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Ο υπουργός κοντά στους νέους

Με την παρουσία του Υπουργού Δημόσιας Τάξης κ. 
Γιάννη Κεφαλογιάννη, της ηγεσίας της Ελληνικής Α
στυνομίας και του Προϊστάμενου της Θρησκευτικής Υ
πηρεσίας του Σώματος π ανοσ ιολογ ιότατου 
αρχιμανδρίτη Ευσέβιου Πιστολή, έγινε το απόγευμα 
της 22 Αυγούστου 1989 στις εγκαταστάσεις των Παι
δικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας, στον Ά γ ιο  
Ανδρέα Αττικής, η τελετή λήξης της κατασκηνωτικής 
περιόδου 1989.

Φέτος, φιλοξενήθηκαν σε τρεις περιόδους, 1200 παι
διά του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, ηλικίας 9 έως 16 ετών. Ακόμα, 
στις Παιδικές Εξοχές του Σώματος, φιλοξενήθηκαν 40 
παιδιά από ελληνόφωνες περιοχές της Κάτω Ιταλίας. 
Τα παιδιά αυτά, εκτός από τη φιλοξενία και τη ξενά
γησή τους σε αρχαιολογικούς χώρους, είχαν την ευ
καιρία να αναπτύξουν φιλικούς δεσμούς στην Ελλάδα 
και να καλλιεργήσουν την ελληνική γλώσσα.

Ο κ. Υπουργός εξεδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για 
την εύρυθμη λειτουργία των κατασκηνώσεων και τη 
βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους μικρούς

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιάννης Κεφαλογιάν- 
νης στο γραφείο του με τα παιδιά από τις ελληνόφω
νες περιοχές της Ιταλίας.

κατασκηνωτές. Σε χαιρετισμό του, που απηύθυνε 
στους μικρούς κατασκηνωτές και στους γονείς τους, 
εξέφρασε το αμέριστο ενδιαφέρον του για τις παιδι
κές κυψέλες του Σώματος και διαβεβαίωσε ότι θα δο
θεί άμεση προτεραιότητα στη βελτίωση και τον 
εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να λει
τουργήσουν σαν πρότυπο μιας μικρής κοινωνίας, πιο 
ζεστής, πιο ανθρώπινης, πιο ειρηνικής.

Επίσης, στις 25 Αυγούστου 1989, ο κ. Υπουργός δέ
χτηκε στο γραφείο του τα παιδιά από τις ελληνόφω
νες περιοχές της Κάτω Ιταλίας, που φιλοξενήθηκαν 
στις κατασκηνώσεις του Σώματος και τους μοίρασε βι
βλία με την ιστορία της Ελλάδας, μικρό δείγμα της 
στοργής του.
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Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιάννης Κεφαλογιάν- στις Παιδικές Εξοχές της Ελληνικής Αστυνομίας στον 
νης με τα παιδιά της κατασκηνωτικής περιόδου 1989 Άγιο Ανδρέα Αττικής.

Κορίτσια του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού νωτικής περιόδου. Στο βάθος ο Υπουργός Δημόσιας 
της Ελληνικής Αστυνομίς χορεύουν ελληνικούς χο- Τάξης κ. Γιάννης Κεφαλογιάννης με την Ηγεσία του 
ρούς κατά την τελετή λήξης της τελευταίας κατασκη- Σώματος.
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Εκδρομή των δόκιμων 
υπαστυνόμων στη Θεσσαλονίκη 

και Χαλκιδική

Πενταήμερη εκπαιδευτική - ψυχα
γωγική εκδρομή, στη Θεσσαλονίκη και 
Χαλκιδική, πραγματοποίησε από 3 έως 
7 Ιουλίου 1989, η Β' τάξη Δοκίμων 
Υπαστυνόμων της Σχολής Αξ/κών της 
ΕΛ.ΑΣ., μετά από σχετική έγκριση και 
κάλυψη ολόκληρης της οικονομικής 
δαπάνης από το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης.

Οι διακόσιοι δόκιμοι υπαστυνόμοι 
συνοδεύονταν από τον Διοικητή της 
Σχολής Αστυν. Δ/ντή κ. Ιωάννη Αντω- 
νογιωργάκη, καθώς και άλλους αξιω
ματικούς, επισκέφθηκαν αρχαιολογι
κούς χώρους και μουσεία της Μακεδο
νίας (Βεργίνα, Αρχαία Πέλλα κ.λπ.) ό
πως επίσης και αξιοθέατα της Θεσσα
λονίκης (Αρχαιολογικό Μουσείο, Εκ
κλησία Αγίου Δημητρίου).

Στη Θεσσαλονίκη τους δεξιώθηκε 
στη Λέσχη Αξ/κών Στρατού, ο Γεν. 
Διευθυντής Αστυν, Θεσ/νίκης ταξίαρ- 
χος κ. Διονύσιος Γεωργακόπουλος, 
που σε σύντομη ομιλία του, εξήρε το 
έργο και την αποστολή της Αστυνο- - 
μίας και ειδικότερα της Σχολής Αξιω
ματικών.

Γενικά τόσο η διοργάνωση της 
εκδρομής όσο και η εν γένει συμπερι
φορά των δοκίμων υπήρξε κατά γενική 
ομολογία άψογη από κάθε πλευρά, κο
λακευτικά δε υπήρξαν τα σχόλια του 
κοινού και των τοπικών αρχών των 
νομών που επισκέφθηκαν.

Οι δόκιμοι αξιωματικοί είχαν την ευ
καιρία, μέσα από την εκδρομή, να 
γνωριστούν καλύτερα και να συσφί- 
ξουν τους υπηρεσιακούς και προσωπι
κούς τους δεσμούς, στοιχείο απαραί
τητο για δημιουργική συνεργασία στην 
μετέπειτα καριέρα τους.
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«Τέλουμε το μάστουρα 
να ματέσουμε το γκρίκα»

φιλοξενήθηκαν στις παιδικές εξοχές 
της Ελληνικής Αστυνομίας στον Ά γ ιο  
Ανδρέα Αττικής, 20 παιδιά από τα 
«γκρεκοχώρια» της νότιας Ιταλίας, των 
Ελληνόφωνων περιοχών της Απουλίας 
και της Καλαβρίας.

Η πρωτοβουλία αυτή ανήκει στο 
Κέντρο Ερεύνης και Μελέτης Ελληνι
σμού (Κ.Ε.Μ.Ε.) και πραγματοποιήθη
κε με αντικειμενικό σκοπό, να γνωρί
σουν από κοντά τα παιδιά αυτά τη 
«Μητέρα Ελλάδα», όπως χαρακτηρι
στικά αποκαλούν τη χώρα μας.

Στην Απουλία και την Καλαβρία της 
νότιας Ιταλίας, που αντιστοιχούν στο 
«τακούνι και στην μπότα», της ιταλικής

χερσονήσου, υπάρχουν ακόμα περιο
χές που οι κάτοικοί τους μιλάνε μία ελ
ληνική διάλεκτο με σαφείς δωρικές ρί
ζες, ελληνόφωνοι δηλαδή που σύμφω
να με το Γερμανό γλωσσολόγο G. 
Rohlfs είναι απόγονοι των Ελλήνων 
της Μεγάλης Ελλάδας.

Τα παιδιά — ηλικίας από 10 μέχρι 
1 7 χρόνων — που φιλοξενούνται στον 
Ά γ ιο  Ανδρέα δεν μιλούν καν αυτή την 
ελληνική διάλεκτο με τις δωρικές ρί
ζες, μιλούν μόνο Ιταλικά

Τα ίδια όμως λένε χαρακτηριστικά: 
«Τέλουμε το μάστουρα να ματέσουνε 
τα παιδιά το γκρίκα». Μετάφραση: 
«Θέλουμε ένα δάσκαλο να μάθουνε τα 
παιδιά την ελληνική γλώσσα».

Ένα αίτημα που φαίνεται πολύ 
απλό αλλά συγχρόνως και πολύ σοβα
ρό, γιατί η πολιτική κληρονομιά της 
Αρχαίας Ελλάδας, η γλώσσα που μίλη

σε ο Σωκράτης, ο Δημοσθένης και ο 
Σάλωνας, βαραίνουν τις πλάτες των 
παιδιών στα ελληνόφωνα χωριά της 
Κάτω Ιταλίας.

Στις περιοχές αυτές ζουν 50.000 
ελληνόφωνοι και όλοι θα ήθελαν να 
έρθουν έστω και μια φορά να δουν 
από κοντά την Ελλάδα.

Όπως μας είπαν τα παιδιά, οι ηλι
κιωμένοι που μιλούν τη γλώσσα, τους 
βλέπεις να πηγαίνουν στην παραλία 
και να δείχνουν προς το μέρος της Ελ
λάδας.

Τα «γκρεκοχώρια» της νότιας Ιτα
λίας αυτέςτις ημέρες ζουν στο ρυθμό 
της Ελλάδας. Η συνεργασία του ΚΕΜΕ 
με τα υπουργεία Γεωργίας και Δημό
σιας Τάξης, την Εμπορική Τράπεζα, τη 
Γ.Γ. Απόδημου Ελληνισμού, έφερε για 
τρίτη συνεχή χρονιά τα Ελληνόφωνα 
παιδιά πιο κοντά στην Ελλάδα.
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(^ΕΠΙΣΗΜ ΑΝΣΕΙΣ]

Στιγμιότυπο από τη βράβευση των νικη
τών.

Αγώνες πάλης 
Ενόπλων Δυνάμεων και 

Σωμάτων Ασφαλείας 
έτους 1989

Στα πλαίσια των αθλητικών δρα
στηριοτήτων της, η Ελληνική Αστυνο
μία συμμετείχε στους αγώνες πάλης 
των Εν. Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας του 1989, που διοργανώ- 
θηκαν από το Αρχηγείο Πυροσβεστι- 
κού Σώματος στην Καλαμάτα από 19 
έως 21-5-89. Στους αγώνες έλαβαν 
μέρος εξήντα έξι αθλητές.

Την έναρξη των αγώνων κήρυξε ο 
Αρχηγός Πυροσβεστικού Σώματος κ. 
Βασίλειος ΑΛΑΜΑΡΑΣ και παρέστη
σαν, ο τέως Υπουργός κ. Αθανάσιος 
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ, ανώτατοι και ανώ
τεροι αξιωματικοί των Ε.Δ. και Σ.Α., ο 
Δ/ντής της Acrruv. Δ/νσης Μεσσηνίας 
Αστυν. Δ/ντής κ. Χρήστος ΣΤΑΥΡΙΑ- 
ΝΟΠΟΥΛΟΣ, εκπρόσωποι των τοπι
κών Αρχών και πολλοί φίλοι του αθλή
ματος.

Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνο
μίας αποτελείτο από τον Υπαστυνόμο 
Α ' ΧρήεπΌ ΝΤΖΟΥΦΡΑ ως Αρχηγό της 
Αποστολής, Αρχιφύλακα ΣΠΑΝΟΥΔΑ- 
ΚΗ Στυλιανό και Αστυφύλακα ΚΟΛΙ- 
ΤΣΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο ως προπονητές, 
Ανθ/μο ΧΟΛΙΔΗ Χαράλαμπο ως επικε
φαλής των αθλητών και τους Αστυφύ
λακες:

α. ΠΟΙΚΙΛΙΔΗ Γεώργιο, β. ΔΕ- 
ΣΚΟΥΑΙΔΗ Ηρακλή, γ. ΓΟΥΝΕΛΑ 
Ιωάννη, δ. ΜΙΝΑΡΔΟ Φραντζέσκο, ε. 
ΚΟΥΡΟΥΝΗ Δικαίο, στ. ΣΑΜΑΡΑ Δη- 
μήτριο, ζ. ΧΟΛΙΔΗ Χρήστο, η. ΠΑ- 
ΤΣΙΑΝΙΔΗ Γεώργιο, θ. ΛΕΩΝ Γεώρ
γιο, ι. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ Παναγιώτη, ια. 
ΑΛΕΓΚΑΚΗ Εμμανουήλ και ιβ. ΠΑΠΑ- 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κων/νο ως αθλητές.

