλλο που είναι αντίθε
τος με αυτόν που θεωρεί δικό του/της.

Υπάρχουν 3 βασικά στοιχεία που συντελούν στο να γίνει η 
θυματοποίηση ιδιαίτερα απειλητική και δύσκολη να συνειδη
τοποιηθεί.

1. Η ικανότητα του ανθρώπου να ελέγχει τη ζωή του χάνε
ται και μένει απελπιστικά ευάλωτος, απομονωμένος και ανί
κανος να κάνει οτιδήποτε.

2. Η κοινωνική υποστήριξη που μπορεί να βοηθήσει δεν 
μπορεί να φτάσει στο θύμα.

3. Ένας άρπαγας έχει εισβάλλει στη ζωή του θύματος και 
έχει καταστρέψει ως κάποιο βαθμό την κανονική ροή.

Η θυματοποίηση χτυπά τη σφαίρα της ατομικότητας. Δεν 
είναι κάτι ασήμαντο αυτό, είναι ο προσωπικός κόσμος κά
ποιου ο πιο δικός του ατομικός κόσμος, «EIGENWELT», το 
κέντρο του οποίου είναι ο ίδιος ο εαυτός του και έχει στενούς 
προσωπικούς δεσμούς με τους άλλους. Έτσι η σοβαρότητα 
και η αμεσότητα της θυματοποίησης μπορεί να μετρηθεί με 
ερωτήσεις όπως: πόσο κοντά στην οικογενειακή σφαίρα έγινε 
η εγκληματική επίθεση, πόσο σημαντικά επηρεάστηκε η ζωή 
κάποιου.

Υπάρχουν φυσικά διαφορές στο βαθμό της σημασίας που 
αντικατοπτρίζουν τις ατομικές αξίες και την ιδιοσυγκρασία 
κάθε ατόμου.

Για μερικούς θα μπορούσε το αυτοκίνητό τους να ήταν 
σημαντικότερο από τον σύντροφό τους ή τα παιδιά τους!

Το να βλέπει κάποιος τον εαυτό του σαν θύμα και να 
παραδέχεται τη θυματοποίησή του είναι σημαντικό και για 
έναν ακόμα λόγο: αρχίζει έτσι η πορεία της εξόδου από αυτή 
την κατάσταση. Με την κατανόηση της θυματοποίησης ξε
περνά την πρώτη ταραχή και έκπληξη και αρχίζει η προσπά
θεια για ξεπέρασμα.

Γ' ΣΤΑΔΙΟ: Διεκδίκηση του STATUS του θύματος και
του ρόλου του.

Αφού το άτομο έχει αναγνωρίσει και έχει καθορίσει την 
εμπειρία της θυματοποίησης πρέπει να αποφασίσει τι πρέπει 
να κάνει.

Κάποιες επίσημες και ανεπίσημες οδοί ανοίγονται για το 
θύμα. Αυτό συνήθως αξιολογεί την εμπειρία του και τα συμ- 
περάσματά του σε συζήτηση με κάποιον που εμπιστεύεται: 
ένα μέλος της οικογένειας, ένα φιλικό πρόσωπο, τον/την 
σύζυγο, έναν γείτονα, το γιατρό, τον παπά.

Αυτή η αξιολόγηση επηρεάζει σοβαρά και καθορίζει το αν 
θα ειδοποιηθεί κάποιος δημόσιος ή κοινωνικός φορέας, π.χ. η 
αστυνομία, η εταιρεία προστασίας καταναλωτών κ.λπ.

Πολλοί παράγοντες επηρεάζουν την απόφαση του θύμα
τος να κοινοποιήσει τη θυματοποίησή του: το πόσο πιθανό 
πιστεύει η αστυνομία να βρει τον ένοχο, το μέγεθος της 
ζημιάς ή του τραυματισμού που έχει υποστεί, η σχέση με τον 
θύτη και το πόσο θα επιδράσει η κοινοποίηση της θυματο
ποίησης πάνω σ' αυτή τη σχέση, τα εμπόδια, τα έξοδα και ο 
χρόνος που θα καταναλωθεί γιαυτό, οι περιπλοκές των γρα
φειοκρατικών ενεργειών, ο φόβος της γελοιοποίησης ή της 
δημοσιότητας στα πρώτα στάδια της κοινοποίησης, ο τόπος 
κατοικίας (οι κάτοικοι της περιφέρειας δυσκολεύονται



περισσότερο από τους κατοίκους των αστικών περιοχών να 
κοινοποιήσουν αυτό που έπαθαν).

Κοινωνικοί, πολιτισμικοί και ψυχολογικοί παράγοντες 
μπορούν να εμποδίσουν ένα θύμα από το να πάρει τη θέση και 
το ρόλο του θύματος. Αυτό όμως μπορεί να οδηγήσει σε 
συνεχή θυματοποίηση, όπου ο θύτης εκμεταλλεύεται την 
έλλειψη καταφυγίου για το θύμα. Ένας βασικότατος παρά
γοντας που κάνει το θύμα να σιωπά είναι η αξία που έχει δοθεί 
σε μερικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ στο να μπορεί 
κάποιος να νικά και να πετυχαίνει. Στα μάτια πολλών ένα θύμα 
είναι ένας χαμένος, έστω και αν είναι αθώος. Αυτός ο χαρα
κτηρισμός κάνει πολύ βαρύ το τίμημα που πρέπει να πληρώ
σει κάποιος που αναγνωρίζει τη θυματοποίησή του.

Αυτή είναι η αιτία, π.χ. που οι άνδρες δυσκολεύονται 
περισσότερο να παραδεχτούν και να κάνουν γνωστή τη θυμα
τοποίησή τους.

Σε κοινωνίες όπου ο περιορισμός των σεξουαλικών δρα
στηριοτήτων είναι μόνο γυναικεία ευθύνη, όπου η πορνεία 
είναι ένα σοβαρό έγκλημα και ο βιασμός δεν είναι δικαιολο
γία, είναι αυτονόητη η απροθυμία του θύματος να γνωστο
ποιήσει το γεγονός της θυματοποίησής του· αυτό μπορεί να 
σημαίνει θανατική καταδίκη για την ίδια ή τουλάχιστο σοβαρό 
πλήγμα για την κοινωνική της θέση και για την οικογένειά της. 
Με άλλα λόγια όπου επικρατεί η άποψη γιυ .ην ευθύνη του 
θύματος και ακόμα χειρότερα όταν αυτό το πιστεύουν και τα 
ίδια τα θύματα, το ψυχολογικό και κοινωνικό αντίτιμο που θα 
πληρώσει το θύμα αν κοινοποιήσει την κατάστασή του θα 
είναι πολύ υψηλό. Επίσης, η αντίληψη, ή βεβαιότητα του θύ
ματος ότι δεν θα γίνει πιστευτός/ ή μπορεί να αποκλείσει 
κάθε πιθανότητα κοινοποίησης, και αναζήτησης καταφυγίου 
για απροσδιόριστο χρόνο και πιθανότατα να οδηγήσει σε κα- 
τεξακολούθηση θυματοποίηση. Παραδείγματα τέτοιων 
καταστάσεων είναι η αιμομιξία, η σεξουαλική κακοποίηση, η 
οικογενειακή βία, και η κακοποίηση ηλικιωμένων.

Η απροθυμία του θύματος να διεκδικήσει το STATUS του 
θύματος και να υιοθετήσει τον ανάλογο ρόλο δεν περιορίζε
ται στα άτομα. Εταιρείες, επιχειρήσεις, ακόμα και κυβερνή
σεις είναι δυνατόν να μη κοινοποιήσουν την θυματοποίησή 
τους για να διατηρήσουν την υπόληψή τους ή για άλλους 
σκόπιμους λόγους, π.χ. μια εταιρεία μπορεί να μην γνωστο
ποιεί ένα ρήγμα στο σύστημα ασφάλειας των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών της προσπαθώντας να αποφύγει την δυσμενή 
δημοσιότητα που θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την λει
τουργία της.

Η συγκατάθεση των μικρών και των μεγαλύτερων επιχει
ρήσεων στις υπερβολικές απαιτήσεις του οργανωμένου εγ
κλήματος ή των διεφθαρμένων αστυνομικών και κυβερνητι
κών λειτουργών, καθρεφτίζει πολλές από τις ίδιες δυναμικές 
που επηρεάζουν την δυνατότητα των θυμάτων να υιοθετή
σουν το ρόλο του θύματος και να αναζητήσουν καταφύγιο.

Δ ΣΤΑΔΙΟ. Κοινωνική αναγνώριση και πιθανή υπο
στήριξη.

Αν η κοινωνία δεν αλλάξει ή συνεχίζει να είναι αρνητική ή 
αν το θύμα δεν προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις κακοτυχίες 
του/της, ή αν οι άλλοι μένουν απαθείς και μη διαθέσιμοι, η 
θυματοποίηση υφίσταται και επιδεινώνεται.

Για να ξεπεραστεί η θυματοποίηση χρειάζεται να αντι- 
στραφεί η έννοια της και δεν είναι ποτέ απόλυτα σίγουρο ότι 
αυτό μπορεί να πετύχει.

Η κοινωνία και τα άλλα άτομα παίζουν ένα σημαντικό ρόλο 
στην ικανότητα του θύματος να ξεπεράσει το γεγονός και να 
πλάσει έναν καινούργιο κόσμο.

Η ενεργητική βοήθεια από τους άλλους ξαναδίνει την 
κατεστραμένη κοινωνικότητά του στο θύμα και το βοηθάει να 
πραγματοποιήσει τη δύσκολη μετάβαση σε έναν νέο κόσμο 
«μετά τη θυματοποίηση».

Είναι ζωτικής σημασίας για την ανάρρωση του θύματος 
σαν άτομο και σαν μέλος της κοινωνίας, το τραύμα της θυμα- 
τοποίησης να ξεπεραστεί και η κρίση που άρχισε με αυτό να 
επιλυθεί επιτυχημένα. Το έργο κάθε θύματος και η άμεση 
ανάγκη του είναι να ανασυστήσει τον κόσμο του όπως τον 
προτιμούσε και όπως τον εγνώριζε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει 
να εγκαταλείψει την ακινησία και να ανακαλύψει ερεθίσματα, 
να νικήσει την απομόνωση, να δημιουργήσει επαφές και σχέ
σεις, να αναλάθει από την κατάσταση κινδύνου και να νοιώσει 
ασφαλής. Αυτή η πορεία περιλαμβάνει και έχει απαραίτητα 3 
πλευρές: ενεργές προσπάθειες, το παγκόσμιο δικαίωμα για 
ασφάλεια και την ενεργητική βοήθεια από τους άλλους. Στη 
διάρκεια αυτής της πορείας η θυματοποίηση θα μοιάζει σαν 
κάτι που μπορεί να ξεπεραστεί, να σταματήσει και πιθανότατα 
να ξεπεραστεί. Η κατανόηση από την κοινωνία και η αναγνώ
ριση της θυματοποίησης είναι ζωτικοί, παράγοντες για την 
πορεία προς την αποκατάσταση.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ένα μεγάλο μέρος της θυματο- 
λογικής έρευνας έχει γίνει γύρω από τους παράγοντες που 
επηρεάζουν τη μετάβαση από το 3ο στάδιο στο 4ο, όπου η 
διεκδίκηση του STATUS του θύματος αναγνωρίζεται από 
τους κοινωνικούς φορείς και λαμβάνονται μέτρα ώστε να 
δοθεί συμπαράσταση, να γίνει επανόρθωση της ζημιάς, και να 
αποδοθεί δικαιοσύνη και αποζημίωση.

Η έρευνα και το συγγραφικό υλικό σχετικά με το θύμα και 
το σύστημα δικαιοσύνης, τα προγράμματα βοήθειας για το 
θύμα -  μάρτυρα, την αποζημίωση και την επανόρθωση, τη 
θεραπεία του θύματος, το νομικό και ποινικό σύστημα ανα
μόρφωσης, κ.λπ. προεξάρχουν στο χώρο της θυματολογίας.

Η αντίδραση της κοινωνίας και η συμμετοχή της επηρεά
ζονται πολύ από το στάδιο που έχει προηγηθεί.

Ο αυξανόμενος αριθμός των θυμάτων που εμφανίζονται 
μεγαλώνει και εντείνει τη συνειδητοποίηση του κοινού επάνω 
στο πρόβλημα και βοηθάει στο να το εντάξει στην ομάδα των 
θεμάτων για το οποίο κάτι πρέπει να γίνει.

Επίσης, δίνει πληροφορίες από πρώτο χέρι για τα θύματα, 
τον αριθμό τους, τις δυναμικές της θυματοποίησης, τις ανάγ
κες των θυμάτων και τους τρόπους προσέγγισής τους.

Από τη στιγμή που τα θύματα θα «εμφανιστούν» και θα 
ενταθεί το ενδιαφέρον του κοινού και των επαγγελματιών, το 
επόμενο λογικό βήμα θα είναι η δημιουργία μιας κοινωνικής 
πολιτικής.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το πλαίσιο που δόθηκε εδώ αντιπροσωπεύει μια περι
εκτική και δυναμική προσέγγιση για την κατανόηση της θυ
ματοποίησης. Είναι ευθύνη μας να επανεξετάσουμε και να 
αξιολογήσουμε τις προηγούμενες εργασίες σ' αυτό τον το
μέα ώστε να δημιουργηθεί μια βασική ομάδα συμπερασμάτων 
και συστάσεων που θα δόσει την ώθηση, θα οδηγήσει και θα 
ενθαρρύνει τη μελλοντική έρευνα και την κοινωνική παρεμ
βολή στον τομέα αυτό.

Δουλεύοντας πάνω σε αυτό το θέμα θα μπορέσουμε να 
αποκτήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη κατανόηση των ειδών 
και των δυναμικών της θυματοποίησης και να προχωρήσουμε 
στη δημιουργία μιας κοινωνίας χωρίς τραύματα,· βία και κατα
πίεση, καθώς, συγχρόνως, θα γίνεται σεβαστή η ατομικότητα 
και η μοναδικότητα κάθε περίπτωσης θυματοποίησης.
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Τα καλοκαίρι είναι από μόνο του μια 
νέα εμπειρία για τον ανθρώπινο οργα
νισμό: υψηλές θερμοκρασίες, νέος ρυ
θμός, άμεση επαφή με τη φύση, συ
χνές μετακινήσεις, λιγότερες αναστο
λές... Και αν όλα αυτά σημαίνουν αφύ
πνιση από το λήθαργο του χειμώνα και 
περισσότερη ανεμελιά, όχι ετπάνια ση
μαίνουν και ατυχήματα και ξαφνικούς 
θανάτους, από πνιγμούς, ως θερμικό 
στρες.

Ο καθηγητής Ιατροδικαστικής και 
Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθη
νών κ. Α. Κουτσελίνης επισημαίνει τις 
«παγίδες» του καλοκαιριού και συμ
βουλεύει πώς να τις αποφύγουμε.

— Ποιες είναι οι πιο συχνές αιτίες 
πνιγμών στην Ελλάδα, κύριε καθηγη- 
τά;

«Συνήθως το άτομο δε γνωρίζει 
καλά κολύμπι ή υπερεκτιμάει τις ικανό- 
τητές του. Μερικές φορές όμως ο 
πνιγμός μπορεί να οφείλεται σε κάποιο 
ξαφνικό πρόβλημα υγείας, όπως ένα 
οξύ καρδιακό επεισόδιο, μια επιληπτι
κή κρίση, ένας σπασμός των μυών 
(κράμπα), ένας λαρυγγόσπασμος από 

, απότομο φόβο ή πόνο κ.λπ. Επίσης, 
συχνά συμβαίνει κάποια κάκωση στο 
κεφάλι από απότομη πτώση στο νερό, 
την οποία ακολουθεί απώλεια της συ
νείδησης, έστω και εττιγμιαία. Όλα τα 
παραπάνω γεγονότα προκαλούν ανεξέ- 
λεκτη αναπνοή, με αποτέλεσμα να εισ

έρχεται νερό στους πνεύμονες και να 
επέρχεται ο πνιγμός».

— Ακούμε συχνά ότι δεν πρέπει να 
κολυμπάμε με γεμάτο στομάχι. Πώς 
αντιδρά ο οργανισμός σε αυτή την πε
ρίπτωση και τι πρόβλημα προκαλείται;

«Ο μηχανισμός είναι απλός. Η πίεση 
στα κοιλιακά τοιχώματα αυξάνει μέσα 
στο νερό και οι πιθανότητες για να γί
νει αναγωγή και αναρρόφηση του γα
στρικού περιεχομένου αυξάνονται. Η ί
δια η εισρόφηση δεν μπορεί να προ- 
καλέσει ασφυξία, αλλά μπορεί να έχει 
ως αποτέλεσμα —λόγω της ισχυρής ό
ξινης αντίδρασης του περιεχομένου 
των τροφών— ένα λαρυγγοεπιασμό, 
που με τη σειρά του οδηγεί σε πνιγμό. 
Λόγω επίσης της αγγειοδιαστολής των 
σπλαχνικών αγγείων κατά τη διάρκεια 
της πέψης, που επιφέρει αναιμία εττον 
εγκέφαλο, μπορεί να συμβεί στον κο
λυμβητή ζάλη, η οποία να οδηγήσει σε 
πνιγμό».

— Ποιοι πρέπει να προσέχουν ιδιαί
τερα στο κολύμπι;

«Άτομα που έχουν προβλήματα 
υγείας και ιδιαίτερα προβλήματα από 
το καρδιοκυκλοφοριακό ή αναπνευστι
κό σύεττημα. Ακόμα, άτομα που παίρ
νουν ψυχοφάρμακα, υπερήλικα, εξα- 
σθενημένα κ.λπ.».

— Ποιες πρακτικές συμβουλές έχετε 
να δώσετε στους κολυμβητές;

«Να αποφεύγουν να κολυμπούν με 
γεμάτο στομάχι, μετά την κατανάλωση 
οινοπνευματωδών ποτών, μετά από 
μακροχρόνια παραμονή στον ήλιο ή 
μετά από αθλοπαιδιές. Επίσης σε κα
μία περίπτωση να μην υπερεκτιμούν 
τις κολυμβητικές ικανότητές τους, γιατί 
εκτός από την κόπωση, είναι δυνατόν 
ένα απρόοπτο γεγονός (π.χ. κράμπα) 
να μειώσει σημαντικά τις δυνατότητές 
τους».

— Ποιους κινδύνους «κρύβουν» τα 
θαλάσσια σπορ;

«Τον κίνδυνο ατυχημάτων κυρίως 
από πτώση, όπως μπορεί να συμβεί 
στο θαλάσσιο σκι, στις καταδύσεις 
κ.λπ. Ατυχήματα συμβαίνουν και κατά 
το υποβρύχιο ψάρεμα από κακή λει
τουργία της αναπνευστικής συσκευής, 
από ταχεία ανάδυση κ.ά. Τα ατυχήματα 
αυτά μπορούν να προκαλέσουν, ανά
λογα με την περίπτωση, από απλό κά
ταγμα ως και θανατηφόρα βλάβη».

— Εκτός από τους πνιγμούς, ποια 
άλλα ατυχήματα ακολουθούν κατά σει
ρά συχνότητας τους καλοκαιρινούς μή
νες;

«Είναι εντυπωσιακή η αύξηση των 
τροχαίων ατυχημάτων το καλοκαίρι. 
Αυτό συμβαίνει γιατί περισσότερα αυ
τοκίνητα κυκλοφορούν περισσότερες 
ώρες και γιατί οι πολλοί νέοι ή οι ηλι
κιωμένοι πιάνουν αυτή την εποχή πιο
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εύκολα το τιμόνι. Η ευκολότερη χρήση 
αλκοόλ κατά τα καλοκαιρινά βράδια 
συμβάλλει και αυτή στην αύξηση του 
αριθμού και της σοβαρότητας των 
τροχαίων ατυχημάτων.

Έχει επίσης παρατηρηθεί διεθνώς 
ότι η κλίμακα της εγκληματικότητας 
ανεβαίνει σημαντικά τη θερινή περίο
δο. Κλοπές, βιασμοί και βιαιοπραγίες 
είναι περισσότερο συχνά κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού. Το φαινόμε
νο αυτό αποδίδεται από τους κοινω
νιολόγους και εγκληματολόγους στη 
γνωστή χαλάρωση των ατόμων κατά 
τη διάρκεια των διακοπών και στη 
μείωση ή αποδυνάμωση των φυσιολο
γικών αναστολών, που αποτελούν για 
πολλούς βασική προϋπόθεση ξεκούρα
σης. Η Ελλάδα ακολουθεί αυτόν τον 
διεθνή «κανόνα».

Αλλά και οι δηλητηριάσεις είναι πε
ρισσότερες το καλοκαίρι απ' ότι τον 
υπόλοιπο χρόνο. Αυτές δεν προκα- 
λούνται μόνον από μικρόβια, αλλά και 
από κατανάλωση τροφών που έχουν 
ρυπανθεί με παρασιτοκτόνο διαφόρων 
ειδών (τα οποία χρησιμοποιούνται κα
τά κόρον το καλοκαίρι).

Αρκετά περιστατικά υπάρχουν και 
από τα τσιμπήματα των κουνουπιών, 
ψαριών και φιδιών που συνήθως δεν 
είναι επικίνδυνα στην Ελλάδα, αλλά 
προκαλούν ενοχλητικά συμπτώματα 
και ταλαιπωρία.

Τέλος, παρατηρούμε το καλοκαίρι 
αυξημένα περιστατικά χρήσης ναρκω
τικών στα νέα άτομα. Οι νέες γνωρι
μίες των διακοπών, η επαφή με ξένους 
τουρίστες και ο περισσότερος ελεύθε
ρος χρόνος δημιουργούν μια αυξημένη 
ευκαιριακή διάθεση για δοκιμή εκού
σια ή και ακούσια».

— Ποιους μήνες του καλοκαιριού 
παρατηρούνται περισσότεροι αιφνίδιοι 
θάνατοι;

«Κατά τις θερμότερες ημέρες υπάρ
χει αύξηση των αιφνίδιων θανάτων. Η 
υψηλή θερμοκρασία, σε συνδυασμό 
με τη μεγαλύτερη ελευθερία στη δια
τροφή και συχνά την κούραση των 
διακοπών, προδιαθέτουν δυσάρεστα 
το κυκλοφοριακό σύστημα, ιδίως των 
ατόμων που έχουν ήδη κάποια προ
βλήματα. Δηλαδή, τα άτομα μεγάλης 
ηλικίας, όσοι καπνίζουν, οι διαβητικοί, 
οι παχύσαρκοι κ.λπ. —όσοι δηλαδή έ
χουν προδιάθεση για στεφανιαία νό
σο— διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο το 
καλοκαίρι και πρέπει να προσέχουν.

Λόγω της επιβάρυνσης του καρδια
κού έργου από την έκθεση σε υψηλές 
θερμοκρασίες, αλλά και λόγω των 
διουρητικών φαρμάκων που παίρνουν 
και του περιορισμού του αλατιού που 
ακολουθούν, οι καρδιοπαθείς παρου
σιάζουν τη μεγαλύτερη επιρρέπεια για 
την εκδήλωση θερμοπληκτικού σοκ.

Ευάλωτοι στην υψηλή θερμοκρασία 
είναι και οι άρρωστοι με χρόνια ανα
πνευστικά νοσήματα, όπως το άσθμα, 
η βρογχεκτασία και το πνευμονικό εμ
φύσημα, γιατί το θερμικό στρες επιβα
ρύνει ιδιαίτερα την ήδη ανεπαρκή ανα
πνευστική λειτουργία τους».

— Αναφέρατε την τρίτη ηλικία. 
Ποιοι επιπλέον κίνδυνοι απειλούν τους 
ηλικιωμένους το καλοκαίρι και πώς 
μπορούν να τους αντιμετωπίσουν;

«Τα υπερήλικα άτομα είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητα στις μεταβολές της θερμο
κρασίας, λόγω της μειωμένης αντίστα
σης του οργανισμού τους. Έτσι, εύκο
λα ανατρέπεται η ισορροπία της υγείας 
τους, με δυσμενείς επιπτώσεις που 
μπορούν να φθάσουν ως και το θάνα
το. Οι διαταραχές που συνοδεύουν την 
έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες 
(απώλεια ύδατος και επιβάρυνση καρ
διακού έργου) είναι καθοριστικής ση
μασίας για τα άτομα της τρίτης ηλικίας,

στα οποία συνυπάρχει συνήθως και 
κάποια πάθηση (του καρδιοκυκλοφο- 
ριακού ή του αναπνευστικού συστήμα
τος, διαβήτης κ.λπ.) και τα οποία παίρ
νουν κατά κανόνα φάρμακα.

Θα πρέπει να αναφερθούν επίσης 
ως επιβαρυντικοί παράγοντες η μείω
ση της νεφρικής λειτουργίας (η οποία 
μειώνεται κατά 50% περίπου μετά την 
ηλικία των 60 χρόνων) η άνοια, ο πε
ριορισμός της κινητικότητας κ.λπ.».

— Τι πρέπει λοιπόν πρακτικά να 
αποφεύγουμε και τι να αποζητούμε 
(στη διατροφή, στο ντύσιμο, στο οδή- 
γημα, στην εξοχή κ.λπ.), για να πελά
σουμε ένα ευχάριστο καλοκαίρι;

«Να αποφεύγεται η κυκλοφορία έξω 
από το σπίτι κατά τις θερμές ώρες της 
ημέρας, η παραμονή στην παραλία και 
κάτω από τον ήλιο για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, η μυϊκή εργασία στην ύπαι
θρο, η οδήγηση τις ώρες της μεγάλης 
ζέστης κ.λπ.

Παράλληλα, συνιστάται η λήψη μι
κρής ποσότητας τροφής και μάλιστα 
με λίγες θερμίδες, το ελαφρό ντύσιμο 
και η αποφυγή λήψης πολλών φαρμά
κων (διουρητικών, ψυχοφαρμάκων 
κ.λπ.) κατόπιν βεβαίως συμβουλής του 
γιατρού.

Ιδιαίτερη προσοχή στους υπερηλί
κους, οι οποίοι δεν πρέπει να εγκατα- 
λείπονται μόνοι τους το καλοκαίρι. Αξί
ζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα δεν 
έχουμε συνηθίσει (άρρωστοι και μη) 
να αντιμετωπίζουμε προβλήματα υψη
λής θερμοκρασίας, υποτιμώντας σα
φώς τη σημασία τους. Έτσι, προετοι
μαζόμαστε συστηματικά για να αντιμε
τωπίσουμε έναν ψυχρό χειμώνα, αλλά 
όχι τη ζέστη, για την οποία πιστεύουμε 
(λανθασμένα) ότι δεν μπορεί να μας 
βλάψει και πολύ περισσότερο να προ- 
καλέσει θάνατο».

5 0 4



Η γιορτή τη ς  Παναγίας

Μέσα στον παραγωγικό και καρπο
φόρο Αύγουστο, η γιορτή της Παναγίας 
μοιάζει με Πάσχα, ύστερ' από τη 
δεκαπενθήμερη νηστεία της, αλλά και 
σαν κορωνίδα των γιορτών του καλοκαι
ριού, αφού έπειτα μπαίνουμε στο 
Φθινόπωρο...

Ο ελληνικός λαός λατρεύει την 
Παναγία σαν θνητή μητέρα του Χριστού 
και σκέφτεται το θάνατό της ανθρώπι
να.

Σήμερα μάλιστα, στα μεγάλα πανη
γύρια της, τα χαρούμενα και καλοκαιρι
νά, με τα ελεύθερα φαγοπότια, ούτε 
αυτόν το θάνατο συλλογίζεται. Η Πανα
γία ζε ι πάντα, αιώνια μητρική θεότητα 
στη σκέψη του, με θαυματουργικές

παρεμβάσει οτη ζωή, με οπτασιακές 
εμφανίσεις, με ιάσεις, με ιερά ζώα που 
ευνοεί (Π.χ. τα φίδια στην Κεφαλονία) 
με αγιάσματα κ.ά.

Μεγάλο προσκύνημα στην Αιγαιακή 
Ελλάδα, η Τήνος. Συγκεντρώνει, όπως 
η αρχαία Δήλος, το μεγαλύτερο πλήθος 
πανηγυριστών. Αληθινές «εγκοιμήσεις» 
πιστών, με θεραπευτικούς στόχους, 
γίνονται στους υπαίθριους χώρους του 
Μοναστηριού της Ευαγγελίστριας. Τα 
μεγάλα επιβατηγό πλοία του Πειραιά 
απασχολούνται με το ολοβδόμαδο προ
σκύνημα, κι οι μεγάλοι δρόμοι που 
οδηγούν από το Μοναστήρι στην παρα
λία της Τήνου, γίνονται πολυεμπορικοί, 
από κάθε είδους αναμνηστικά και

λατρευτικά αντικείμενα, που ενδιαφέ
ρουν την ψυχολογική λαογραφία, όσο 
και τη μελέτη της λατρευτικής λαϊκής 
τέχνης.

Στο Αιγαίο επίσης τα πανηγύρια- 
προσκυνήματα της Λέσβου (Αγιάσος, 
Πέτρα), της Πάρου (Εκατονταπυλιανή), 
της Κύπρου (του Κύκκου), της Κρήτης 
(Ανώγεια), της Νισύρου (Σπηλιανή). 
Στο Ιόνιο παντού, με γραφικότερο των 
Παξών.

Και στον Ελληνικό Βορρά: το συγκι
νητικό ανανεωμένο προσκύνημα των 
Ποντίων, την νέα εγκατάσταση του 
«παλλαδίου» τους, την Παναγία του 
Σουμελά στο Βέρμιο, κι από κοντά τα 
πανηγύρια των Σερρών, της Χαλκιδικής 
(Εικοσιφοίνισσα), του Τριλόφου, της 
Κοζάνης(Καταφύλι), της Σιάτιστας, της 
Βλάστης, της Σαμαρίνας και στην 
Ηπειρο, του Μιχαλίτσιου...
Αλλά τα προσκυνήματα, μεγάλα και 

μικρά, είναι πολλά σε όλη την Ελλάδα. 
Δεν υπάρχει χώρος (στα νησιά, στα 
βουνά και στους κάμπους) χωρίς μια 
Παναγία του Δεκαπενταύγουστου. Και 
τους έχουν δώσει, μια γραφική οικειό
τητα στην κάθε περίπτωση, από ένα 
διαφορετικό όνομα, ώστε να μην πα
ρουσιάζεται μονότονη η ενιαία τους 
λατρεία, αλλά ο κάθε τόπος, το  κάθε 
χωριό, το κάθε Μοναστήρι, να έχει 
ξεχωριστεί και δική του και ξακουσμέ
νη, την Παναγιά του.

Αμπελακιώτισσα, Βουνιώτισσα, Δε- 
καπεντούσα, Θαλασσινή, Καλαμού, Κα
ντήλα, Καστρινή, Καταπολιανή, Μαρ- 
μαριώτισσα, Μολυβδοσκέπαστη, Περ- 
λιγγού, Πλακιδιώτισσα, Σπηλιώτισσα, 
Τουρλιανή, Τραφωνιώτισσα, Τριαντενή, 
Φανερωμένη, Χρυσοκελλαριά, Χιλια- 
δού κ.ά.

Η κοινωνική και δημογραφική σήμερα 
σημασία των πανηγυριών αυτών είναι 
αναμφισβήτητη. Ξαναφέρνουν τους 
ανθρώπους, έστω και για λίγες μέρες, 
στον τόπο τους, τους κάνουν «Ανταίους», 
χαρίζοντάς τους τη ζεστασιά της πα
τρικής γης και των παιδικών αναμνή
σεων και ξαναδίνουν στους απόμα
κρους οικισμούς τον ανθρώπινο σκοπό 
της δημιουργίας τους, με πολυάνθρω
πες πάλι τις εκκλησίες, με πολύβοες 
τις πλατείες και τα καλντερίμια, με 
ανοιχτά στα σπίτια τα παράθυρα, με 
κνίσες ψητών στο χωριό, και με χτυπή
ματα ποδιών και ήχων στα χοιροστάσια.
' Εστω και για λίγο...

Από «Τα καλοκαιρινά» του Δημ. Σ.
Δουκάτου 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ: «ΦΙΛΙΠΠΟΤΗ»



ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ I

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΤΑΛΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ 
ΣΤΗ Γ.Α.Δ.Α.

Στα πλαίσια εκπαιδευτικού ταξιδιού 
Ιταλών αξιωματικών Τελωνοφυλακής 
(GARDE DE FINANCE) στην Ελλάδα, 
πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο 
της Γ.Α.Δ.Α. ενημέρωση των Ιταλών 
αξιωματικών σε θέματά αρμοδιότητας 
της Ελληνικής Αστυνομίας, από τον τα- 
ξίαρχο κ. ΧΟΥΡΔΑΚΗ Εμμανουήλ. Κα
τά την παραμονή τους στην Ελλάδα οι 
Ιταλοί αστυνομικοί επισκέφθηκαν την 
Πάτρα, το Ηράκλειο και το Αργοστόλι, 
όπου κατέθεσαν στεφάνι στο μνημείο 
των Ιταλών που σκοτώθηκαν κατά τον 
Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Στη φωτογραφία στιγμιότυπο από 
την ενημέρωση των Ιταλών αξιωματι
κών στη Γ.Α.Δ.Α.
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ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 
ΑΠΟ ΓΑΛΛΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην

Αθήνα μαραθώνιος δρόμος στην κλα
σική διαδρομή — Μαραθώνα - Πανα
θηναϊκό Στάδιο — με τη συμμετοχή 40 
Γάλλων αστυνομικών. Από ελληνικής 
πλευράς συμμετείχε ο υπαστυνόμος Α '

ΜΑΛΙ ΑΧΟΒΑΣ Γεώργιος της Δ/νσης 
Αστυν. Προσωπικού και αθλητές της 
υπηρεσίας αθλητισμού της Σχολής 
Αστυφυλάκων. Οι Γάλλοι αστυνομικοί 
είχαν προηγουμένως διανύσει 2.600 
χλμ. από τη Γαλλία μέχρι την Αθήνα 
με αγώνα σκυταλοδρομίας, στην πόλη 
που, όπως δήλωσαν οι ίδιοι, γεννήθη
κε το αθλητικό πνεύμα.

Στις φωτογραφίες στιγμιότυπα α) 
από την τελετή λήξης του αγώνα, και 

β) Ανταλλαγή μεταλλίων από τον 
εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. υποστράτηγο 
Κ. Δασταμάνη με Γάλλο αξιωματικό 
κατά τη διάρκεια δεξίωσης που παρέ
θεσε προς τιμή τους ο Δήμος Αθη
ναίων.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στα πλαίσια της επιμόρφωσης του 
αστυνομικού προσωπικού πάνω σε 
σύγχρονα επαγγελματικά, πολιτισμικά 
και πολιτιστικά θέματα καθώς και σε

θέματα υγείας, η Δ/νση Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων με πρωτοβουλία του 
Δ/ντή της, Αστυν. Δ/ντού Αχιλλέα 
Χαλβανζάρα άρχισε ήδη την εφαρμογή 
ενός φιλόδοξου προγράμματος με σει
ρά διαλέξεων πάνω σε επίκαιρα θέμα
τα από διακεκριμένους καθηγητές και 
γιατρούς στην αίθουσα του κτιρίου της 
Δ.Α.Ε.

Στο στιγμιότυπο η γιατρός κ. Δα- 
σκαλοπούλου Δήμητρα, στέλεχος του 
Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Αθηνών
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^ΕΠΙΣΗΜ ΑΝΣΕΙΣ I

«Άγιος Σάββας» αναπτύσσει τα θέμα
τα: 1) Κάπνισμα και Καρκίνος, και 2) 
Κίνδυνοι από το AIDS σε 400 περίπου 
αστυνομικούς της Δ.Α.Ε.

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΝΑΟΥ 
Ι.ΝΑΟΥ ΠΑΜΕΓΙΣΤΩΝ 

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΕΛ.ΑΣ.

Στις «επισημάνσεις» του τεύχους 
Ιουνίου του περιοδικού μας, γράψαμε 
για την ανακαίνιση του I. Ναού Παμε- 
γίστων Ταξιαρχών των Σχολών της Ελ- 
λην. Αστυνομίας και για τον Πρόναο, 
το χτίσιμο του οποίου ήταν απαραίτη

το για τη λειτουργικότητα του Ναού.
Η διακόσμηση· του πρόναου ολο

κληρώθηκε με την πρόσφατη τοποθέ
τηση και των I. Εικόνων που αγιογρά- 
φησε ο αγιογράφος Εμμανουήλ Κια- 
γιαδάκης. Δεξιά και αριστερά στην είσ
οδο του πρόναου οι εικόνες των αρ
χαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πά
νω απ' την κύρια είσοδο του Ναού, σε 
ημικύκλιο, η εικόνα του Χριστού, τονί
ζουν με την επιβλητικότητά τους τον 
ιερό χώρο.

Μεταλλικά πλακίδια σε κάθε εικόνα 
υπενθυμίζουν σεμνά ποιοι ανέλαβαν 
την δαπάνη αγιογράφησης των εικό
νων αυτών.

Η μια απ' τις δύο πρώτες είναι προ
σφορά του διοικητή και των 66 μαθη
τών του Τμήματος Επαγγελματικής 
Μετ/σης Ανθυπαστυνόμων, εκπαιδευ

τικής περιόδου 1987-1988 ενώ η 
δεύτερη είναι προσφορά της οικογέ
νειας Αθανασίου Ζιώγα. Η εικόνα του 
Χριστού είναι προσφορά ανώνυμης οι
κογένειας που εκκλησιάζεται στον 
Ι.Ναό.

Οι τρεις αυτές εικόνες αγιογραφή- 
θηκαν με τη μέθοδο «φρέσκου» και έ 

τσι παραμένουν αναλλοίωτες απ' την 
επίδραση των καιρικών συνθηκών, 
στον εξωτερικό χώρο. Πρέπει να συμ
πληρώσουμε ότι ο Εμμανουήλ Κιαγια- 
δάκης έχει ζωγραφίσει όλες τις εικόνες 
του Ι.Ναού καθώς και την εικόνα του 
προστάτη της Ελληνικής Αστυνομίας, 
μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου.

Η Αστυνομία εγκαινιάζει μια νέα, 
πιο κοντινή, σχέση με τον πολίτη.
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Η Γιορτή της Δημοκρατίας

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Χρήστος Σαρτζετάκης με τον υπουργό Δημ. Τάξης κ. Γιάννη Κε- 
φαλογιάννη.

Ο πρωθυπουργός κ. Τζανής Τζαννετάκης με τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας κ. Ιωάννη Αν- 
τωνόπουλο.
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Ο αρχηγός της «Νέας Δημοκρατίας» κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τον κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Ο πρόεδρος του «Συνασπισμού της Αριστερός και της Προόδου» κ. Χαρίλαος Φλωράκης ανταλ
λάσσει θερμή χειραψία με τον κ. Κεφαλογιάννη.
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Πνεύμα συμφιλίωσης, αξιοκρατίας 
αλλά και πειθαρχίας έφερε από τις 
πρώτες ημέρες που ανέλαβε το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ο 
Υπουργός κ. Γιάννης Κεφαλο- 
γιάννης.

Με σειρά μέτρων που πήρε έκανε 
σαφή την πολιτική του βούληση ότι 
κριτήρια για την εξέλιξη των αστυνο
μικών θα είναι η δουλειά τους, η προ
σήλωση στο καθήκον, η αυστηρή τή
ρηση των νόμων και ο απόλυτος σε
βασμός της προσωπικότητας και των 
δημοκρατικών ελευθεριών των 
πολιτών.

Με το πνεύμα αυτό ο κ. Κεφαλο- 
γιάννης προχώρησε στη χάραξη των 
κατευθυντηρίων γραμμών της πολι
τικής του, επέλεξε τη νέα ηγεσία της 
Αστυνομίας και στελέχωσε καίριες 
θέσεις, σεβόμενος την επετηρίδα και 
εφαρμόζοντας στην πράξη την αξιο
κρατία.

Στον τομέα του σεβασμού των δη
μοκρατικών ελευθεριών ο κ. Κεφαλο- 
γιάννης δίνει ιδιαίτερο βάρος και 
στόχος του παραμένει η βελτίωση

των σχέσεων ανάμεσα στους αστυ
νομικούς και στους πολίτες.

Κάνοντας πράξη την πολιτική του 
αυτή, διέταξε ένορκη διοικητική εξέ
ταση και μετέθεσε αστυνομικούς 
όταν του καταγγέλθηκε με στοιχεία 
ότι όργανα της τάξης περιφρόνησαν 
την προσωπικότητα πολιτών και τους 
φέρθηκαν βίαια.

Στον συνδικαλισμό ο κ. Κεφαλο- 
γιάννης έδειξε από την πρώτη στιγ
μή πόσο σέβεται αλλά και αντιλαμ
βάνεται τα προβλήματα των εργαζο
μένων μεταξύ των οποίων 
αναμφισβήτητα είναι και οι αστυ
νομικοί.

Χάραξε το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
μπορεί να λειτουργήσει ένας σωστός 
και αποδοτικός συνδικαλισμός και 
έδωσε την εγγύηση ότι δεν θα υπάρ
ξουν πλέον διωγμοί αστυνομικών για 
συνδικαλιστικούς λόγους.

Έδωσε μάλιστα εντολή και ανε- 
στάλησαν όλες οι μετακινήσεις αστυ
νομικών ενώ αποκαθίστανται όλοι οι 
διωχθέντες συνδικαλιστές αστυνομι
κοί. Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ.

Στιγμιότυπο από την ορκωμοσία της 
νέας κυβέρνησης ενώπιον του Προ
έδρου της Δημοκρατίας.

Υπουργός Δημόσιας Τάξης καμιά 
δίωξη αστυνομικού για πολιτικούς 
λόγους δεν πρόκειται να γίνει: «Δεν 
με ενδιαφέρουν τόνισε, τα φρονήμα
τα των αστυνομικών αλλά απαιτώ νο
μιμότητα, αυστηρή προσήλωση στο 
καθήκον και εμπέδωση της πειθαρ
χίας. Η αποκατάσταση των αστυνο
μικών συνδικαλιστικών είναι δεδομέ
νη και θα εξαντληθεί κάθε όριο 
επιείκειας.

Οι αστυνομικοί που απολύθηκαν 
μπορούν να κάνουν αίτηση για να 
εξετασθεί η πιθανότητα επανένταξής 
τους στο Σώμα».

ΤΟ «ΦΑΚΕΛΛΩΜΑ»

Η ανάκαλυψη από τον κ. Κεφαλο- 
γιάννη ογκωδεστάτων φακέλλων 
που αφορούσαν τον Πρόεδρο και Γε-
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νικό Γραμματέα του «ΣΥΝΑΣΠΙ
ΣΜΟΥ» κ. κ. Χαρίλαο Φλωράκη και 
Λεωνίδα Κύρκο, τον κορυφαίο μου
σικοσυνθέτη κ. Μίκη Θεοδωράκη, τον 
πρώην Υπουργό κ. Κώστα Σημίτη, κα
θώς και ηγετικές προσωπικότητες 
της Αριστερός, στο ιδιαίτερο γρα
φείο αναπαύσεως του Υπουργού Δη
μόσιας Τάξης, έδωσε την ευκαιρία 
στον κ. Κεφαλογιάννη να τοποθετη
θεί στο θέμα αυτό, που χρόνια ταλαι
πωρεί μια σημαντική μερίδα του Ελ
ληνικού λαού.

Ο κ. Κεφαλογιάννης καταδίκασε 
με τον πλέον σαφή τρόπο την παρα
κολούθηση των πολιτών για τα φρο- 
νήματά τους και χαρακτήρισε τη δια
τήρηση των φακέλλων από τις Κυ
βερνήσεις του ΠΑΣΟΚ ως 
απαράδεκτο, ανελεύθερο και αντιδη- 
μοκρατικό μέτρο, που οδηγεί σε ανα-

μόχλευση των παθών.
«Η σωστότερη λύση» υποστηρίζει 

ο Υπουργός, «θα ήταν η πολτοποίη
ση όλων των φακέλλων. Για να εντα- 
φιασθεί ένα παρελθόν που όλοι μας 
θέλουμε να ξέχασουμε και να ατενί
σουμε πλέον ένα καλύτερο μέλλον».

ΠΕΖΗ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗ

Η πεζή αστυνόμευση που αποτε
λούσε επιθυμία των πολιτών έγινε 
πραγματικότητα από τον κ. Γιάννη 
Κεφαλογιάννη.

Πιστεύοντας στα ευεργετικά απο
τελέσματα του μέτρου έθεσε σε 
εφαρμογή την πεζή αστυνόμευση σε 
ολόκληρη την Ελλάδα, επί 24ωρου 
βάσεως.

Την απόφαση του κ. Κεφαλογιάν- 
νη για την καθιέρωση της πεζής 
αστυνόμευσης δέχθηκε ο ημερήσιος 
Τύπος της Αθήνας με εγκωμιαστικά 
σχόλια.

Η «Καθημερινή» έγραψε: «Ήρθαν 
δύσκολες μέρες για τους κακοποιούς 
-  σ’ εφαρμογή το μέτρο της πεζής 
αστυνόμευσης».

Ο «Ελεύθερος Τύπος»: «Επιτέλους, 
θα βρίσκουμε αστυφύλακες στο δρό
μο! Καθημερινά, 4.000 αστυνομικοί 
θα περιπολούν στους δρόμους της 
Αθήνας και της υπόλοιπης Ελλάδας, 
προσφέροντας προστασία στον 
πολίτη».

Η «Επικαιρότητα»: «Μπας και φο
βηθούν οι κλέφτες -  πεζή αστυνό
μευση εφαρμόζει από χτες το Υπουρ
γείο Δημόσιας Τάξης σ’ όλη τη 
χώρα».

511



Η «Απογευματινή»: «Στους δρό
μους βγήκαν 4.000 αστυφύλακες».

Η «Πρώτη»: «Τη σιγουριά που δί
νει στον απλό πολίτη η παρουσία πε
ζών αστυνομικών στη γειτονιά, συζή
τησαν σε σύσκεψη ο υπουργός Δημ. 
Τάξης και υπηρεσιακοί παράγοντες 
της ΕΛ.Α.Σ. Έτσι χθες ο κ. Κεφαλο- 
γιάννης ανακοίνωσε ότι «ξαναζωντα
νεύει» η πεζή αστυνόμευση με σκο
πό να δώσει στον πολίτη την αίσθη
ση της σιγουριάς και της 
ασφάλειας».

Τα «Νέα»: «Σ’ όλη τη χώρα 4.000 
πεζοί αστυνομικοί».

Ο «Ελεύθερος»: «Ο Κεφαλογιάν- 
νης υπόσχεται αστυνόμευση στις συ
νοικίες».

Το «Έθνος»: «Πεζοί φύλακες- 
άγγελοι από γειτονιά σε γειτονιά».

Η «Ελευθεροτυπία»: «Περιπολίες 
αστυνομικών όλο το 24ωρο».

ΕΠΑΝΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Η επανίδρυση της Τουριστικής 
Αστυνομίας που καταργήθηκε με το 
Νόμο 1481/84 «Περί ενοποιήσεως 
των Σωμάτων Ασφαλείας» αποτελεί 
ένα ουσιαστικό μέτρο, που πήρε ο κ. 
Κεφαλογιάννης. Όπως τόνισε ο κ. 
Υπουργός η Ελλάδα σε μικρό χρονι
κό διάστημα θα είναι το τουριστικό 
θέρετρο ολόκληρης της Ευρώπης. Γι’ 
αυτό η Τουριστική Αστυνομία, ως 
ανεξάρτητη και αυτοδύναμη υπηρε
σία θα διαδραματίσει πρωτεύοντα 
ρόλο στην τουριστική ανάπτυξη της 
χώρας.

ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Στα πλαίσια της προσπάθειας που 
καταβάλλει ο νέος υπουργός Δημ. 
τάξης για τη βελτίωση των συνθη
κών εργασίας αλλά και της οικονο
μικής θέσης του προσωπικού της 
Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος ήταν η απεμπλοκή από τα 
γρανάζια της γραφειοκρατίας της 
καταβολής εκλογικού επιδόματος 
ύψους 20.000 δραχμών.

Σε συνεργασία που είχε με τους 
υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και 
Οικονομικών κ.κ. Γιώργο Σουφλιά και 
Αντώνη Σαμαρά, το εκλογικό επίδο
μα εγκρίθηκε και καταβλήθηκε ήδη 
στους αστυνομικούς με τις αποδοχές 
του Αυγούστου.

Επιδίωξη του κ. Κεφαλογιάννη εί
ναι να υπάρξει ανάλογο επίδομα και 
στις επόμενες εκλογές.

ΑΠΟΛΥΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Η απόλυτη διαφάνεια σ’ όλες τις 
ενέργειες και αποφάσεις του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης είναι ένα άλ
λο στοιχείο της πολιτικής του κ. Κε- 
φαλογιάννη. Σ’ αυτό εντάσσονται ο 
απόλυτα δίκαιος τρόπος με τον 
οποίο θα γίνονται οι εισαγωγικές 
εξετάσεις στις Σχολές, η αναβάθμι
ση του επιπέδου εκπαιδεύσεως και 
επιμορφώσεως αστυνομικών, η κα
τάργηση του σημειώματος της «κλα
δικής» και η προώθηση εκείνων που 
πραγματικά αξίζουν.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΤΥΠΟ

Ο κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης έφερε ένα νέο 
πνεύμα στις σχέσεις του Υπουργείου με τους 
εκπροσώπους του Τύπου.

Πέρα από την τακτική εβδομαδιαία επικοι
νωνία, που έχει με τους δημοσιογράφους, εί
ναι στη διάθεση -  και το αποδεικνύει 
έμπρακτα- των εκπροσώπων του Τύπου ολό
κληρο το 24ωρο. Γιατί πιστεύει ότι η σωστή 
και άμεση ενημέρωση των δημοσιογράφων, 
όχι μόνο βοηθάει στην επίλυση των προβλη
μάτων αλλά δείχνει και σεβασμό προς τον πο
λίτη, ο οποίος δικαιούται να ενημερώνεται και 
να κρίνει τις πράξεις όσων ασκούν εξουσία.

Για τον κ. Κεφαλογιάννη οι δημοσιογράφοι 
διαδραματίζουν ένα σοβαρό ρόλο στις ελεύ
θερες δημοκρατίες και με το πνεύμα αυτό οι 
αστυνομικοί πρέπει να αντιμετωπίζουν και να 
κρίνουν το δύσκολο και ουσιαστικό έργο τους.
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ΞΕΝΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Την εκτίμησή τους, αλλά και τη βεβαιότητα για τη 
σμμβολή του στην εμπέδωση της Δημόσιας Τάξης και 
στην προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών εξέ- 
φρασαν ξένοι υπουργοί, πρέσβεις και διπλωμάτες στον 
κ. Γιάννη Κεφαλογιάννη με προσωπικές επισκέψεις στο 
γραφείο του, επιστολές και τηλεγραφήματα που του 
έστειλαν.

Οι υπουργοί αλλά και οι διπλωμάτες εξέφρασαν τη 
βεβαιότητα ότι η παρουσία του κ. Κεφαλογιάννη στο 
υπουργείο Δημόσιας Τάξης θα συμβάλλει σε συχνότε
ρη συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και των χωρών που 
εκπροσωπούν με κύριους πάντα άξονες την αντιμετώ
πιση της διεθνούς τρομοκρατίας, την καταπολέμηση

των ναρκωτικών, την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας 
στους πολίτες.

Από το πνεύμα αυτό εμφορούνται οι προσωπικές επι
στολές, που έστειλαν στο νέο υπουργό οι συνάδελφοί 
του υπουργοί Εσωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας κ. 
Ντάγκλας Χερντ, Ισπανίας κ. Χοσέ Λουίς Κουέστα, ο 
Βρετανός βουλευτής κ. Ιάν Τουίν, ο κ. Γιάνγκ Ξουεζίν 
εκ μέρους της πρεσβείας της Κίνας, ο σύμβουλος της 
Αμερικανικής Πρεσβείας στην Κύπρο κ. Τζον Νιξ κ.ά.

Αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, τον 
κ. Γ ιάννη Κεφαλογιάννη επεσκέφθησαν στο γραφείο 
του στο υπουργείο Δημόσιας Τάξης για να τον συγχα
ρούν ο πρώην πρέσβυς των ΗΠΑ κ. Ρόμπερτ Κίλι, ο πρέ- 
σβυς της Μεγάλης Βρετανίας κ. Ντέιβιντ Μέτερς, ο 
πρέσβυς του Σουδάν κ. Άχμετ Μωχάμεντ Νουρ, ο πρέ
σβυς του Ισραήλ κ. Γκιλμπόα,, ο γενικός γραμματέας 
της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστί
νης κ. Σάμπρι, ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστίας 
του Ο.Η.Ε. στην Ελλάδα κ. Λαμπρεβέ, οι Αμερικανοί δι
πλωμάτες κ.κ. Κοέν και Μπότερ κ.ά.
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ΤΗΝΟΣ: Το νησ ί της ελπίδας

Του Υπαστυνόμου Β' Κων/νου Δανούση

«Θα πρέπει να έκαμε ο ήλιος, σε καιρούς παλαιότερους,
μεγάλους κατακλυσμούς. 

Κι είχε πήξει το φως, κ ' είχε γίνει μάρμαρο. 
Και εκλήθης εσύ να μπορέσεις το θαύμα. 

Κ ’ έκαμες πάλι το μάρμαρο φως. 
Και τα βάθρα σου γιόμισες μ ' έμβια πλάσματα, που οι 

βλεφαρίδες τους έπαιζαν, τα χείλη τους σάλευαν, ως 
να νοούσαν και στοχάζονταν!II»

ΙΝικ. Βρεττόκου. «Λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη»)

Καθώς το καράβι πλησιάζει μπροστά 
μας, ξεπροβάλλει λουσμένο απ’ τα αυγου
στιάτικα κύματα του Αιγαίου, το νησί της 
Τήνου. Σε λίγο ξεχωρίζει η Χώρα, η πρω
τεύουσα, που στο ψηλότερο σημείο της 
στέφεται από το πανύψηλο καμπαναριό 
της Μεγαλόχαρης.

Οι επιβάτες, κατά κύριο λόγο προσκυ
νητές, στριμώχνονται στα κάγκελα του 
σκάφους ψιθυρίζοντας: «Η Παναγία, η Πα
ναγία...». Ανθρωποι πονεμένοι, ντυμένοι 
πρόχειρα, φτωχικά, με τις λαμπάδες και τις 
λιγοστές αποσκευές στα χέρια παίρνουν 
τον ανηφορικό δρόμο για το ναό της. Πολ
λοί ανεβαίνουν ξυπόλυτοι, άλλοι γονατι
στοί και μερικοί έρποντας... φθάνουν στο 
κατώφλι του ναού με συντριβή αλλά και 
με μια κρυφή ελπίδα χαραγμένη στα πρό
σωπά τους...

Εκεί στην Παναγία των δακρύων θα 
εναποθέσουν την έσχατη ελπίδα τους. Γε
νιές και γενιές Ελλήνων και ξένων, χρι
στιανών και μη, αποτύπωσαν με χαράγμα
τα στα μάρμαρα του ναού το πέρασμά 
τους. Δεξιά μας το μαρμάρινο συντριβάνι
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θα θυμίζει στους αιώνες την ευγνωμοσύ
νη του τομρκου αγά στη Μεγαλόχαρη.

Τ ο  ν η σ ί . . .

Στον ίδιο χώρο που ο επισκέπτης του 
νησιού θα εναποθέσει τις ελπίδες του 
στην Παναγία των δακρύων, στον ίδιο χώ
ρο θα αφήσει την ψυχή του να φτερουγί- 
σει στον κόσμο της άλλης διάστασης, εκεί
νον που του προσφέρουν χωρίς φειδώ τα 
μουσεία της Μεγαλόχαρης. Η έντεχνη ζω
γραφική και γλυπτική της νέας Ελλάδας 
χρωστά πολλά στο ίδρυμα της Παναγίας, 
χωρίς τη συνδρομή του οποίου ίσως ο Χα
λεπός ή ο Φιλιππότης να έμεναν εμπνευ
σμένοι αλλά άσημοι μαρμαροτεχνίτες. Το 
συγκρότημα της Μεγαλόχαρης στεγάζει 4 
σπουδαίες συλλογές (Πινακοθήκη, Αίθου
σα Τήνιακών Γλυπτών, Αίθουσα Αντωνίου 
Σώχου, Συλλογή Εκκλησιαστικών Κειμη
λίων), μέσα από τις οποίες προβάλλει βήμα 
προς βήμα η ιστορία της νεοελληνικής τέ
χνης.

Η προσφορά της Χώρας εξαντλείται λί
γο πιο κάτω, στο Αρχαιολογικό της Μου
σείο και τη Βιβλιοθήκη. Στο μουσείο ο επι
σκέπτης θα απολαύσει δείγματα της πρω
τογεωμετρικής κεραμικής και θα θαυμάσει 
το μοναδικό ίσως και τόσο πολύπλοκο 
ηλιακό ρολόϊ του Ανδρόνικου του Κυρρή- 
στου του 1ου αι. π.Χ. (κατασκευή πολύ
πλοκη με 3 ηλιακά ωρολόγια και χάρτη 
του ουρανού). Η βιβλιοθήκη με περισσό
τερους από 1 5.000 τόμους και με εκδό
σεις σπάνιες (στεγάζεται κι αυτή σ' ένα 
μοντέρνο και ευρύχωρο οίκημα της Πανα
γίας) προσφέρει ένα ευχάριστο διάλειμμα 
στον προσκυνητή.

Τώρα το εσωτερικό του νησιού ανοίγει 
στην αγκαλιά του να μας δεχτεί και να μας 
προσφέρει νέες συγκινήσεις. Εδώ το λόγο 
έχει η λαϊκή καλλιτεχνική ευαισθησία, ο 
εύφορος εκείνος κήπος, που γέννησε τους 
μεγάλους της νεοελληνικής τέχνης. Η λαϊ
κή αρχιτεκτονική και η λαϊκή γλυπτική έ
χουν πλέον το λόγο.

Η πρώτη ευδοκιμεί σ' όλο το νησί και 
θα μπορούσε να διακριθεί σε εκκλησιαστι
κή, οικιστική καί σ' εκείνη των περιστερ- 
γιώνων. Οι τηνιακές εκκλησίες, καθέδρες 
των χωριών, δημιουργήματα σχεδόν όλες 
του περασμένου αιώνα συναγωνίζονται η 
μία την άλλη σε κομψότητα και χάρη. Βα
σιλικές τρίκλιτες οι περισσότερες με τα 
πυργωτά ντελικάτα καμπαναριά τους, που 
αγωνίζονται να λογχίσουν τον ουρανό, και 
τους λουλακί τρούλλους τους αποτελούν 
την καρδιά του κάθε χωριού. Γύρω τους 
ξεδιπλώνονται τα οικιστικά σύνολα σε 
φρουριακό —από το φόβο των πειρατών— 
στυλ. Όγκοι, κυβικοί, πάλλευκοι, στολι
σμένοι με μάρμαρο και βουκαμβίλιες, προ
σφέρουν κάποιες εντυπώσεις ανάμικτες 
από τη μεσημεριάτικη γαλήνη και τη φουρ
τουνιασμένη θάλασσα. 0 λαϊκός κτίστης 
θα δημιουργήσει με το μυστρί του ένα 
ατέλειωτο παιχνίδι φωτός και σκιάς στους 
τοίχους τους. Πάνω από κάθε πόρτα ή πα
ράθυρο ο μαρμάρινος φεγγίτης —το γνω
στό υπέρυθο— θα δώσει την ευκαιρία στη 
λαϊκή ψυχή να εκφραστεί πλαστικά. Καρα- 
βάκια, φανταστικά φυτά, τριαντάφυλλα, δι

κέφαλοι αετοί, πεντάλφες κι αστέρια του 
Δαβίδ τα στολίζουν.

Τη λαϊκή, όμως, αρχιτεκτονική θα απο
λαύσουμε σε άλλες δύο κατηγορίες κτι- 
σμάτων, στα πολυάριθμα ξωκκλήσια και 
στους περιστεργιώνες. Τα γραφικά ξωκ
κλήσια, ιδιωτικά στην πλειονότητά τους, 
ευλαβικά αφιερώματα ταπεινών ψυχών, εί
τε δείγματα επίδειξης, ευμάρειας και πλού
του, στολίζουν τις εσχατιές του νησιού. 
Πάλλευκα σαν κουρνιασμένα περιστέρια 
στους άγριους βράχους, προσφέρουν κα
ταφύγιο στον κουρασμένο οδοιπόρο. Η 
άλλη, κατηγορία, οι περιστεργιώνες σοκά
ρουν αισθητικά τον ανυποψίαστο επισκέ
πτη. Κτίσματα περίεργα από την πρώτη 
εμφάνιση, δίνουν με τη στολισμένη πρό
σοψή τους εύχάριστα γεωμετρικά σύνολα, 
εκφραστικά της ψυχής του δημιουργού 
τους. 0 ήλιος, οι ρόμβοι, τα κυπαρισσάκια 
είναι τα πιο συνηθισμένα μοτίβα τους. 
Τους ομορφότερους μπορεί κανείς να τους 
θαυμάσει από τη δημοσιά ανάμεσα στα 
χωριά Κάμπος και Ταραμπάδος.

Προχωρούμε βόρια, το έδαφος γίνεται 
ολοένα και πιο άγονο. Οι λιγοστές ελιές, 
παραμορφωμένες κι αυτές απ' το δυνατό 
βοριά, δίνουν τις μοναδικές πινελιές πράσι
νου μες στο κατάξερο τοπίο. Στην Εξωμε- 
ριά —έτσι λέγεται η βορειοδυτική περιοχή 
του νησιού— ο δημιουργός υπήρξε φειδω
λός στο χώμα κι ανοιχτοχέρης στο μάρμα
ρο. Ετσι τα μαρμαροχώρια (Καρδιανή, 
Ιστέρνια και Πύργος) ανέδειξαν τους πρώ
τους μαρμαράδες της χώρας. Εδώ θα γεν
νηθούν ο Γιαννούλης Χαλεπός, ο Δημή- 
τρης Φιλιππότης, ο Νικηφόρος Λύτρας, ο 
Γιάκουμπος Μαλακατές, οι αδελφοί Φυτά- 
λες, ο Γιώργος Βιτάλης, ο Αντώνης και Λά
ζαρος Σώχος και τόσοι άλλοι μεγάλοι της 
τέχνης.