Οι αθλητές της Ελληνικής Αστυνο
μίας κατέκτησαν τα περισσότερα με
τάλλια συνολικά ένδεκα (11) ήτοι:

Οι τρεις πρώτοι αθλητές χρυσό με
τάλλιο στις κατηγορίες των 100, 90 
και 74 κιλών αντίστοιχα.

Οι επόμενοι πέντε αθλητές αργυρό 
μετάλλιο στις κατηγορίες των 130, 
100, 90, 82 και 57 κιλών αντίεττοιχα.

Οι επόμενοι τρεις αθλητές χάλκινο 
μετάλλιο στις κατηγορίες των 82, 74 
και 57 κιλών αντίστοιχα.

Κατά την τελετή λήξης των αγώνων 
ο Ταξίαρχος κ. ΠΕΤΡΟΥΛΙΑΣ Παναγιώ
της, Γενικός Γραμματέας του" ΑΣΑΕΔ 
απένειμε τιμητική πλακέτα στον Ολυμ

Η αντιπροσωπεία της ΕΛ.ΑΣ. με τα έπα
θλα.

πιονίκη Ανθυπαστυνόμο ΧΟΛΙΔΗ Χα
ράλαμπο για την κατάκτηση χάλκινου 
μετάλλιου στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
της ΣΕΟΥΛ.

Μετά την τελετή λήξης της διοργά
νωσης από τον δήμαρχο της Καλαμά
τας κ. ΜΠΕΝΟ Σταύρο, παρετέθη δε
ξίωση σε ξενοδοχείο της πόλης προς

τιμή των αποστολών όλων των Σωμά
των.

Γενικά η παρουσία της Ελληνικής 
Αστυνομίας χαιρετίστηκε ιδιαίτερα τό
σο από τις άλλες αποστολές, όσο και 
από τους φιλάθλους και έγινε προβολή 
του Σώματος crro χώρο του αθλητι
σμού.

552



(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |

ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι.Ρ.Α. ΒΟΛΟΥ

Η Τοπική Διοίκηση Ι.Ρ.Α. Νομού 
Μαγνησίας διοργάνωσε 7ήμερη 
εκδρομή στην Αυστρία - Γερμανία, 
που είχε μεγάλη επιτυχία. Τις εντυπώ
σεις της από την εκδρομή αυτή μας 
περιγράφει η Βοηθός Γεν. Γραμματέα 
της Τ.Δ. κ. Χαρίκλεια Ανδρή:

«Ξεκινήσαμε την δεύτερη μέρα του 
Πάσχα, μέσω Γιουγκοσλαβίας, για να 
επισκεφθούμε την Αυστρία και Γερμα
νία. Στα σύνορα η πρώτη ευχάριστη έ 
κπληξη: το πούλμαν της Ι.Ρ.Α. Σερρών. 
Ξεκινούσαν κι αυτοί με πολύ ενθου
σιασμό για την γειτονική Ιταλία. Δια
σχίσαμε την Γιουγκοσλαβία κατά μή
κος, σ ' ένα μακρύ ατελείωτο ταξίδι... 
Οι περιοχές της χώρας εναλλάσσονταν 
μπροστά μας σαν κινηματογραφική 
ταινία, παρουσιάζοντάς μας καθεμία 
ξεχωριστά τις ιδιαιτερότητές της.

Πρώτη διανυκτέρευση crro TOPLO- 
CE μια όμορφη λουτρόπολη κοντά στο 
Ζάγκρεμπ. Το ξενοδοχείο, καλά οργα
νωμένο, μας χάρισε την πρώτη ευχά
ριστη βραδιά. Το πρωί, μετά το πρωι
νό, συνεχίζουμε, γραμμή για Λιντς. Το 
ορμητήριο της εκδρομής μας. Φθάσα- 
με νωρίς το απόγευμα.

Αργά το απόγευμα γνωρίζουμε την 
πόλη, η οποία αν και βιομηχανικό κέν
τρο είναι πνιγμένη στο πράσινο. Βλέ
πουμε την κεντρική πλατεία με το εν
τυπωσιακό μνημείο της Αγίας Τριάδας, 
την εμπορική οδό, το λόφο της επι
σκοπής με το μεσαιωνικό του κάστρο, 
που για τους ρομαντικούς υπάρχει 
οδοντωτός σιδηρόδρομος που ενώνει 
την πόλη με την εκκλησία. Στο τέλος, 
η βόλτα στις όχθες του Δούναβη με τα 
ποταμόπλοια.

Στο δείπνο, το βράδυ, μικρή έκπλη
ξη: Μας περίμεναν Αυστριακοί συνά
δελφοι, μέλη της Ι.Ρ.Α. Σε λίγη ώρα μι
λούσαμε μαζί τους σαν να τους ξέραμε 
χρόνια.

Την επόμενη μέρα την αφιερώσαμε 
στη μητρόπολη της μεσαιωνικής Ευ
ρώπης, την πρωτεύουσα της όπερας 
και των καλών τεχνών: τη Βιέννη. 
Στην πόλη που ολόκληρη με τα τόσα 
μουσεία της, μοιάζει και η ίδια μου
σείο. Τα υπέροχα παλάτια της με τους 
απέραντους κήπους μαρτυρούν σιωπη
λά περασμένα μεγαλεία και δόξα, αρ
μονικά δεμένα με την σύγχρονη τε 

χνολογία και πρόοδο. Η περιήγησή μας 
αρχίζει από τον Ά γ ιο  Στέφανο, τον πε
ρίφημο καθεδρικό ναό που έχει ύψος 
140 μέτρα. Συνεχίζουμε για το Μαυ
σωλείο της δυναεττείας των Αψβούρ- 
γων, το οποίο λίγες μέρες πριν, είχε 
υποδεχτεί στην τελευταία κατοικία της, 
την αυτοκράτειρα Τσίτα. Σειρά έχει το 
ανάκτορο SCHOENBRUNN με τα 
1000 δωμάτιά του και τους υπέροχους 
κήπους που το περιβάλλουν... Επίσης 
θαυμάσαμε τη σχολή ιππασίας και crro 
τέλος επισκεφθήκαμε το Μουσείο Φυ
σικής Ιστορίας.

Το βράδυ επιστροφή στο Λιντς. Αυ
τή τη φορά μας περίμεναν ο Αστυν. 
Διευθυντής της πόλης με τον Διοικητή 
της Ασφάλειας και ένας ακόμα αξιωμα
τικός. Έμειναν μαζί μας μέχρι αργά το 
βράδυ. Ανταλλάξαμε αναμνηστικά δώ
ρα των δύο τοπικών διοικήσεων Ι.Ρ.Α. 
και προσφέρθηκαν να μας ξεναγήσουν 
στην Αστυν. Διεύθυνση.

Την επόμενη μέρα μετά το πλούσιο 
πρωινό, ξεκινάμε για την γενέτειρα του 
Μότσαρτ. Στο δρόμο περνάμε από τις 
λίμνες της Β. Αυστρίας. Παραμυθένιες 
τοποθεσίες με εξωπραγματική - ονει
ρεμένη ομορφιά. Εκεί γνωριζόμαστε 
με τον αστυνόμο της περιοχής, ο 
οποίος περιπολούσε μόνος του μ' ένα 
περιπολικό. Ή ταν τρία άτομα όλοι κι 
όλοι στον Σταθμό τους και αστυνό
μευαν μ ία λουτρόπολη 10.000 ατό
μων. Στο Σάλτσμπουργκ αφιερώνουμε 
τις υπόλοιπες ώρες μας. Επισκεπτόμα
στε το σπίτι που γεννήθηκε ο Μό
τσαρτ. Στη συνέχεια περιηγηθήκαμε

στα αξιοθέατα της πόλης και φεύγουμε 
για Μόναχο.

φθάνουμε στο ξενοδοχείο και το 
βράδυ όλοι μαζί διασκέδαση μέχρι το 
πρωί στη γνωστή μπυραρία του Χίτλερ 
ΧΟΦ ΜΠΡΟ Ι· ΧΑΟΥΣ. Το επόμενο 
πρωί «επιδρομή» στα καταστήματα της 
πόλης. Στη συνέχεια επισκεπτόμαστε 
το Τεχνολογικό Μουσείο, ένα από τα 
καλύτερα και πιο άρτια οργανωμένα 
μουσεία της Ευρώπης και μετά μια 
βόλτα στο Ολυμπιακό Χωριό.

Πίσω για Λιντς. Η μέρα της επι
στροφής πλησίασε. Πρωί - πρωί μας 
ξεναγούν στην Αστυνομική Διεύθυνση  
όπου θαυμάζουμε την οργάνωση και 
την υποδομή των εγκαταστάσεων. Ο 
Δ/ντής KARL HENNERBICHLER μας 
σκλάβωσε μ ε την ευγένειά του και με  
τη λεπτομερή ξενάγησή του. Κατά την 
αναχώρηση από την Αστυν. Δ/νση οι 
μουσικοί έπαιζαν ένα αποχαιρετιστή
ριο σκοπό, κάνοντας ακόμη πιο συγκι
νητικές αυτές τις στιγμές. Μ ' ένα περι
πολικό που μας οδήγησε αρκετά χιλιό
μετρα έξω από την πόλη φύγαμε για 
το Γκρατς.

Σ’ όλο το διάστημα της εκδρομής το 
κέφι δεν έλειψε καθόλου. Τα 40 άτο
μα της εκδρομής είχαμε γίνει μια μεγά
λη, κεφάτη, αδελφική παρέα και όλοι 
μαζί βάλαμε γερά θεμέλια για ακόμη 
καλύτερες εκδρομές, κοινωνικές εκδη
λώσεις και υλοποίηση γενικά των σκο
πών της Ι.Ρ.Α.».
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του Υπαστυνόμου Α ' ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ Νικόλαου

Το στρες μπορεί να θεωρηθεί σαν αποτέλεσμα φυσικών, δια
νοητικών και συγκινησιακών αντιδράσεων σε καταστάσεις που 
προκαλούν φόβο, αβεβαιότητα και κίνδυνο, ερεθισμό και σύγχυ
ση.

Τα αποτελέσματα των αρνητικών επιδράσεων του στρες πά
νω σ’ ένα άτομο μπορούν να παρουσιαστούν με μια ποικιλία 
φυσικών και ψυχολογικών εκδηλώσεων, όπως καρδιοπάθειες, 
έλκη, υψηλές πιέσεις και πεπτικές ενοχλήσεις. Επιπλέον παρατη
ρούνται συχνά αυξημένη κατανάλωση αλκοόλ, κατάπτωση, αγ
χώδη συμπλέγματα, παράνοια, αδυναμία, απομάκρυνση δυσάρε
στων ιδεών, αϋπνία, δειλία ή αντίθετα επιθετικές ή απωθητικές 
τάσεις προς το περιβάλλον.

Το φαινόμενο του στρες δεν επηρεάζει στον ίδιο βαθμό και 
με τον ίδιο τρόπο όλα τα άτομα. Από έρευνες προκύπτει ότι ά
τομα που ασκούν ορισμένου είδους επαγγέλματα, όπως λογι
στές, πιλότοι, δικηγόροι, φυσικοί, ψυχίατροι και αστυνομικοί 
προσβάλλονται περισσότερο από το στρες με αποτέλεσμα να εί
ναι πιο έντονα σ' αυτούς τα φυσικά και ψυχολογικά συμπτώμα
τα.

Από την κατηγορία των παραπάνω επαγγελμάτων πρόσφατες 
στατιστικές έρευνες στην Αμερική έδειξαν ότι: Αν και οι αστυ
νομικοί δεν ασκούν το πλέον επικίνδυνο επάγγελμα στον κόσμο 
από φυσική άποψη, εν τούτοις όμως ασκούν το πλέον επικίνδυ
νο από ψυχολογική άποψη.

Πολλοί ερευνητές που έχουν αναλύσει και μελετήσει το 
στρες στη ζωή των αστυνομικών, έχουν αποδώσει την αιτία του 
σε διάφορους παράγοντες.