Η σχέση του ανθρώπου με το μάρμαρο 
φαίνεται παντού. Από τα παιδικά σκαλί- 
σματα στις μαρμαρόπλακες των δρόμων 
ως τα επιτύμβια ανάγλυφα. Μια περιήγηση 
στους δρόμους των Ιστερνίων και του 
Πύργου δίνει αμέσως την αίσθηση της 
κομψότητας και της υψηλής τεχνικής. Εδώ 
ο τηνιακός μαρμαράς θα οδηγήσει το μάρ-

5 1 5



μαρο στα έσχατα όρια της αντοχής του, δί
νοντας του παράλληλα μέρος απ' την ψυχή 
του. Η εμπειρία μας από τον κόσμο του 
μαρμάρου θα μείνει μισερή χωρίς την επί
σκεψη στις εκκλησίες των χωριών με τα 
όμορφα μαρμάρινα τέμπλα και προσκυνη- 
τάρια, με τους δικέφαλους αετούς των δα
πέδων και τα θηρία της Αποκάλυψης, ενώ 
τελευταία μας περιμένουν οι υπαίθριες 
γλυπτοθήκες —τα νεκροταφεία— να μας 
δώσουν συνθέσεις έσχατης βούλησης και 
υψηλής καλλιτεχνικής πνοής.

Το «προσκύνημα» 
και τα προβλήματα της Αστυνομίας

Η Τήνος ενώ παρουσιάζει μια σημαντι
κά υψηλή κίνηση επισκεπτών και οχημά
των, εν τούτοις η κίνηση αυτή δε μοιάζει 
με εκείνη των άλλων νησιών των Κυκλά
δων. Παρά τη συνεχή αύξηση του αριθμού 
των παραθεριστών ή των επισκεπτών, που 
συνδυάζουν ταυτόχρονα προσκύνημα και 
διακοπές, το μεγάλο μέρος των ατόμων 
που διακινούνται προς —και από— την Τή
νο αποτελείται από προσκυνητές. Ετσι η 
κίνηση αυτή παρουσιάζει αιχμή τα Σαββα
τοκύριακα και καθημερινά τις ώρες αφιξα- 
ναχωρήσεων των πλοίων. Παρουσιάζονται 
δηλαδή κάθετες αυξομειώσεις επισκεπτών, 
που βρίσκονται κάθε στιγμή στο νησί.

Αυτή η κάθετη αυξομείωση καθώς και ο 
συνωστισμός των πανηγύρεων δημιουρ
γούν σειρά προβλημάτων, ανάμεσα στα 
οποία επισημαίνουμε:
1) Αποθαρρύνει τη δημιουργία επιχειρή

σεων με στόχο τον υψηλής στάθμης 
τουρισμό.

2) Ενθαρρύνει την παροχή χαμηλής στά
θμης υπηρεσιών και την άσκηση κερδο
σκοπίας.

3) Θέτει προβλήματα υγιεινής, κύρια κατά 
τις ημέρες των πανηγύρεων (χιλιάδες 
αθίγγανοι κατασκηνώνουν στα πέριξ 
αλσύλια), και

4) Δημιουργεί προβλήματα τάξης και 
ασφάλειας (προβλήματα κυκλοφορίας,

προβλήματα τάξης μέσα και έξω από το 
ναό, προβλήματα προστασίας των προ
σκυνητών από επίδοξους κακοποιούς, 
κυρίως πορτοφολάδες κ.λπ.).
Απέναντι στα προβλήματα αυτά προ

σπαθούν να τοποθετηθούν αποτελεσματι
κά οι τοπικές αρχές αλλά και οι κάτοικοι 
του νησιού, που συνειδητοποιούν την 
ανάγκη της διατήρησης και βελτίωσης της 
στάθμης των παρεχομένων υπηρεσιών.

Ειδικότερα η τοπική αστυνομική αρχή, 
το Αστυνομικό Τμήμα Τήνου, θα πρέπει να 
δώσει ικανοποιητική απάντηση σε συγ

κεκριμένα προβλήματα και μάλιστα κάτω 
από αντίξοες συνθήκες. Έτσι με λιγοστή 
δύναμη, ίδια χειμώνα - καλοκαίρι, και πε
ριορισμένα τεχνικά μέσα θα πρέπει:

•  Να παρακολουθεί στενά από πλευράς 
εφαρμογής αγορανομικής νομοθεσίας τα 
πολυπληθή δημόσια κέντρα και άλλα 
συναφή καταστήματα, των οποίων η 
λειτουργία είναι εποχιακή και μέσα σε 
ένα σχετικά περιορισμένο χρονικό διά
στημα πρέπει να πραγματοποιήσουν κά
ποια αναμενόμενα κέρδη. 0 αποτελε
σματικός έλεγχος απαιτεί αρκετό και 
εξειδικευμένο προσωπικό.

•  Να προσπαθήσει, σε συνεργασία με τις 
αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες, να 
εξασφαλίσει ικανοποιητικές συνθήκες 
υγιεινής σε δημόσια κέντρα, στα κατα
στήματα τροφίμων και στους δημόσιους 
χώρους γενικά. Εδώ αντιμετωπίζει ση
μαντικές δυσχέρειες εξαιτίας της έλλει
ψης εξειδικευμένων υπαλλήλων.

•  Να εξασφαλίσει την υψηλής στάθμης 
παροχή τουριστικών υπηρεσιών, έχον
τας όμως ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει 
και τη στέγαση του πλήθους των προ
σκυνητών.

•  Να εξασφαλίσει τις αναγκαίες συνθήκες 
ασφαλούς κυκλοφορίας και ομαλής κυ- 
κλοφοριακής ροής σε ένα περιορισμένο 
γεωγραφικό χώρο με οδικό δίκτυο με 
όχι ικανοποιητικά γεωμετρικά χαρακτη
ριστικά. 0 αριθμός των οχημάτων αυξά
νεται κάθετα για ένα δίμηνο με ανάλογη 
επιβάρυνση του αστυνομικού έργου.
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•  Να προστατεύσει τους επισκέπτες και 
τους προσκυνητές, ιδίως κατά τις ημέ
ρες του συνωστισμού, από επίδοξους 
κακοποιούς, κυρίως πορτοφολάδες που 
καταφθάνουν κι αυτοί να δώσουν το δι
κό τους «δυναμικό» παρόν στις πανηγύ- 
ρεις. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφα
λίσει το Ναό και τα Μουσεία τους με τα 
πολύτιμα εκθέματα από κάθε πιθανή 
προσβολή. Και τέλος

•  Να διατηρήσει την τάξη μέσα και έξω 
από το ναό. Το είδος αυτό της υπηρε
σίας, εκτός του ότι απορροφά το μεγα
λύτερο μέρος της επιτόπιας αστυνομι
κής δύναμης, παρουσιάζει ιδιαίτερα προ
βλήματα, Ο προσκυνητής, ο πονεμένος 
κι ο άρρωστος άνθρωπος, που από τις 
εσχατιές της χώρας φθάνει γονατιστός 
να εναποθέσει τις ελπίδες του στην 
Πλατυτέρα των Ουρανών δεν είναι δυ
νατόν να αστυνομευθεί, δεν είναι ποτέ 
δυνατό να καταλάβει ότι κάποια στιγμή 
πρέπει να παραχωρήσει τη θέση του 
στο ναό σε κάποιον άλλο συμπροσκυνη- 
τή του. Δεν μπορεί να διανοηθεί ότι δε 
θα περάσει κάτω από την εικόνα της 
Μεγαλόχαρης. Η θέση του αστυφύλακα 
στις περιπτώσεις αυτές είναι ιδιαίτερα 
λεπτή και δύσκολη. Θα πρέπει να επιδεί- 
ξει χωρίς όρια υπομονή, ευγένεια και 
ευαισθησία απέναντι στον ανθρώπινο 
πόνο.

Η επιτυχής αντιμετώπιση τόσων προ
βλημάτων με τόσο λίγο προσωπικό και τό
σο περιορισμένα μέσα καθίσταται δυνατή 
μονάχα χάρη στην υπερωριακή απασχόλη
ση των ανδρών του Αστυνομικού Τμήμα
τος Τήνου, μονάχα χάρη στο ότι οι άνθρω
ποι αυτοί κάθε καλοκαίρι ξεχνούν ότι έ
χουν οικογένειες, ότι έχουν μικρές, καθη
μερινές ανάγκες για ξεκούραση ή για ανα
ψυχή, όπως όλοι οι συνάνθρωποί τους.

Ας δούμε, όμως, τι δήλωσαν στο περιο
δικό μας ο Διοικητής του Α.Τ. Τήνου Αστυ
νόμος Β' Ιωάννης Θεολογίτης, ο Δήμαρχος 
Τήνου κ. Νικόλαος Κορνάρος και ο Αντι
πρόεδρος του Πανελληνίου Ιερού Ιδρύμα
τος Ευαγγελίστριας Τήνου (ΠΙΙΕΤ) κ. Ιωάν
νης Ψάλτης.

Ο Διοικητής
του Αστυν. Τμήματος Τήνου

Ερωτ.: Στην περιφέρειό σας βρίσκεται 
ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της 
χώρας. Ποιές είναι σε γενικές γραμμές οι 
συνέπειές του για την Υπηρεσία σας;

Απαντ.: Την Τήνο επισκέπτεται πολύς κό
σμος κάθε χρόνο. Ιδιαίτερο μεγάλη προσέ
λευση κόσμου γίνεται την 15 Αυγούστου. 
Το πλήθος αυτό αποτελείται από Έλληνες 
και αλλοδαπούς τουρίστες, αλλά η συντρι
πτική πλειοψηφία είναι προσκυνητές. Με
ταξύ των προσκυνητών μεγάλος είναι και ο 
αριθμός των αθιγγάνων. Από τη διακίνηση 
αυτή του κόσμου δημιουργούνται όλα τα 
γνωστά προβλήματα Τάξης, Τροχαίας, 
Υγείας, Αγορανομίας, Κοινής ησυχίας κ.λπ. 
Τα προβλήματα αυτά δημιουργούνται ιδιαί
τερα κατά την άφιξη των επισκεπτών στο 
λιμάνι, την προσέλευσή τους στο Ιερό

Ο Αστυνόμος Β ' Ιωάννης ΘΕΟΛΟΓΙ- 
ΤΗΣ, Διοικητής του Α.Τ. Τήνου.

προσκύνημα για να προσκυνήσουν και κα
τά τη διαμονή τους στο νησί.

Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα 
αυτά με τη μικρή δύναμη που έχουμε σε 
έμψυχο υλικό, διατάσσουμε συνεχείς υπη
ρεσίες μέσα και έξω από το Ιερό προσκύ
νημα για να διευκολυνθούν οι προσκυνη
τές, τροχαίας, αγορανομίας προκειμένου 
να προστατευθούν οι επισκέπτες από τυ
χόν υπέρτιμολογήσεις των αγαθών που 
προμηθεύονται. Επίσης με τη συνεργασία 
των άλλων συναρμοδίων υπηρεσιών (Τμή
μα Υγιεινής, Κτηνιατρική Υπηρεσία) πραγ
ματοποιούνται έλεγχοι για την προστασία 
της υγείας των επισκεπτών από πλευράς 
υγιεινής των τροφίμων, των εστιατορίων 
και των λοιπών χώρων παραμονής. Τέλος 
καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για 
τον περιορισμό της ηχορύπανσης από κα
ταστήματα, μηχανοκίνητα μέσα και αν
θρώπους.

Ερωτ.: Οπωσδήποτε η προσέλευση
πλήθους πιστών τις ημέρες αιχμής του 
προσκυνήματος συνεπάγεται και μέτρα τά
ξης μέσα στο ναό της Μεγαλόχαρης. Τι 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έχει το είδος αυ
τής της Υπηρεσίας και τι προβλήματα αντι
μετωπίζει;

Απαντ.: Τα μέτρα τάξης μέσα στο ναό 
της Μεγαλόχαρης ιδιαίτερα τις ημέρες αι
χμής είναι συνεχή και δύσκολα. Οι προ
σκυνητές αποτελούνται από ανθρώπους ό
λων των ηλικιών, από όλα τα διαμερίσμα
τα της χώρας, είναι ασθενείς , ανάπηροι 
κ.λπ., οι οποίοι χρειάζονται ειδική μεταχεί
ριση, ευγένεια και υπομονή. Επίσης η ιε
ρότητα του χώρου επιβάλλει την παραπά
νω συμπεριφορά εκ μέρους των αστυνομι
κών που εκτελούν την υπηρεσία αυτή. Η 
ιερότητα του χώρου και τα αισθήματα (ελ
πίδα, αγωνία, ικανοποίηση) που ζωγραφί
ζονται στα πρόσωπα των πιστών απαιτούν

ανάλογη προσαρμογή του αστυνομικμού 
έργου.

Ερωτ.: Τι προβλήματα αντιμετωπίζει η 
Υπηρεσία σας από πλευράς δημόσιας 
ασφάλειας κατά τις μέρες της γιορτής;

Απαντ.: Μεταξύ του μεγάλου αριθμού 
των επισκεπτών υπάρχουν αρκετοί οι 
οποίοι επιδίδονται σε διάφορα αδικήματα 
όπως κλοπές, απάτες, αλητεία, επαιτεία 
κ.λπ. Οι παραπάνω εκμεταλλεύονται το με
γάλο πλήθος και το συνωστισμό μέσα και 
έξω από την εκκλησία και αφαιρούν πορ
τοφόλια των πιστών. Επίσης πολλές απά
τες και άλλες κλοπές διαπράττουν ιδιαίτε
ρα οι αθίγγανοι, οι οποίοι φθάνουν σε με
γάλο αριθμό στο νησί τις μέρες του Αυ
γούστου.

Για να αντιμετωπισθούν τα παραπάνω 
αδικήματα διατάσσονται ειδικές περιπολίες 
από αστυνομικούς με πολιτική περιβολή οι

f
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οποίοι περιπολούν και μέσα στο πλήθος 
και τις υπόλοιπες ώρες του 24ωρου. Τα 
αποτελέσματα είναι πολύ καλά και στον 
προληπτικό αλλά και στον κατασταλτικό 
τομέα.

Ο  Δήμαρχος Τήνου

«Ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου 
δίνετε να θέσω τα προβλήματα που πα
ρουσιάζονται κατά το θέρος στην Τήνο, 
λόγω της μεγάλης κοσμοσυρροής και να 
διατυπώσω τις σκέψεις μου για τη συμβο
λή τηςς Αστυνομίας στην αντιμετώπισή 
τους.

Πρώτα θέλω να επισημάνω ότι όλο το 
καλοκαίρι παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση 
προσκυνητών - επισκεπτών της Τήνου κα
τά τα Σαββατοκύριακα. Από τα στοιχεία 
του Λιμεναρχείου που έχω, έρχονται στην 
Τήνο 7—10 χιλιάδες επισκέπτες και 200 
αυτοκίνητα, για το διήμερο του Σαββατο
κύριακου, που προστίθενται, στους παρα
θεριστές που συνεχώς αυξάνονται.

Το μέγιστο μέρος των επισκεπτών αυ
τών διαμένει στην πόλη. Έχουμε έτσι μια 
συμφόρηση, μια πίεση. Παρουσιάζονται 
κάποιες δυσκολίες στην εξασφάλιση κατα
λυμάτων, περισσότερες στο κυκλοφορια- 
κό, στην τήρηση της κοινής ησυχίας, στην 
παροχή λοιπών υπηρεσιών.

Πολλοί προσκυνητές διαμένουν στους 
ξενώνες του Ιερού Ιδρύματος. Παρατηρεί- 
ται συνεχής κίνηση στην περιοχή του. Γί
νεται και καταυλισμός προσκυνητών κοντά 
στο Ιερό Ίδρυμα τις ημέρες του Δεκαπεν- 
ταύγουστου. Εδώ συρρέουν άνθρωποι με 
διαφορετικό προορισμό. Οι προσκυνητές 
παραμένουν ελάχιστα στην πόλη. Μέσα 
στο λίγο χρόνο της παραμονής τους, έτσι, 
πρέπει να τύχουν καλών υπηρεσιών.

0 ρόλος της Αστυνομίας είναι πρω
τεύω ν.Για την ασφάλεια και την τάξη στην 
πόλη, για την ασφάλεια του Ιερού Ιδρύμα
τος και τη διευκόλυνση των λατρευτικών 
αναγκών του προσκυνητή, για την άνετη, 
όσο το δυνατό, διαμονή στο νησί του επι
σκέπτη, είτε προσκυνητής είναι, είτε πε-

Αφίξεις
επιβατών - οχημάτων στην Τήνο 1 9 8 4 —1 9 8 8

Έτη: 1984 1985 1986 1987 1988 1 9 8 4 -8

1. Αφίξεις επιβατών
(χιλιάδες) 220 230 235 260 280 +27,3%

2. Αφίξεις οχημάτων 1 1 
(χιλιάδες)

12 13 14 16 +45,5%

ριηγητής, έλληνας ή ξένος.
Είναι αναγκαίος ο έλεγχος κατά την 

προσφορά των υπηρεσιών προς τους επι
σκέπτες. Ενας διακριτικός έλεγχος, των 
υπηρεσιών που προσφέρονται από τα του
ριστικά επαγγέλματα. Κάποια αυστηρότητα 
ακόμη στην εφαρμογή του Κ.Ο.Κ., στην 
τήρηση των κανόνων για την κοινή ησυ
χία.

Τα όργανα της τάξης πρέπει να έχουν 
εμπειρία από τη μορφή αυτή του τουρι
σμού και οπωσδήποτε η ενίσχυση με προ
σωπικό κατά το τετράμηνο του θέρους, εί
ναι προϋπόθεση για την συμβολή της 
Αστυνομίας στην αντιμετώπιση των δυ
σκολιών και των προβλημάτων που ανέ
φερα.

Είναι απαραίτητη η συνεργασία της 
Αστυνομίας με τη Δημοτική Αρχή και τη 
Διοίκηση του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελί
στριας, όπως και με τις λοιπές υπηρεσίες.

Ο Δήμαρχος Τήνου κ. Νικόλαος ΚΟΡ- 
ΝΑ ΡΟΣ.
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Μέχρι τώρα από αυτή τη συνεργασία έ
χουμε άριστες εντυπώσεις.»

Ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου
Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελιστρίας 

Τήνου

Ερωτ: Είστε αντιπρόεδρος του μεγαλύ
τερου θρησκευτικού ιδρύματος της χώρας. 
Θα μπορούσατε να μας πείτε πώς λειτουρ
γεί;

Απαντ: Το Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου είναι Ν.Π. Δη
μοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το 
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ
μάτων. Διοικείται από ΙΟμελή Δ.Ε. που 
την αποτελούν ο Μητροπολίτης της περιο
χής μας ως ισόβιος Πρόεδρος, τρία μέλη, 
διοριζόμενα «εξ οφίκιο» από την πολιτεία 
και είναι ο εκόστοτε Λυκειάρχης, ο Ειρη
νοδίκης Τήνου και ο Διευθυντής του 
ενιαίου φορέα (Εφορία - Δημόσιο Ταμείο), 
καθώς επίσης έξι αιρετά μέλη που εκλέ
γονται κάθε τρία χρόνια από εκλέκτορες 
IΔημοτικό Συμβούλιο, Κοινοτικά συμβού
λια, τα μέλη του Δ.Σ. και Αδελφότητας των 
εν Αθήνσις Τηνίων). Με μυστική ψηφοφο
ρία των παραπάνω εκλέγεται ο Αντιπρόε
δρος.

Για την εξυπηρέτηση των εκατοντάδων 
χιλιάδων προσκυνητών, που κατακλύζουν 
τον Ιερό Ναό της Μεγαλόχαρης, την Πινα
κοθήκη, το Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών, 
το Μουσείο Βυζαντινών Εικόνων, το 
Σκευοφυλάκειο, τη Θεομητορική Έκθεση, 
την Έκθεση Χριστιανικού βιβλίου, την ικα
νοποίηση των πνευματικών αναγκών και 
αναζητήσεων των προσκυνητών, καθώς 
επίσης και για την άνετη διαβίωση των 
απόρων στους ξενώνες, το Π.Ι.Ι.Ε. διαθέτει 
54 μόνιμους υπαλλήλους (εκπαιδευμένο 
Κληρικό και λαϊκό προσωπικό όλων των 
ειδικοτήτων). Κατά τη θερινή περίοδο η 
Δ.Ε. προσλαμβάνει επιπλέον 70 εποχια
κούς επιμελητές Μουσείων και εργάτες.

0  Αντιπρόεδρος του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. κ. Ιωάν
νης ΨΑΛΤΗΣ.

Ερωτ: Πώς εκτιμάτε τη συμβολή της 
Αστυνομίας στην αντιμετώπιση των προ
βλημάτων που παρουσιάζονται;

Απαντ: Απ' όσα ανέφερα παραπάνω, γί
νεται αντιληπτό ότι, σε σχετικά μικρό χώ
ρο (Ιερός Ναός - περίβολος), συγκεντρώ
νεται καθημερινό υπερβολικά μεγάλος αρι
θμός προσκυνητών, ιδιαίτερα τα Σαββατο
κύριακα. Έτσι είναι φυσικό να δημιουρ- 
γούνται και προβλήματα συνωστισμού.

Οι απαιτήσεις των προσκυνητών για κα
λύτερη αξιοποίηση του χρόνου παραμονής 
τους στη Μεγαλόχαρη συνεχώς μεγαλώ
νουν.

Η συμβολή του Αστυνομικού Τμήματος 
Τήνου στην προσπάθεια της Δ.Ε. να προ
σφέρει καλύτερες συνθήκες παραμονής 
των προσκυνητών στην Παναγία είναι πο
λύ σημαντική. Η συνεργασία Δ.Ε. και

Αστυνομικού Τμήματος Τήνου είναι ικανο
ποιητική, θα έλεγα άψογη, με δεδομένο, 
ότι η Αστυνομική δύναμη είναι πολύ μικρή 
και δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο. 
Η αστυνομική δύναμη Τήνου πρέπει να 
αυξηθεί τουλάχιστον στο διπλάσιο.

Ερωτ: Η λήψη μέτρων τάξης από την 
Αστυνομία μέσα στο Ναό είναι μεν απα
ραίτητη, πλην όμως αντιμετωπίζει αρκετά 
προβλήματα. Πώς βλέπετε το θέμα αυτό;

Απαντ: Το πρόβλημα της Τήνου, του I. 
Ναού, των καταστημάτων, των εστιατο
ρίων, της κυκλοφορίας, είναι ο υπερβολικά 
μεγάλος αριθμός προσκυνητών που κατα
κλύζουν το λιμάνι κάθε μεσημέρι. Όλα τα 
πλοία φθάνουν στην Τήνο σχεδόν την Ιδια 
ώρα και αποβιβάζουν χιλιάδες προσκυνη
τές, που μέσα σε δυο ώρες το πολύ πρέ
πει να προσκυνήσουν, να ψωνίσουν, να 
πάνε για φαγητό και να φύγουν στις 3.30 
το απόγευμα.

Από το πρυίΐ μέχρι τις 12.30 μ.μ. επι
κρατεί ηρεμία σε όλα τα επίπεδα (λιμάνι - 
λεωφόρος Μεγαλόχαρης - Ιερός Ναός). 
Από τις 12.30 μέχρι τις 3.30 υπερένταση 
όλων και από τις 3.30 η Τήνος και πάλι 
ηρεμεί. Αυτό το πρόβλημα αγγίζει και την 
εκκλησία της Μεγαλόχαρης. Οι προσκυνη
τές γεμάτοι με το άγχος της επιστροφής 
τρέχουν βιαστικά, προσπαθούν να φτά
σουν από τις τρεις εισόδους του Ναού στο 
σημείο που είναι η εικόνα. Οι αστυνομικοί 
μας γεμάτοι ευγένεια και καλοσύνη μπρο
στά στον πόνο και τα δάκρυα των προσκυ
νητών, καταβάλλουν κάθε δυνατή προ
σπάθεια να διευκολύνουν τον κόσμο να 
φτάσει στη θαυματουργή Εικόνα της Με
γαλόχαρης.

Ορισμένες φορές τα καταφέρνουν. Ορι
σμένες φορές πάλι αυτό είναι αδύνατο, 
χρειάζεται πολλαπλάσια δύναμη για να δί
νουν σωστές οδηγίες και συμβουλές από 
που πρέπει να πόνε οι προσκυνητές κ.λπ. 
Εμείς στο Π.Ι.Ι.Ε.Τ. έχουμε μεγάλη εμπει
ρία πάνω στο θέμα, γι' αυτό και προχω
ρούμε, με ταχύτατους ρυθμούς, στη δια
μόρφωση διορόφου κτιρίου μέσα στο 
συγκρότημα, για να στεγάσουμε δμελή 
ομάδα αστυνομικών σε κατάλληλους κοι
τώνες και γραφεία με σύγχρονο τηλεπικοι
νωνιακό εξοπλισμό για την πλήρη κάλυψη 
των αναγκών και την ασφάλεια της Εκκλη
σίας μας και των Μουσείων.

Ερωτ: ΤΙ νομίζετε ότι θα διευκόλυνε 
την αντιμετώπιση του όλου προβλήματος;

Απαντ: Οι προτάσεις μας συνοπτικά εί
ναι οι εξής:

α) Αλλαγή των ωρών αφίξεων και ανα
χωρήσεων των πλοίων.

β) Αύξηση του αριθμού της αστυνομι
κής δύναμης κατά τη διάρκεια του θέρους 
στο διπλάσιο και

γ) Απόσπαση δμελούς ομάδας αστυνο
μικών, που να απασχολούνται μόνο με το 
Π.Ι.Ι.Ε. Τήνου τη θερινή περίοδο.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να σας 
ευχαριστήσω που μας δώσατε αυτή την 
ευκαιρία να επικοινωνήσουμε με τους ανα
γνώστες του περιοδικού σας.
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Επιμέλεια: Κων. Καραγιάννης

Ο υπολογιστής διαφέρει από όλες τις άλλες μηχανές εξαιτίας της γενικότητάς του. Μπορεί να αντιμετωπίσει 
οποιοδήποτε πρόβλημα, υπό τον όρο ότι οι κανόνες επίλυσης του προβλήματος είναι καθορισμένοι με σαφήνεια. 
Ο υπολογιστής είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια αριθμομηχανή — μπορεί να επεξεργαστεί σε συμβολική μορ
φή μια τεράστια ποικιλία πληροφοριών. Μέχρι την έλευση των υπολογιστών, η ιδέα ενός εξοπλισμού τόσο γενι
κής χρήσης φαινόταν ξένη, γιατί οι μηχανές σχεδιάζονταν και κατασκευάζονταν για μια δουλειά αποκλειστικά.

Τα βασικά σ το ιχεία  
τω ν υπολογιστών

Υλικό (Hardware)

Πώς είναι ο κομττιούτερ από μέσα; 
Ποιες είναι οι βασικές του μονάδες και 
πώς συνδέονται μεταξύ τους έτσι ώ
στε να διεκπεραιώνουν τις εργασίες 
τους και μάλιστα όσο πιο καλά και πιο 
γρήγορα γίνεται; Αυτά είναι κρίσιμα 
αλλά και εύλογα ερωτήματα με τρ 
οποία ασχολείται η λεγάμενη αρχιτε
κτονική υπολογιστών.

Αναλυτικά, έχουμε τα εξής μέρη 
ενός τυπικού Υπολογιστή (όπως εμφα
νίζονται και στο σχετικό σχήμα):
— Μνήμη (Μ): Τα στοιχεία της μνήμης 

τόσο στη ROM (Read Only Memory 
=  μνήμη μόνο ανάγνωσης) όσο και 
στη RAM (Random Access Memory 
=  μνήμη τυχαίας προσπέλασης) εί
ναι τοποθετημένα σε στοίβες το ένα 
πάνω σ τ ’ άλλο. Η προσπέλαση σε 
μια θέση της μνήμης διαρκεί όση 
ώρα κάνουν τα κυκλώματα αποκρυ
πτογράφησης για να βρουν τη σω
στή θέση. Υπάρχουν και πολλοί άλ
λοι τρόποι αποθήκευσης στη μνήμη, 
με δυνατότητα ανάκλησης και επα- 
ναχρησιμοποίησης. Μπορεί να γίνει, 
λόγου χάρη, αποθήκευση σε σειρές, 
δηλαδή η μια πληροφορία μετά την 
άλλη, ανάμεσα σ ’ ένα αρχικό και σ ' 
ένα τελικό σημείο. Με τον τρόπο 
αυτό γίνεται η αποθήκευση σε μα- 
γνητικές ταινίες με πηνίο ή σε κασέ
τες. Ή πάλι, μπορεί να γίνει αποθή
κευση σε μαγνητικούς δίσκους, που

στην επιφάνειά τους αφήνουν ίχνη 
οι πληροφορίες. Οι δίσκοι αυτοί ε ί
ναι είτε «σκληροί» είτε «εύκαμπτοι» 
και γ ι’ αυτό ονομάζονται HARD 
DISC ή FLOPPY DISC αντίστοιχα. 
Οι μαγνητικές ταινίες ή οι μαγνητικοί 
δίσκοι δεν είναι προσωρινής αποθή
κευσης και μπορούν να χρησιμο
ποιηθούν για τη μεταφορά δεδομέ
νων.

— Μονάδα Ελέγχου και Αριθμητική 
Μονάδα, που συνήθως αναφέρονται 
μαζί σαν ο Επεξεργαστής (Ε) του

υπολογιστή, γιατί ο ρόλος τους είναι 
να επεξεργάζονται (εκτελούν) τις εν
τολές του προγράμματος.

— Ένας αγωγός επικοινωνίας (memory 
bus) που συνδέει τον Ε με τη Μ.

— Μονάδες του εξωτερικού κόσμου, 
στις οποίες συγκαταλέγονται οι μο
νάδες εισόδου - εξόδου (τερματικά, 
εκτυπωτές κλπ.) και αρχείων (δίσκοι, 
ταινίες).

— Ένας αγωγός επικοινωνίας (I/O 
bus), που συνδέει τον Ε με τις μονά
δες του εξωτερικού κόσμου.
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Απλοποιημένη Αρχ ιτεκτον ική 
Συστήματος Υπολογιστή

(Ο Επεξεργαστής μαζί με τη Μνήμη 
συνήθως αποδίδονται με το γνωστό 
όρο της Κεντρικής Μονάδας Επεξερ
γασίας: ΚΜΕ).