Σε μια προσπάθεια να προσεγγίσουμε περισσότερο το θέμα 
θα προσπαθήσουμε στη συνέχεια να επισημάνουμε μερικούς 
απ’ αυτούς τους γενεσιουργούς παράγοντες του στρες, που πα
ρατηρούνται καθημερινά στη ζωή των αστυνομικών με βάση έ
ρευνες και μελέτες που έγιναν από το FBI και από άλλες Αςτυ- 
νομικές υπηρεσίες της Ευρώπης, προκειμένου να σχηματίσουμε 
μια γενικότερη εικόνα του προβλήματος, όπως παρουσιάζεται 
σήμερα και ταυτόχρονα να ευαισθητοποιήσουμε τόσο τους συ
ναδέλφους όσο και τους αρμόδιους για'τις επιπτώσεις του στρες 
στη ζωή μας.
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Η επισήμανση των οδυνηρών συνεπειών του επαγγελματι
κού στρες πάνω στους αστυνομικούς κρίνεται επιβεβλημένη και 
για ένα ακόμη σημαντικό λόγο. Οι πιθανές αρνητικές συνέπειες 
του στρες πάνω στους αστυνομικούς επηρεάζουν και την κοινω
νία γενικότερα, περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο στρες άλ
λης επαγγελματικής ομάδας. Και αυτό γιατί όπως θα δούμε και 
στη συνέχεια η συγκεκριμένη αντίδραση του αστυνομικού σ ’ 
ένα έντονο επαγγελματικό στρες μπορεί πολύ συχνά να εκδη
λωθεί με επιθετικές τάσεις ή με τη χρήση υπερβολικής βίας πά
νω σ’ ένα ύποπτο άτομο ή σ' ένα αντικείμενο. Τα αυξημένα πε
ριστατικά αυτοκτονιών αστυνομικών ή ανθρωποκτονιών με 
δράστες αστυνομικούς, που έρχονται τα πρόσφατα χρόνια στο 
φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνουν ακόμα περισσότερο τις 
οδυνηρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η έντονη καταπίεση 
στο χώρο της εργασίας.

Την τελευταία δεκαετία έχουν συσταθεί στην Αμερική με 
πρωτοβουλία του FBI ειδικές ερευνητικές ομάδες με σκοπό ν ’ 
αναλύσουν, να κατανοήσουν και να ελέγξουν τις επιδράσεις του 
στρες στη ζωή των αστυνομικών. Για το σκοπό αυτό αναπτύσ
σονται συνεχώς προγράμματα με σκοπό να ερευνήσουν τα αί
τια, τους τρόπους διάγνωσης καθώς και θεραπείας των επιδρά
σεων του στρες.

Στην προσπάθειά μας για μια περισσότερο επιστημονική προ
σέγγιση του προβλήματος, θα αναφερθούμε στη συνέχεια στα 
συμπεράσματα μιας έρευνας που έγινε στην Αμερική από επι
στήμονες του FBI σχετικά με το στρες στη ζωή των αστυνομι
κών με αφορμή τα αυξημένα περιστατικά αυτοκτονιών αστυνο
μικών.

Σκοπός των ερευνητών ήταν να δημιουργήσουν μια επαγγελ
ματική κλίμακα συγκεκριμένων στρεσογόνων γεγονότων από τη 
ζωή των αστυνομικών, τα οποία συσχέτισαν στη συνέχεια με 
αντιληπτά μεγέθη όπως π.χ. ο βαθμός πληρότητας του στρες.

Ύστερα από ένα ερωτηματολόγιο που διενεμήθηκε σε αστυ
νομικούς της 1 17 εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Ακαδημίας 
του FBI, προσδιορίστηκαν 114 γεγονότα σαν στρεσογόνα και 
τα οποία σχετίζονταν με την επαγγελματική ζωή των αστυνομι
κών. Τα γεγονότα αυτά αξιολογήθηκαν στη συνέχεια σε μια κλί-

ά



μακα από 1-100 από 770 αστυνομικούς της 1 1 8 και 119 εκπαι
δευτικής σειράς.

0 πίνακας 1 απεικονίζει μια κλίμακα από τα περισσότερα 
στρεσογόνα γεγονότα στην τελική της μορφή. Πολλά από αυτά 
λόγω της εγγύτητάς τους στην αξιολόγηση βαθμολογήθηκαν 
σαν ίσης αξίας.

Όπως προκύπτει από τον πίνακα τα περισσότερο στρεσογό- 
να γεγονότα σχετίζονται με βίαιες πράξεις και προσωπικά ζητή
ματα των αστυνομικών, καθώς επίσης και με θέματα πειθαρχίας 
και αντιμετώπισής τους από τους προϊστάμενους. Το υπ' αριθμ. 
14 γεγονός, η απομάκρυνση δηλαδή από την οικογένεια αξιολο
γήθηκε υψηλότερα απ' ότι αναμενόταν, προφανώς επειδή η 
πλειονότητα των ερωτηθέντων ήταν μαθητές και βρίσκονταν 
μακριά από τις οικογένειές τους για χρονικό διάεττημα τουλάχι
στον 1 1 εβδομάδων.

Τα συμπεράσματα από την έρευνα αυτή ήταν τα εξής:

1) Το στρες αποτελεί ένα βασικό πρόβλημα που επηρεάζει 
έντονα τη ζωή των αστυνομικών και απασχολεί καθημερινά 
τους προϊσταμένους τους. Η προσφυγή στο αλκοόλ, τα διαζύγια 
και οι αυτοκτονίες των αστυνομικών σχετίζονται σε μεγάλο βα
θμό με το έντονο επαγγελματικό στρες.

2) Ο παραπάνω ενδεικτικός πίνακας βοηθά τους Διοικητές 
των αστυνομικών υπηρεσιών να επισημάνουν τα γεγονότα που 
προκαλούν έντονο στρες στη ζωή των αστυνομικών, προκειμέ- 
νου να εφαρμόσουν την κατάλληλη πολιτική για να μειώσουν τις 
αρνητικές επιδράσεις του. Πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο 
αυτό ότι από έρευνες που έγιναν παρατηρήθηκε ότι πολλοί 
προϊστάμενοι αγνοούν ή υποτιμούν το πρόβλημα με αποτέλεσμα 
να κάνουν συχνά το λάθος να αντιμετωπίζουν το στρες με κά
ποια περιφρόνηση και ειρωνία. Αποτέλεσμα αυτού είναι να 
θεωρούν τα θύματα του στρες σαν λιγότερο «άνδρες» σε σχέ
ση με τους άλλους συναδέλφους, σαν ανίκανους ν’ ανταπεξέλ- 
θουν στο στρες και σε τελική ανάλυση σαν ανάξιους ν' ασκούν 
το αστυνομικό επάγγελμα.

Επιβάλλεται κατά συνέπεια η ενημέρωση και η εξοικείωσή 
τους με το πρόβλημα προκειμένου ν' αποβάλλουν αυτά τα στε
ρεότυπα και να μπορέσουν να συμπαρασταθούν σ' όσους 
χρειάζονται τη βοήθειά τους.

Αυτό θα είναι χρήσιμο και ωφέλιμο όχι μόνο για τους ίδιους 
τους αστυνομικούς αλλά και για την κοινωνία γενικότερα.

3) Οι έρευνες αυτές επιτρέπουν στον κάθε αστυνομικό να 
συνειδητοποιήσει καλύτερα το πρόβλημα και να ελέγξει τις πιέ
σεις που ασκεί επάνω του το επάγγελμα.

Οι παράγοντες που αναφέρονται στον πίνακα 1 καθώς και 
διάφοροι άλλοι λιγότερο στρεσογόνοι επηρεάζουν την ψυχο
σύνθεση του αστυνομικού και συνεπώς είναι επικίνδυνοι. Απει
λούν την προσωπικότητα του αστυνομικού επειδή είναι δυνατόν 
να καταστρέψουν την εικόνα που έχει για τον εαυτό του και κα
τά συνέπεια και την καριέρα του.

Το στρες μειώνει την ενεργητικότητα και την αηοδοτικότητα 
των υφισταμένων και κατά συνέπεια αυξάνει και τα παράπονα 
των πολιτών σε βάρος της αστυνομίας.

Καθήκον κάθε προϊσταμένου είναι να γνωρίζει από πριν τα 
σημεία εκείνα που μαρτυρούν την ύπαρξη του στρες στους υφι
σταμένους του καθώς και τα γεγονότα εκείνα που το δημιουρ
γούν.

Η σοβαρή ενασχόληση με το πρόβλημα θα μας κάνει να απο
βάλουμε τις διάφορες προκαταλήψεις και να γίνουμε περισσότε
ρο πρόθυμοι, να μοιραστούμε τα προβλήματα και να συζητή
σουμε τόσο μεταξύ μας όσο και με αυτούς που ασχολούνται ει
δικά με την ψυχική υγεία.

Στη χώρα μας, όπου ο Τύπος και γενικότερα τα Μ.Μ.Ε. έχουν 
δημιουργήσει την εικόνα του αστυνομικού-ήρωα, η συνειδητο- 
ποίηση αυτής της κατάστασης από το κοινό θα το κάνει πιο ρεα
λιστικό στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες του από τον αστυνο
μικό και θα μειώσει την ένταση και τις προστριβές μεταξύ αστυ
νομίας και κοινού.

Επιπλέον μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ένα εκπαιδευτικό 
εργαλείο και για την οικογένεια των αστυνομικών. Όταν όλη η 
οικογένεια συνειδητοποιήσει το πρόβλημα θα μειωθούν οι εν
τάσεις στις οικογενειακές σχέσεις.

Η έρευνα όμως αυτή καθώς και άλλες παρόμοιες, που έγιναν 
στο FBI, δεν έχουν καταλήξει μέχρι σήμερα σ' ένα συγκεκριμέ-
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νο κατάλογο αιτίων που προκαλούν το στρες. Παρ' όλα αυτά 
κρίνονται πολύ χρήσιμες αφού όπως προανάφερα επισήμαναν 
ορισμένους βασικούς γενεσιουργούς παράγοντες, όπως αυτοί 
αξιολογήθηκαν στον πίνακα (1).

Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μια προσεκτικότερη προσέγ
γιση και ανάλυση των βασικότερων παραγόντων προσθέτοντας 
στα συμπεράσματα αυτά και την προσωπική μας γνώση και εμ
πειρία.

Η αποστολή της Αστυνομίας και οι συνθήκες εργασίας

Το αστυνομικό λειτούργημα κρίνεται σαν ένα από τα πιο δύ
σκολα και η ζωή του αστυνομικού χαρακτηρίζεται από άγχος.
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Κοινωνικοί παράγοντες

(J θάνατος αστυνομικού εν ώρα υπηρεσίας πμο- 
καλεί έντονα ψυχολογικά προβλήματα σ ' όλους 
τους άλλους συναδέλφους του.

αγωνία, ένταση και γενικότερα από προβλήματα που δύσκολα 
εντοπίζονται σε άλλους κλάδους εργαζομένων.

Η κοινωνία μας έχει την απαίτηση να βλέπει πάντοτε στο 
πρόσωπο του Αστυνομικού τον ιδανικό προστάτη της ζωής, της 
τιμής και της περιουσίας όλων ανεξαίρετα των πολιτών.

0 πολίτης θέλει τον αστυνομικό αμερόληπτο, χωρίς ανθρώπι
νες ατέλειες και ικανό για όλες τις δουλειές. Τον θέλει στοργικό, 
φιλάνθρωπο, κοινωνικό λειτουργό, ψυχίατρο και ταυτόχρονα να 
είναι έτοιμος να διακινδυνεύσει και την ίδια του τη ζωή στην 
εκτέλεση του καθήκοντος. Παράλληλα ο αστυνομικός πρέπει να 
είναι υπόδειγμα σωστού οικογενειάρχη, αγαπητού συζύγου, 
στοργικού πατέρα και βοηθού της κοινωνίας.

Έτσι ο αστυνομικός παράλληλα με τα δικά του προβλήματα 
είναι διαρκώς εκτεθειμένος και στα προβλήματα των άλλων.