Η κεντρική μονάδα επεξεργασίας 
(central processing unit, CPU) είναι η 
καρδιά του υπολογιστή, το τμήμα που 
χειρίζεται τις πληροφορίες. Οι μεμονω
μένες λειτουργίες της CPU μιμούνται 
απλές αριθμητικές και λογικές πράξεις. 
Οι υπολογιστές αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματα βρίσκοντας και ακολου
θώντας σειρές από εντολές ή πράξεις, 
οι οποίες είναι αποθηκευμένες στη 
μνήμη τους. Αν αλλάξουμε τις εντολές, 
μπορούμε να κάνουμε το μηχάνημα να 
εκτελέσει μιαν άλλη εργασία. Η CPU 
επιλέγει την κάθε πράξη με τη σειρά, 
την εκτελεί πάνω σε ορισμένες πληρο
φορίες, και στη συνέχεια προχωράει 
στην επομένη. Οι υπολογιστές αποκα- 
λούνται σειριακές μηχανές εξαιτίας αυ
τής της μεθόδου επεξεργασίας ξεχωρι
στών εντολών τη μια μετά την άλλη. 
Πριν και μετά την επεξεργασία της, η 
πληροφορία είναι αποθηκευμένη στη 
μνήμη του υπολογιστή, ανακατεμένη 
με τις εντολές επεξεργασίας.

Μία μονάχα εντολή δεν είναι πολύ 
ισχυρή. Θα μπορούσε να προσθέσει 
δυο μικρούς αριθμούς, να συγκρίνει 
δυο αριθμούς για να δει ποιος είναι ο 
μεγαλύτερος, ή να μεταφέρει το απο
τέλεσμα ενός υπολογισμού από το ένα 
μέρος του υπολογιστή στο άλλο. Μπο
ρεί να χρειαστούν πολλές χιλιάδες εν
τολών για την εκτέλεση και μιας στοι
χειώδους εργασίας. Τα επεξεργασμένα 
αποτελέσματα μπορούν να εμφανι- 
εττούν σε μια οθόνη ή να εκτυπωθούν 
στον υπολογιστή, ενώ ο χρήστης μπο
ρεί να εισάγει πληροφορίες για να 
ελέγχει τον υπολογιστή. Η CPU, η 
μνήμη, και τα τμήματα εισόδου/εξόδου 
είναι τα τρία βασικά στοιχεία τα οποία 
αποτελούν το hardware, ή τα φυσικά 
συστατικά του υπολογιστή.

Οι υπολογιστές είναι δυαδικές μη
χανές, στις οποίες τα ξεχωριστά στοι
χεία που αποτελούν τον υπολογιστή 
μπορούν, όπως ένας διακόπτης, να εί
ναι είτε εντός (on) είτε εκτός (off). 
Απλές αριθμητικές ή λογικές πράξεις 
αναπαράγονται τέλεια από αυτούς 
τους δυαδικούς διακόπτες, ή bits (bi
nary digits, δυαδικά ψηφία). Ό λες 
οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμέ
νες στον υπολογιστή παριστάνονται 
σαν δυαδικοί αριθμοί, αποθηκευμένοι 
σαν μια ακολουθία αυτών των bits. 
Μπορούμε να δούμε την επεξεργασία 
των εντολών είτε σαν μια ηλεκτρική 
λειτουργία ή, ισοδύναμα, σαν την μί
μηση μιας λογικής πράξης. Καθοριστι
κό για την ισχύ των υπολογιστών είναι 
το γεγονός ότι τα bits μπορούν να αν

τιπροσωπεύσουν ικανοποιητικά μια τε 
ράστια σειρά πληροφοριών από τον 
πραγματικό κόσμο — όπως κείμενο, 
αριθμούς, διευθύνσεις, εικόνες, κατα
λόγους με βιομηχανικά μέρη, ή ακόμη 
και την πλήρη προδιαγραφή ενός 
προϊόντος, όπως είναι ένα αυτοκίνητο 
ή ένα αεροπλάνο. Βέβαια, για να μπο
ρέσουμε να δουλέψουμε μαζί τους, οι 
πληροφορίες που αντιπροσωπεύονται 
πρέπει να μετατραπούν στο δυαδικό 
κώδικα των υπολογιστών.

Ο υπολογιστής εκτελεί μια πράξη 
πάνω σε πολλά bits δεδομένων την ί
δια στιγμή. Ο αριθμός των bits που 
δουλεύονται ονομάζεται εύρος δεδο
μένων του υπολογιστή, και οι σύγχρο
νοι υπολογιστές έχουν συνήθως εύρος 
δεδομένων 8, 1 6, 32 ή 64 bits. Μας

βολεύει να παίρνουμε σαν βασική μο
νάδα τα 8 bits γιατί μπορούν να περιέ
χουν ένα γράμμα, ή δύο αριθμούς (με
ταξύ 0 και 9). Μια οκτάδα των 8 bits 
ονομάζεται ψηφιολέξη (byte).

Λογισμικό (Software)

(Software) Λογισμικό είναι το γενι
κό όνομα για τους διάφορους τύπους 
προγραμμάτων που ελέγχουν τη λει
τουργία του υπολογιστή. Ένα μεγάλο 
μέρος από την ορολογία των υπολογι
στών είναι φτωχό ή ξεπερασμένο, αλ
λά το "software" είναι μια έξοχη περι
γραφή. To software διαπλάθεται εύκο
λα, και διαμορφώνει τις ενέργειες του 
υλικού (hardware) του υπολογιστή.

Ένα πρόγραμμα είναι μια σειρά εν-
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τολών που προσδιορίζει μια εργασία 
για τον υπολογιστή. Ένα πρόγραμμα 
θα μπορούσε να υποχρεώσει έναν 
υπολογιστή να παίξει ένα βιντεο
παιχνίδι. Ένα άλλο θα μπορούσε να 
τον κάνει να μεταφέρει πληροφορίες 
μέσω μιας τηλεφωνικής γραμμής ή να 
αποθηκεύσει δεδομένα σε ένα ηλε
κτρονικό σύστημα αρχειοθέτησης. Η 
κάθε εντολή της μηχανής καταλαμβά
νει ένα, ή πιθανώς περισσότερα, κελλί 
της μνήμης του υπολογιστή. Το κάθε 
πλήρες πρόγραμμα σχηματίζει ένα αρ
χείο πάνω σε κάποιο δίσκο του υπολο
γιστή, το οποίο μπορεί να αντιγραφτεί 
στη μνήμη των ημιαγωγών μέσα σε 
δευτερόλεπτα όταν χρειαστεί. Ο συν
δυασμός του υλικού (hardware) και 
του λογισμικού (software) διαμορφώ
νει το πλήρες σύστημα του υπολογι
στή.

Τα προγράμματα που ελέγχουν τους 
υπολογιστές είναι μεγάλα και δύσκολα 
στην κατανόησή τους, και ένα μηχάνη
μα πρέπει να ακολουθήσει χιλιάδες 
από λεπτομερείς εντολές μηχανής για 
να εκτελέσει μια απλή εργασία. Έτσι, 
για να είναι τα προγράμματα περισσό
τερο κατανοητά, γράφονται σε γλώσ
σες προγραμματισμού, αντί να έχουν 
τη μορφή μιας λίστας εντολών, που θα 
μπορούσε να εκτελέσει απ’ ευθείας η 
μηχανή. Μια γλώσσα προγραμματι
σμού περιέχει ένα πλήθος λειτουρ
γιών, οι οποίες μπορούν να συνδυα
στούν για να καθορίσουν μια εργασία, 
και μπορούν επίσης να κατανοηθούν 
εύκολα από έναν άνθρωπο.

Παρόλο που στην πραγματικότητα 
δεν πρόκειται παρά για την αυστηρή 
προδιαγραφή αυτού που θέλουμε να 
κάνει ο υπολογιστής, το κείμενο που 
είναι γραμμένο στη γλώσσα προγραμ
ματισμού ονομάζεται κι αυτό πρόγραμ
μα. 0  υπολογιστής δεν μπορεί να κα
ταλάβει τη γλώσσα ενός τέτοιου προ
γράμματος. Πρέπει πρώτα να μετα
φραστεί σε εντολές μηχανής. Ευτυχώς 
η μεταφραστική δουλειά είναι εύκολη 
— και εκτελείται από τον ίδιο τον υπο
λογιστή, χρησιμοποιώντας ένα πρό
γραμμα που ονομάζεται ερμηνευτής

(interpreter) ή μεταγλωττιστής (compi
ler). Αυτός παίρνει το πρόγραμμα που 
είναι γραμμένο στη γλώσσα προγραμ
ματισμού, και το μετατρέπει σε μια 
σειρά εντολών, οι οποίες θα τοποθε
τηθούν στη μνήμη του υπολογιστή.

Αν για το γράψιμο ενός προγράμμα
τος χρησιμοποιείται μια γλώσσα υψη
λού επιπέδου, ο προγραμματιστής εί
ναι σε θέση να εκφράζει προβλήματα 
με σαφείς όρους, άσχετους με τις 
απλές λειτουργίες του υπολογιστή. 
Παραδείγματα τέτοιων γλωσσών είναι 
οι Pascal, Prolog, FORTRAN, και BA
SIC. Αντίστροφα, μια γλώσσα χαμηλού 
επιπέδου αντιστοιχεί πιο στενά στις 
εντολές που ακολουθεί πραγματικά ο 
υπολογιστής για να εκτελέσει κάποιο 
πρόγραμμα.

Ένα αξιόλογο μέρος του software 
του υπολογιστή έχει προορισμό να 
βοηθάει τους προγραμματιστές να δη
μιουργούν, να βελτιώνουν και να τρέ
χουν άλλα προγράμματα. Αυτά συνή
θως ονομάζονται προγράμματα του 
συστήματος για να τα διακρίνουμε από 
τα προγράμματα εφαρμογών, που είναι 
τα προγράμματα τα οποία ακολουθεί ο 
υπολογιστής για να εκτελεί απ' ευ
θείας χρήσιμες εργασίες. Ένα ιδιαίτε
ρα σημαντικό πρόγραμμα του συστή

ματος είναι το λειτουργικό σύστημα, 
το οποίο ασκεί λεπτομερειακό έλεγχο 
στο hardware του υπολογιστή και στη 
συνομιλία του με τον χρήστη. Το εύ
ρος των προγραμμάτων εφαρμογών 
για τον υπολογιστή είναι στην πραγμα
τικότητα απεριόριστο, εφόσον η ισχύς 
του υπολογιστή μπορεί να εφαρμόζε
ται σε οποιοδήποτε σχεδόν πρόβλημα 
ή κατάσταση.

Έτσι, σε έναν υπολογιστή συνδυά
ζονται τρία βασικά στοιχεία. Ο σειρια
κός έλεγχος, η επεξεργασία των πλη
ροφοριών και η δυνατότητα προγραμ
ματισμού. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν 
μια νέα κλάση μηχανής, η οποία δια
μορφώνεται ουσιαστικά από μια ευμε
τάβλητη προδιαγραφή — τη γλώσσα 
προγραμματισμού υψηλού επιπέδου. 
To hardware του υπολογιστή έχει ση
μασία μόνο σαν μέσο για να τρέχει το 
software. Μπορεί να επηρεάζει το 
χρόνο που χρειάζεται ο υπολογιστής 
για να τρέξει ένα πρόγραμμα, αλλά όχι 
το αποτέλεσμα της επεξεργασίας. Για 
πολλά προβλήματα, η ισχύς της μιμητι- 
κότητας του υπολογιστή καθορίζεται 
τώρα πρωταρχικά από την ικανότητά 
μας να απεικονίζουμε τα προβλήματα 
σε προγράμματα, παρά από τη φυσική 
μορφή του υπολογιστή.
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Ν Ο Μ ΙΚ Α  Π ΡΟ Β ΛΗ Μ Α ΤΑ
ΑΠΟ ΤΟ AIDS

Λάμπρου Δ. Καράμπελα 
Δρ. Νομικής - Αντεισαγγελέα Εφετών

1 .  Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΘΕ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ AIDS

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της A 1/6122/1 986 Υγειονο
μικής Διατάξεως του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην 
Ε.τ.Κ. στις 19-9-86, τευχ. Β', φύλ. 592 και ισχύει σ ' όλη 
την Ελλάδα «είναι υποχρεωτική η δήλωση κάθε κρούσμα
τος Συνδρόμου Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας 
(AIDS) από τον ιατρό που διαγνώσκει τη νόσο στον Προϊ
στάμενο ιατρό της Δ/νσεως Δημόσιας Υγείας του Υπουρ
γείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η 
χορήγηση όλων των επιδημιολογικών και κλινικοεργαστη- 
ριακών πληροφοριών, που θα αναγράφονται σε δελτίο 
δηλώσεων το οποίο θα διαθέτει δωρεάν στους ιατρούς 
και τα νοσηλευτικά ιδρύματα η υγειονομική υπηρεσία».

Επομένως, κάθε περιστατικό AIDS, βέβαιο ή ύποπτο ή 
και θάνατος από αυτό, πρέπει να δηλώνεται στην παραπά
νω υπηρεσία.

Εφόσον η διατύπωση είναι γενική περιλαμβάνονται και 
οι περιπτώσεις νοσούντων και οι περιπτώσεις φορέων μό
νο.

Η παράβαση της παραπάνω υγειονομικής διατάξεως, ό
ταν γίνει με πρόθεση, έχει ποινικές κυρώσεις, και ειδικό
τερα τιμωρείται με φυλάκιση από 10 μέρες μέχρι 3 μήνες 
ή χρηματική ποινή ή και με τις δύο αυτές ποινές, σύμφωνα 
με το άρθρο 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Α.Ν. 
2520/40, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 290/43 που κυ
ρώθηκε με την 303/46 Π.Υ.Σ. Η χρησιμότητα της συλλο
γής των παραπάνω στοιχείων είναι σημαντική, γιατί έτσι 
εντοπίζονται οι ομάδες αυξημένου κινδύνου και μπορεί η 
πολιτεία να ασχοληθεί περισσότερο μ' αυτές, για την ενη
μέρωσή τους, με σκοπό την πρόληψη μόλυνσης.

2. Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΚΑΙ 
Η ΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 371 του Π.Κ., 
εκτός από τα άλλα πρόσωπα, που αναφέρονται σ ' αυτό 
και οι κάθε είδους γιατροί, μαίες, νοσοκόμοι και άλλοι 
στους οποίους κάποιοι εμπιστεύονται, συνήθως, λόγω του 
επαγγέλματός τους ή της ιδιότητάς τους ιδιωτικά απόρρη
τα, καθώς και οι βοηθοί των προσώπων αυτών, τιμω
ρούνται με φυλάκιση 10 ημερών μέχρι ενός έτους, ή με 
χρηματική ποινή, αν φανερώσουν ιδιωτικά απόρρητα, με
ταξύ των οποίων είναι και η ασθένεια, που τους εμπιστεύ
τηκαν, ή που τα έμαθαν, λόγω του επαγγέλματος τους ή 
της ιδιότητάς τους.

Ακόμη, κατά τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, τα παραπά
νω πρόσωπα, αν πεθάνουν και, από αυτή την αιτία, κά
ποιος γίνει κάτοχος εγγράφου ή σημειώσεων του νεκρού 
γιατρού κλπ. σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματός

του ή της ιδιότητάς του και απ' αυτά φανερώνονται ιδιωτι
κά απόρρητα και τα φανερώσει, τιμωρείται με τις ίδιες 
ποινές.

Η παραπάνω, όμως, πράξη δεν τιμωρείται αν το πρό
σωπο αυτό ενεργήσει έτσι γιατί απέβλεπε σε εκπλήρωση 
καθήκοντος (όπως είναι η ανακοίνωση στην αρχή, όταν 
αυτό επιβάλλεται, όπως αναφέρθηκε και στην περίπτωση 
κρούσματος AIDS) ή στη διαφύλαξη εννόμου ή για άλλο 
λόγο δικαιολογημένου ουσιώδους συμφέροντος, δημό
σιου ή του ίδιου ή κάποιου άλλου το οποίο δεν μπορούσε 
να διαφυλαχθεί διαφορετικά.

Την αυστηρή κάλυψη της δηλώσεως για το AIDS ση
μειώνεται ότι τονίζει η προαναφερόμενη υγειονομική διά
ταξη που επέβαλλε την υποχρέωση δήλωσης των κρου
σμάτων AIDS.

Για τα πρόσωπα που δεν υπάγονται στη ρύθμιση του 
παραπάνω άρθρου, αλλά έχουν την ιδιότητα του υπαλλή
λου, ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 252 του Π.Κ. (πα
ραβίαση του υπηρεσιακού απορρήτου των υπαλλήλων γε
νικά).

Από τα παραπάνω συνάγεται και η απάντηση που πρέ
πει να δοθεί στο ερώτημα, αν ο γιατρός μπορεί να ενημε
ρωθεί τους οικείους του ασθενούς για τη διάγνωσή του 
σχετικά με το AIDS.

Αφού από τη νόσο του ασθενούς, την οποία ο ίδιος, ί
σως να μην θελήσει να αποκαλύψει, για να αποφύγει την 
απομόνωση και γενικά τον κοινωνικό στιγματισμό, ούτε 
στους οικείους του, οι οποίοι, όμως, μπορεί να μολυνθούν, 
αν δεν λάβουν κάποια προφυλακτικά μέτρα, όταν συγκα
τοικούν, πρέπει να ενημερωθούν τα πρόσωπα αυτά, όπως 
επίσης ο ίδιος ο ασθενής ή φορέας του AIDS. Φυσικά η 
ενημέρωση πρέπει να γίνει με ιδιαίτερη προσοχή για να 
μην υπάρχουν ανεπιθύμητες αντιδράσεις (αυτοκτονία 
ασθενούς κλπ.).

Πρόβλημα υπάρχει για το ποιοι από τον περίγυρο του 
ασθενούς ή φορέα του AIDS πρέπει να ενημερωθούν.

Μόνο ο (η) σύζυγος ή ο (η) ερωτικός σύντροφος ή και 
τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας ή και άλλοι;

Φυσικά αν ανακύψει θέμα τέτοιο το Δικαστήριο θα κρί
νει αν επιτρεπόταν ανακοίνωση και σε ποιον.

3. Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΥΤΟΥ ΠΟΥ
ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ 
ΑΠΟ AIDS

Α. ΓΕΝΙΚΑ
Από δημοσιεύματα στον ημερήσιο ελληνικό τύπο, ό

πως, «τρία νοσοκομεία αρνήθηκαν να νοσηλεύσουν φο
ρέα του Έιτζ», («Ελεύθερος Τύπος» φ. 1557 11-

* Εισήγηση που έγινε στη συζήτηση στρογγυλού τραπεζιού στα 
πλαίσια του 15ου Ετήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου, 
που έγινε στην Αθήνα στις 11.5.1989. Στη συζήτηση με θέμα 
«Δεοντολογικά και νομικά προβλήματα του AIDS» έλαβαν μέ
ρος και οι καθηγητές κ.κ. Ματσανιώτης. Κουτσελίνης και 
Στρατηγός.
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12/6/1988), «Δίωξη σε γιατρούς, αν αρνηθούν περίθαλψη 
σε ασθενείς με AIDS», («Βραόυνή», φ. της 1-3-88), προ
κύπτει ότι υπήρξαν περιπτώσεις άρνησης περίθαλψης σε 
ασθενείς με AIDS και μάλιστα σε δημόσια νοσηλευτήρια.

Επομένως, δεν είναι θεωρητικό το ενδιαφέρον για την 
απάντηση στο ερώτημα, αν έχει ποινική ευθύνη αυτός 
που αρνείται να περιθάλψει ασθενείς με AIDS.

Β. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ

Η αδικαιολόγητη άρνηση παροχής περίθαλψης
Κατά τη διάταξη του άρθρου 441 του Π.Κ., τιμωρούν

ται με πρόστιμο ή κράτηση μέχρι τριών μηνών, οι γιατροί, 
που, χωρίς, δικαιολογημένο κώλυμα, αρνούνται την εκτέ
λεση των έργων τους, αν η πράξη δεν τιμωρείται βαρύτε
ρα από άλλη διάταξη.

Σημειώνεται ότι δεν θεωρείται δικαιολογημένο κώλυμα, 
ο κίνδυνος για τη ζωή και την υγεία του ίδιου του γιατρού 
από την ασθένεια.

Η παράβαση αυτή διώκεται είτε τελεσθεί με δόλο είτε 
από αμέλεια.

Η παραπάνω διάταξη θα εφαρμοσθεί μόνο αν δεν προ- 
κλήθηκε καμμιά βλάβη στον ασθενή, από την άρνηση του 
γιατρού. Αν προκλήθηκε βλάβη της υγείας ή θάνατος του 
ασθενούς, από την αδικαιολόγητη άρνηση, δηλαδή, αν ο 
γιατρός παρέλειψε να ενεργήσει αυτό που μπορούσε και η 
παράλειψή του είχε σαν αποτέλεσμα τη βλάβη της υγείας 
ή το θάνατο του ασθενούς του, δηλαδή, αυτού που ανέ
λαβε την περίθαλψη ο ίδιος ή το θεραπευτήριο στο οποίο 
υπηρετεί, τότε θα διωχθεί για παράβαση του άρθρου 302 
Π.Κ., αν προκλήθηκε θάνατος ή για παράβαση του άρ
θρου 314 Π.Κ., αν προκλήθηκε μόνο σωματική βλάβη. Τα 
τελευταία αυτά θα εφαρμοσθούν εφόσον παρέλειψε από 
αμέλεια ο γιατρός. Αν η άρνησή του έγινε με πρόθεση 
(αρκεί και ο ενδεχόμενος δόλος), τότε θα διωχθεί για τα 
παραπάνω αποτελέσματα της άρνησής του (θάνατο ή βλά
βη της υγείας του ασθενούς), για ανθρωποκτονία με πρό
θεση ή για επικίνδυνη ή βαρειά σωματική βλάβη, ανάλογα 
με το αποτέλεσμα (άρθρα 299/1 ή 309 ή 310 Π.Κ.).

ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

«Ένα φαινόμενο που έχει πάρει εκρηκτικές σχε
δόν διαστάσεις στις μέρες μας, στο χώρο ιδιαίτερα 
της νεολαίας, είναι το φαινόμενο της διακίνησης και 
χρήσης ναρκωτικών. Ποια κατά τη γνώμη σου είναι 
τα αίτια αυτού του φαινομένου, ποιες οι πιθανές συ- 
νέπειές του; Τι προτείνεις για την αντιμετώπισή του; 
Απάντησε τεκμηριωμένα στα παραπάνω ερωτήματα 
έχοντας υπόψη πως:

α. Ένα φαινόμενο ερμηνεύεται ουσιαστικά όταν 
εντοπισθούν οι βαθύτερες αιτίες του και όχι όταν 
απλά αναφερθούν κάποιες, παραγόμενες από άλλες, 
αιτίες.

β. Οι αιτίες ενός κοινωνικού φαινομένου βρίσκον
ται στην ίδια την κοινωνία, κατά κανόνα.

γ. Ο συναισθηματικός φορτισμός δεν προσφέρε- 
ται σαν εργαλείο έρευνας και μελέτης ενός κοινωνι
κού φαινομένου.

Δεδομένο του θέματος είναι το «καυτό» πρόβλημα της 
χρήσης και της διάδοσης των ναρκωτικών, στο χώρο 
ιδιαίτερα της νεολαίας.

Ζητούμενα είναι τα αίτια, οι συνέπειες και ο τρόπος αν
τιμετώπισης του φαινομένου.

Ο ίδιος ο τρόπος διατύπωσης του θέματος αποτρέπει 
την επιφανειακή προσέγγισή του, τη στείρα ψευτοηθικο- 
λογία και καπηλεία του θέματος αλλά και την ανώφελη 
συναισθηματολογία' προτρέπει σε όσο γίνεται αντικειμενι
κότερη προσέγγιση και διερεύνηση των ουσιαστικών αι
τιών, μεταθέτοντας την κύρια ευθύνη από τους νέους 
—θύματα των ναρκωτικών— στην κοινωνία και στις δομές 
της που επιτρέπουν τη δημιουργία και ανάπτυξη αυτού 
του φαινομένου.

Αίτια του φαινομένου

1. Η ύπαρξη ενός εχθρικού, ψυχρού και απαιτητικού 
εξωτερικού περιβάλλοντος ευνοεί κάθε τάση φυγής, δρα
πέτευσης απ’ αυτό. Μια μορφή φυγής είναι και τα ναρκω
τικά.
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2. Η έλλειψη προοπτικής στη νεολαία, η συνειδητο- 
ποίηση απ' αυτή της φθοράς, της αλλοτρίωσης της καθη
μερινής ζωής σε συνδυασμό με την αδυναμία επέμβασης 
σ ' αυτήν για τη μεταβολή της, οδηγούν στη «δραπέτευση» 
μέσω των ναρκωτικών. (Άλλη μορφή «δραπέτευσης» εί
ναι η αυτοκτονία, η στροφή σε ανατολικές θρησκείες, η 
σχιζοφρένεια κ. α.)

3. Η ηττοπάθεια, η απαισιοδοξία και, σαν αποτέλεσμα 
αυτών η παθητικοποίηση, εξαφανίζουν κάθε διάθεση 
ενεργητικότητας στο άτομο, το «σπρώχνουν» στη φυγή 
των ναρκωτικών.

4. Η έλξη του απαγορευμένου σε συνδυασμό με την 
περιέργεια· οι «μύθοι» που έχουν δημιουργηθεί σχετικά 
με τα ναρκωτικά («ελαφρά» και «σκληρά», διερεύνηση 
υποσυνειδήτου και αισθήσεων, διερεύνηση γενικότερα 
του «Εγώ» και της πραγματικότητας - απόκτηση ουσιαστι
κής αυτογνωσίας).

5. Μίμηση - προσπάθεια προβολής και επίδειξης μέσω 
των ναρκωτικών - δήθεν «επαναστατική» στάση και συμ
περιφορά - αίσθηση σύγκρουσης με το κοινωνικό σύστη
μα.

6 . Επιθυμία για κέρδος (πίσω από τα κυκλώματα της 
διακίνησης των ναρκωτικών κρύβονται τεράστια οικονομι
κά συμφέροντα).

7. Μη ύπαρξη αυστηρού νομοθετικού συστήματος για 
τους εμπόρους των ναρκωτικών.

8. Η άρνηση ή αδυναμία ένταξης στην κοινωνία (πολλοί 
σ' αυτό το σημείο θα αναφέρουν σαν αίτιο την ελλιπή 
κοινωνικοποίηση από το σχολείο ή την οικογένεια, τη 
«μαλθακότητα» των νέων κ.α. Έχουμε όμως να τονίσουμε 
πως αν η κοινωνία είναι αφιλόξενη και έξω από τις συναι
σθηματικές ανησυχίες των νέων, δεν ευθύνονται οι νέοι 
που δεν θέλουν να ενταχθούν σ' αυτή, αλλά η ίδια η κοι
νωνία που είναι ανίκανη να τους ενσωματώσει χωρίς να 
τους συνθλίψει).

9. Η έλλειψη ουσιαστικής πληροφόρησης για τις συνέ
πειες των ναρκωτικών.

10. Η κρίση των ιδανικών, η έλλειψη σκοπών ζωής, ο 
μηδενισμός.

11. Ο κορεσμός, η ανία, η μη ικανοποίηση ουσιαστι

κών, «ριζικών» αναγκών όπως της δημιουργίας ή της επι
κοινωνίας. Η δημιουργία ενός «καταναλωτικού ανθρώ
που» που ενδιαφέρεται «να έχει» και όχι «να είναι» και 
που όταν εξαντλήσει ότι μπορεί «να έχει» στρέφεται, για 
να ικανοποιήσει το εξωτερικό κενό που βιώνει, στα ναρ
κωτικά, τον «απαγορευμένο» αλλά «πανταχού παρόντα» 
καρπό της καταναλωτικής κοινωνίας.
" 12. Η αδυναμία αυτοκυριαρχίας, αυτοσυγκράτησης - τα
ιδιαίτερα προβλήματα της νεανικής —ιδιαίτερα της εφηβι
κής— ηλικίας και η έλλειψη συμπαράστασης από το γενι
κότερο περιβάλλον.

13. Αποπροσανατολισμός. Η εξάρτηση των ανθρώπων 
από τα ναρκωτικά δημιουργεί άτομα υποταγμένα, άβουλα 
(γι αυτό, τ ' αντιδημοκρατικά κυρίως καθεστώτα, ευνοούν 
τη διάδοση των ναρκωτικών ή υποκρίνονται πως τα κατα
πολεμούν, για να μπορούν να διοχετεύουν σε ανέξοδα γι 
αυτούς κανάλια την οργή των πολιτών και ιδιαίτερα, το 
δυναμικό της νεολαίας. Ο Ζυλ Ανρύ και ο Λεόν Λαζέ ισχυ
ρίζονται πως όλα σχεδόν τα καθεστώτα χρησιμοποιούν τα 
ναρκωτικά σαν τρόπο και μορφή «συγκράτησης» των πο
λιτών τους).

14. Οικονομικό κέρδος όχι μόνο για κάποιους εμπόρους 
ναρκωτικών, αλλά και για ολόκληρα κράτη (Ταϋλάνδη,

Τουρκία, Πακιστάν κ.α.).
Ο τουρισμός, η διαφήμιση, ο «προσηλυτισμός» από 

«παλιούς» ναρκομανείς είναι ίσως μόνο δευτερεύοντα αί
τια που, σε καμμιά περίπτωση, δεν μπορούν από μόνα 
τους να ερμηνεύσουν αυτό το πολύπλοκο κοινωνικό φαι
νόμενο.

Συνέπειες του φαινομένου

1. Ψυχική και σωματική φθορά - θάνατος (μερικές φο
ρές εκούσιος).

2. Βία και εγκληματικότητα.
3. Άρση κάθε δημιουργικότητας - εξάρτηση του νέου 

από τα ναρκωτικά και τον έμπορο ναρκωτικών.
4. Αποπροσανατολισμός των νέων - η παθητικοποίησή 

τους συνεπάγεται την αδιάκοπη αναπαραγωγή των αιτιών 
που τους οδήγησαν στα ναρκωτικά.

5. Αυταπάτη ότι συγκρούονται με το κοινωνικό σύστη
μα, ενώ ουσιαστικά δεν το θίγουν καθόλου.

6 . Άγχος, εκνευρισμός, φοβίες, ψευδαισθήσεις - πα
ραισθήσεις.

7. Δημιουργεί προβλήματα γενικότερα στο περιβάλλον 
του (κυρίως το οικογενειακό).

8. Αλλοιώσεις και παραμορφώσεις της προσωπικότητας 
του ατόμου.

9. «Τα έξοδα που καλύπτουν τους τομείς της πρόληψης 
- καταστολής της διακίνησης ναρκωτικών καθώς και οι 
απώλειες στο εθνικό εισόδημα από την ελαττωμένη παρα
γωγικότητα των τοξικομανών, έχουν γενικότερες επιπτώ
σεις στην εθνική οικονομία» (Σ. Βρετός, περ. «Οικονομι
κός Ταχυδρόμος»).

10 . Ο ναρκομανής είναι περισσότερο επιρρεπής στις 
μολυσματικές ασθένειες.

Τρόποι αντιμετώπισης

Θα πρέπει να τονίσουμε εδώ, πως ο τρόπος αντιμετώ
πισης θα πρέπει να είναι διαφορετικός για τους τοξικομα
νείς - θύματα των ναρκωτικών και άλλος για τους εμπό
ρους των ναρκωτικών κι ότι επίσης μεγαλύτερη σημασία 
έχει η πρόληψη παρά η θεραπεία.

Αναλυτικότερα όμως:
1. Διαφώτιση για τις συνέπειες των ναρκωτικών.
2. Ύπαρξη άρτια επιστημονικά επανδρωμένων κέντρων 

αποτοξίνωσης (απασχόληση ψυχολόγων - κοινωνιολόγων 
σ' αυτά).

3. Ύπαρξη αυστηρού νομικού συστήματος για τους εμ
πόρους ναρκωτικών.

4. Κατανόηση στα προβλήματα των νέων.
«Μια σκληρή τιμωρία αυτών που παίρνουν ναρκωτικά 

δεν χρησιμεύει σχεδόν καθόλου, όπως δείχνει η πείρα, 
αντίθετα χειροτερεύει το πρόβλημα καμμιά φορά, γιατί ο 
νέος που μπαίνει στη φυλακή για χρήση ναρκωτικών, χά
νει οριστικά το στήριγμά του και τη δυνατότητα να ζήσει 
μια ζωή με νόημα. Αυστηρά αστυνομικά και νομικά μέτρα 
θα πρέπει να πλήξουν τα μεγάλα διεθνή εμπορικά δίκτυα. 
Για μας όμως σημαντικό είναι να φροντίσουμε ν ' αποκτή
σουν οι νέοι ανοσία κατά των κινδύνων των ναρκωτικών, 
προσφέροντάς τους μια ζωή με νόημα, με πληρότητα και 
κοινωνικότητα» (Rolf Grigat). Φυσικά θα πρέπει να τονί
σουμε «εν κατακλείδι» πως η οριστική εξαφάνιση του φαι
νομένου θα επιτευχθεί μόνο όταν ξεπεραστούν οριστικά 
οι αιτίες που το δημιούργησαν και που συνεχώς το αναπα- 
ραγάγουν.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛ. ΠΑΤΖΗΣ
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ΙΔΡΥΣΗ - ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

α. Ιδρύθηκε προσωρινό Αστυνομικό 
Φυλάκιο Νέων Κερδυλίων Σερρών με 
χρονική διάρκεια λειτουργίας από 
1.6.89 έως 15.9.89.

β. Ιδρύθηκε προσωρινό Αστυνομικό 
Φυλάκιο Λεπτοκαρυάς Πιερίας με χρο
νική διάρκεια λειτουργίας από 1.6.89 
έως 31.8.89.

γ. Ο πρώην Αστυν. Σταθμός Ελέγ
χου Διαβατηρίων Καλών Λιμένων 
Ηρακλείου μετονομάστηκε σε Αστυνο
μικό Σταθμό Καλών Λιμένων (γενικής 
αρμοδιότητας).

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
0  αστυφύλακας ΓΙΑΝΝΑΡΑΚΗΣ 

Παύλος του Α.Τ. Αρτέμιδας (τηλ. 
0294-83.333) ζητεί αμοιβαία μετάθε
ση με συνάδελφό του που υπηρετεί 
σε υπηρεσία της Αστυν. Δ/νσης Ροδό
πης.

*  *  *

0  αστυφύλακας ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ- 
ΔΗΣ Λεωνίδας του Α ' Αστυν. Τμήμα
τος Βόλου (τηλ. 0421-26121 και 
041-236417), επιθυμεί αμοιβαία με
τάθεση με συνάδελφό του στης 
Αστυν. Δ/νσης Θεσ/νίκης.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Προήχθησαν στο βαθμό του αστυ

νόμου Α ' οι κατωτέρω αστυνόμοι Β:
ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ Χρήστος, ΔΗΜ Η- 

ΤΡΙΟΥ Κων/νος, ΡΙΖΑΣ Ιωάννης, ΣΚΑ- 
ΡΑΦΙΓΚΑΣ Ιωάννης, ΧΡΙΣΤΟΦΑΡΕΊ- 
ΖΗΣ Χαράλαμπος, ΠΑΠΑΤΣΙΜΠΑΣ 
Ιωάννης, ΓΚΑΤΖΗΣ Θωμάς, ΟΡΓΑΝ- 
ΤΖΗΣ Ανδρέας, ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Ανδρέας, ΒΕΛΛΙΟΣ Απόστολος, 
ΑΡΜΠΟΥΖΗΣ Γεώργιος, ΚΟΥΤΡΟΥ- 
ΜΑΝΗΣ Σπυρίδωνας, ΜΠΟΥΣΟΥΝΗΣ 
Ιωάννης, ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ Γεώργιος, ΠΑ- 
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ά γγελος, Μ Α Ι Ν Α Σ  
Ιωάννης, ΑΓΓΕΛΗΣ Κωνσταντίνος, 
ΚΑΛΑΡΑΣ Νικόλαος, ΦΟΥΣΕΚΗΣ Βα
σίλειος, ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αθανάσιος, 
ΛΙΑΚΟΓΚΟΝΑΣ Αθανάσιος, ΜΑΥΡΟΥ- 
ΔΗΣ Παντελής, ΚΟΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Αλέξανδρος και ΣΙ ΑΔΗ ΜΑΣ Κων/νος.

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Ο Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος ΚΑ- 
ΤΟΧΙΑΝΟΣ που υπηρετεί στο 0 ' Α.Τ. 
Αθηνών επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση 
με συνάδελφό του που υπηρετεί στην 
Αστυν. Δ/νση Ιωαννίνων. Τηλ. 
3462398.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ
Αποστρατεύτηκε ύστερα από αίτη

σή του, ο ταξίαρχος ΣΤΑΘΗΣ Πέτρος.
Αποστρατεύτηκε με αίτησή του και 

ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βα
θμό του ο ταξίαρχος ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ 
Ευτύχιος.

Αποστρατεύτηκαν ύστερα από αίτη
σή τους οι ανθυπαστυνόμοι ΤΣΙΩΡΗΣ 
Κων/νος, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Κων/νος και 
ΜΑΡΟΥΤΣΟΣ Παναγιώτης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β'

Οι υπαστυνόμοι Β' που αποφοίτη
σαν στις 19.4.89 απ’ το Τμήμα Επαγ
γελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπα- 
στυνόμων, τοποθετήθηκαν στις κατω
τέρω υπηρεσίες:

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νικόλαος στο Τ.Α. Αγ. 
Αναργύρων, ΑΔΡΑΣΚΕΛΑΣ Αντώνιος 
στην ΠΣΕΑ/ΥΔΤ, ΒΑΖΔΙΡΒΑΝΙΔΗΣ 
Χρήστος στη Δ.Α. Αθηνών/Τμήμα Δια- 
χ/σης Υλικού - Χρηματικού, ΒΑΣΙΟΣ 
Κων/νος στο Τμήμα Τροχ. Άρτας, ΒΑ- 
ΧΛΙΩΤΗΣ Σπήλιος στη ΔΔΑΣ/INTER- 
POL/ΥΔΤ, ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ Εμμανουήλ 
στο Α.Τ. Χανίων, ΒΛΑΧΟΣ Λεωνίδας 
στο Α.Τ. Ηγουμενίτσας, ΓΕΝΙΤΣΑΡΙ- 
ΔΗΣ Κων/νος στο Α.Τ. Πύργου Ηρα
κλείου, ΓΚΕΚΑΣ Ευάγγελος στο Α.Τ. 
Δράμας, ΔΑΓΚΟΥΛΗΣ Αντώνιος στο 
Α.Τ. Καβάλας, ΔΑΝΟΥΣΗΣ Κων/νος 
στη Δ/νση Δημ. Σχέσεων/ΥΔΤ, ΔΗ- 
ΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης στο Γ 
Τ.Α. Πειραιά, ΔΟΛΙΑΝΙΤΗΣ Σπυρίδω
νας στο Η' Α.Τ. Πειραιά, ΕΥΘΥΜΙΑ- 
ΔΗΣ Ευθύμιος στο ΣΤ' Α.Τ. Θεσ/κης, 
ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ελευθέριος στη ΓΑΔ Αττι
κής (Εσωτ. Λειτουργιών), ΖΑΧΑΡΑ- 
ΚΗΣ Μιχαήλ στο Α ' Α.Τ. Ηρακλείου, 
ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης στο 
Α ' Τ.Α. Πειραιά, ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ Ανα
στάσιος στο Α.Τ. Λίμνης Εύβοιας, ΚΑ- 
ΡΑΝΑΣΙΟΣ Λάμπρος στο Τ.Α. Βόλου, 
ΚΑΡΓΑΣ Γεώργιος στο Α.Τ. Κατοστα
ριού Ζακύνθου, ΚΙΤΣΙΟΣ Ιωάννης στη 
ΥΕΕ/Δ.ΑΣφ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΚΟΊΝΑΚΗΣ 
Εμμανουήλ στη Δ/νση Μελετών/ΥΔΤ, 
ΚΟΝΙΔΑΣ Αναστάσιος στη Δ/νση 
Ελεγκτηρίου Δαπανών, ΛΑΜΠΙΡΗΣ 
Σταύρος στο Α.Τ. Φιλιατών Θεσπρω
τίας, ΛΩΛΗΣ Θεόδωρος στο Α.Τ. Αλε

ξανδρούπολης, ΜΑΚΡΗΣ Νικόλαος 
στο Α ' Α.Τ. Βόλου, ΜΑΥΡΙΔΗΣ Αθα
νάσιος στο Α.Τ. Ξάνθης, ΜΠΑΛΑΓΚΑΣ 
Δημήτριος στο Τ.Α. Ν. Ψυχικού, ΜΠΟ- 
ΣΝΑΚΗΣ Νικόλαος στο Α.Τ. Μουδα- 
νιών, ΜΠΟΥΣΙΩΤΗΣ Ανδρέας στην 
Υποδ. Αλ/πών Θεσ/κης, ΝΙΩΤΗΣ Φώ
τιος στο Α.Σ. Αυλίδος, ΝΤΑΓΚΑΣ Δη- 
μήτριος στη Δ.Κ.Α/ΥΔΤ, ΝΤΟΥΜΑΖΙΟΣ 
Ελευθέριος στην Α.Δ. Φωκίδας (Επιτε
λείο), ΟΙΚΟ ΝΟΜΟ Π ΟΥΔΟΣ Παναγιώ
της στο Γ Α.Τ. Αθηνών, ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Παύλος στο Α.Τ. Ορεστιά- 
δος, ΠΑΡΑΣΧΟΣ Δημήτριος στο Α.Τ. 
Καβάλας, ΠΑΣΙΣΗΣ Δημήτριος στο ΛΖ' 
Α.Τ. Αθήνας, ΠΑΤΕΡΑΣ Σωτήριος στο 
ΙΓ' Α.Τ. Θεσ/κης, ΠΑΤΡΑΜΑΝΗΣ Χρή
στος στην ΥΤΕΒΕ Θεσ/κης, ΠΑΥΛΟ- 
ΠΟΥΔΟΣ Ανδρέας στη Δ/νση Διαχ/σης 
Υλικού/ΥΔΤ

ΠΕΤΡΟΥΓΑΚΗΣ 
Γεώργιος στο ΙΑ' Α.Τ. Αθήνας, ΠΙΤΤΕ- 
ΡΟΣ Γεώργιος στο Α.Τ. Παραλίας 
Άστρους, ΠΟΛΙΤΗΣ Ιωάννης στο Α.Τ. 
Αμφιλοχίας, ΠΡΕΠΩΝΗΣ Χαράλαμπος 
στο Β' Α.Τ. Θεσ/κης, ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 
Βασίλειος στο Τ.Α. Ηγουμενίτσας, ΣΙΑ
Μ ΕΤΗΣ Χρήστος στο Β' Α.Τ. Βόλου, 
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Χαράλαμπος στο Τ.Α. 
Αγ. Βαρβάρας, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης στο Α.Τ. Κυπαρισσίας Μεσ
σηνίας, ΣΧΟΙΝΑΚΗΣ Δημήτριος στο 
Τ.Α. Μυτιλήνης, ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ Εμμα
νουήλ στην ΥΕΕ/Δ/νσης Ασφ. Αττικής, 
ΤΖΗΚΑΣ Χρήστος στο Α.Τ. Ά νω  Κα- 
λαμακίου, ΤΟΥΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Ιωσήφ στη 
Δ/νση Ελεγκτηρίου Δαπανών/ΥΔΤ, 
ΤΡΙΑΝΤΟΣ Κων/νος στο Τ.Α. Γλυφά
δας, ΤΣΑΛΙΟΣ Γεώργιος στη Δ/νση 
Άμεσης Δράσης Θεσ/κης, ΤΣΙΒΙΚΗΣ 
Σπυρίδωνας στη ΥΕΕ/Δ/νσης Ασφ. Ατ
τικής, ΤΣΙΟΥΝΗΣ Θεοφάνης στο Α.Τ. 
Αλμυρού και ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος 
στο Τ.Α. Νέας Σμύρνης.

ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Από 1.4.89 αυξάνεται η ημερήσια 
αποζημίωση εκτός έδρας μετακινούμε
νων για εκτέλεση υπηρεσίας Δικαστι
κών Λειτουργών και Δημοσίων Υπαλ
λήλων, Στρατιωτικών και Πολιτικών 
καθώς και των Δικαστικών Λειτουρ
γών.

Αυτά καθορίζονται με την 2018885 
/2093 από 23.1.89 υπουργική απόφα
ση που κοινοποιούμε κατωτέρω. Επι- 
σημαίνεται ότι η ημερήσια αποζημίω
ση των 3.000 δραχμών καθορίζεται 
για όλο ανεξαίρετα το αστυνομικό και
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πολιτικό προσωπικό.
«1—Καθορίζουμε την ημερήσια 

εκτός έδρας αποζημίωση των μετακι
νούμενων για εκτέλεση υπηρεσίας Δ ι
καστικών λειτουργών, πολιτικών υπαλ
λήλων και στρατιωτικών εν γένει, ως
εξής:
α) Για όσους από τους ανωτέρω προ

σκομίζουν δελτίο παροχής υπηρε
σιών αποκλειστικά και μόνο του ξε
νοδοχείου στο οποίο δ ιανυκτε- 
ρεύουν κατά την εκτός έδρας παρα
μονής τους σε δρχ. 5.000 (πέντε χι
λιάδες).

β) Για όσους προσκομίζουν αποδείξεις 
(θεωρημένες) ενοικιαζομένων δω
ματίων, ξενώνων, στρατιωτικών λε
σχών κ.λ.π. σε δρχ. 3.500 (τρεις χι
λιάδες πεντακόσιες), 

γ) Για τους λοιπούς το 1/20 του βασι
κού τους μισθού μετά του επιδόμα
τος χρόνου υπηρεσίας η οποία δεν 
θα μπορεί να είναι κατώτερη ή ανώ
τερη των 3.000 δρχ. (τριών χιλιά
δων).
2—Κατά τα λοιπά ισχύουν οι με αρ. 

28243/845/18-4-84, 95015 /2615 /
2 0 -8 -84 , 301 1 /5 5 /1 2 -1 -8 7  και
4 4 0 1 2 /1 8 2 7 /1 0 -5 -1 9 8 8  κοινές 
Υπουργικές αποφάσεις».

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές στο

κατωτέρω προσωπικό διότι με προθυ
μία, επιμονή και αποφασιστικότητα, 
κατόρθωσαν να συλλάβουν ή βοήθη
σαν στη σύλληψη, κατόχους ή εμπό
ρους ναρκωτικών:

Υπαστυνόμο Α ' ΜΠΑΛΑΓΚΑ Γεώρ
γιο, αρχιφύλακα ΜΠΕΚΙΑΡΗ Γεώργιο 
και αστυφύλακες ΚΟΛΟΒΑΔΗ Πανα
γιώτη και ΜΑΛΑΠΑΝΗ Παναγιώτη 
του Τ.Α. Άργους.

Αστυνόμο Β' ΖΩΤΑΚΗ Σταύρο, αν- 
θυπαστυνόμο ΚΑφΡΙΤΣΑ Παναγιώτη, 
αρχιφύλακα ΔΡΕΝΟ Νικόλαο και 
αστυφύλακες ΑΞΙΩΤΗ Αντώνιο, ΜΑ- 
ΛΟΥΤΑ Κων/νο και ΠΟΛΥΜΕΡΟ Κω- 
ν/νο του Τ.Α. Βέροιας.

Αστυν. Υποδ/ντή ΔΕΔΟΥΣΗ Ιωάννη 
της Α.Δ. Ορεστιάδας, αστυνόμο Β' ΜΙ- 
ΣΙΔΗ Νικόλαο, ανθυπαστυνόμο ΜΠΟ- 
ΖΙΑ Αντώνιο, αρχιφύλακα ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟ Δημήτριο και αστυφύλακες 
ΙΛΤΣΙΔΗ Αθανάσιο και ΣΑΚΕΛΛΑΡΙ- 
ΔΗ Γεώργιο του Τ.Α. Ορεστιάδας.

Αστυφύλακες ΤΣΙΝΤΖΟ Αθανάσιο, 
ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ Ανδρέα, ΤΑΣΣΗ Κων/- 
νο, ΜΠΑΡΚΑ Γρηγόριο, ΔΡΕΤΑΚΗ 
Δημήτριο, ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα, 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Αργύριο, ΤΣΟΥΛΟ Κων/νο,

ΤΑΧΛΙ AM ΠΟΥΡΗ Φώτιο, ΓΟΥΝΑΡΗ 
Δημήτριο, ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ευθύμιο, 
ΣΚΟΤΣΙΜΑΡΑ Μιχαήλ, ΠΑΠΑΓΙΩΡΓΟ 
Αναστάσιο, ΠΟΥΡΝΑΡΑ Φίλιππο, 
ΜΑΡΤΙΔΗ Νικόλαο και ΖΩΤΟ Απόστο
λο της Άμεσης Δράσης Αττικής.

Για παρόμοιους λόγους απονεμήθη- 
κε «έπαινος» και υλική αμοιβή στους 
αστυνομικούς:

Αρχιφύλακα ΚΟΤΤΑΡΑΚΟ Σωτήριο 
και αστυφύλακες ΡΕΝΙΕΡΗ Αντώνιο, 
ΓΩΓΟ Ιωάννη, ΓΗΠΑΡΑΚΗ Εμμα
νουήλ, ΘΩΜΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, 
ΚΟΚΚΑΛΗ Απόστολο και ΚΩΣΤΑΚΟ 
Χρήστο της Άμεσης Δράσης Αττικής.

Για τους ίδιους λόγους απονεμήθη- 
κε υλική αμοιβή 30.000 δραχμών 
στον καθένα, στον υπαστυνόμο Α ' 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ανθυπαστυ
νόμο ΓΙΑΚΟΥΜΗ Κων/νο και αστυφύ
λακες ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Φώτιο, ΚΑ- 
ΛΟΓΙΑΝΝΗ Ευάγγελο και ΝΤΙΝΤΑ Βα
σίλειο του Τ.Α. Καλαμάτας.

ΛΟΙΠΕΣ ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ
•  Απονεμήθηκε εύφημη μνεία και υλι
κή αμοιβή 1 5.000 δραχμών στον κα
θένα στον αστυν. υποδ/ντή ΧΡΙΣΤΑΚΟ 
Νικόλαο, αστυνόμο Β' ΒΑΘΕΙΑ Νικό
λο, υπαστυνόμο A ' ΜΑΧΑΙΡΑ Κων/νο, 
ανθ/νόμο ΣΙΔΕΡΗ Σεραφείμ, ανθ/νόμο 
ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ Νικόλαο, Αρχιφύλακα 
Α ' ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Μιχαήλ, Αρχιφύλα
κα Β' ΗΠΙΑΔΗ Θεόδωρο, Αρχιφύλακα 
Β' ΚΑΡΑφΩΤΙΑ Κων/νο, Αστυφύλακα 
ΧΑΤΖΗ ΓΙΑΝΝΗ Ευάγγελο διότι υπη- 
ρετούντες στο Δ ' Τμήμα Ασφάλειας 
Αθηνών, επέδειξαν εξαιρετική δραστη
ριότητα και κατόρθωσαν στο 30ο χιλ/- 
τρο της Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, να δια
πραγματευτούν με σπείρα αρχαιοκα- 
πήλων την αγορά αρχαίων αντικειμέ
νων αμύθητης αξίας και να συλλάβουν 
όλους τους δράστες.
•  Απονεμήθηκε εύφημη μνεία στον 
υπαστυνόμο Α ' ΣΟΛΔΑΤΟ Κων/νο του 
Τ.Α. Ηρακλείου διότι ευρισκόμενος σε 
αναρρωτική άδεια, πληροφορηθείς την 
ένοπλη ληστεία που έγινε στο Βενιζέ- 
λειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, προσήλ- 
θε αυτοβούλως στην Υπηρεσία του 
στο Ηράκλειο, αλλά και στην Αθήνα 
στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής και συ- 
νετέλεσε σημαντικά στην ανακάλυψη 
των δραστών και στη σύλληψη του 
ενός απ' αυτούς που έγινε στην Αθή
να.
•  Απονεμήθηκε έπαινος στους αστυ
φύλακες ΜΠΛΕΤΣΑ Αθανάσιο, ΠΡΩ- 
ΤΟΓΕΡΙΔΗ Μενέλαο και ΝΑΣΙΟ Ευάγ
γελο της Γ.Α.Δ. Αττικής διότι ο μεν

πρώτος ενώ εκτελούσε διατεταγμένη 
υπηρεσία στην οδό Β. Κων/νου, στην 
Αθήνα, όπου συστεγάζονται τρεις 
Πρεσβείες και το γαλλικό Προξενείο 
επέδειξε εξαιρετική δραστηριότητα, με 
αποτέλεσμα να αποτρέψει την είσοδο 
στο κτίριο των συστεγαζόμενων Πρε
σβειών, με απρόβλεπτες παραπέρα 
συνέπειες, επίδοξου καταλήψια, από 
TwV οποίο μάλιστα ετραυματίσθη στην 
όράόπάθειά του αυτή, οι δε λοιποί 
αποτελούντες πλήρωμα περιπολικού 
αυτ/του και καταφθάσαντες έγκαιρα 
στον τόπο του συμβάντος για συνδρο
μή του συναδέλφου τους, επέδειξαν 
εξαιρετική δραστηριότητα με αποτέλε
σμα να ακινητοποιήσουν και συλλά
βουν το δράστη, προσέτι δε να τραυ- 
ματισθούν απ' αυτόν στην όλη προ- 
σπάθειά τους.
•  Απονεμήθηκε έπαινος στους αστυ
φύλακες ΚΑΛΔΗ Δημήτριο και 
ΑΣΠΡΟΥΔΗ Κων/νο της Άμεσης Δρά
σης Αττικής διότι κατάφεραν να εντο
πίσουν και να συλλάβουν έναν κακο
ποιό, ο οποίος πριν από λίγη ώρα με 
την απειλή μαχαιριού, είχε αποπειρα
θεί να βιάσει ανήλικη εντός ανελκυ
στήρα πολυκατοικίας στην περιοχή 
Περισσού.
•  Απονεμήθηκε έπαινος στους αστυ
φύλακες ΜΠΟΥΡΚΟΥΛΑ Φώτιο και 
ΝΕΛΛΟ Αντώνιο της Άμεσης Δράσης 
Αττικής διότι στις 26.3.89, που εκτε- 
λούσαν υπηρεσία πληρώματος περ/- 
κού αυτ/του, κατόπιν εντολής του Κέν
τρου παρέλαβαν επίτοκο από την οικία 
της, για να την μεταφέρουν σε μαιευ
τήριο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, 
ακολουθώντας σωστά τις οδηγίες που 
λάβαιναν από ασύρματο, επιδεικνύον
τας θάρρος, αποφασιστικότητα και ψυ
χραιμία κατάφεραν να τονώσουν το 
ηθικό της, να της εμπνεύσουν απόλυτη 
εμπιστοσύνη ότι δεν κινδύνευε και να 
την βοηθήσουν στον τοκετό.
•  Απονεμήθηκε έπαινος στους αστυ
φύλακες ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗ Γεώργιο, 
ΒΑΡΔΗ Ιωάννη, ΜΑΚΡΙΔΗ Συμεών, 
ΠΑΡΑΣΧΑ Απόστολο, ΚΑΤΣΑΝΑΚΗ 
Γεώργιο και ΤΣΑΠΑΡΑ Γεώργιο της 
Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής, διότι 
στα πλαίσια της περιπολίας τους, ενερ
γώντας με προθυμία, θάρρος και επι
μονή κατάφεραν να εντοπίσουν και 
μετά από μακρά καταδίωξη να συλλά
βουν μέσα σε αγρούς στην περιοχή 
Παλλήνης, τον δραπέτη φυλακών ΓΙΟ- 
ΣΔΕΚΟ Σπυρίδωνα, ο οποίος πριν από 
λίγο αποπειράθηκε να διαρρήξει το 
Δημόσιο Ταμείο Παλλήνης.
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ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Με τις  6 0 0 1 /2 /3 1 3α και 
6001/2 /314 από 5-7-89 Διαταγές του 
Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κ. 
Ιωάννη Αντωνόπουλου, μετατέθηκαν 
για λόγους υπηρεσιακούς, οι παρακά
τω αξιωματικοί:

1) Υποστράτηγος Γεώργιος Βασιλό- 
πουλος από τη Γ' Γεν. Επιθ/ση Αστυ
νομίας στη Διεύθυνση Ασφάλειας Ατ
τικής ως Διευθυντής.

2) Υποστράτηγος Ευθύμιος Δαστα- 
μάνης από τη Δ/νση Αστυν. Προσωπι
κού / Υ.Δ.Τ. στην Αστυνομική Ακαδη
μία ως Διευθυντής.

3) Υποστράτηγος Στέφανος Μακρής 
από την Αστυνομική Ακαδημία στη 
Δ/νση Αστυν. Προσωπικού / Υ.Δ.Τ. ως 
Διευθυντής.

4) Υποστράτηγος Κωνσταντίνος Τα- 
σάκος από Β' Γεν. Επιθ/ση Αστυνο
μίας στη Γ.Α.Δ. Αττικής ως Γεν. Δ ιευ
θυντής.

5) Υποστράτηγος Φώτιος Τσούνης 
από τη Γ.Α.Δ. Αττικής στη Γ' Γεν. Επι- 
θ/ση Αστυνομίας ως Γεν. Επιθεωρη
τής.

6) Ταξίαρχος Νικόλαος Γιαννακό-
πουλος από τη Δ/νση Αστυν. Αθήνας 
στην Επιθ/ση Αστυν. Θεσσαλίας ως 
Επιθεωρητής. \

7) Ταξίαρχος ΧρήΟτος Λόης από τη 
Δ/νση Αστυνομίας Δυτ. Αττικής στην 
Επιθ/ση Αστυν. Νοτ. Αιγαίου ως Επι
θεωρητής.

8) Ταξίαρχος Σίμων Παπαδογεώρ-

γος από την Επιθ/ση Αστυν. Νοτ. Α ι
γαίου στη Δ/νση Αστυνομίας Αθήνας 
ως Διευθυντής.

9) Ταξίαρχος Εμμανουήλ Σουρανά- 
κης από τη Δ/νση Αντιμ. Ειδ. Εγκλημ. 
Βίας στην Υπηρεσία Π.Σ.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.

10) Ταξίαρχος Ιωάννης Χαριτάτος 
από την Επιθ/ση Αστυν. Θεσσαλίας 
στη Γ.Α.Δ. Αττικής ως Βοηθός Γεν. 
Διευθυντή.

11) Ταξίαρχος Εμμανουήλ Χουρδά- 
κης από τη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής 
στη Δ/νση Οικον. Επιθ/σης / Υ.Δ.Τ. ως 
Διευθυντής.

12) Αστυν. Δ/ντής Δημήτριος Απο- 
στολόπουλος από την Υποδ/νση 
Ασφάλ. Δυτ. Αττικής στη Δ/νση Ασφ. 
Αττικής.

13) Αστυν. Δ/ντής Σταμάτιος Αντω- 
νακόπουλος από την Α.Δ. Δράμας στη 
Δ/νση Αστυν. Επιχ/σεων Αττικής ως 
Διευθυντής.

14) Αστυν. Δ/ντής Βασίλειος Βασι
λείου από την Υπηρ. Ασφάλ. Βουλής 
Ελλήνων στην Α.Δ. Ζακύνθου ως 
Διευθυντής.

1 5) Αστυν. Δ/ντής Αθανάσιος Βασι- 
λόπουλος από τη Δ/νση Προσωπικού / 
Υ.Δ.Τ. στη Δ/νση Γεν. Αστυν/σης / 
Υ.Δ.Τ.

16) Αστυν. Δ/ντής Ιωάννης Καρα- 
κώστας από τη Δ/νση Τροχαίας Α ττι
κής στη Δ/νση Διαχ/σης Υλικού / 
Υ.Δ.Τ. ως Διευθυντής.

17) Αστυν. Δ/ντής Γεώργιος Κλει- 
δέρης από τη Δ/νση Ασφάλ. Αττικής 
στην Α.Δ. Δράμας ως Διευθυντής.

18) Αστυν. Δ/ντής Παναγιώτης Κο- 
τσίρης από τη Δ/νση Ασφάλ. Αττικής 
στην Α.Δ. Χαλκιδικής ως Διευθυντής.

19) Αστυν. Δ/ντής Αντώνιος Λαμ- 
παδιάρης από τη Δ/νση Αστυν. Αθήνας 
στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Αττικής 
ως Διευθυντής.

20) Αστυν. Δ/ντής Νικόλαος Ρελά- 
κης από τη Δ/νση Άμεσης Δράσης Ατ
τικής στη Δ/νση Αστυν. Ανατ. Αττικής 
ως Βοηθός Διευθυντή.

21) Αστυν. Δ/ντής Κων/νος Ρουμε
λιώτης από τη Δ/νση Ασφάλ. Αττικής 
στην Α.Δ. Λέσβου ως Διευθυντής.

22) Αστυν. Δ/ντής Παναγιώτης Στα- 
μάτης από τη Δ/νση Αστυν. Αθήνας 
στη Δ/νση Αντιμ. Ειδ. Εγκλημ. Βίας.

23) Αστυν. Δ/ντής Αχιλλέας Χαλβα- 
τζάρας από τη Δ/νση Αστυν. Επιχ/- 
σεων Αττικής στην Α.Δ. Σάμου ως 
Διευθυντής.

24) Αστυν. Δ/ντής Νικόλαος Χατζά- 
κης από τη Δ/νση Ασφάλ. Αττικής 
στην Α.Δ. Άρτας ως Διευθυντής.

25) Αστυν. Υποδ/ντής Ανδρέας 
Καββαδίας από τη Δ/νση Ασφάλ. Α ττι
κής στη Δ/νση Αστυν. Δυτ. Αττικής.

26) Αστυν. Υποδ/ντής Νικόλαος 
Παττπάς από το Ζ' Α.Τ. Αθήνας στην 
Υπηρ. Ασφάλ. Βουλής Ελλήνων.

27) Αστυνόμος Α ' Αναστάσιος Κα- 
ρυπίδης από τη Δ/νση Αάφάλ. Αττικής 
στην Υπηρεσία Π.Σ.Ε.Α./Υ.Δ.Τ.

28) Αστυνόμος Α ' Ευστράτιος Πο
λύδωρος αππό τη Δ/νση Ασφάλ. Αττι
κής στην Υ.Μ.Δ. Αθηνών.