Οι εμπειρίες του είναι συνήθως δραματικές και τον κάνουν 
πολλές φορές απαισιόδοξο. Σε κάθε στιγμή αντιμετωπίζει την 
ανθρώπινη δυστυχία σ' όλες τις δυνατές μορφές της.

Σε κάθε κίνησή του προβάλλουν μεγάλα, δύσκολα ή άλυτα 
πολλές φορές προβλήματα. Η ζωή του είναι γεμάτη προκλήσεις. 
Τον φοβίζει το άγνωστο και η αποτυχία με αποτέλεσμα να βρί
σκεται σε συνεχή ψυχική υπέρταση, που προκαλείται από το 
συναίσθημα κάποιου ακαθόριστου εσωτερικού κινδύνου και συ
νοδεύεται από ανησυχία και δυσφορία.

Όταν δεν είναι κατάλληλα προετοιμασμένος, βρίσκεται συ
χνά σε αβεβαιότητα και ανασφάλεια γιατί δεν είναι, πάντοτε, σε 
θέση να ανταπεξέλθει στο διπλό και δύσκολο ρόλο που τον 
αναγκάζει να μετέχει στον πόνο, στη δυστυχία και στην απελπι
σία του θύματος, αλλά ταυτόχρονα να είναι ο διώκτης του εγ
κλήματος και ο υπερασπιστής της κοινωνίας και του κράτους.

Δεν είναι παρά λίγα μόνο χρόνια όπου άρχισε να αναγνωρίζε
ται ότι το στρες που δημιουργείται από αυτές τις προσδοκίες, ό
σον αφορά την κοινωνική αποστολή του αστυνομικού, επηρεά
ζει έντονα την ψυχική και σωματική του υγεία και κατά συνέ
πεια και την απόδοσή του.

Ο πολίτης που αποστρέφεται τον έλεγχο, απαιτεί ταυτόχρονα 
την προστασία· πώς μπορεί να είναι κανένας ταυτόχρονα φίλος 
και εχθρός;

Η αδυναμία απομάκρυνσης των δυσάρεστων εμπειριών και 
ιδεών δημιουργεί έτσι αίσθημα ψυχικής και σωματικής κόπω
σης, μείωση της ικανότητας για συγκέντρωση και καταθλιπτική 
διάθεση.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να ζει καθημερινά μέσα στο 
δικό του κόσμο, κάτω από έντονο στρες και αβεβαιότητα που 
επηρεάζουν άμεσα την ψυχική του υγεία και κατά συνέπεια και 
την απόδοσή του.

Ο αστυνομικός κάθε άλλο παρά ξεκομμένος είναι από τις κοι
νωνικές εξελίξεις. Γιατί αυτός περισσότερο από κάθε άλλο πολί
τη ή δημόσιο λειτουργό ζει μέσα σ' αυτές και είναι αδύνατον να 
τον αφήσουν απαθή και ανεπηρέαστο. Δεν μπορούμε λοιπόν να 
πούμε ότι ο αστυνομικός δεν ακολουθεί την εξέλιξη της κοινω
νίας. Απεναντίας είναι κομμάτι της που μάλιστα αυτό πρώτο δέ
χεται και επηρεάζεται από τις σύγχρονες κοινωνικές, ηθικές και 
πολιτιστικές εξελίξεις.

α. Η ανωνυμία

Από έρευνες που έγιναν στην Αγγλία σε αστυνομικούς της 
επαρχίας διαπιστώθηκε 6π σε αντίθεση με τους αστυνομικούς 
των μεγάλων πόλεων, η απουσία ανωνυμίας αποτελεί γι' αυτούς 
μια σημαντική πηγή στρες. Και τούτο επειδή δεν τους παρέχεται 
η δυνατότητα ελεύθερης επικοινωνίας χωρίς να γίνεται αναφο
ρά στο επάγγελμα. Έτσι ενώ οι υπόλοιποι πολίτες των επαρχια
κών πόλεων έχουν την ευχέρεια της ελεύθερης επικοινωνίας σε 
ίση βάση στις κοινωνικές τους σχέσεις, για τους αστυνομικούς 
δεν συμβαίνει το ίδιο, επειδή η ταυτότητά τους και η επαγγελ
ματική τους ιδιότητα είναι γνωστή και δεν μπορούν να μπουν 
στην άκρη. Αυτό αναγκάζει τους αστυνομικούς της επαρχίας να 
αναπτύσσουν κοινωνικές σχέσεις μόνο με συναδέλφους και τα 
μέλη των οικογενειών τους επειδή πολλές φορές μ' αυτόν τον 
τρόπο αισθάνονται πιο άνετα.

Πράγματι με την πάροδο του χρόνου συνήθως ο αστυνομι
κός απομονώνεται από τους εκτός υπηρεσίας φίλους του, γιατί 
λόγω της φύσης της εργασίας του και του ακανόνιστου ωρα
ρίου, δεν μπορεί να τους ακολουθήσει στις καθημερινές συνα
ναστροφές και δημιουργεί έτσι φίλους μόνο μέσα στην υπηρε
σία του.

Αυτή η κατάσταση γίνεται πιο έντονη για τους προϊστάμενους 
επαρχιακών αστυνομικών τμημάτων, οι οποίοι συχνά αναγκά
ζονται να απομονώνονται και από αυτούς ακόμα τους συναδέλ
φους τους, επειδή προσπαθούν να κρατούν κάποια απόσταση 
από αυτούς προκειμένου να εξασφαλίσουν την πειθαρχία και 
την αποδοτικότερη λειτουργία της υπηρεσίας τους.

Αν και οι παράγοντες αυτοί και οι συνθήκες της ζωής που 
διαμορφώνονται δεν μπορούν να μεταβληθούν σημαντικά, επει
δή είναι συνυφασμένοι με τη φύση του αστυνομικού έργου 
στην επαρχία, η συνειδητοποίηση όμως του προβλήματος από 
τους αστυνομικούς και ιδιαίτερα από τους προϊσταμένους έχει 
μεγάλη σημασία, γιατί θα αντιμετωπίσουν την εργασία τους και 
την κοινωνία που θα κληθούν να υπηρετήσουν μέσα από μια 
περισσότερο ρεαλιστική προσέγγιση. Αυτό θα συντελέσει και 
στη μείωση του στρες που δημιουργείται πολλές φορές από το 
χάσμα μεταξύ των εξωπραγματικών ιδεαλιστικών παραστάσεων 
και προσδοκιών από τη μια και της πραγματικότητας από την άλ
λη.

Από συζητήσεις με αστυνομικούς της επαρχίας έγινε φανερό 
ότι σχεδόν οι περισσότεροι προσπαθούν να αξιοποιήσουν τον 
χρόνο τους, επιδιδόμενοι σε άλλου είδους δραστηριότητες όπως 
συμμετοχή σε αθλητικά σωματεία, κυνήγι, ψάρεμα, σκι κ.λπ. 
Αποτέλεσμα αυτών είναι ότι ο αστυνομικός της επαρχίας όταν 
συγκρίνει τον εαυτό του με την εικόνα που παρουσιάζουν τα 
Μ.Μ.Ε. μέσα από διάφορες ταινίες ή παραστάσεις καθώς και 
την εικόνα που είχε ο ίδιος για την υπηρεσία πριν από την κατά
ταξή του, να αισθάνεται λιγότερη ικανοποίηση από ότι θα αι
σθανόταν εάν η εργασία του είχε εμπλουτισθεί με περισσότερη 
ευθύνη, συμμετοχή και δυσκολίες. Το αποτέλεσμα αυτής της 
διάστασης είναι η δημιουργία στρες.

β) Η αδράνεια
Είναι γνωστό ότι η μακρόχρονη αδράνεια προκαλεί στο άτο

μο ανία που με τη σειρά της συνεπιφέρει αίσθημα ανικανοποίη- 
σης από την εργασία, που καταλήγει σε αποστροφή από αυτήν 
και σε αύξηση του αριθμού των απουσιών, ιδίως όταν τα άτομα 
που προσλαμβάνονται για τη συγκεκριμένη εργασία έχουν ικα
νότητες που ξεπερνούν κατά πολύ τις απαιτήσεις της δουλειάς 
τους. Αυτό πολλές φορές παρατηρείται και στο αστυνομικό 
επάγγελμα. Ακόμη και αστυνομικοί που εργάζονται σε μεγάλες 
πόλεις υποστηρίζουν ότι μπορεί να κυλήσει ολόκληρο 8ωρο χω
ρίς να λάβουν καμιά κλήση. Η κατάσταση αυτή παρατηρείται πιο 
συχνά στην επαρχία και οφείλεται σε δύο βασικούς λόγους:

α) Οι άνθρωποι που ανήκουν στις αγροτικές κοινωνίες συχνά 
έχουν την τάση να μη ζητούν την παρέμβαση της αστυνομίας, 
ειμή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και συνήθως όταν η κατά
σταση εξελιχθεί σε πολύ κρίσιμη.

β) Εξ αιτίας του γεωγραφικού διασκορπισμού του πληθυσμού 
στις αγροτικές περιοχές, τα παράπονα της γειτονιάς δύσκολα 
φτάνουν στην Αστυνομία, είτε λόγω της απόστασης είτε λόγω
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του έντονου άτυπου κοινωνικού ελέγχου.
Η αδράνεια αυτή όμως φαίνεται ότι επηρεάζει και την εικόνα 

του αστυνομικού της επαρχίας σε δύο κύρια τομείς.
1) Δεν παρέχει την ευκαιρία εττους αστυνομικούς ν' αναπτυ

χθούν και να ενεργοποιηθούν με αποτέλεσμα ένα μεγάλο μέρος 
της δυναμικότητάς τους να μη διατίθεται για τους σκοπούς της 
υπηρεσίας αλλά σε άλλες δραστηριότητες, και

2) Μειώνεται η εκτίμηση και η εικόνα που έχουν οι πολίτες 
γι' αυτούς.

Προϊστάμενοι και στρες

Όσο ανεβαίνει κανείς την κλίμακα της ιεραρχίας τόσο αυξά
νει το στρες. Ειδικότερα ο προϊστάμενος μιας υπηρεσίας έχει να 
αντιμετωπίσει: 1) την προστασία και την εξυπηρέτηση του κοι
νωνικού συνόλου. 2) το ατομικό στρες που προάγεται μέσα από 
την οικογένεια και την κοινωνική του ζωή και 3) την επίλυση 
των προβλημάτων των υφισταυένων.

Το στρες δηλαδή στην περίπτωση του προϊστάμενου είναι 
αποτέλεσμα της θέσης του μέσα στην ιεραρχία. Βρίσκεται στο 
μέσον με την έννοια ότι πρέπει ταυτόχρονα και τα αιτήματα των 
υφισταμένων να ικανοποιεί αλλά και ετπς προσδοκίες των προϊ
σταμένων του και της υπηρεσίας να ανταποκρίνεται.

Δεν είναι λίγες όμως οι περιπτώσεις που ο προϊστάμενος, 
χωρίς να συνειδητοποιεί το πρόβλημα, αντί να επιλύει τα προ
βλήματα των υφισταμένων του μεταφέρει και σ' αυτούς το δικό 
του άγχος για την υπηρεσία.

Αυτό που πρέπει να συνειδητοποιήσουν οι προϊεπάμενοι εί
ναι ότι αυτός που κυριαρχείται από έντονο στρες μπορεί συχνά 
να το εκδηλώσει μέσα από μια φυσική αντίδραση. Έτσι ένας 
αστυνομικός που εκδηλώνει τέτοιες τάσεις, εκπέμπει σήματα ότι 
είναι υπό την επίδραση βλαβερού στρες και θα πρέπει να ελεγ
χθεί και να καθοδηγηθεί από τον υπεύθυνο και καλά ενημερω
μένο προϊστάμενό του.

Αυτό που συνήθως είναι δύσκολο να αντιληφθεί ο προϊστά
μενος είναι πολλές φορές η συχνότητα που οι υφιεπάμενοι υπο
φέρουν από στρες. Έτσι μερικά ενδεικτικά σημεία εττρες όπως 
η αϋπνία, ανορεξία, πονοκέφαλοι, δυσπεψία, δεν είναι εύκολα 
αντιληπτά στον προϊστάμενο και μπορεί να μην επισημανθούν.