29) Αστυνόμος Β' Πολύκαρπος Δη- 
μητρόπουλος από τη Δ/νση Ασφάλ. 
Αττικής στο Τμήμα Μεταγωγών Δι- 
καστ. Πειραιά, και

30) Αστυνόμος Β' Ανδρέας Σουλτά- 
+ος από Δ/νση Προσωπικού /  Υ.Δ.Τ. 
στο Α.Τ. Μελισσίων ως Υποδιοικητής.
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ΓΕΓΟ ΝΟ ΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥΜ Β Α Ν ΤΑ

Εξαρθρώθηκε μεγάλη σπείρα
Γιουγκοσλάβων διαρρηκτών

Πολυμελής σπείρα Γιουγκοσλάβων 
κλεφτών με σωρεία κλοπών στο ενερ
γητικό της, εξαρθρώθηκε ύστερα από 
συντονισμένες ενέργειες των αρμο
δίων αστυνομικών υπηρεσιών της χώ
ρας.

Αναλυτικότερα, η υπόθεση έχει ως 
εξής: Από το 1984 και μετά η σπείρα 
των Γιουγκοσλάβων είχε πραγματο
ποιήσει δεκάδες διαρρήξεις σε διαμε
ρίσματα (κατά τη διάρκεια κυρίως της 
ημέρας) της Αττικής, της Θεσ/νίκης και 
της Αχάί'ας.

Από την Υ.Ε.Ε. είχαν επισημανθεί 
σαν δράστες κλοπών δακτυλοσκοπικά 
οι Γιουγκοσλάβοι ΜΙΛΕΝΚΟΒΙΤΣ ΜΙ- 
ΡΟΣΛΑΒ του Βάγια και της Νάστα, 20 
χρόνων, κάτοικος Βελιγραδιού και 
ΡΑΝΤΟΣΑΒΛΕΒΙΤΣ ΝΤΕΖΑΝ του 
Λουμπομίρ, 1 8 χρόνων, επίσης κάτοι
κος Βελιγραδιού, όπως και άλλοι πα
τριώτες τους.

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές 
αναζητούνταν στην περιοχή της Αττι
κής και είχαν ενημερωθεί όλες οι Υπη
ρεσίες της χώρας (Γ. Ασφάλεια - 
Έλεγχος εξόδου και εισόδου της χώ
ρας) για τη σύλληψη των προαναφερο- 
μένων ατόμων.

Στις 29 Μαΐου του '89 συνελήφθη 
επ' αυτοφώρω σε κλοπή διαμερίσμα
τος ο ΡΑΝΤΟΣΑΒΛΕΒΙΤΣ ΝΕΝΤΑΝ, 
26 χρόνων, ενώ διέφυγε τη σύλληψη 
ο ΜΙΡΟΣΛΑΒ ΜΙΛΕΝΚΟΒΙΤΣ. Μετά 
από αυτό το γεγονός έγινε επείγουσα 
ενημέρωση από τη Δ/νση Ασφάλειας 
Αττικής, και συγκεκριμένα από το Τμή
μα Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας, προς όλες 
τις Υπηρεσίες της χώρας και άρχισε η 
αναζήτηση του διαφυγόντα Γιουγκο
σλάβου με βάση τα στοιχεία που ανα
γράφονταν σε πλαστό διαβατήριο που 
κατείχε. Δηλαδή: ΖΟΒΑΝΟΒΙΤΣ ΜΟΜ- 
ΤΖΙΛΟ γεννηθείς το 1963. Σύντομα 
εντοπίστηκε στην Κατερίνη ο ΜΙΛΕΝ- 
ΚΟΒΙΤΣ μαζί με τρία ακόμη άτομα, 
τους: ΡΑΝΤΟΣΑΒΛΕΒΙΤΣ ΝΤΕΖΑΝ του 
Λουμπομίρ, 18 χρόνων, ΙΣΑΊ'ΛΟΒΙΤΣ 
ΣΛΟΒΟΖΟΥΜΠ του ΙΒΑΝ, 47 χρόνων 
και ΡΑΝΤΟΣΑΒΛΕΒΙΤΣ ΡΑΝΤΟΒΑΝ 
του Λουζουμπομίρτς, 41 χρόνων. Πα
ράλληλα συνελήφθησαν από τον έλεγ
χο διαβατηρίων των Ευζώνων οι εξής: 
ΝΤΖΟΥΡΙΤΣ ΜΙΛΙΖΑΝ του Ζοβάν, 18 
χρόνων, ΙΣΑΊ'ΛΟΒΙΤΣ ΑΛΕ=ΑΝΤΕΡ 
του Ιβάν, 23 χρόνων και ΤΖΟΡΤΖΕ- 
ΒΙΤΣ ΝΤΟΥΣΑΝ του Ντρακοτίν, 20

χρόνων. Οι τρεις είχαν εντοπισθεί 
στην Κατερίνη και διέφυγαν για να 
συλληφθούν αργότερα, στην προσπά- 
θειά τους να διαφύγουν από τη χώρα.

Στα χέρια των συλληφθέντων και 
μέσα στ' αυτοκίνητα με τα οποία δια- 
κινούνταν, μάρκας LADA και YUGO, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 300.000 
δραχμές και συνάλλαγμα διαφόρων 
κρατών (δολλάρια, μάρκα, γαλλικά 
φράγκα κ.λπ.), αξίας πάνω από
1.000. 000 δραχμές. Επίσης κατασχέ
θηκαν χρυσαφικά αξίας πάνω από
10.000. 000 δραχμές.

Ο ΜΙΛΕΝΚΟΒΙΤΣ, όπως ο ίδιος 
ομολόγησε, διέπραξε σωρεία κλοπών 
(δεκάδες) στην Αττική, Πάτρα και Θε- 
σ/νίκη, μαζί με τους υπόλοιπους συμ
πατριώτες του.

Στη συνέχεια της αναζήτησης και 
των υπολοίπων μελών της πολυάρι
θμης σπείρας των Γιουγκοσλάβων ύ
στερα από συνεργασία του Τμήματος 
Εγκλημάτων Ιδιοκτησίας της Ασφά
λειας Αττικής και των Τ.Α. και Υπηρε
σία Ελέγχου Διαβατηρίων Ηγουμενί
τσας καθώς και του Τ.Α. Κατερίνης 
συνελήφθησαν στην Ηγουμενίτσα έξι 
(6) ακόμη Γιουγκοσλάβοι υπήκοοι. 
Επέβαιναν σε αυτοκίνητα μάρκας 
BMW και OPEL και προσπαθούσαν να 
διαφύγουν στην Ιταλία, αφού είχαν αν- 
τιληφθεί τη σύλληψη των συνεργών 
τους στους Ευζώνους καθώς προσπα
θούσαν να διαφύγουν στη Γιουγκο
σλαβία.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι
εξής:
-  ΡΑΝΚΟΒΙΤΣ ΝΤΡΑΓΚΙΖΑ του Ρατο- 

μίρ, 21 χρόνων.
-  ΡΑΝΤΟΣΑΛΕΒΙΤΣ ΝΤΡΑΓΚΑΝ του 

Λιουβομίρ, 31 χρόνων.
-  ΝΤΟΥΡΙΚ ΖΟΡΑΝ του Μπράνκο, 20 

χρόνων,
-  ΠΑΟΥΝΟΒΙΚ ΜΙΛΑΝ του Μπορι- 

βόιε, 40 χρόνων.
-  ΜΑΡΙΑΝΟΒΙΤΣ Μ ΙΛ ΙΒ Ο ΊΈ  του 

Μομτσίλο, 29 χρόνων και
-  ΡΑΝΤΟΊΆΒΛΙΕΒΙΤΣ ΝΕΒΟΖΑ του 

Ραντοβάν, 18 χρόνων.
Και αυτά τα άτομα αναζητούνταν 

για σωρεία κλοπών που είχαν διαπι
στωθεί από το τμήμα εξερεύνησης της 
Υ.Ε.Ε. και είχαν διαπραχθεί στην Αθή
να και στον Πειραιά. Οι κλοπές υπερ
βαίνουν τις πενήντα (50) και η αξία 
των κλοπιμαίων είναι πάνω από 8 
0.000.000 δραχμές.

Ύστερα από υπόδειξη του συλλη- 
φθέντα ΡΑΝΤΟΣΑΒΛΙΕΒΙΤΣ ΝΤΡΑΓ

ΚΑΝ ομάδα ανδρών της αστυνομίας ' 
πήγε στην Κατερίνη όπου σε σημείο 
κοντά σε πάρκινγκ στην Ε.Ο. Κατερί
νης - Θεσ/νίκης η σπείρα είχε κρύψει 
στο χώμα χρυσαφικά αξίας
20.000.000 δραχμών περίπου παρου
σία και του Τ.Α. Κατερίνης, τα οποία 
κατασχέθηκαν.

Μεγάλη σπείρα διαρρηκτών 
ρήμαζε την Ελλάδα

Με συνεργασία και ύστερα από κοι
νές ενέργειες του Τμήματος Εγκλημά
των Ιδιοκτησίας της Δ/νσης Ασφάλειας 
Αττικής και του αντίστοιχου Τμήματος 
της Ασφάλειας Θεσ/νίκης εξαρθρώθη
κε σπείρα κλεπτών - διαρρηκτών χρη
ματοκιβωτίων του λεκανοπεδίου Αττι
κής και της επαρχίας.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι
εξής:
— Μάλλιος Ιωάννης του Κων/νου, 40 

χρόνων, ηλεκτροσυγκσλητής, κάτοι
κος Αθηνών,

— Σκαρλίγκος Ευστάθιος του Σπυρίδω
να, 52 χρόνων, ιδιωτικός υπάλλη
λος, κάτοικος Αθηνών,

— Μπούρας Κων/νος του Πέτρου, 40 
χρόνων, σερβιτόρος, κάτοικος Αθη
νών,

— Παναγόπουλος Παναγιώτης του 
Αναστασίου, 41 χρόνων, σερβιτό
ρος, κάτοικος Ν. Κόσμου - Ηλιουπό
λεως,

— Τράτσας Σπυρίδωνας του Αντωνίου, 
30 χρόνων, άεργος, κάτοικος Μη
λιών Μαγνησίας, και

— Τσοτουλίδης Ιωάννης του Κων/νου, . 
32 χρόνων, ηλεκτρολόγος, κάτοικος 
Ν. Κορδελιού Θεσ/νίκης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της προα

νάκρισης οι ανωτέρω από το 1986 
έως τον Ιούνιο του '89 διέρρηξαν (23) 
χρηματοκιβώτια χρυσοχοείων, κατα
στημάτων, εταιριών, γραφείων Δημο
σίων Υπηρεσιών και Οργανισμών στις 
περιοχές Αθήνας, Πειραιά, Προα- 
στείων, Θεσ/νίκης, Λάρισας και Κοριν
θίας και αποκόμισαν συνολικά χρυσα
φικά αξίας πάνω από 70.000.000 δρα- * 
χμές, μετρητά 30.000.000 δραχμές 
περίπου και επιταγές αξίας
200.000.000 δραχμών.

Ο Μάλλιος, με τις ειδικές γνώσεις 
ηλεκτροσυγκολλητή που έχει και με τη 
χρήση συσκευών οξυγόνου τις οποίες 
μετέφερε με σακβουαγιάζ, παραβίαζε 
τα χρηματοκιβώτια και στη συνέχεια 
όλη η σπείρα μοιραζόταν το περιεχό-
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Μερικά από τα μέλη της πολυμελούς σπεί
ρας των Γιουγκοσλάβων διαρρηκτών.

μενό τους. Με τη μέθοδο ριφιφί παρα
βίαζαν τους χώρους και έφταναν μέχρι 
τα χρηματοκιβώτια.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες 
από τις ληστείες που είχε πραγματο
ποιήσει η 'σπείρα.
— Στις 4 /5 -8-88 διέρρηξαν το χρημα

τοκιβώτιο του EOT (γραφεία φεστι
βάλ) στην οδό Βουκουρεστίου 1 και 
αφαίρεσαν 3.743.000 δραχμές.

— Από τα ίδια γραφεία του EOT διέρ
ρηξαν το χρηματοκιβώτιο και αφαί
ρεσαν 2.800.000 δραχμές περίπου. 
Τα σημεία που βρισκόντουσαν τα 
χρηματοκιβώτια τα υπέδειξε ο Σκαρ- 
λίγκος.

— Στις 9 /10-2-89 παραβίασαν το χρη
ματοκιβώτιο του εργαστηρίου χρυ- 
σοχοείας του Μικρούλη Γεωργίου, 
στην οδό Ευριπίδου 42-46 στον 
Πειραιά και αφαίρεσαν χρυσαφικά 
αξίας 40.000.000 δραχμών.

-Δ ιέρ ρ η ξα ν  (5) SUPER MARKET 
«ΑΘΗΝΑ» και αφαίρεσαν από χρη
ματοκιβώτια συνολικά 16.250.000 
δραχμές.

— Διέρρηξαν το χρυσοχοείο του Θεο- 
φανίδη Ηλία στην οδό Πανεπιστη
μίου 16 και αφαίρεσαν χρυσαφικά 
αξίας 17.000.000 δραχμές και με
τρητά 1.000.000 δραχμές.
Η ασφάλεια συνεχίζει τις έρευνες 

γιατί πιστεύει ότι η σπείρα έχει στο 
ενεργητικό της και άλλες ληστείες πριν 
των προαναφερομένων και των υπο
λοίπων που ομολόγησαν.

Οπλοστάσιο το σπίτι βιοτέχνη

Οπλοστάσιο από αυτόματα πολεμι
κά όπλα, καραμπίνες, χειροβομβίδες

m ΓΕΓΟ ΝΟ ΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥΜ Β Α Ν ΤΑ

και σφαίρες, διατηρούσε στο σπίτι του 
στο Νέο Ρύσσιο Θεσ/νίκης, ο βιοτέ- 
χνης Εμμανουήλ Βάρναλης, που συνε- 
λήφθη και παραπέμφθηκε στον εισ
αγγελέα.

Για τη «συλλογή» του, όπως ισχυρί
στηκε ο Βάρναλης, είχε στο υπόγειο 
του σπιτιού του αυτόματο «υποπολυ- 
βόλο», επαναληπτικό τουφέκι με διό
πτρα, τρεις επαναληπτικές καραμπίνες 
ιταλικής κατασκευής, 4 χειροβομβίδες 
τύπου "M ILS", 2 πιστόλια τύπου 
«Μπράουνινγκ», 2 πυροκροτητές χει
ροβομβίδων, δύο πτυσσόμενα στιλέτα 
και 1.600 φυσίγγια διαφόρων διαμε
τρημάτων.

Ακόμη ο Βάρναλης ισχυρίστηκε ότι 
τον οπλισμό και τα πυρομαχικά τα 
βρήκε τυχαία στο κτήμα του, στο Νέο 
Ρύσσιο.

0  ισχυρισμός του όμως δεν έγινε 
δεκτός από την αστυνομία που πι
στεύει ότι δεν αποκλείεται να προόρι
ζε τα όπλα και τα πυρομαχικά για εμ
πορία και συγκεκριμένα για τον εξοπλι
σμό των ανθρώπων των χαρτοπαικτι- 
κών κυκλωμάτων και του υποκόσμου 
γενικότερα.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι ο 
Βάρναλης είχε καταδικαστεί στο πα
ρελθόν και είχε φυλακιστεί για ακάλυ
πτες επιταγές, ενώ σε βάρος του εκ- 
κρεμούν τέσσερις καταδικαστικές απο
φάσεις για οικονομικές απάτες.

Συνελήφθη εστιάτορας 
πλαστογράφος

«Επαγγελματίας» πλαστογράφος 
συνελήφθη από άντρες του Β' Τμήμα
τος Ασφάλειας Πειραιά. Πρόκειται για 
τον Γιάννη Νικ. Σταματογιάννη, 55 
χρόνων, εστιάτορα, που πιάστηκε την 
ώρα που έδινε πλαστά δικαιολογητικά 
σε ναυτικό πρακτορείο εττην ακτή 
Μιαούλη στον Πειραιά για την έκδοση 
δύο διαβατηρίων.

Ο Σταματογιάννης προσκόμισε crro 
πρακτορείο πλαστό δελτίο αστυνομι
κής ταυτότητας και πλαστή βεβαίωση 
εγγραφής στους εκλογικούς καταλό
γους με το όνομα Θεόδωρος Χρ. Ρα- 
σάμης καθώς και πλαστό εκλογικό βι
βλιάριο με το όνομα Δημήτριος Νικ. 
Δάκης.

Η ενέργεια του πλαστογράφου κα
ταγγέλθηκε από υπεύθυνους του πρα
κτορείου στην αστυνομία και ο προα-

ναφερόμενος συνελήφθη μέσα σ ' ένα 
αυτοκίνητο «Φορντ» με πλαστές πινα
κίδες κυκλοφορίας (ΟΥ 3044).

Στη συνέχεια η Αστυνομία έκανε έ
ρευνα στην ιδιόκτητη ταβέρνα του 
στον Πειραιά. Εκεί βρέθηκαν και κατα
σχέθηκαν δώδεκα φυσίγγια των 9 
μ.μ., ένα πλαστό εκλογικό βιβλιάριο με 
το όνομα Μιχάλης Ψυχάκης και πλα
στές στρογγυλές σφραγίδες με την έν
δειξη «Ελληνική Δημοκρατία».

Ο Σταματογιάννης οδηγήθηκε crrov 
εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Είκοσι μήνες
πλήρωσε το λαθραίο χρυσό

Είκοσι (20) μήνες φυλάκιση ήταν η 
ποινή που επέβαλε το Α ' Τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Αθήνας, στη Γερμα
νίδα υπήκοο Ίρμγαρντ Λόχερ, 55 χρό
νων, κάτοικο Ελβετίας, γιατί προσπά
θησε να φέρει λαθραία στη χώρα μας, 
25 κιλά χρυσού.

Στις 21 Σεπτεμβρίου 88, η Λόχερ 
έφτασε στον ανατολικό αερολιμένα 
από τη Ζυρίχη της Ελβετίας και στον 
τελωνειακό έλεγχο είπε ότι δεν έχει να 
δηλώσει τίποτα.

Όμως τελωνειακός υπάλληλος την 
υποψιάστηκε όταν την είδε να περπα
τάει με δυσκολία, λες και σήκωνε με
γάλο φορτίο. Έτσι, πριν προλάβει η 
Γερμανίδα να βγει από το αεροδρόμιο, 
οι υπάλληλοι την έψαξαν και βρήκαν 
ότι φορούσε ειδικό γιλέκο στο οποίο 
ήταν κρυμμένες 29 πλάκες χρυσού, 
βάρους 1 κιλού η κάθε μία.

Στην απολογία της η κατηγορούμε
νη υποστήριξε ότι αγόρασε το χρυσό 
νόμιμα, από το γνωστό Ελβετό έμπορο 
χρυσού Ντε λα Φοντέν, και είχε πα
ραγγελία να τον μεταφέρει στην Ελλά
δα και να τον παραδώσει σε Έλληνα 
υπήκοο, που με τη σειρά του θα τον 
διακινούσε στην αγορά. Δεν ήξερε ό
μως —είπε— ότι σύμφωνα με τον ελ
ληνικό νόμο έπρεπε να δηλώσει το εμ
πόρευμά της, το οποίο ήταν κρυμμένο 
στο γιλέκο, όχι για να περάσει από το 
τελωνείο αλλά για το φόβο πιθανής 
κλοπής.

Το δικαστήριο βέβαια δεν πίστεψε 
τον ισχυρισμό της Λόχερ και της επέ
βαλε την προαναφερόμενη ποινή, δια- 
τάσσοντας παράλληλα τη δήμευση του 
χρυσού που κατασχέθηκε.
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ΤΡΙΠΟΛΗ

Από αστυνόμους του Τ.Α. Τρίπολης 
συνελήφθη ο Τσιγγάνος Θ. Γεωργίου, 
23 χρόνων, για κλοπή μονόκανου κυ
νηγετικού όπλου από κάτοικο της Τρί
πολης, που βρέθηκε στη σκηνή του, 
κατασχέθηκε και επιστράφηκε στον 
κάτοχο. Ο αδελφός του, Γ. Γεωργίου, 
18 χρόνων, είχε διαπράξει πρόσφατα 
οκτώ κλοπές σε ισάριθμα σπίτια και 
καταστήματα της ίδιας περιοχής, από 
τα οποία αφαίρεσε συνολικά.

Πλούσια η «σοδειά» για Γους δύο Τσιγγά
νους.

• ραδιομαγνητόφωνο και τρία ηχεία 
αξίας 100.000 δραχμών.

• ραδιομαγνητόφωνο, δύο ηχεία κ.ά. 
αντικείμενα αξίας 100.000 δραχμών.

• βίντεο, κυνηγετική καραμπίνα, φωτο
γραφική μηχανή κ.ά. αξίας 400.000 
δραχμών.

• ραδιομαγνητόφωνο και ένα ηχείο 
αξίας 80.000 δραχμών.

• έγχρωμη τηλεόραση αξίας 130.000 
δραχμών.

• κουβέρτες, σερβίτσια κ.ά. αξίας 
65.000 δραχμών.

• ραδιομαγνητόφωνο αυτοκινήτου και 
δύο ηχεία αξίας 150.000 δραχμών, 
και

•  ραδιοενισχυτή, χρήματα κ.λπ. αξίας 
1 50.000 δραχμών.
Στην κατοχή του 1 δχρονου βρέθη

κε και κατασχέθηκε το σύνολο των
κλοπιμαίων και ο ίδιος συνελήφθη.

Συνελήφθησαν από αστυνομικούς 
του Τ.Α. Ρόδου υπάλληλοι της Υπηρε

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

,*

ΕΛΛΑΔΑ
σίας Ελέγχου Διακίνησης Αγαθών 
(ΥΠΕΔΑ) για δωροδοκία από κοινού 
κατ' εξακολούθηση και σύσταση. Πρό
κειται για τους: Γ. Κυρίτση 33 χρόνων, 
Γ. Μπαρλαφέστα, 38 χρόνων, Π. Κόκ
κινη 34 χρόνων. Συγκατηγορούμενοί 
τους οι: Γ. Μακρής 54 χρόνων, λογι
στής και Μ. Χαρίτος 42 χρόνων, έμπο
ρος. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε εττην 
αεττυνομία ο Γ. Συντ., έμπορος ηλε
κτρικών ειδών, οι τρεις πρώτοι πήγαν 
στο κατάστημά του και έκαναν έλεγχο. 
Στη συνέχεια κατάσχεσαν ένα πρόχει
ρο βιβλίο παρακρατήσεως κυριότητας 
των πωλουμένων επί πιστώσει ειδών 
και συνέταξαν έκθεση κατασχέσεως 
που υπογράφτηκε από αυτούς και τον 
καταγγέλοντα. φεύγοντας του είπαν 
ότι διαπίστωσαν παράβαση και τον 
διαβεβαίωσαν ότι θα τακτοποιηθεί. Το 
ίδιο βράδυ τον επισκέφθηκε ο Γ. Μα
κρής προφασιζόμενος ότι ήθελε να 
αγοράσει τηλεόραση. Λίγο μετά την 
αναχώρηση από το κατάστημα το ίδιο 
άτομο τηλεφώνησε εττον καταεττημα- 
τάρχη και του είπε πως το πρόβλημα 
που έχει με την ΥΠΕΔΑ μπορεί να τα
κτοποιηθεί. 0  επιχειρηματίας του 
απάντησε ότι τέτοιες συζητήσεις δεν 
γίνονται από το τηλέφωνο. Τότε ο Μα
κρής ξαναπήγε στο κατάστημα και του 
είπε ότι το πρόβλημά του μπορεί να 
λυθεί αν καταβάλλει εττους υπαλλή
λους της ΥΠΕΔΑ 1 5.000.000 δραχμές 
για να αποκρύψουν την παράβαση που 
διαπίστωσαν. Του συνέστησε δε να 
προσέξει γιατί αν δε,/ ενδώσει θα κα
ταστραφεί οικονομικά. Ο καταεττημα- 
τάρχης αρνήθηκε την πρόταση και ο 
προτείνων επανήλθε λίγο μετά με νέα 
πρόταση για 7 .000 .000  δραχμές.

Ό ταν και αυτή απορρίφθηκε έφυγε 
και επέστρεψε μαζί με τον Γ. Κυρίτση. 
Στη διαπραγμάτευση που ακολούθησε 
συμφωνήθηκε να κλείσει η υπόθεση 
αντί 3 .500.000 δραχμών. Έτσι, ο επι
χειρηματίας, παρέδωσε στον Κυρίτση 
παρουσία του Μακρή πέντε προσωπι
κές του επιταγές της Τράπεζας Πειραιά 
με το συμφωνημένο ποσόν. Ακόμα 
συμφωνήθηκε να παραδώσει στον 
πρώτο ένα ψυγείο και μια ηλεκτρική 
κουζίνα αξίας 230 .0 0 0  δραχμών, 
πράγμα που έγινε μετά από λίγες μέ
ρες. Μετά την παραλαβή των επιτα
γών ο Κυρίτσης επέστρεψε το βιβλίο

που είχε κατασχέσει και κατέστρεψε 
την έκθεση κατασχέσεως. Μερικές μέ
ρες αργότερα πήγαν στο κατάστημα οι 
Μακρής και Κόκκινης και ο τελευταίος 
ζήτησε από τον επιχειρηματία ένα ρα- 
διομαγνητόφωνο για το αυτοκίνητο 
που είχε πρόσφατα αγοράσει. Παρά 
την επιμονή του ο καταεττηματάρχης 
δεν ενέδωσε στο αίτημα. Είκοσι μέρες 
μετά ο Κυρίτσης πήγε στο κατάστημα 
και ζήτησε από τον Γ. Συντ. να του πα- 
ραδώσει ορισμένα ηλεκτρικά είδη.

Οι συνεχιζόμενες απαιτήσεις των 
τριών υπαλλήλων και των συνεργατών 
τους οδήγησαν τον καταστηματάρχη 
στην αστυνομία. Εκεί καταστρώθηκε 
σχέδιο για τη σύλληψη των παρανο- 
μούντων. Πράγματι συνελήφθησαν επ' 
αυτοφώρω οι Κυρίτσης, Μπαρλαφέ- 
στας εττο επτίτι του πρώτου κι ενώ εί
χαν μόλις παραλάβει από τον Γ. Συντ. 
μία τηλεόραση αξίας 315.000 δρα
χμών και 200.000 δραχμές σε χαρτο
νομίσματα, προσημειωμένα από 
την αστυνομία. Έγινε έρευνα στο σπί
τι κάι βρέθηκαν η τηλεόραση, 
534.000 δρχ. σε χαρτ/τα, οι 200.000 
—προσημειωμένες— δραχμές και βι
βλιάρια καταθέσεων του Κυρίτση απ' 
όπου προκύπτει ότι το τελευταίο οκτά
μηνο είχε κατατεθεί σ ' αυτά χρηματικό 
ποσό ύψους 5.300.000 δραχμών. 
Ακόμα κατασχέθηκαν ένα ψυγείο και 
μία ηλεκτρική κουζίνα που ήταν προϊόν 
δωροδοκίας.

0  Μπαρλαφέεττας επιχείρησε —χω
ρίς επιτυχία— να διαφύγει και η σωμα
τική έρευνα που του έγινε απέφερε το 
ποσόν των 100.000 δραχμών σε δε
σμίδα χαρτονομισμάτων. Ακολούθως 
έγινε έρευνα εττο δωμάτιό του και κα
τασχέθηκαν 1.100.000 δραχμές και 
βιβλιάρια καταθέσεων όπου κατατέθη
καν το τελευταίο οκτάμηνο 7.250.000 
δραχμές. Τέλος ο πέμπτος δράεττης 
(Χαρίτος) παραδέχθηκε πως προκειμέ- 
νου να εξυπηρετήσει τους Κυρίτση και 
Μπαρλαφέστα τους εξαργύρωσε δύο 
επιταγές των 500.000 δραχμών η κά
θε μία και επρόκειτο να τους εξαργυ
ρώσει και τρίτη ίσου ποσού.

Επί πλέον παρόμοιο εκβιασμό είχαν 
κάνει οι Μπαρλαφέεττας και Κόκκινης 
και στον επιχειρηματία Δημ. Σπανό 
που κατήγγειλε ότι τον επισκέφθηκαν 
και ύστερα από πρόχειρο έλεγχο στο
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κατάστημά του απαίτησαν να τους δώ
σει 500.000 δραχμές για να μη του 
βεβαιώσουν παράβαση.

Όπως αποκαλύφθηκε κατά τη διε- 
ρεύνηση της υπόθεσης αυτής και άλ
λων, εκτός από τους τρεις υπαλλήλους 
ενέχονται και άλλοι σε πολλές παρό
μοιες περιπτώσεις εκβιασμών σε βά
ρος καταστηματαρχών της Ρόδου 
(τουλάχιστον 5-6 περιστατικά), από 
τους οποίους «αποκόμισαν» πολλά 
χρήματα. Η έρευνα συνεχίζεται.

ΚΙΣΑΜΟΣ
Διέμενε παράνομα στην Κίσαμο ο 

Βέλγος τουρίστας Edmond Genin. Λί
γο πριν φθάσει στην Κρήτη είχε διαρ- 
ρήξει κατάστημα τουριστικών ειδών 
στην Αθήνα κλέβοντας χρυσαφικά με
γάλης αξίας. Ο ιδιοκτήτης του κατα
στήματος κατήγγειλε στην αστυνομία 
την κλοπή και αμέσως κινήθηκαν οι 
διαδικασίες για τον εντοπισμό και τη 
σύλληψη του διαρρήκτη. Στο Α.Τ. Κι- 
σάμου οδηγήθηκε, σαν ύποπτος, ο Ge
nin, και ανακρινόμενος ομολόγησε την 
κλοπή και παρέδωσε τα χρυσαφικά. 
Στη συνέχεια ανακρίθηκαν τέσσερις 
ακόμα ύποπτοι και αποκαλύφθηκε ότι 
ο Βέλγος και οι τέσσερις είχαν συνερ
γαστεί στην απόπειρα κλοπής εμπορι
κού καταστήματος, στην κλοπή σε βά
ρος αγνώστου αλλοδαπού, σε πέντε 
διαρρήξεις (σπιτιού - εμπορικού κατα
στήματος - πρακτορείου εφημερίδων - 
αυτοκινήτων). Πολλά από τα κλοπιμαία 
βρέθηκαν και επιστράφηκαν στους κα
τόχους.

ΛΑΜΙΑ
Σε «οικογενειακή επιχείρηση» είχαν 

μετατρέψει το κτήμα τους στον Ά γ ιο  
Γεώργιο Τυμφρηστού Φθιώτιδας. Μό
νο που πλάι στα καλαμπόκια καλλιερ
γούσαν «έντεχνα» χιλιάδες δενδρύλλια 
ινδικής κάνναβης. Δράστες ο 54χρο- 
νος οικοδόμος Ν. Τσώνος, η 49χρονη 
σύζυγός του Αφροδίτη και ο γυιος 
τους Γιώργος. Η αστυνομία συνέλαβε 
πρώτη την Αφροδίτη, την ώρα που πό
τιζε τα δενδρύλλια και στη συνέχεια 
το σύζυγο και το γυιο της.