Είναι όμως βέβαιό ότι όσο πιο καλές και εττενές σχέσεις έχει 
ο προϊστάμενος με τους υφισταμένους του τόσο σε καλύτερη 
θέση βρίσκεται να επισημάνει αυτούς τους προσδιοριστικούς 
παράγοντες στρες και να δίνει κάθε φορά την κατάλληλη λύση.

Η στάση του κοινού

Αν ένας αστυνομικός επιλέξει το επάγγελμά του με στόχο το 
γόητρο και τη δύναμη που απορρέουν από αυτό, διαπιστώνει 
σύντομα ότι το επάγγελμά του αξιολογείται από το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο πολύ διαφορετικά.

Αυτό του δημιουργεί από το ένα μέρος χάσμα έναντι του ευ
ρύτερου κοινωνικού συνόλου και από το άλλο ένα είδος αλλη
λεγγύης προς το άμεσο περιβάλλον του, αποτέλεσμα της σύγ-

Οι πιθανές αρνητικές συνέπειες του στρες πάνω στους 
αστυνομικούς επηρεάζουν και την κοινωνία γενικότερα, 
περισσότερο από οποιοδήποτε στρες άλλης επαγγελματι
κής ομάδας, επειδή μπορεί η συγκεκριμένη αντίδραση σ' 
ένα έντονο στρες να εκδηλωθεί με χρήση υπερβολικής 
βίας.

κρούσης και της διάστασης που έχει δημιουργηθεί από τη δια
φορετική αξιολόγηση - τοποθέτηση.

Ο Βίττερν τονίζει ότι «στο μέτρο που το πνεύμα συναδελφι
κότητας ενώνει τα μέλη της Αστυνομίας συνεπιφέρει ταυτόχρο
να την απομόνωσή του από την υπόλοιπη κοινότητα».

Όσον αφορά τη χώρα μας θα μπορούσαμε να πούμε πως 
αναμφισβήτητα η θέση που παίρνει η ελληνική κοινωνία στις 
μέρες μας απέναντι στην αστυνομία δεν είναι πάντα θετική.

Από κάθε πλευρά μπορεί να διαπιστώσει κανείς μια διάθεση 
αναζήτησης ασθενών σημείων σε κάθε εκδήλωσή της και ένα 
πνεύμα καταλογισμού ευθυνών, είτε αυτές υπάρχουν στην 
πραγματικότητα είτε είναι δημιούργημα αφελών φαντασιώσεων 
ή πονηρών διαθέσεων. Η έντασή της είναι μερικές φορές τόσο 
μεγάλη και ο τόνος της τόσο οξύς, ώστε κάθε αμερόληπτος πα
ρατηρητής να διερωτάται για τους λόγους της ομαδικής αυτής 
κατακραυγής.

Έτσι ο αστυνομικός είναι καταδικασμένος θα λέγαμε να λει
τουργεί μέσα σ' ένα δυσάρεστο κλίμα αρνητικών λαϊκών αισθη
μάτων, που κυμαίνονται από την αποστασιοποίηση και την αμφι
σβήτηση μέχρι την περιφρόνηση και την έχθρα.

Θα μπορούσε μάλιστα να υποστηριχτεί ότι η εττάση των Ελ
λήνων απέναντι στις δυνάμεις ασφαλείας, έχει τα ίδια σχιζοφρε- 
νικά στοιχεία με αυτά της στάσης του απέναντι στο δημόσιο το
μέα γενικά: Η αντίθεση προς την αστυνομία, εκφραζόμενη άλ
λοτε με τον χλευασμό και άλλοτε με το μένος, συνδυάζεται ταυ
τόχρονα με τη θεοποίησή της και την εναπόθεση εττην ίδια λει
τουργιών που θα έπρεπε να επαφίεται σε κάθε ευσυνείδητο πο
λίτη.

Μπορεί νια παράδειγμα κάποια στινυή τα όργανα της τρο-

Οι μάχιμοι αστυνομικοί βρίσκονται καθημερινά 
σε κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια ιδίως των ελέγχων 
δεν μπορούν να γνωρίζουν από πριν την ταυτό
τητα και τον τρόπο σκέψης και αντίδρασης του 
ελεγχόμενου.

χαίας να κατακρίνονται για την ικανότητά τους να τιμωρούν τους 
περισσότερους απ' όσους σταθμεύουν παράνομα, αλλά ελάχι
στοι όμως Έλληνες πολίτες ακολουθούν τις υποδείξεις της τρο
χαίας για τους χώρους στάθμευσης.

Πρέπει κάποτε ο καθένας μας να ξεκαθαρίσει τη θέση του 
απέναντι εττην Αστυνομία. Δεν είναι δυνατόν επ' άπειρον και τη 
βοήθειά της να περιμένουμε και περιφρόνηση να της δείχνουμε. 
Ή τη δεχόμαεττε σαν φιλική δύναμη και προσπαθούμε να περιο-
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Ο αστυνομικός σε κάθε στιγμή αντιμετωπίζει 
την ανθρώπινη δυστυχία σ ’ όλες τις δυνατές 
μορφές της και συμμετέχει στον πόνο και στην 
απελπισία του θύματος.

ρίσουμε τα όποια ελαττώματά της ή την αποκρούομβ σαν όύνα- 
ΜΠ εχθρική, έστω και αν αντλούμε απ' αυτήν κάποιες ωφέλειες.

Η βασική απόρριψη κάνει ουσιαστικά μάταιη κάθε προσπά
θεια βελτίωσης, γιατί όσα κίνητρα κι αν έχει σήμερα ένας νέος 
για ν' αποφασίσει να επιλέξει την αστυνομική σταδιοδρομία σαν 
επάγγελμα, δεν θα αισθάνεται μέσα του, ενδόμυχα, καμιά ηθική 
ικανοποίηση αν δεν έχει το σπουδαιότερο, την κοινωνική ανα
γνώριση και επιδοκιμασία, το διάχυτο εκείνο «μπράβο» που 
μπορεί να σε κάνει να αποδέχεσαι και τους κόπους και τους κιν
δύνους, τους χαμηλούς μισθούς και τις άσχημες συνθήκες εργα
σίας.

Η κοινωνία ζητά από τους αστυνομικούς πολλά, ακόμα και να 
διακινδυνεύσουν τη ζωή τους, αλλά τους δίνει πολύ λίγα, ούτε 
καν τα καλά αισθήματά της.

Γιατί λοιπόν ξαφνιαζόμαστε όταν κι αυτοί μερικές φορές αρ- 
νούνται να δώσουν και να αποδώσουν το παραπάνω και περιο
ρίζουν τις υπηρεσίες τους στα απολύτως αναγκαία;

Επιπλέον πρέπει να τονίσουμε στο σημείο αυτό ότι τις περισ
σότερες φορές ορισμένες αψυχολόγητες ενέργειες αστυνομι
κών ή εκδηλώσεις αυθαιρεσίας έχουν κυρίως ψυχολογικά αίτια.

Είναι συχνά δείγματα απογοήτευσης, από τη γενική έλλειψη 
κατανόησης και την καθολική παραγνώριση από την κοινή γνώ
μη. Ίσως γι' αυτό όταν έχουν ευκαιρία βγάζουν τα απωθημένα 
τους και φέρονται σκληρά κι άσχημα, σύμφωνα με το γνωστό 
ψυχολογικό νόμο «Απογοήτευση ίσον επίθεση».

Ετσι το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι η στάση της 
κοινωνίας απέναντι στον αστυνομικό επηρεάζει την ψυχική του 
υγεία και επιπλέον και τη στάση του αστυνομικού απέναντι στην 
κοινωνία, υπό την έννοια ότι μπορεί η συγκεκριμένη αντίδραση 
του αστυνομικού σ' ένα έντονο στρες να εκδηλωθεί με χρήση 
υπερβολικής βίας.

Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι δεν πρέπει να κρί
νουμε ορισμένες άσχημες συμπεριφορές αστυνομικών μόνο 
από το αποτέλεσμα. Για να σχηματίσουμε μια αντικειμενική εκτί- 
μηση για τα αίτια μιας συμπεριφοράς δεν θα πρέπει να συγκεν
τρώνουμε τους προβολείς μας στο συγκεκριμένο μόνο γεγονός, 
διότι έτσι απομονώνουμε ένα κοινωνικό φαινόμενο. Το αποκό- 
πτουμε από τους συσχετισμούς, τους όρους, τις προϋποθέσεις 
και τις άλλες δυναμικές καταστάσεις που υπάρχουν σε μια επο

χή και έτσι οδηγούμαστε σε εσφαλμένες εκτιμήσεις.
Με άλλα λόγια δεν πρέπει να διχοτομούμε τα πράγματα σε 

απόλυτα καλά ή κακά που υποστηρίζουν οι ηθικολόγοι ή οι ιδεο- 
λόγοι προκατειλημμένα αλλά και να κρίνουμε τα γεγονότα στο 
πλαίσιο των συσχετισμών. Αλλά για να αποφύγουμε κάθε παρα
νόηση πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι η κατανόηση και ή 
ένταξη στους συσχετισμούς της εποχής ούτε ταυτίζεται, αλλά 
ούτε και σημαίνει ότι κάθε τι που συσχετίζεται είναι συγχωρετό 
και δικαιολογημένο. Η κατανόηση ισούται με την αποφυγή απο
μόνωσης των γεγονότων και συνεπώς την εξαίρεσή τους από το 
ιστορικό τους πλαίσιο γιατί θα ήταν παράλογο ανθρώπινες πρά
ξεις που πρέπει να υπάγονται σε κριτική να μην αποτελούν ιστο
ρική πραγματικότητα.

Και για να επανέλθουμε ξανά στη εττάση του κοινού θα πρέ
πει να πούμε ότι στη σημερινή πραγματικότητα υπάρχει διάστα
ση ανάμεσα στο ρόλο του αστυνομικού και στην αποδοχή αυ
τού του ρόλου από το κοινωνικό σύνολο.

Οσο αυτή η κατάσταση δεν αλλάζει, όσο ο αστυνομικός δεν 
θα αισθάνεται άνετα στον κοινωνικό του περίγυρο, που σχημα
τίζουμε όλοι μας, είναι μάταιο να περιμένουμε ουσιαστική βελ
τίωση της αστυνομίας, είτε σε απόδοση έργου είτε σε συμπερι
φορά απέναντι στον πολίτη. Απ' αυτή την άποψη όλοι έχουμε 
κάποιο ποσοστό ευθύνης για τις ανεπάρκειες της αστυνομίας.

Η πορεία για τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στην Κοι
νωνία και την Αστυνομία δεν μπορεί να είναι παρά διαλεκτική. 
Ένα βήμα θα κάνει ο ένας, ένα ο άλλος. Κανένας επαγγελματίας 
δεν μπορεί να επιδείξει επιτυχίες στη δουλειά ταυ, προπάντών 
όταν η επιτυχία χρειάζεται εισφορά ολόκληρης της προσωπικό
τητας, όταν δεν νιώθει κάποια ηθική ικανοποίηση από Τη δου
λειά αυτή. Γιατί η αστυνομία θα αποτελούσε εξαίρεση;

Το πεσμένο ηθικό της αστυνομίας θα αναπτερωθεί όταν συ
νειδητοποιηθεί από την κοινή γνώμη ότι:

Το επάγγελμα του αστυνομικού περιλαμβάνει κινδύνους, 
προϋποθέτει ενίοτε αντιμετώπιση καταστάσεων που δεν απο
κλείουν το φόβο, τα σφάλματα και τις αυθόρμητες αντιδράσεις.

Έτσι η συμμόρφωση με τον γραπτό κι άγραφο δεοντολογικό 
κανόνα, δηλαδή να καταφεύγει κανείς στη βία μόνο όταν η χρή
ση της είναι αυστηρά αναγκαία και ανάλογη προς τους σκοπούς 
που έχει να επιτύχει, δεν είναι σ' όλες τις στιγμές δυνατή.
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Η συνειδητοποίηση από το κοινό των καθημερινών δυσκολιών και 
κινδύνων που συνεπάγεται το αστυνομικό επάγγελμα, συμβάλλει στη 
βελτίωση των σχέσεών τους και στη μείωση του στρες.

Από τα παραπάνω πηγάζει σαν φυσική συνέπεια η ανάγκη, 
που επιτακτικά υπάρχει, να συμπαραστεκόμαστε συνέχεια και 
να ενισχύουμε ηθικά τις προσπάθειες της αστυνομίας που γί
νονται μέσα στα πλαίσια των νόμων και της κοινωνικής αποστο
λής της.

Η πολιτική ηγεσία, η Δικαιοσύνη, οι επιστήμονες με γενικότε
ρο κύρος, ο υπεύθυνος και σοβαρός Τύπος, τα άλλα Μ.Μ.Ε., οι 
ενδιαφερόμενοι για τα κοινά πολίτες και ο καθένας που αισθά
νεται την ευθύνη για τις συνέπειες των πράξεων και των παρα
λείψεων του στο μέλλον, επιβάλλεται ν' αντικρίσουν απροκάλυ
πτα και αμερόληπτα το δύσκολο έργο της αστυνομίας που γίνε
ται δυσχερέστερο από τις νέες σημερινές συνθήκες δράσης της.

Η ρήση ότι όλοι οι πολίτες είμαστε τα μάτια της αστυνομίας 
και όλοι οι άνθρωποι, χωρίς αμοιβή συνεργάτες που τόσο ζωη
ρά ισχύει στην Αγγλία, κάθε άλλο σημαίνει τυφλή και χωρίς κρι
τική επιδοκιμασία των έργων της.

Αντίθετα προϋποθέτει υπεύθυνη και αντικειμενική κριτική 
των πράξεων και των παραλήψεων της. Στις τοποθετήσεις μας 
δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι αστυνομικοί είναι άνθρωποι με 
φόβους και αδυναμίες και ότι η αστυνομία έχει κι αυτή προβλή
ματα για τα οποία μπορεί η ίδια να φταίει, αλλά μπορεί να φταί
νε και άλλοι.

Λίγοι δυστυχώς γνωρίζουν τη μεγάλη κοινωνική συμβολή της 
αστυνομίας και λιγότεροι ακόμα με πόση ανθρωπιά επιτελείται 
το υπηρεσιακό καθήκον, ώστε χωρίς να θυσιάζεται η αποτελε- 
σματικότητα, να αισθάνεται τη στοργή της πολιτείας και ο πλέον 
«ασήμαντος» άνθρωπος και ο απροστάτευτος πολίτης.

Συμπέρασμα

Το αστυνομικό επάγγελμα θεωρείται σαν ένα από τα πιο 
ατρεσογόνα. Δεν είναι μόνο οι αστυνομικοί αλλά συχνά και 
οι οικογένειές τους, που γίνονται θύματα του στρες. Το στρες

που έχει σχέση με την υπηρεσία μπορεί να οφείλεται σε πολ
λούς παράγοντες, όπως: στο επάγγελμα αυτό καθεαυτό, στην 
αντίληψη του αστυνομικού για το ρόλο του στην κοινωνία, 
στην αντίληψη του κοινού για το ρόλο της αστυνομίας, στο 
ποινικό σύστημα και σε διάφορα άλλα προβλήματα σχετικά 
με τον τρόπο διοίκησης μέσα στην αστυνομία.

Είναι γεγονός ότι τόσο οι αστυνομικοί, όσο και τα μέλη των 
οικογενειών τους, δεν έχουν την κατάλληλη ενημέρωση και 
εκπαίδευση για το πως θα αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα. 
Έτσι, ασήμαντα προβλήματα που έχουν σαν αιτία το στρες, 
γρήγορα εξελίσσονται σε σοβαρότερα.

Επιβάλλεται, κατόπιν τούτου, να δημιουργηθούν κατάλλη
λα προγράμματα ενημέρωσης γύρω από τους τρόπους αντι
μετώπισης του στρες, όχι μόνο στους αστυνομικούς και στις 
οικογένειές τους αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Σήμερα ιδιαί
τερα, που τα Μ.Μ.Ε. έχουν δημιουργήσει την εικόνα του αστυ
νομικού ήρωα, η συνειδητοποίηση του προβλήματος από το 
κοινό θα το κάνει mo ρεαλιστικό στις απαιτήσεις και τις προσ
δοκίες του από τον αστυνομικό και έτσι θα μειωθούν οι εν
τάσεις και οι προστριβές μεταξύ αστυνομίας και κοινού.
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ΕΛΛΑΔΑ -  ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ
Αστυνομικές

ενθυμίσεις και συγκρίσεις 
35 χρόνια πριν...

Επιμέλεια: Ανθ/μος Κώστας Δανούσης

Το 1953 τέσσερις αξιωματικοί της πρώην Χωροφυ
λακής επισκέπτονται Υπηρεσίες των βρετανικών 
αστυνομιών κατά τη διάρκεια εκπαίδευσής τους στη 
Μεγάλη Βρετανία.

Γυρνώντας στην Ελλάδα διατύπωσαν τις επιση
μάνσεις, τα συμπεράσματα και τις προτάσεις τους σε 
μια πολυσέλιδη έκθεση, η οποία εκδόθηκε σε βιβλίο 
από το Τυπογραφείο της πρώην Χωρ/κής (Η Αστυνομία 
εν Μεγάλη Βρετανία, Αθήναι 1953, σχήμα 24 X 17, σ.σ. 
258).

Στο κεφάλαιο «Συμπεράσματα -  προτάσεις» γίνε
ται καταφανής η υποδεέστερη θέση της ελληνικής 
αστυνομίας τόσο σε υλικά μέσα όσο και σε νοοτροπία. 
Ο σημερινός έλληνας αστυνομικός -  που πολύ λίγα 
έχει πλέον να ζηλέψει από τους ξένους συναδέλφους 
του -  πιστεύω ότι θα έβρισκε ενδιαφέρουσα μια ανα
δρομή στα περασμένα.

Ακολουθώντας πιστά τη γλώσσα και την ορθογρα
φία της εποχής παρουσιάζουμε ορισμένα καυτά προ
βλήματα των τότε συναδέλφων, μερικά από τα οποία 
εξακολουθούν και σήμερα να παρουσιάζουν ενδιαφέ
ρον.

Μεταθέσεις.

Αι μεταθέσεις των Αστυνομικών της Μεγ. Βρεταν 
νιας σπανίζουσι, γίνονται δε αι αναγκαιούσαι τοιαύται 
εντός του περιωρισμένου χώρου εκάστου Σώματος τη 
αιτήσει και εγκρίσει ή λόγφ ποινής.

Π ρ ό τ α σ ι ς .

Προτείνομεν την μείωσιν και παρ’ ημίν των μεταθέ

σεων εις το ελάχιστον, το απολύτως αναγκαίον και 
απαραίτητον.

Ούτω θα αποφύγωμεν μίαν σοβαρόν οικονομικήν 
δαπάνην, αλλά και θα αυξήσωμεν την αποδοτικότητα 
των ανδρών λόγω της πείρας και της γνώσεως τοπικών 
συνθηκών και λεπτομερειών, ην θα αποκτώσιν εκ της 
μακροχρονίου παρά τη αυτή Υπηρεσία υπηρεσίας των.

Προς τούτοις θ ’ αποφύγωμεν την δημιουργίαν παρά 
τοις μετακινουμένοις κλίματος απογοητεύσεως, εν 
πολλοίς δε και απειθαρχίας ιδία εις τας περιπτώσεις 
εκείνος^ καθ’ ας δεν υπάρχει μεν υπαιτιότης του μετα- 
κινουμένου αλλά ε ξ ’ υπηρεσιακής ή υπηρεσιακών εν
εργειών τούτου εδημιουργήθη κατάατασις επιβάλ- 
λουσα κατά τα σήμερον κρατούντα μετακίνησιν σκοπι
μότητας.

Άδειαι.

Η άδεια δια τον αστυνομικόν της Μεγ. Βρεταννίας 
αποτελεί δικαίωμα αναφαίρετον και υποχρέωσιν δια 
την υπηρεσίαν.

Τα της χρονικής χορηγήσεως συνδυάζονται με τα 
συμφέροντα Υπηρεσίας και του υπό άδειαν. Η κατ'έτος 
διάρκεια της χορηγητέας αδείας είναι ανάλογος προς 
τον βαθμόν του Αστυνομικού.

Π ρ ό τ α σ ι ς  .

Από τινός ήρχισε και εν τη Χωρ/κή κατανοουμένη η 
ανάγκη χορηγήσεως της δικαιουμένης κατ’ έτος 
αδείας.

Πρέπει το τοιούτον να κατοχυρωθή απολύτως από 
τε του Οργανισμού και του Κανονισμού, να μνημονευ-

560



θώσι ρητώς αι περιπτώσεις αρνήσεως χορηγήσεως ή 
ανακλήσεως και να καταστή δικαίωμα αναφαίρετον.

Πρέπει δηλαδή να καταστή η άδεια υποχρεωτική και 
εις περίπτωσιν καθ' ην δεν χορηγηθή υπαιτιότητι της 
Υπηρεσίας το όργανον να δικαιούται μισθόν διπλούν 
δια τον χρόνον ταύτης ή να χορηγήται επηυξημένη 
τοιαύτη κατά το επόμενον έτος.

Ήδη εις τον Στρατόν ήρχισεν εφαρμοζόμενον το 
μέτρον της υποχρεωτικής χορηγήσεως κατ’ έτος της 
αδείας, το θέμα δε είναι λίαν εύκολο από διοικητικής 
πλευράς και πρέπει να παύση ο πάντοτε προβαλλόμε
νος ισχυρισμός της λειψανδρείας και πάντες εκ περι
τροπής και κατ’ εκτίμησιν των υπηρεσιακών αναγκών 
να λαμβάνωσι την κατ’ έτος άδειάν των προς όφελος 
της τε Υπηρεσίας και αυτών.

Εβδομαδιαία ανάπαυσις

Οι Αστυνομικοί της Μεγ. Βρεταννίας δικαιούνται 
και λαμβάνουσι 24ωρον εβδομαδιαίαν ανάπαυσιν και 
εις περίπτωσιν καθ’ ην δεν τύχωσι τοιαύτοις λαμβά
νουσι διπλούν τον μισθόν της ημέρας αυτής.

Π ρ ό τ α σ ι ς .

Αντιλαμβάνεται τις οποίαν ανακούφισιν και χαράν και 
οποίαν αγάπην προς το επάγγελμά του θα έχη το όργα- 
νον της Χωρ/κής, όταν άπαξ της εβδομάδος έχει 
24ωρον ανάπαυσιν και θα δύναται να διαθέση τον χρό
νον τούτον κατά βούλησιν.

Λέγομεν περί θώρου υπηρεσίας υπό των οργάνων 
της Χωρ/κής αλλά τούτο είναι θεωρητικόν. Το ωράριον 
αυτό λόγω της υφιστάμενης μονίμου λειψανδρείας εί
ναι ανεφάρμοστον και διαρκώς η εκπλήρωσις του συν
όλου των καθηκόντων απαιτείμακρότερον χρόνον εξι- 
κνούμενον μέχρι του 12ώρου και ενίοτε και πέραν αυ
τού.

Προτείνομεν την καθιέρωσιν του μέτρου τούτου, 
ίνα το όργανον εξερχόμενον των αυστηρών υπηρεσια
κών πλαισίων ανακτά δύναμιν, ζήλον και προθυμίαν εις 
την συνεχή άσκησιν των καθηκόντων του.

Γάμος
»

Εν τη Αστυνομία της Μεγ. Βρεταννίας ο γάμος των 
οπλιτών άλλοτε ενεκρίνετο υπό τινάς προϋποθέσεις 
χρόνου υπηρεσίας, ήδη όμως είναι ελεύθερος.

Π ρ ό τ α σ ι ς .