Για να ξεριζώσουν τα χασισόδεντρα 
οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν τρα
κτέρ, αφού ανέρχονταν σε περισσότε
ρα από 5.000 φυτά. Στο σπίτι της οι
κογένειας βρέθηκαν άλλα 32 δενδρύλ
λια που είχαν καλλιεργήσει στον κήπο.

Ν ΕΑ  Α Π ’ ΟΛΗ ΤΗ Ν

ΕΛ ΛΑΔΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

«Φορτωμένος» με χασίς ήταν ο 
70χρονος συνταξιούχος Ιωάννης Αγγε- 
λόπουλος που συνελήφθη από αστυ
νομικούς του Τ.Α. Καλαμάτας στην πε
ριοχή Προφήτης Ηλίας της κοινότητας 
Αβραμίου. Είχε στην κατοχή του 1 κι
λό και 200 γραμμάρια και ανακρινόμε- 
νος ισχυρίστηκε ότι —το χασίς— προο
ριζόταν, για διάθεση, σε διάφορα άτο
μα.

ΠΑΤΡΑ
Συνελήφθη από περιπολικό της 

αστυνομίας ο 35χρονος Νικ. φιλιππα- 
κόπουλος που διέρρηξε φωτογραφείο 
συμπατριώτη του και έκλεψε 40.000 
δραχμές. Γ ια «κακή» του τύχη έγινε 
αντιληπτός από το πλήρωμα του περι
πολικού και γρήγορα έπεσε στα χέρια 
του νόμου.

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Ήταν ακόμη νύχτα όταν ο 30άρης 

οδηγός με το φορτηγό του ταχυδρο
μείου ξεκίνησε από τα Γιάννενα. Πρω
τομηνιά του Ιουνίου και βρίσκονταν 
στο δρόμο για Ηγουμενίτσα. Στη σιγα
λιά του πρωινού άκουγε μόνο το αγκο
μαχητό της μηχανής, στις ανηφορικές 
στροφές. Είχε φορτωμένα στην καρό- 
τσα του, ανάμεσα στα δέματα και τα 
γράμματα 15 εκατομμύρια δραχμές.

Ένα μικρό φορτηγάκι φάνηκε ξα
φνικά στον καθρέφτη, που βιάζονταν 
να τον προσεπράσει. Ανοίγει το δρόμο 
και η προσπέραση γίνεται αστραπιαία, 
όπως αστραπιαία γίνονται και όσα ακο
λουθούν. Δύο κουκουλοφόροι νεαροί 
σταματούν απότομα, κλείνουν το δρό
μο και πετάγονται έξω, κρατώντας στα 
χέρια τους κυνηγετική καραμπίνα. Τα 
φρένα του φορτηγού στριγκλίζουν, ο 
μεροκαματιάρης οδηγός τα χρειάζεται. 
«Ληστεία» λέει μέσα του και κρύος 
ιδρώτας τον περιλούζει. Είναι καινού
ριος στην υπηρεσία και ούτε που του 
πέρασε από το μυαλό ότι θα γινόταν 
κάτι τέτοιο στην επαρχία.

Σαν αίλουρος ο ένας κουκουλοφό
ρος ανεβαίνει στο φορτηγό από την 
πλαϊνή πόρτα. 0  άτυχος οδηγός σκέ
φτεται προς στιγμή να αντιδράσει, αλ
λά το γυάλισμα της κάνης δεν του 
αφήνει τέτοια περιθώρια.

Οδηγός και αυτοκίνητο οδηγούνται 
λίγο πιο κάτω, σ ' ένα ερημικό δρόμο,

έξω από τον εθνικό. Με τη βία ο πρώ
τος κλειδώνεται στην καρότσα. Οι 
τρεις σάκκοι με τα χρήματα κάνουν 
φτερά και οι δύο ληστές εξαφανίζονται 
στο γλυκοχάραμα της μέρας.

«Αφού γλύτωσα τη ζωή μου, χαλάλι 
τα υπόλοιπα», είναι η πρώτη σκέψη 
του οδηγού. Και αφού συνέρχεται από 
το πρώτο σοκ, αρχίζει να χτυπά τις 
πόρτες. Μετά από δύο ολόκληρες ώ
ρες τον άκουσαν κάποιοι περαστικοί 
και τον απελευθέρωσαν.

Πήγε κατευθείαν στον Αστυνομικό 
Σταθμό Βροσύνας, όπου εξιστόρησε 
την περιπέτειά του. Οι αγουροξυπνη
μένοι αστυνομικοί είδαν στην αρχή με 
συμπόνοια την περίπτωσήτου.

Στον τόπο κατέφθασαν άντρες από 
το Αστυνομικό Τμήμα της Ζίτσας, της 
Ασφάλειας από τα Γιάννενα και όλη η 
τοπική ηγεσία της Αστυνομίας. Ά ρχ ι
σαν όμως να φαίνονται και τα πρώτα 
ερωτηματικά, στα οποία ο Κώστας 
Λιάπης δεν μπόρεσε να δώσει πειστι
κές απαντήσεις:

Πώς ήξεραν οι άγνωστοι το δρομο
λόγιο, αφού δεν ήταν τακτικό; Πώς ξε
χώρισαν τα δέματα με τα λεφτά, ανά
μεσα στα τόσα άλλα όμοια; Γιατί ο τα
χογράφος έδειχνε δύο απότομες δια
κοπές; Μήπως η μια δεν αντιστοιχού
σε στο σταμάτημα του οδηγού, όταν 
διαπίστωσε βλάβη στον πισινό τροχό;

Μεταξύ καφέ και τσιγάρου οι αστυ
νομικοί προσπαθούν να του αποσπά
σουν την αλήθεια. Μαθαίνουν ότι την 
προηγούμενη βρισκόταν στο καφενείο 
του χωριού του Γεροπλάτανος - Ιωαν- 
νίνων, μαζί με τον 34χρονο μαρμαρά 
Κώστα Ιωάννου, συγγενή του.

Η αντίστροφη μέτρηση για το «θύ
μα» της «ληστείας» είχε αρχίσει. Ο 
Ιωάννου καλείται για ανάκριση και τον 
«ζώνουν τα φίδια». Είχε υπολογίσει ότι 
η ληστεία ήταν καλύτερα σκηνοθετη- 
μένη. Κρίμα που και οι δύο πήγαν δύο 
φορές στην περιοχή και κανόνισαν ό
λες τις λεπτομέρειες, ακόμα και το τι 
θα πουν στην Αστυνομία. Με πολλές 
τύψεις και για να ξεμπλέξει, όταν αφή
νεται ελεύθερος, τηλεφωνεί χωρίς ό
νομα στην Ασφάλεια. Λέει ότι τα λε
φτά βρίσκονται σ ' ένα σκουπιδοτενεκέ 
κοντά στο Νοσοκομείο. Αμέσως μετά, 
μέσα στη νύχτα, παίρνει το φορτηγάκι 
του και φεύγει για το Αίγιο, τόπο κατα
γωγής της γυναίκας του. Συλλαμβάνε- 
ται όμως από τους καραδοκούντες 
αστυνομικούς και οδηγείτα ι στην
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Ν ΕΑ  Α Π ’ -ΟΔΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

Οι πρωταγωνιστές της «κατά φαντασίαν» 
ληστείας.

Ασφάλεια στα Γιάννενα.
, Εκεί νιώθει ότι το παιχνίδι έχει χα

θεί. Τα χρήματα βρίσκονται και ομολο
γεί ότι το φορτηγάκι των «ληστών» ή
ταν το δικό του. Μ ’ αυτό πήγε στον 
τόπο της «ληστείας», χωρίς όμως προ
σπεράσματα, φρεναρίσματα και κα- 
ραμπίνες. Συναντήθηκε μόνο σε μια 
διασταύρωση του δρόμου με το φίλο 
του, για να διαπιστώσουν αν όλα πάνε

καλά. Ήταν η πρώτη διακοπή του τα
χογράφου και όχι η βλάβη του τροχού.

Τα χρήματα επιστρέφουν εττο ταχυ
δρομείο, το «θύμα» και οι «ληεττές» 
οδηγούνται στη δικαιοσύνη.

Ευτυχώς για τα ήσυχα Γιάννενα, οι 
Ρετζαίοι δεν είχαν ξαναχτυπήσει, όπως 
την πρώτη μέρα ο τοπικός τύπος έγρα
ψε...

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Με επιτυχία στέφθηκε η έφοδος 
της Ασφάλειας Κορίνθου εττα σπίτια 
των Δ. Στρέφη και Μιχ. Οικονόμου, 33 
και 46 χρόνων αντίστοιχα, στην Αρ
χαία Κόρινθο. Οι πληροφορίες που εί- 
χαγ φθάσει στις αστυνομικές αρχές ή
ταν συγκεκριμένες και αφορούσαν αρ
χαία αντικείμενα που είχαν στην κατο
χή τους. Βρέθηκαν πράγματι 9 μικροί 
αμφορείς στο ετπίτι του Στρέφη και 1 
μαρμάρινο γείσο βάρους 120 κιλών, 
πάνω στο οποίο ήταν σχεδιασμένες 
σκηνές κυνηγιού, στο επτίτι του Οικο
νόμου. Τα αρχαιολογικά ευρήματα 
βρέθηκαν σε αρχαίο τάφο, σε αγρό
κτημα της περιοχής.

ΚΑΒΑΛΑ
Μετά από δίωρη καταδίωξη αστυ

νομικοί του Τ.Α. Καβάλας κατάφεραν 
να συλλάβουν τον 20χρονο Στ. Σαββί- 
δη από τον Αμυγδαλεώνα, διακινητή

ναρκωτικών. 0  δράεττης επέβαινε σε 
μοτοσυκλέτα και μόλις αντιλήφθηκε 
τους αστυνομικούς παραβίασε τους 
κόκκινους φωτεινούς σηματοδότες, 
μπήκε εττο αντίθετο ρεύμα κυκλοφο
ρίας στο κέντρο της πόλης και όταν έ- 
φθασε στην οδό Μητροπόλεως πέταξε 
τα 3 σκονάκια με ηρωίνη που περιμά
ζεψαν οι αεττυνομικοί. Ανακρινόμενος 
ομολόγησε ότι την ηρωίνη την είχε 
αγοράσει εττη Θεσσαλονίκη.

ΕΒΡΟΣ
Κάτω από τον πάτο του πίσω καθί

σματος του αυτοκινήτου τους είχαν 
κρύψει 130 γραμμάρια ηρωίνης άρι- 
εττης ποιότητας οι Νασίκ Κεντίκογλου 
28 χρόνων, τουρκικής καταγωγής και 
γερμανικής υπηκοότητας και η Τάνια 
Λάτεκ, 21 χρόνων, πολωνικής καταγω
γής. Το ναρκωτικό ήταν συσκευασμέ
νο σε 13 σακουλάκια και η αξία του 
εκτιμάται σε 180.000.000 δραχμές. 
Έγιναν αντιληπτοί οι διακινητές, όταν

πέρασαν από το τουρκικό στο ελληνι
κό έδαφος και προσπάθησαν να δια
φύγουν προς την Αλεξανδρούπολη, 
στο μεθοριακό ελληνοτουρκικό εττα- 
θμό της Νέας Γέφυρας Κήπων Έβρου. 
Τελωνειακοί και αεττυνομικοί τους υπο
χρέωσαν να ετταματήσουν και η έρευ
να στο αυτοκίνητό τους αποκάλυψε το 
«θησαυρό».

ΕΛΑΣΣΟΝΑ
Δάσος 315 χασισόδεντρων συντη

ρούσαν στην Κρανιά Ελασσόνας μέσα 
σε νεόχτιστη αποθήκη, ειδικά κατα
σκευασμένη για το σκοπό αυτό, ο Αθ. 
Δαγκλής 22 χρόνων σιδηρουργός και 
η γυναίκα του Μαρία, 23 χρόνων. Το 
ύψος των φυτών ήταν από 70 εκατο- 
εττά ως 1 μέτρο. Η διακριτική παρακο
λούθηση αστυνομικών του Τ.Α. Λάρι
σας και Ελασσόνας τους έφερε μπρο
στά εττη φυτεία και τους οδήγησε εττη 
σύλληψη της Δαγκλή. 0  δράεττης κα
ταζητείται. Τα φυτά ήταν πολύ προσε
κτικά περιποιημένα και σε λίγους μή
νες θα γινόταν η σοδειά τους.

★  ★  ★
Σε αυλή ακατοίκητου ετπιτιού βρέ

θηκαν από αστυνομικούς 112 φυτό 
παπαρούνας που καλλιεργούσε η Θεο
λογία Μπαρτσόκη 59 χρόνων, κάτοι
κος Λάρισας. Τα περιέβαλαν αγριόχορ 
τα που έπαιζαν το ρόλο του καμου- 
φλάζ. Η Μπαρτσόκη συνελήφθη κα 
τα φυτά ξεριζώθηκαν.

ΜΗΛΟΣ
Από αεττυνομικούς του Α.Τ. Μήλου 

συνελήφθησαν δύο Γερμανοί,,ο ι:Ή ο- 
fman Dietmar 40 χρόνων και Alfred 
Stork 30 χρόνων γιατί πήραν από τον 
αρχαιολογικό χώρο Φυλακωπής Μή
λου 18 κομμάτια διάφορων κεραμι
κών.

ΚΕΡΚΥΡΑ
Σε διάεττημα μικρότερο των πέντε 

ημερών διέρρηξε δύο καταεττήματα 
ηλεκτρικών ειδών από τα οποία έκλε
ψε είδη αξίας 530.000 δραχμών. Ανα- 
κρινόμενος από αστυνομικούς του Τ.Α. 
Κέρκυρας ομολόγησε την πράξη του. 
Πρόκειται για τον RoTlger Struthers.
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Κτήση κυριότητας κινητού  
από μη κύριο, 

δεν είναι δυνατή  
σε περίπτωση μεταβίβασης 

κυριότητας ακινήτου

Επειδή, κατά  το  άρθρον 1036 Α.Κ., δ ια  της κατά  το 
άρθρον 1034 εκποιήσεω ς του κ ινη τού , ο αποκτών γ ί
ν ετα ι κύρ ιος κα ι αν έ τ ι  η κυρ ιό της του πράγματος 
δεν  α νήκε ι ε ις  το ν  εκπ ο ιούντο , εκ τό ς  αν κατά  το ν  
χρόνον της παραδόσεως τη ς  νομής ο αποκτών δ ια τε- 
λ ε ί ε ν  κακή π ίστει, ή το ι εάν εγνώ ριζεν ή εκ  βαρείας 
α μελε ίας η γνό ε ι, ό τ ι το  κ ινη τόν  πράγμα δεν  α νήκε ι 
κα τά  κυρ ιότητα  ε ις  το ν  μεταθ ιβάζοντα  (άρθρ. 1037 
Α.Κ.), λαμβανομένω ν υπ’ όψ ιν δ ια  τη ν  κρίσιν περί υ- 
πάρξεως τη ς  το ια ύ τη ς  αγνο ίας εκ  βαρείας α μελείας 
των εν γ έ ν ε ι περιστάσεων κα ι ιδίως τη ς  υποχρεώ- 
σεως, τη ν  οποίαν έχ ε ι ο αποκτών να  πληροφορηθή 
κατά  τη ν  στιγμήν τη ς  συναλλαγής και προ αυτής περί 
της κυρ ιό τη τα ς  παρά τω  εκπ ο ιούντι, να ελέγξη  την 
π ροέλευσ ιν τα ύτης  κα ι να ζητήση τας αναγκαίας 
πληροφορίας (ΕΑ 48 26/79 ΝοΒ. 28-802, Πρ. Πρ. Κερκ. 
136/66 Δ /νη  8-186, Τούση, εμπ. παρ. 100, σημ. 1). Εν
τεύ θ εν , δ ια τη ν  υπό του  Ν. 722/77 γενομ ένην  ρύθμι- 
σ ιν π ερ ί του  τρόπου μεταβιβάσεω ς τη ς  κυ ρ ιό τη τος  
α υτοκ ινή του , ίνα καταστή κύριος του εκπ οιουμένου 
α υτοκ ινή του , ο αποκτών, δ έον , επ ιπλέον να τηρήση 
τη ς , υπό του  ως άνω νόμου κα ι τη ς  υπ’ αριθμ. 
Σ Τ /26322/1-4-11-1977 αποφάσεως των Υπουργών Ο ι
κονομικών κα ι Συγκοινω νιώ ν, προβλεπομένας δ ια τυ 
πώσεις, καθ ’ όσον α ύτα ι υπ όκειντα ι ε ις  δημοσ ιότητα. 
Συνεπώς επί μεταβ ιβάσεω ς τη ς  κυ ρ ιό τη τος  α υ το κ ι
νήτου  δ ια  της παραδόσεως τη ς  νομής αυτού  υπό του  
μεταβ ιδάζοντος προς το ν  αποκτώντα κα ι τη ς  συμφω
νίας τούτω ν, ό τ ι μ ε τα τ ίθ ετα ι η κυρ ιό της αυτού , ο α
ποκτών δεν  καθ ίσ τατα ι κύρ ιος το υ  μεταβ ιβασ θέντος 
α υτοκ ινή του , εάν ο μεταβιβάσας δ εν  ήτο  κύρ ιος αυ
τού , έστω και αν κατά τον  χρόνον της παραδόσεως 
τη ς  νομής ο αποκτών δεν  δ ια τελή  εν  κακή π ίστει (ΕΑ 
4826/79 ε.α., 665/69 Αρμ. 23-761, ΕΘ, 233/66 Αρμ. 
20-569 Πρ. Αθ. 10979/68 Δ /νη  9-388, Πρ. Πρ. Κερκ. 
136/66 έ.α., Τούσης, ε.α.). Πάντως, ειρήσθω  εν  παρό- 
δω, ό τ ι ο προρρηθείς νόμος ε ίνα ι επ ικρατέσ τερος 
των προδιαληφθεισώ ν δ ιατάξεω ν του  Α. Κώδικος. Εν 
προκειμένω , εκ  των μαρτυρικώ ν καταθέσεω ν των 
μαρτύρων αποδείξεω ς κα ι ανταπ οδείξεω ς, ε ις  τα  
τα υτάρ ιθμα  π ρακτικά  τη ς  παρούσης, εν  συνδυασμώ 
προς τα  προσκομιζόμενα κα ι επ ικαλούμενα  έγγραφ α 
κα ι τα  υπό των δ ιαδ ίκω ν εκα τέρω θεν  αναπ τυχθέντα  
επ ιθανολογήθησαν τα  ακόλουθα: Την 23-3-1984 η α ι
τούσα παρέδωσεν ε ις  τη ν  πρώτην τω ν καθ ’ ων η αί- 
τησ ις , ένα  α υτοκ ίνη τον  κα ινουργές, υπό τα  σ το ιχε ία  
OPEL-VAN με αρ ιθμό πλαισίου ΓΒ .Ε .-1077997 ως 
το ύ το  δ ε ίκνυ τα ι κα ι εκ  του υπ’ αριθμ. 19/23-3-1984 
δελτ ίου  αποστολής, ανήκον ε ις  τη ν  αποκλεισ τικήν 
κυρ ιό τητα , νομήν και κα τοχήν ε ις  α υτήν, προς επί-

δ ε ιξ ιν  της πρώτης των καθ ’ ων ε ις  τους π ελότας τη ς , 
ως εμπόρου αυτοκ ινήτω ν. Πλην όμως, η πρώτη των 
καθ' ων η α ίτησ ις  το  μετεβ ίβασ εν  ε ις  την  δευ τέρ α ν  
τούτω ν, άνευ εν το λή ς  τη ς  α ιτούσης, το  οποίον έκτο - 
τ ε  π ο ιε ίτα ι τη ν  χρήσ ιν αυτού  αρνουμένη να  αποδώση 
το ύ το  ε ις  τη ν  α ιτούσαν παρά τα ς επ ανειλημμένος 
οχλήσεις της . Η δ ευ τέρ α  τω ν καθ’ ων η α ίτησ ις  ισχυρί
ζετα ι ό τ ι το  επ ίδ ικον α υτοκ ίνη τον  ηγόρασεν από την 
πρώτην τούτω ν δ ια  του  από 20-91983 προσκομιζομέ- 
νου και επ ικαλουμένου ιδ ιω τικού συμφω νητικού πω- 
λήσεως, και κα τέβ α λεν  ε ις  την  πρώτην των καθ ’ ων το 
συνολικόν τίμημα  τω ν δρχ. (850.000), χωρίς να γνω ρίζει 
ό τ ιη π ρ ώ τη  τω νκα θ ’ ων δ εν ή το  κύ ρ ιο ςτο ύ το υ . Ενώ ως 
π ροερρέθη, το  επ ίδ ικον μετεβ ιβάσθη ε ις  τη ν  πρώτην 
τούτω ν τη ν  23-3-1984. Πάντως, η δ ευ τέρ α  των καθ ’ ων 
προ τη ς  μεταβιβάσεω ς κα ι καταβολής του  ως άνω τ ι 
μήματος το υ  επ ιδ ίκου α υτοκ ινήτου  έδ ε ι π ροηγουμέ
νως να ελέγξη  τη ν  π ροέλευσ ιν  το ύ το υ , ή το ι να ερευ- 
νήση, εάν πράγματι η κυρ ιό της α νήκε ι ε ις  την  πρώτην 
των καθ ’ ων, ζητούσα τα ς αναγκα ίας πληροφορίας από 
τα ς αρμοδ ίας αρχάς (δικόν. Εφορίαν, υπηρεσίαν Υ
πουργείου Συγκοινω νιώ ν, π ιστοποιητικόν τελω νε ίου , 
κυρ ιό τη τος  κα ι κατασκευαστού το ιούτου ), όπερ δεν 
έπραξεν αλλά εσπευσμένως ηγόρασε το  επ ίδ ικον το  
οποίον δεν α νήκεν ε ις  τη ν  πρώτην τω ν καθ ’ ων, αλλά  
ε ις  τη ν  α ιτούσαν. Δ ια των το ιούτω ν πράξεων τω ν καθ’ 
ων η α ίτησ ις , η α ιτούσα  απεβ λήθη τη ς  νομής τη ς  έκ το υ  
επ ιδ ίκου αυτοκ ινήτου  Ε νθεύθεν, επ ικε ιμένου  κ ινδ ύ 
νου κα ι κα τεπ ε ίγο ντο ς  (απώλειας κα ι φθορώ ν αυ
τού) το  Δ ικαστήρ ιον ά γετα ι ε ις  π ιθανολόγησα/, ό τι 

συμφώνως προς τα π ρ ο εκ τεθ έν τα δ έο ν  να γ ίνη  δεκτή  η 
υπό κρ ίσ ιν α ίτησ ις  ως ουσ ίαν βάσιμος και συμψηφισθή 
η δ ικαστική δαπάνη δ ι’ εύλογον αμφ ιβολίαν περί την 
έκβασ ιν τη ς  δ ίκης κα τ ’ άρθρον 179 Κ.Πολ.Δικ. 

Ν Ο Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ε Σ  

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι:
Νόμιμη είναι η πρόσληψη πτυχιούχου υπαλλήλου με το 

σύστημα της επιλογής, σε θέση κατηγορίας ΔΕ, δεδομέ
νου ότι η κτήση αυξημένων τυπικών προσόντων δεν απο
τελεί δυσμενές προνόμιο γ ι' αυτόν για να τον αποκλείσει 
από την κατάληψη θέσεως για την οποία απαιτούνται 
μειωμένα τυπικά προσόντα και συγκεκριμένα το απολυτή
ριο Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου.

Για τη συμπλήρωση της 35ετούς πραγματικής συνταξί
μου υπηρεσίας πολιτικού υπαλλήλου συνυπολογίζεται και 
ο χρόνος της εθελοντικής υπηρεσίας του εττις τάξεις του 
στρατού μετά την αφαίρεση του χρόνου που θα υπηρε
τούσε ως κληρωτός και έφεδρος, αν δεν κατατασσόταν 
εθελοντικούς, και του χρόνου τυχόν φυλακίσεώς του, λό
γω πειθαρχικής ποινής, ανεξάρτητα αν έχει εκτιθεί αυτή ή 
όχι.___________________________

Οι συνταξιούχοι του Δημοσίου, πολιτικοί και στρατιωτι
κοί, δικαιούνται επίδομα οικογενειακών βαρών για τα τέ
κνα τους που φοιτούν σε ανώτερες και ανώτατες σχολές 
μόνο για τα έτη φοίτησης που προβλέπονται από τον ορ
γανισμό της οικείας σχολής, ανεξάρτητα από τον χρόνο 
κτήσης του πτυχίου τους.
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Μ Ε ΤΑ Χ Ε ΙΡ ΙΣΜ Ε Ν Α  Α ΥΤΟ Κ ΙΝ Η ΤΑ
-  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ -

του υπαστυνόμου Β' Δημήτρη Κάσσιου

Το αυτοκίνητο θεωρείται σήμερα 
σαν μέσο εξυπηρέτησης, σαν αναγκαίο 
μέσο στις μετακινήσεις μας και όχι σαν 
είδος πολυτελείας. Γ ι’ αυτό όλο και πε
ρισσότεροι άνθρωποι επιθυμούν να 
αγοράσουν κάποιο αυτοκίνητο.

Οικονομίες πολλών χρόνων συγκεν
τρώνονται για να έλθει η πολυπόθητη 
μέρα που θα γίνει η αγοραπωλησία 
ενός καινούργιου ή μεταχειρισμένου 
αυτοκινήτου.

Οι εισαγωγείς αυτοκινήτων (και
νούργιων και μεταχειρισμένων) προ
σφέρουν μέσα απ’ τις εκθέσεις τους 
μια μεγάλη ποικιλία μοντέλων, η οποία 
δυσχεραίνει την απόφαση του αγορα

στή, αφού αρχίζει ο πονοκέφαλος της 
επιλογής. Φυσικό είναι αυτή η ποικιλία 
των μοντέλων να παρουσιάζει και ποι
κιλία στις τιμές.

Η τιμή αγοράς, τις περισσότερες 
φορές, καθορίζει και την απόφαση του 
αγοραστή για την αγορά του συγκεκρι
μένου μοντέλου και όχι η επιθυμία 
του που για να συμπληρωθεί, απαιτεί
ται η διάθεση περισσότερων χρημά-

Μερικά απ' τα σημεία που πρέπει να δώ
σετε προσοχή σ ' ένα μεταχειρισμένο είναι 
η μπροστινή και πίσω ανάρτηση, τα δισκό- 
φρενα, ο κινητήρας, ο δίσκος και το πλατύ, 
η εξάτμιση.

των. 0  οικονομικός λοιπόν λόγος είναι 
κύρια αυτός που οδηγεί στην επιλογή 
της αγοράς του μεταχειρισμένου αυτο
κινήτου, το οποίο σε σχέση με το και
νούργιο είναι ασύγκριτα φθηνότερο.

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα δια- 
κρίνονται σε δυο μεγάλες κατηγορίες, 
στα εισαγόμενα και στα εγχώρια. Τα 
πρώτα εισάγονται απ' το εξωτερικό 
ενώ τα άλλα έχουν πρωτοκυκλοφορή- 
σει στη χώρα μας και μετά από κάποια 
χρονική διάρκεια, οι ιδιοκτήτες τους 
αποφασίζουν να τα πουλήσουν, είτε 
απ' ευθείας μέσω των «μικρών αγγε
λιών» κάποιας εφημερίδας είτε μέσω 
κάποιου εμπόρου.
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Η αγορά ενός μεταχειρισμένου, 
προβληματίζει τον υποψήφιο αγορα
στή, αφού πολλές φορές το «παζάρε
μα» αυτό κρύβει πολλές παγίδες που 
καλύπτονται με ένα πρόσφατο βάψιμο 
ή με ένα ζευγάρι καινούρια «πατάκια».

Η πιο ιδανική αγορά είναι αυτή που 
γίνεται «από χέρι», όταν δηλαδή ο 
αγοραστής, γνωρίζει τον οδηγό του 
αυτοκινήτου και είναι σίγουρος ότι το 
καλοσυντηρούσε. Στα υπόλοιπα αυτο
κίνητα που είναι και τα περισσότερα, 
δηλαδή αυτά που βρίσκει σε «μάν
τρες» ή στις μικρές αγγελίες, θα πρέ
πει ο αγοραστής να δώσει μεγάλη 
προσοχή.

Με φετινή απόφασή του, το Υπουρ
γείο Εμπορίου όρισε και πάλι, όπως έ
κανε και στις αρχές του 1988, ότι 
απαγορεύεται η εισαγωγή μεταχειρι
σμένων επιβατικών αυτοκινήτων ηλι
κίας άνω των 6 ετών. Έτσι διατηρείται 
αμετάβλητο το καθεστώς εισαγωγής 
μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στη χώ
ρα μας. (Η ίδια απαγόρευση ισχύει και 
για τα φορτηγά και τα λεωφορεία).

Ακόμα, για να προστατευθεί ο αγο
ραστής, όλα τα μεταχειρισμένα αυτοκί
νητα , που εισάγονται από το εξωτερι
κό, θα περνούν από τεχνικό έλεγχο 
πριν τεθούν σε κυκλοφορία.

Κατά τον τεχνικό έλεγχο, σημειώ
νονται συγκεκριμένα και με σαφήνεια 
όλες οι ελλείψεις που πιθανόν να 
υπάρχουν ώστε το όχημα να τίθεται 
σε κυκλοφορία μόνο αφού αυτές διορ
θωθούν.

Αυτά για τα μεταχειρισμένα - εισ- 
αγόμενα...

Τι πρέπει να προσέξετε όμως για τα
μεταχειρισμένα - εγχώρια αυτοκίνητα;

Αν δεν γνωρίζετε καθόλου από αυ
τοκίνητα, θα πρέπει να σας συνοδεύ
σει κάποιος γνως ς σας με αρκετές 
γνώσεις και για με λύτερη σιγουριά, 
κάποιος μηχανικός της εμπιστοσύνης

Η ηλικία τους μεγαλώνει κι αυτή, και δεν 
αντικαθίστανται με καινούργια Το 22% περίπου, 
των κυκλοφορούντων οχημάτων είναι πάνω από 
10 ετών και μόνο το 38 είναι 
κάτω των 3 ετών.

Ζητάτε πριν απ' όλα να δείτε τα 
«χαρτιά» του αυτοκινήτου. Εξετάστε 
με μεγάλη προσοχή την ημερομηνία 
που πήρε πρώτη φορά άδεια κυκλοφο
ρίας και τις τυχόν πρόσθετες σημειώ
σεις πάνω στην άδεια κυκλοφορίας.

Φρεσκοβαμμένα και καλογυαλισμέ- 
να αυτοκίνητα, είναι καλό να εξετάζον
ται με μεγάλη προσοχή, όπως και αυ
τοκίνητα που έχουν λίγα χιλιόμετρα 
σχετικά με την ηλικία τους. Ο μέσος ό
ρος χιλιομέτρων ετησίως για ένα μετα
χειρισμένο όχημα, είναι 10.000 με 
1 5.000 χιλιόμετρα.

Η ηλικία του οχήματος, εκτός απ' τα 
επίσημα στοιχεία, μπορεί να προσδιο
ριστεί απ' τη σκουριά στο πάτωμα, απ’ 
την κατάσταση οροφής (εσωτερικά) 
και της επένδυσης, απ' τις φθορές στις 
τσιμούχες και απ' την έκταση της 
σκουριάς στα διάφορα σημεία του.