Γνωρίζοντες τα υπηρεσιακά και κοινωνικά δεδο
μένα εν σχέσει με το θέμα του γάμου των Χωρ/κων και 
Υπεν/ρχών και τας επί τούτων λοιπός προϋποθέσεις 
καταλήγομεν εις την πρότασιν, όπως επιτροπή ο γάμος 
Χωροφυλάκων και Υπεν/ρχων μετά συμπλήρωσιν 
12ετούς ή το ολιγώτερον 1 θετούς υπηρεσίας εν τη 
Χωρ/κή.

Ούτω πως προστατεύομεν το άτομον και τον θε
σμόν και δεν ερχόμεθα εις αντίθεσιν με την φυσικήν 
ανάγκην, η παραβίασις της οποίας έχει φυσικά επακό
λουθα εις βάρος της υπηρεσίας.

Υποστηρίζομεν την οικογένειαν ως Εθνικήν ανάγκην 
και δημιουργούμεν μόνιμα στελέχη αφοσιωμένα εις τα 
αστυνομικά των έργα, άτινα αντιμετωπίζοντα την δια- 
βίωσίν των εκ των πόρων του επαγγέλματός των ου 
μόνον θα ενεργώσι χρηστώς αλλά και δικαίως, ευσυ- 
νειδήτως και λίαν αποδοτικώς.

Ο αριθμός των ούτω εγγάμων Χμρ/κφν και 
Υπεν/ρχών λόγω της φυσικής φθοράς, των εκουσίων 
εξόδων, οικογενειακών αναγκών κλπ. δεν δύναται να 
καλύψη αριθμόν πλέον του 1/3 του οργανικού αριθμού 
εκάστου βαθμού. Με τας προϋποθέσεις αυτός συν τω 
αναπτυσσομένω πνεύματι πειθαρχίας και αγάπης προς 
το επάγγελμα θα έχομεν το 1/3 της δυνάμεως σταθε- 
ρώς επαγγελματικόν και πρόσφορον δια την εκπλήρω- 
σιν του προορισμού του Σώματος, έτι δε μεγάλην οικο
νομίαν, διότι θα περιορισθή η επαίδευσις και ο απαι- 
τούμενος χρόνος προς κάλυψιν των κενών.

Περιπολικά Αυτοκίνητα.

Εν Μεγ. Βρεταννία η Αστυνομία χρησιμοποιεί περι
πολικά αυτοκίνητα εφωδιασμένα δι’ ασυρμάτων τηλε
φώνων. Τα αυτοκίνητα τούτα επικοινωνούσι μεταξύ των 
ως και μετά του Κέντρου, ευρισκομένου εις τα Γραφεία 
του Αρχηγείου. Ούτως εις πάσαν στιγμήν, η Δ/σις δύ- 
ναται να μεταδώση αυτοίς οιανδήποτε διαταγήν, ταύτα 
δε ν’ αναφέρωσι ό,τι εκ της υπηρεσίας των ή να ζητή- 
σωσιν αμοιβαίαν συνδρομήν κλπ.

Π ρ ό τ α σ ι ς .

Τα τοιούτα περιπολικά αυτοκίνητα είτε μεγάλης πό- 
λεως είτε εν υπαίθρω είναι τα μόνα μέσα αμέσου προ- 
λήψεως, ή καταστολής του εγκλήματος. Το επί της ξη
ρός ταχύτερον μέσον είναι το αυτοκίνητον και μόνον 
δι' αυτού δύναται να καταπολεμηθή αποτελεσματικώς 
το έγκλημα.

Επιβάλλεται όθεν η προμήθεια της Χωρ/κής δ ι’ 
οχημάτων μετ’ ασύρματων τηλεφώνων προς χρήσιν
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τούτων εις ωρισμένας περιφέρειας, ως λ.χ. εις τα 
Προάστεια Πρωτευούσης, Θεο/νίκην, διαδρομήν από 
Λαμίας μέχρις Ελασώνος, από Θηβών μέχρι Λαμίας, 
από Αθηνών μέχρι Κορίνθου, από Κορίνθου μέχρι 
Τριπόλεως, από Κορίνθου μέχρι Πατρών.

Και μόνη η ύπαρξις τοιούτων μέσων και η άμεσος 
παρέμβασίς των είναι ικανά να προλάβωσι σοβαρά εγ
κλήματα και δυστυχήματα, να εξασφαλίζωσι την ελευ- 
θέραν κυκλοφορίαν και να μεταφέρωνται αι πληροφο- 
ρίαι αμέσως, ώστε η κινητοποίησις της δυνάμεως να 
γίγνηται κατά την προσήκουσαν ανάγκην.

Φανοί.

Οι ηλεκτρικοί φανοί ως βοηθητικά μέσα εκπληρώ- 
σεως καθηκόντων παρά των Αστυνομικών της Μεγ. 
Βρεταννίας αποτελούσιν υλικόν της Υπηρεσίας και πα
ρέχονται δωρεάν αυτοίς προς τον σκοπόν τούτον.

Π ρ ό τ α σ ι ς .

Η προμήθεια ηλεκτρικού φανού και ο εφοδιασμός 
δια στηλών απαιτεί μίαν δαπάνην. Το μέσον τούτο δεν 
είναι είδος πολυτελείας αλλά ανάγκης και απολύτως 
απαραίτητον κατά την άσκησιν των Αστυνομικών καθη
κόντων. Είναι τούτο συντελεστικόν είτε εις αποκάλυ- 
ψιν της πράξεως είτε εις προστασίαν της ζωής του 
οργάνου. Είναι μέσον επιθέσεως και αμύνης κατά την 
εφαρμογήν των Νόμων και δέον να ευρίσκηται υπο- 
χρεωτικώς εις τα θυλάκια των ασκούντων αστυνομικήν 
υπηρεσίαν.

Λαμβανομένου υπ' όψιν του γλίσχρου των αποδο
χών ορθόν είναι ν' αποτελή αντικείμενον υπηρεσιακόν 
η προμήθεια φανών και στηλών.

Πρόσθετα καθήκοντα.

Η Βρεταννική Αστυνομία ουδεμίαν ετέραν Υπηρε
σίαν εκτός των ρητών καθηκόντων της εκτελεί. Αι Κρα
τικοί Υπηρεσίαι οίον Οικονομικοί, Τελωνειακοί, Φυλα
κών κλπ. και διάφοροι Οργανισμοί οφείλουσι δι’ ιδίων 
μέσων να περαιώνωσι τα του προορισμού των και τα της 
ασφαλείας των. Ούτω ούτε την φρούρησιν Ποινικών 
Φυλακών και Δημοσίων Καταστημάτων έχει, ούτε εις 
αγορανομικά καθήκοντα ασχολείται, ούτε την φρού- 
ρησιν και ασφάλειαν έργων κοινής ωφελείας αναλαμ
βάνει.

Π ρ ό τ α σ ι ς .

Είναι επιτακτική η ανάγκη, όπως η Χωρ/κή απαλ
λαγή από τας κάτωθι υποχρεώσεις:

α) Από την φρούρησιν Ποινικών Φυλακών και Δημο
σίων Καταστημάτων.

β) Από την άμεσον φρούρησιν των έργων κοινής 
ωφελείας.

γ) Από την εφαρμογήν των εργατικών Νόμων, 
δ) Από την εφαρμογήν παντός Νόμου, δι’ ον λει- 

τουργούσι Κεντρικοί και περιφερειακοί Υπηρεσίαι και 
δια την εφαρμογήν του οποίου είναι εντεταλμένοι.
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7Τ43 ;9

BROWNING
GR-35

Hi-Power
Υπχου H.A. Σιωνίδη ΛΣ.

To τελευταίο πυροβόλο όπλο που 
σχεδίασε ο John Μ. Browning και 
αναμφισβήτητα ένα από τα καλύτερα 
πιστόλια που γεννήθηκαν πριν το τέ
λος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, είναι 
το Ρ-35 ή Hi-Power, η HP, ή GP 
(Grand Puissance), όπως είναι γνωστό. 
Το Ρ-35, όπως και τα περισσότερα 
από τα όπλα που σχεδίασε ο Brow
ning, άντεξε τη δοκιμασία του χρόνου

και είναι το πρώτο αυτόματο (αυτογε- 
μές) πιστόλι στο οποίο χρησιμοποιή
θηκε γεμιστήρας 13 φυσιγγίων διπλής 
στήλης σε αραίωση (staggered). Στο 
γεγονός της μεγάλης του ισχύος πυρός 
— συγκριτικά με τα αντίστοιχα πιστό
λια της εποχής του — οφείλεται και το 
όνομά του, ενώ για αρκετές δεκαετίες 
ήταν η απόλυτη εκλογή του επαγγέλ
ματα στρατιώτη.

0  Browning, αν και αρκετά ευχαρι
στημένος από το Μ -1911 προσπάθη
σε για κάτι ακόμα καλύτερο. Ό ταν ό
μως παρουσίασε το νέο σχέδιο στην 
Colt, δεν βρήκε ανταπόκριση επειδή 
το εργοστάσιο ήταν ήδη πολύ ικανο
ποιημένο από το πιστόλι που κατα
σκεύαζε για το Στρατό των Η ΠΑ και έ 
τσι στράφηκε ξανά στον παλιό του συ
νεργάτη, την Fabrique National στο 
Βέλγιο το 1920. Το πρωτότυπο ήταν 
έτοιμο το 1923 και στη συνέχεια δέ
χτηκε πολλές τροποποιήσεις και βελ
τιώσεις μέχρι τον Δεκέμβριο του 1926 
οπότε πέθανε ο Browning. Το όπλο 
πήρε την τελική του μορφή το 1927, 
αλλά η οικονομική κρίση δεν επέτρεψε 
την παραγωγή του μέχρι το 1935. Τη 
χρονιά αυτή το πιστόλι παρουσιάστηκε 
επίσημα και σχεδόν αμέσως υιοθετή
θηκε από τον Βελγικό Στρατό. Λίγο 
αργότερα ακολούθησαν οι Λιθουανία, 
Λετονία, Ρουμανία και άλλες χώρες, με 
αποτέλεσμα το εργοστάσιο να μη μπο
ρέσει να καλύψει τις ζητούμενες πο
σότητες, δεδομένου ότι το συμβόλαιο 
με τον Βελγικό Στρατό είχε άμεση 
προτεραιότητα, και με το ξέσπασμα 
του πολέμου το 1939, η παράδοση 
των όπλων σε άλλες χώρες σταμάτη
σε.

Το Ρ-35 σαν σύλληψη δεν είναι τί
ποτε άλλο από την τελειοποίηση του

αρχικού συστήματος ασφάλισης του 
κλείστρου (breech lock) του Browning, 
όπως αυτό εφαρμόστηκε στο Colt Μ- 
1911. Ο «αιωρούμενος δακτύλιος» 
(swinging link), αντικαταστάθηκε από 
ένα σταθερό έκκεντρο ευκολώτερο 
στην κατασκευή από τον δακτύλιο και 
υποκείμενο λιγώτερο σε φθορά, ενώ 
επελέγη το φυσίγγιο 9 mm Para- 
bellum που ήταν πολύ δημοφιλές στην 
Ευρώπη, δίνοντας παράλληλα τη δυνα
τότητα κατασκευής γεμιστήρα μεγάλης 
χωρητικότητας. Το μόνο ίσως αμφι
σβητούμενο χαρακτηριστικό του πι
στολιού, είναι η συνδεσμολογία της 
σκανδάλης, στην οποία, για να απο
φευχθεί επί πλέον πάχος στη λαβή του 
όπλου, εγκαταλείφθηκε το σύστημα 
της συνδετικής διχάλας της σκανδάλης 
που περνούσε γύρω και από τις δύο 
πλευρές του γεμιστήρα, δίνοντας τη 
θέση του σε μια μπάρα στον ολισθη- 
τήρα (slide), που χρησίμευε επίσης για 
την αποσύνδεση της σκανδάλης κατά 
την αφαίρεση του γεμιστήρα. Το απο
τέλεσμα της σχεδίασης αυτής είναι μία 
σκανδάλη κάθε άλλο παρά ευαίσθητη, 
που δεν επιδέχεται και σημαντική 
επέμβαση οπλουργού για βελτίωση. 
Μην ξεχνάμε, όμως, ότι το πιστόλι ε ί
ναι στρατιωτικό και όχι σκοποβολής 
και ο Browning δεν σχεδίασε τίποτα 
περισσότερο από ένα πολύ καλό πι

στόλι αποκλειστικά για στρατιωτική 
χρήση.