Προτού’ προχωρήσετε, ζητήστε να 
οδηγήσετε^το αυτοκίνητο. Οι σημαντι
κότερες ζήμιές δε βρίσκονται στον κι
νητήρα ή στο κιβώτιο ταχυτήτων, ό
πως πολλοί πιστεύουν. Αυτά επισκευά
ζονται σχετικά εύκολα. Ζημιές που συ
νοδεύουν το αυτοκίνητο σε όλη του τη 
ζωή, χωρίς δυνατότητα επισκευών, 
βρίσκονται στο μπροστινό μέρος, όταν 
το αυτοκίνητο έχει εμπλακεί σε μετω
πική σύγκρουση.

Η τεχνική της συγκόλλησης και τα 
έμπειρα χέρια του τεχνίτη «επαναφέ
ρουν» το αυτοκίνητο στην προηγούμε
νη κατάσταση και έτσι ξεγελιέται ο 
αγοραστής. Για τυχόν εμπλοκή του αυ
τοκινήτου σε σοβαρό τροχαίο ατύχη
μα, οι ασφαλιστικές εταιρίες μπορούν 
να δώσουν τις απαραίτητες πληροφο
ρίες.

Το αμάξωμα ενός αυτοκινήτου είναι 
ο πιο αξιόπιστος μάρτυρας της γενικής 
κατάστασής του και το σοβαρότερο 
κριτήριο για την αγορά του. Η σκουριά 
είναι ο μεγαλύτερος εχθρός, κι αν έχει 
προχωρήσει δεν υπάρχει σωτηρία· το

Ένα καλοδιατηρημένο σαλόνι δε σημαίνει 
και καλό μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

αυτοκίνητο είναι άχρηστο. Μια σκου
ριασμένη πόρτα πρέπει να αλλάξει 
οπωσδήποτε, δεν διορθώνεται με τί
ποτα, το ίδιο ισχύει για όλα τα μέρη 
του αυτοκινήτου.

Κατά την οδήγηση του αυτοκινήτου 
αφήστε για λίγο το τιμόνι. Αν «τραβά» 
προς μια κατεύθυνση κάτι συμβαίνει. 
Αν ταξιδεύει «σα βάρκα» επίσης κάτι 
σοβαρό συμβαίνει. Παρακολουθείστε 
για τυχόν θορύβους κατά την αλλαγή 
των ταχυτήτων. Διαπιστώστε την «οδι
κή συμπεριφορά του» στην ευθεία και 
στις στροφές. Κρατώντας σταθερά το 
τιμόνι φρενάρετε απότομα. Το αυτοκί
νητο δεν πρέπει να τραβήξει πλάγια, 
ούτε πρέπει να ακουστούν σφυρίγμα
τα ή τριξίματα.

Ανομοιόμορφη φθορά των ελαστι
κών σημαίνει ελαττωματική ευθυγράμ,- 
μιση των μπροστινών τροχών, και γε
νικά κάποιο πρόβλημα στο μπροστινό 
σύστημα. Ρίξτε μια προσεκτική ματιά 
στις άνω και κάτω μπίλιες, τα ψαλίδια, 
τις μπάρες και τα ακρόμπαρα. Δεν πρέ
πει να παρουσιάζουν ίχνη φθοράς. Το 
ίδιο ισχύει και για τα ελατήρια και τις 
σούστες.

Ρίξτε μια ματιά για τυχόν διαρροές 
στα λάδια της μηχανής και του κάρτερ, 
στα υγρά των φρένων και του συμ
πλέκτη, στο νερό του ψυγείου αλλά 
και στο ηλεκτρικό σύστημα και το σύ
στημα τροφοδοσίας.

Πιάστε τους μπροστινούς τροχούς 
και κουνήστε τους δεξιά - αριστερά. 
Αν έχουν πολύ τζόγο ή αν ακούγονται 
περίεργοι θόρυβοι τότε πιθανότατα 
κάποιο από τα ρουλεμάν είναι χαλαρό 
ή έχει χαλάσει ή έχουν φθαρεί οι συν
δέσεις της ανάρτησης ή οι συνδέσεις 
του συστήματος διεύθυνσης.

Ζητήστε το δελτίο συντήρησης ή τα 
τιμολόγια παροχής υπηρεσιών για να
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διαπιστώσετε αν το αυτοκίνητο έχει 
κάνει τα προβλεπόμενα services στα 
προβλεπόμενα χιλιόμετρα.

Πιέστε δυνατά την άκρη κάθε φτε
ρού. Το σημείο εκείνο πρέπει να ακι- 
νητοποιηθεί μετά από 1-2 ταλαντώ
σεις. Αν συνεχίσει να ανεβοκατεβαίνει, 
σημαίνει πως τα αμορτισέρ έχουν 
αχρηστευθεί.

Τέλος βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν 
όλα τα απαραίτητα εργαλεία, ρεζέρβα, 
γρύλος κ.λπ. Η αγορά τους σημαίνει 
πρόσθετα έξοδα.

Ενδιαφέρουσα συζήτηση είχαμε με 
τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομο
σπονδίας Βιοτεχνών Επισκευαστών 
Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων (Π.Ο- 
.Β.Ε.Α.Μ.) κ. Γιάννη Κατσίκη, για το 
μεταχειρισμένο αυτοκίνητο.

Μπορούμε να συνοψίσουμε τις θέ
σεις του προέδρου της ΠΟΒΕΑΜ στις 
πιο κάτω παραγράφους:

Ο αγοραστής θα πρέπει να προσέ
ξει ιδιαίτερα τη χρονολογία κατα
σκευής και τη γενική κατάσταση του 
αυτοκινήτου.

Το αυτοκίνητο θα πρέπει να οδηγη
θεί σε ένα συνεργείο για ουσιαστικό 
έλεγχο. Θα πρέπει να το ελέγξουν επι- 
σκευαστές της ειδικότητας ηλεκτρολό
γου, μηχανικού και φανοποιού.

Κατά προτίμηση, ο τεχνικός έλεγχος 
θα πρέπει να γίνεται σε συνεργείο της 
προτίμησης του αγοραστή και όχι του

πωλητή.
Θα πρέπει να εξετάζεται επίσης η ύ

παρξη στην αγορά ανταλλακτικών για 
το συγκεκριμένο μοντέλο.

Δεκάδες άνθρωποι έχουν πέσει θύ
ματα κομπιναδόρων που διαθέτουν 
στο εμπόριο κλεμμένα ή παραποιημέ
να αυτοκίνητα «μαϊμούδες».

Τα αυτοκίνητα αυτά συνοδεύονται 
με πλαστές άδειες κυκλοφορίας, πανο
μοιότυπες με τις κανονικές, που ο αγο
ραστής είναι δύσκολο να ξεχωρίσει. 
Μετά από λίγο καιρό κυκλοφορίας, η 
πρόσκαιρη ικανοποίηση του αγοραστή 
για την τιμή ευκαιρίας που το αγόρα
σε, αντικαθίσταται απ’ την απογοήτευ
ση..., αφού το αυτοκίνητο αυτό κατά
σχεται. Κόπος και μόχθος τόσων χρό
νων, για την απόκτησή του, πάει χαμέ
νος.

Τα μέλη των παράνομων κυκλωμά
των της λαθρεμπορίας αυτοκινήτων, 
γνωρίζουν πολύ καλά το «σφυγμό» της 
αγοράς και την επιθυμία πολλών αν
θρώπων να αποκτήσουν ένα σε καλή 
κατάσταση μεταχειρισμένο αυτοκίνη
το, σε τιμή ευκαιρίας. Γ ι’ αυτό, αφού 
στήσουν κάποια επιχείρηση εμπορίας 
αυτοκινήτων, αρχίζουν αμέσως τις 
προσφορές τους.

Οι... τυχεροί όμως που θα αποκτή
σουν κάποιο αυτοκίνητο, αφού προη
γούμενα απευθυνθούν σ' αυτό το κύ
κλωμα αγοραπωλησιών και που είναι...

υπεράνω κάθε υποψίας, δοκιμάζουν 
γρήγορα την πικρή γεύση της απογοή
τευσης, έχοντας διαπιστώσει ότι εξα- 
πατήθηκαν.

Η προσοχή μας κατά την αγορά του 
μεταχειρισμένου, πέρα από την απο
φυγή πρόσθετων δαπανών για την 
αποκατάσταση των ελλείψεων, θα μας 
προστατεύσει και από τυχόν ατύχημα.

Το «σαράβαλο» αυτοκίνητο με την 
κακή λειτουργία του, δεν αντέχει με
γάλες χιλιομετρικές αποστάσεις και ε ί
τε θα «μείνει» στη μέση του δρόμου 
είτε θα γίνει η αιτία κάποιου σοβαρού 
τροχαίου ατυχήματος.

Ας δούμε την ηλικία των επιβατικών 
αυτοκινήτων που κυκλοφορούσαν 
στους ελληνικούς δρόμους, το Δ/ριο 
του 1988, σύμφωνα με στοιχεία του 
Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώ
πων Αυτοκινήτων:

1 έως 5 ετών: 317.614
6 έως 10 ετών: 434.399

11 έως 15 ετών: 403.374
16 έως 20 ετών: 139.962
Άνω των 20 ετών: 142.453

Πολλά απ' τα γερασμένα αυτά αυ
τοκίνητα θα ξαναπουληθούν. Οι ιδιο
κτήτες τους θα επιδιώξουν να απαλλα
γούν απ' την ασύμφορη δαπάνη συν
τήρησής τους και θα προσπαθήσουν 
να τα «φορτώσουν» σε κάποιους άλ
λους. Προσέξτε πάρα πολύ μήπως οι 
άλλοι είστε εσείς.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Σαρκοφάγο ζώο της Αφρικής, ο 
«κυναίλουρος ο χαιτοφόρος».

2. Δεν έχει παντρευτεί. - Συνήθεια, 
εξοικείωση.

3. Απαραίτητο σε βιβιλιοθήκη. - 
Οπτικά... δοκάρια. - Γαλλικό σύμ
φωνο.

4. Είναι... της μόδας (ξεν.). - Είναι κι η 
οιή.

5. Όμοια σύμφωνα. - Σύντροφος της 
Εύας (αντίστρ.).

6. Έπειτα, ύστερα (αντιστρ.). - Ιρ
λανδός θεατρικός συγγραφέας,

βραβευμένος με Νόμπελ (αν- 
τιΟτρ.). - Ρήμα... ύπαρξης (αν- 
τιστρ.).

7. Μοιάζει με λίμνη (γεν. καθ.).
8. Τα αρχικά του πρώτου δήμου της 

χώρας. - Αντίστροφα αριθμητικό. - 
Σαιξπηρικός... βασιλιάς.

9. Το τραγικό ταίρι του Λέανδρου, 
σύμφωνα με τη μυθολογία. - Χρη
σιμεύει για προσάναμα.

10. Ποντιακή πόλη, γνωστή και σαν 
Επτάκωμος... - Θηλαστικό, γνωστό 
και σαν «τρόχος» (αιτ.).

ΚΑΘΕΤΑ

1. Αγωνίστηκε για την ενοποίηση της 
Ιταλίας.

2. Υπέρμετρα (αρχ.). - Παπικό σύμ
βολο.

3. Ακατάληπτο μεταθανάτιο... κατά
λυμα. - Γαλλική πόλη. - Μετοχή 
του ειμί.

4. Στερείται ήθους (αντιστρ.)
5. Ιταλικός ποταμός στη γλώσσα του. 

- Ξενική άρνηση - Τα ψώνια (αρχ.).
6. Η μασκώτ της Ολυμπιάδας της 

Μόσχας (αντιστρ.). - Έργο του 
Κάλβου.

7. Διεγείρουν... αισθητήριό μας (αν- 
τιεττρ. καθαρ.). - Ηλικία στρατεύσι
μου.

8. Αντιθετικός σύνδεσμος. - Τον λά
τρευαν στην αρχαία Αίγυπτο - 
Ωραιότατος νέος, φίλος του Ηρα
κλή (μυθολ.).

9. Παράγωγό της... και η σκουριά.
10. Γιος του Νώε. - Αλλοιώς κτήνη

(αντιστρ. πληθ.). - Στρατιωτικό ό
χημα-
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ΛΥΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Οριζόντια:
1. ΒΑΛΕΑΡΙΔΕΣ
2. ΑΝΗΛΙΟΣ. - ΥΗ
3. PA. - ΝΒ. - ΑΧ
4. ΥΑ. - ΒΩΙ. - ΡΕΣ.
5. ΓΥΑΛΙΝΑ. - ΣΤ.
6. ΔΩΜΑ. - ΣΙΚ.
7. ΟΝ. - ΧΡΩΜΙΟΝ.
8. ΠΙΑΝΟ. - ΥΤ.
9. ΠΕΡΑΣ. - ΝΩΔΑ.

10. ΟΣΟ. - ΟΒΑΛ.

Κάθετα:
1. ΒΑΡΥΓΔΟΥΠΟ.
2. ΑΝΑΛΥΩΝ. - ΕΣ.
3. ΛΗ. - AM - ΠΡΟ.
4. ΕΛ. - ΒΛΑΧΙΑ.
5. ΑΙΝΩΙ. - ΡΑΣΟ.
6. ΡΟΒΙΝΣΩΝ.
7. ΙΣ. - ΑΙΜΟΝΑ
8. ΑΡ. - ΚΙ. - ΩΛ.
9. ΕΥΧΕΣ. - ΟΥΔ.

10. ΣΗ. - ΣΤΑΝΤΑΛ.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ^ΚΟΣΜ Ο
Οδηγοί

τρομοκράτες

Η ευρύτερη περιοχή του Λος 
Άντζελες και ιδιαίτερα οι εθνικοί 
δρόμοι γνώρισαν αυτό το καλοκαίρι 
το μεγαλύτερο κύμα βίας που ση
μειώθηκε ποτέ. Σύμφωνα μάλιστα 
με τη γνώμη των ειδικών στο θέμα 
στρες ψυχολόγων πρόκειται για 
κανονικό πόλεμο. Η επιθετικότητα 
των Αμερικανών οδηγών έχει τόσο 
αυξηθεί, που δεν είναι λίγοι εκείνοι 
που τραβούν πιστόλι με το παραμι
κρό και αφήνουν στον τόπο ο
ποίο νδήποτε οδηγό σταθεί εμπόδιο 
στο δρόμο τους! Ο ένας εξετέλεσε 
κανονικά τη συνοδηγό μιας 18χρο- 
νης επειδή έκοψε ταχύτητα. Ο άλ
λος πυροβόλησε τον οδηγό πίσω 
του επειδή του κορνάρισε επίμονα. 
Οι περιπτώσεις είναι πολλές. Το 
«χάιγουε'ί σούτινγκ», το πιστολίδι 
στις εθνικές οδούς, έχει καταντή
σει το εθνικό σπορ του καλοκαι
ριού. Μέσα σε μία μόνο εβδομάδα 
σημειώθηκαν 15 πυροβολισμοί, με 
αποτέλεσμα τέσσερις νεκρούς και 
15 τραυματίες. Οι δράστες προέρ
χονται από διάφορα κοινωνικά 
στρώματα και δεν έχουν τίποτε 
κοινό μεταξύ τους, εκτός από το 
γεγονός ότι είναι κάτοικοι μιας πε
ριοχής των ΗΠΑ, όπου το «οδη- 
γείν» είναι κυριολεκτικά τρόπος 
ζωής και το ρητό «το σπίτι μου το 
κάστρο μου» έχει μεταλλαχθεί σε 
«το αυτοκίνητό μου το κάστρο 
μου». Πουθενά αλλού στις ΗΠΑ δεν

υπάρχουν τόσα πολλά χιλιόμετρα 
εθνικού δρόμου όσο στην Καλι- 
φόρνια και πουθενά αλλού δεν ση
μειώνονται τέτοια μποτιλιαρίσματα 
όσο στο Λος Άντζελες.

Υπολογίζεται ότι οι Καλιφορνέ
ζοι σπαταλούν 628.000 ώρες το 
χρόνο μπλοκαρισμένοι σε κάποιο 
σημείο της διαδρομής προς ή από

τη δουλειά τους. Αν συνυπολογίσει 
κανείς και τη φοβερή ζέστη που 
επικρατεί το καλοκαίρι στην Καλι- 
φόρνια, μπορεί να καταλάβει γιατί 
στην Αμερική του 20ού αιώνα αρ
κετοί έχουν γυρίσει πίσω στο Φαρ 
Γουέστ.

Αιματηρός αγώνας
Τη φήμη και τις επιδόσεις της σι

κελικής Μαφίας, φαίνεται να ζήλεψε 
η μαφία Ντράγκετα της Καλαβρίας. 
Φέτος, μέχρι τώρα, έχουν δολοφο
νηθεί 48 άτομα στο Ρίτζιο Καλά- 
μπρια, σε έναν ανελέητο αγώνα για 
τον έλεγχο του τοπικού εμπορίου 
ναρκωτικών.

Οι παραχαράκτες... προδόθηκαν
Σε μία από τις μεγαλύτερες επι

χειρήσεις της η γαλλική αστυνομία, 
κατόρθωσε να εξαρθρώσει μεγάλο 
δίκτυο παραχαρακτών. Συγκεκριμέ
να με νυκτερινές εξορμήσεις σε τυ
πογραφεία στο Παρίσι και την Του
λούζη, συνέλαβε δώδεκα άτομα κα
τάσχοντας συνολικά πλαστά χαρτο
νομίσματα των 500 φράγκων, ονο
μαστικής αξίας 20 εκατομμυρίων

γαλλικών φράγκων (400.000.000 
δραχμές περίπου).

Τα πλαστά χαρτονομίσματα που 
κατασχέθηκαν, ήσαν σχεδόν τέλεια 
από άποψη ποιότητας κατασκευής 
και έμοιαζαν σε καταπληκτικό βαθ
μό με τα πραγματικά, ήταν όμως τυ
πωμένα σε χαρτί που είχε διαφορε
τικό πάχος από τα αυθεντικά.
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ΙΐΐΕΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΞ^>

•  Η Δ.Ε. Τσιμέντων Τιτάν εκφράζει τις θερμές ευχαρι
στίες της στα ανώτατα εττελέχη της Διεύθυνσης
Αστυνομίας, Ταξιάρχους κ.κ. Χουρδάκη και Σουρανάκη και 
στο Διοικητή του Α.Τ. Μάνδρας κ. Πλατίτσα για την ετοι
μότητα και αττοτελεσματικότητα των ενεργειών της αρμό
διας υπηρεσίας χάρη στις οποίες την 25/4/89 απεσοβήθη- 
σαν τραυματισμοί εργαζομένων και σοβαρές υλικές ζη
μιές, που θα επροκαλούντο από την τυχόν έκρηξη των 
δύο (2) αυτοσχέδιων βομβών που είχαν τοποθετηθεί στο 
εργοσΓάσιο της εταιρίας στο Καμάρι Βοιωτίας. Ιδιαίτερα η 
εταιρία εκφράζει επαίνους και θαυμασμό για τους πυροτε
χνουργούς Αλέξη Ξανθάκο - Υπαστυνόμο, Ανδρέα Ζού- 
γρη, Εμμανουήλ Μαρκαντωνάτο, Κωνσταντίνο Παπα- 
γεωργίου και Παντελή Χατζή - Αστυφύλακες, οι οποίοι με 
κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής απενεργοποίησαν και 
τους δύο ισχυρούς εκρηκτικούς μηχανισμούς.
•  Η Εταιρία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας Βιντεο- 
παραγωγών Ελλάδας εκφράζει τις θερμές ευχαριεττίες της 
και τα ειλικρινή συγχαρητήριά της για την προθυμία, ευ
συνειδησία και την άψογη επαγγελματική κατάρτιση με 
την οποία αντιμετώπισαν σοβαρά κρούσματα βιντεοπειρα
τείας την 25η Μαΐου 1989 οι παρακάτω Αξιωματικοί και 
Υπαξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Λευκίμμης Κέρ
κυρας:

ο Διοικητής του Α.Τ.Τ. Αστυνόμος Β' Ευάγγελος Κρου- 
στάλλης,

ο Αρχιφύλακας Σταμάτιος Κληρονόμος.
Για τον ίδιο λόγο ευχαριστούν τους Αξιωματικούς του 

Τμήματος Ασφάλειας Κέρκυρας:
Υποδιοικητή, Αστυνόμο Β' Βασίλειο Φλώρο.
Υπαεττυνόμο Α ' Αναστάσιο Ναστούλη
Υπαεττυνόμο Α ' Γεώργιο Γουναρόπουλο
Υπαστυνόμο Β' Χριστόδουλο Πρόβατά

•  0  κ. Βασίλειος Τσαλίκογλου, ιατρός, ευχαριστεί μέσω 
του Υπουργείου τον Διοικητή του Α.Τ. Αλεξανδρείας 
Αεττυνόμο Α ' Παρασκευά Φουφουτζή, τον Υποδιοικητή 
Περικλή Πασχαλίδη και όλους τους λοιπούς αστυνομικούς 
του Τμήματος για την ανεύρεση του κλεμένου αυτοκινή
του του και τη σύλληψη του δράστη Γρηγόρη Γαρυφάλ
λου, ο οποίος ομολόγησε και την κλοπή άλλων πέντε αυ
τοκινήτων από τη Θεσσαλονίκη.
•  Η Violetta Herma και ο Boepan Herma ευχαριστούν 
θςρμά τον αεττυφύλακα Αθανάσιο Παπαευθυμίου του 
Τμήματος Ασφάλειας Βόλου γιατί την 14η Μαΐου 1989 
εττο Βόλο απελευθέρωσε με κίνδυνο της ζωής του, από έ
νοπλο ψυχασθενή την κ. Violetta Herma και κατόρθωσε 
να σώσει τον κ. Boepan, ο οποίος ήταν τραυματισμένος 
από το χτύπημα που είχε δεχτεί από το πολεμικό όπλο 
που χρησιμοποίησε ο ψυχασθενής.
•  Ο κ. Στέλιος Μπόγδανος εκφράζει τις θερμές ευχαρι- 
εττίες του προς το σώμα της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικότερα προς 
τους Γεώργιο Τσόγκα, Αεττυνόμο, Θωμά Λάσδα, Ανθυπα- 
εττυνόμο και Ναπολέοντα Γάλλο, Αρχιφύλακα, οι οποίοι 
επελήφθησαν τροχαίου ατυχήματος που συνέβη στους 
Σοφάδες Καρδίτσας. Τους συγχαίρει δε για τον αξιοθαύ- 
μαεττο ζήλο και την πρωτοφανή τους ευσυνειδησία.
•  Οι κ.κ. Απόεττολος Κορνιακτός και Δημήτρης Γιαννικά- 
κης ευχαριεττούν θερμά και συγχαίρουν τον αεττυφύλακα 
Ευεττάθιο Αμερικάνο ο οποίος κυνήγησε και συνέλαβε, με 
τη βοήθεια της Άμεσης Δράσης, τον ασυνείδητο οδηγό

ΑναεττάσιοΚεπεζή, ο οποίος προκάλεσε σοβαρές ζημιές 
εττα ετταθμευμένα αυτοκίνητα των προαναφερθέντων.
•  Η Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας βιν- 
τεοπαραγωγών Ελλάδας συγχαίρει τους Αξιωματικούς, 
Υπαξιωματικούς και αεττυφύλακες του Τμήματος Ασφα
λείας Χίου και του Αστυνομικού Τμήματος Καρδαμύλων. 
Συγκέκριμένα συγχαίρει τον αεττυνόμο Α ' Ελευθέριο Γρί
βα, τον υπ αστυνόμο Α ' Γεώργιο Τσαγρίδη, τον υπαεττυ- 
νόμο Α ' Χρήστο Δεσμοτέλη, τον υπαστυνόμο Α ' Ηλία Αρ- 
βιθά, τον αρχιφύλακα Σταμάτιο Σάτρα καιτον αεττυφύλακα 
Κωνετταντίνο Σαββόπουλο. Εξάλλου συγχαίρουν τους 
Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και αεττυφύλακες του Τμή
ματος Ασφαλείας και του Τμήματος Τάξης Μυτιλήνης, 
αστυνόμο Β' Νικόλαο Κοσκερίδη, υπαστυνόμο Θεόδωρο 
Στρούμπο, υπαεττυνόμο Νικόλαο Χριστολουκά και τον 
αεττυφύλακα Χρήστο Περπερή για την προσφορά τους 
στην πάταξη της βιντεοπειρατείας
•  Ο κ. Γεώργιος Γαβαλάς ευχαριεττείθερμά τον αστυφύ
λακα της δυνάμεως της ομάδας Ζ της Άμεσης Δράσης, 
Χρήεττο Γιανναρά, γιατί, ενώ βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, 
συνέλαβε τους κλέπτες της μοτοσυκλέτας του με κίνδυνο 
της ζωής του, διότι σημειωτέον τον απείλησαν με μαχαίρι.
•  Η κ. Γεωργία Κόχυλα, από το Ζεφύρι Ά νω  Λιοσίων, ευ- 
χαριεττεί θερμά τον αρχιφύλακα Πέτρο Στάση και τον 
αεττυφύλακα Κωνσταντίνο Πριόβολο γιατί πρόθυμα την 
εξυπηρέτησαν, φέρνοντας τα φάρμακα που παρακάλεσε 
να της φέρουν, για το άρρωεττο από υψηλό πυρετό παιδί 
της, επειδή η ίδια ήταν μόνη εττο επτίτι και δεν μπορούσε 
να βγεί να τ ' αγοράσει.
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Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

■

Μετά την παραίτηση του αρ
χηγού της ΕΛ.Α.Σ. κ. Ανδρέα 
Καλογερά, συνεδρίασε το ΚΥ- 
ΣΕΑ που έκανε αποδεκτή την 
παραίτησή του και επέλεξε νέο 
αρχηγό τον έως τότε Α’ Υπαρ- 
χηγό αντιστράτηγο κ. Ιωάννη 
Αντωνόπουλο.

Τη θέση του Α' Υπαρχηγού 
κατέλαβε ο μέχρι τότε Β' Υπαρ- 
χηγός αντιστράτηγος κ. Νικό
λαος Κοκκινάκης ενώ για τη θέ
ση του Β’ Υπαρχηγού το Ανώ
τατο Συμβούλιο της Ελληνικής 
Αστυνομίας επέλεξε τον έως 
τότε Διευθυντή της Διεύθυν
σης Γεν. Αστυνόμευσης/ΥΔΤ υ
ποστράτηγο κ. Ιωάννη Συμ- 
βουλίδη, τον οποίο προήγαγε 
σε αντιστράτηγο.

Σε ειδική τελετή που έγινε 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης, παρουσία του Υπουργού κ. 
Ιωάννη Κεφαλογιάννη, έγινε η 
παράδοση από τον απερχόμε
νο και η παραλαβή από τον νέο 
αρχηγό.

Στη συνέχεια ο Υπουργός 
και ο Αρχηγός επέδωσαν ανα
μνηστικές πλακέτες στον κ. Κα
λόγερό, εκτιμώντας την προ
σφορά και το έργο του στο δύ
σκολο τομέα της διατήρησης 
της Δημόσιας Τάξης.
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Από: Υπουργό Δημόσιας Τάξης
Προς: 1. Γενικούς Επιθεωρητές Αστυνομίας

2. Επιθεωρητές Αστυνομίας
3. Γενικούς Αστυν. Δ/ντές Αττικής και θεσ/νίκης
4. Διευθυντές Αστυνομικών Διευθύνσεων Νομών 

Κοιν.: 1. Αρχηγό Ελληνικής Αστυνομίας
2. Αρχηγείο Πυροσβεστικού Σώματος
3. Α' και Βτ Υπαρχηγούς Ελληνικής Αστυνομίας 

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 2049

24-7-1989

1. -  Η ανάγκη να ενημερωθώ για τα άμεσα θέματα που αφορούν το Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης, καθώς και οι πρόσφατες κοινοβουλευτικές απαιτήσεις που υπαγό
ρευαν την παρουσία μου στη Βουλή, δεν μου επέτρεψαν να επισκεφθώ ακόμη 
τις περιοχές ευθύνης σας, πράγμα που έχω προγραμματίσει να κάνω, εφόσον 
το επιτρέψουν οι υπηρεσιακές μου υποχρεώσεις.

2. -  Σκοπός των επισκέψεων-επιθεωρήσεών μου θα είναι να έλθω σε άμεση προσω
πική επαφή με το αστυνομικό προσωπικό, να δω τα επί τόπου προβλήματα των 
περιφερειών σας και να ακούσω τις απόψεις και προτάσεις σας για την επίλυσή 
των και τη βελτίωση της αστυνόμευσης και των όρων εργασίας του προσωπικού 
σας.

3. -  Ακόμη επιδίωξη μου θα είναι να διαπιστώσω, εάν το αστυνομικό σας προσωπικό
γνωρίζει και σε ποιο βαθμό έχει ενστερνισθεί το πνεύμα της νέας πολιτικής και 
αστυνομικής ηγεσίας του υπουργείου μας, όπως αυτό σαφώς διαφαίνεται στο 
κείμενο της από 2-7-1989 ημερήσιας διαταγής μου και που αναλύεται: 
α. Στην αυστηρή προσήλωση του προσωπικού στα αστυνομικά του καθήκοντα, 
β. Στην εμπέδωση της πειθαρχίας, τον σεβασμό και την τήρηση της ιεραρχίας, 
γ. Στην εργατικότητα, την ευγενή άμιλλα, την αξιοκρατία και την αντικειμεν ικό- 
τητα των αστυνομικών οργάνων.
δ. Στην πιστή εφαρμογή των νόμων προς κάθε κατεύθυνση, με σύνεση και ευγέ
νεια, χωρίς εκδικητικό χαρακτήρα, αλλά με σταθερότητα, πειθώ και κατανόηση 
προς και από τον πολίτη. Έτσι θα βελτιώσουμε τις σχέσεις μας με τους πολίτες 
και θα βοηθήσουμε ουσιαστικά στο συμφιλιωτικό πνεύμα και την ποιότητα της 
αστυνόμευσης.
ε. Στην αποκατάσταση και εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού, 
στ. Στον απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και την κατοχύρωσή 
των, μέσα από τις αρμοδιότητες μας και τις υποχρεώσεις μας προς αυτούς.

4. -  Με το πνεύμα αυτό, το οποίο επιθυμώ συνεχώς και σε κάθε ευκαιρία να τονίζετε
στους υφισταμένους σας, θα εμπεδώσουμε την πειθαρχία, θα κατωχυρώσουμε 
το κύρος και τον σεβασμό στην ιεραρχία, θα καλλιεργήσουμε το συμφιλιωτικό 
πνεύμα αστυνομικού-πολίτη και θα προάγουμε την αστυνόμευση υπέρ του κύ
ρους και του έργου της ΕΛ.ΑΣ και της ασφάλειας του κοινού, πράγματα για τα 
οποία ζητώ την πλήρη ενεργοποίησή σας, γιατί το απαιτούν οι περιστάσεις και 
το καλό της πατρίδας μας.

5. -  Η παρούσα να κοινοποιηθεί σε όλο το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας της
περιοχής σας.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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