Παραλλαγές

Αρχικά το εργοστάσιο κατασκεύαζε 
δύο μοντέλα: Το «κοινό» και το μοντέ
λο με ρυθμιζόμενα σκοπευτικά τύπου 
tangent (εφαπτόμενο μεταλλικό έλα
σμα με άρθρωση), διαβαθμισμένα μέ
χρι τα 500 μέτρα και το οποίο ήταν 
εφοδιασμένο με εγκοπή στο πίσω κά
τω τμήμα της λαβής για να δέχεται ξύ
λινο κοντάκι που ήταν κούφιο ώστε να 
χρησιμεύει και σαν θήκη όπως αυτό 
του Mauser Broomhandle. Υπήρξε επί
σης και μία παραλλαγή του μοντέλου 
με τα ρυθμιζόμενα σκοπευτικά, διαβα
θμισμένα μέχρι τα 1000 μέτρα χωρίς 
όμως αυτό να έχει καμμιά πρακτική 
χρησιμότητα, δεδομένου ότι το φυσίγ
γιο και το μήκος της κάννης του ό
πλου, αποκλείουν κάθε σκέψη για 
σκοπευμένη βολή σε τέτοιες αποστά
σεις. Παραλλαγές επίσης του κοινού 
μοντέλου κυκλοφόρησαν σε διαμέτρη
μα 7.65 Parabellum με γεμιστήρα χω
ρητικότητας 9 φυσιγγίων καθώς και 
παρόμοιο μοντέλο διαμετρήματος 7.65 
Longue, που κατασκευάσθηκε για δο
κιμές από τον Ελβετικό και το Γαλλικό 
Στρατό για ενδεχόμενη μελλοντική
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προμήθεια. Τα μοντέλα αυτά δεν κυ
κλοφόρησαν ποτέ στο εμπόριο. Λέγε
ται επίσης ότι κατασκευάσθηκε Και μια 
παραλλαγή με δυνατότητα αυτόματης 
βολής με σχετικό επιλογέα, που σε 
συνδυασμό με το ξύλινο κοντάκι μπο
ρούσε να χρησιμοποιηθεί σαν μικρό 
υποπολυβόλο, χωρίς όμως η πληροφο
ρία αυτή να είναι απόλυτα εξακριβωμέ-
νπ·____________________________

Παραγωγή μετά το ’40

Ό ταν το 1940 το Βέλγιο κατελή- 
φθη από τη Γερμανία, το εργοστάσιο 
της FN υπό Γερμανική πλέον διοίκηση, 
συνέχισε να λειτουργεί και η παραγω
γή του Ρ-35 συνεχίστηκε προς όφε
λος του Γερμανικού Στρατού, ο οποίος 
υιοθέτησε το πιστόλι δίνοντάς του την 
ονομασία Pistole Modell 640 (b). Τα 
πιστόλια αυτά φέρουν τις Γερμανικές 
σφραγίδες μαζί με τον αετό του Γ' 
Ράιχ και δεν θεωρούνται ιδιαίτερα 
αξιόπιστα γιατί πιστεύεται ότι οι τεχνι

κοί του εργοστασίου σκόπιμα κατα
σκεύαζαν τα πιστόλια κακότεχνα για 
να σαμποτάρουν τους Γερμανούς 
(προσοχή λοιπόν)!

Λίγο πριν την κατάληψη του Βελ
γίου αρκετοί τεχνικοί της FN, έφυγαν 
στην Αγγλία, παίρνοντας μαζί τους τα 
σχέδια του Ρ-35. Αν και τα στοιχεία 
για τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 
συγκεχυμένα, είναι σχεδόν βέβαιο ότι 
ένας μικρός αριθμός από πιστόλια κα
τασκευάσθηκε στην Αγγλία το 1941 
με την ονομασία Pistol Browning 9 
mm (FN) Automatic Mk 1 (UK). Πάν
τως αν και η αρχική έγκριση αποδοχής 
του πιστολιού ακυρώθηκε το 1 945, το 
Ρ-35 στο διάστημα αυτό δεν υιοθετή
θηκε επίσημα στον Βρεταννικό Στρα
τό.

Το 1942 τα σχέδια βρέθηκαν στον 
Καναδά και το πιστόλι άρχισε να πα- 
ράγεται από την εταιρία John Inglis 
Company στο Τορόντο με σκοπό την

To Hi-Power λυμένο στα κύρια μέρη του.

προμήθεια του όπλου στους Στρατούς 
των συμμαχικών κρατών. Οι Καναδοί 
κατασκεύαζαν και τα δύο μοντέλα —με 
σταθερά και ρυθμιζόμενα σκοπευτι
κά— και μεγάλες ποσότητες πουλήθη
καν στον Κινεζικό Εθνικιστικό Στρατό. 
Παράλληλα, με το Ρ-35 εφοδιάστηκε 
ο Καναδικός και Βρεταννικός Στρατός 
και κυρίως οι μονάδες αλεξιπτωτιστών 
και καταδρομέων. Τα μοντέλα αυτά 
παρήγοντο σε 4 παραλλαγές με την 
ακόλουθη χαρακτηριστική ονοματολο
γία των Βρεταννών:
Pistol Browning FN 9 mm No 1 Mk 1

Ρυθμιζόμενα σκοπευτικά διαβαθμι
σμένα στα 500 μέτρα και ξύλινο κον
τάκι.
Pistol Browning FN 9 mm No 1 Mk 
1*

Όπως το Mk 1 αλλά με βελτιωμένο 
εξολκέα, τροποποιημένα σκοπευτικά 
και κοντάκι.
Pistol Browning FN 9 mm No 2 Mk 1

Σταθερά σκοπευτικά, χωρίς κοντάκι. 
Pistol Browning FN 9 mm No 2 Mk 2

564



To Hi-Power αμέσως μετά τη βολή.

Όπως το No 2 Mk 1 αλλά με τον 
βελτιωμένο εξολκέα.

Ό ταν τελείωσε ο πόλεμος, το εργο
στάσιο Inglis σταμάτησε την παραγω
γή του Ρ-35 την οποία ανέλαβε ξανά 
το εργοστάσιο της Fabrique National 
στο Herstal. Το πιστόλι πήρε την ονο
μασία Model 1946 για τή στρατιωτική 
αγορά, και «High-Power» για το εμπό
ριο. Παρά ταύτα η ονομασία 1946 ου
δέποτε έγινε αποδεκτή εκτός εργοστα
σίου και το Ρ-35 παρέμεινε γνωστό 
ως Hi-Power. Μια εμφανής διαφορά 
στα μεταπολεμικά μοντέλα είναι το 
σχήμα της εξωτερικής σφύρας που έ- 
παψε να είναι δακτύλιος (ring type) και 
πήρε το σχήμα όνυχος (spur type).

Το Ρ-35 είναι ένα καλοζυγισμένο 
και αρκετά κόμπακτ πιστόλι. Το βάρος 
του γεμάτο, εξαρτάται από το βάρος 
των διαφόρων τύπων φυσιγγίων. Με 
φυσίγγια βάρους βλήματος 123 grains 
(7,97 gr.), ζυγίζει περίπου 38 ουγγιές. 
Η βαφή του εξαρτάται από το μοντέλο. 
Έτσι συναντούμε μοντέλα με στιλπνή 
όρφνωση που προορίζονται κυρίως για 
το εμπόριο και μοντέλα με φωσφάτω- 
ση (parkerizing) για το στρατό, που αν 
και λιγώτερο φανταχτερά είναι πιο λει
τουργικά και επαγγελματικά. Οι λαβές 
επίσης είναι πλαστικές ή ξύλινες ανά
λογα με την έκδοση. Η κάννη του Ρ- 
35 έχει μήκος 4 3/4 ίντσες. Επειδή η 
λειτουργία του όπλου βασίζεται στην 
αρχή της ανάκρουσης και χρησιμο
ποιείται το σύστημα ασφάλισης κλεί
στρου (breech lock), στο επάνω μέρος 
της κάννης υπάρχουν δύο κάθετες ρά
γιες οι οποίες εφαρμόζουν σε αντί
στοιχα αυλάκια στο επάνω εσωτερικό 
μέρος του ολισθητήρα (slide). Δεν 
υπάρχει χωριστός δακτύλιος ευθυ
γράμμισης όπως στο Colt Μ 1911, αλ
λά ο δακτύλιος αυτός (bushing), απο
τελεί εσωτερικό τμήμα της άκρης του 
ολισθητήρα που βγαίνει η κάννη. Το 
επαναστατικό ελατήριο βρίσκεται το
ποθετημένο σε μια «τυφλή» εσοχή κά
τω ακριβώς από την κάννη στον ολι- 
σθητήρα και καταλήγει στον πείρο 
οδηγό που στηρίζεται σε μια εγκοπή

στο πίσω και κάτω τμήμα της κάννης. 
Ό ταν το όπλο εκπυρσοκροτήσει, κάν
νη και κλείστρο ασφαλισμένα μαζί 
υποχωρούν και όταν το βλήμα εγκατα- 
λείψει την κάννη και η πίεση των αε
ρίων πέσει, το κλείστρο απασφαλίζεται 
και συνεχίζει την κίνησή του προς τα 
πίσω, απορρίπτοντας τον άδειο κάλυκα 
ενώ κατά την επανάταξη, τροφοδοτεί 
την θαλάμη με νέο φυσίγγιο και ασφα
λίζει πάλι με την κάννη.

To Hi-Power έχει σκανδάλη απλής 
ενεργείας και κατά συνέπεια η σφύρα 
πρέπει να είναι οπλισμένη πριν πιέ
σουμε την σκανδάλη. Η σφύρα έχει 
επίσης και ενδιάμεση θέση ασφαλείας 
και χρησιμεύει στην περίπτωση που 
θα γλυστρίσει από το δάκτυλο του 
χρήστη στην προσπάθειά του να την 
οπλίσει. Αν θέλει κανείς να φέρει το 
Ρ-35 με φυσίγγιο στην θαλάμη, μπο
ρεί να το πράξει ασφαλώς με τη σφύ
ρα κατεβασμένη και εφαπτομένη στον 
επικρουστήρα.

Αυτό γίνεται διότι η βελόνα του επι
κρουστήρα ακόμα και όταν πιέζεται 
από τη σφύρα, δεν εξέχει από το κλεί
στρο και δεν έρχεται σε επαφή με το 
καψύλιο του φυσιγγίου. Ό ταν η σφύ
ρα από τη θέση όπλισης με την πίεση 
της σκανδάλης πέσει με δύναμη στην 
κεφαλή του επικρουστήρα, τότε λόγω 
της αντίδρασης η βελόνα οδηγείται 
έξω από το κλείστρο και κτυπά το κα
ψύλιο. Μια άλλη μέθοδος να φέρεται 
το όπλο με σφαίρα στη θαλάμη, είναι 
να βρίσκεται η σφύρα οπλισμένη και η 
χειροκίνητη ασφάλεια στο πίσω τμήμα 
του όπλου ενεργοποιημένη. Πάντως 
και στις δύο περιπτώσεις το όπλο δύ- 
ναται να εκπυρσοκροτήσει αν πέσει 
και κτυπήσει στο έδαφος, με την κάν
νη, οπότε λόγω της αντίδρασης πάλι, ο 
επικρουστήρας θα κινηθεί μόνος του 
και θα φθάσει στο καψύλιο. Τέλος μια 
ακόμα ασφάλεια που τίθεται σε ενέρ
γεια αυτομάτως είναι η απεμπλοκή της 
σκανδάλης όταν αφαιρεθεί ο γεμιστή
ρας. Αυτό είναι ένα «πλεονέκτημα» 
που στον πεπειραμένο χρήστη δεν εί
ναι καθόλου απαραίτητο, το αντίθετο 
μάλιστα. Μην ανησυχείτε όμως γιατί 
με μια απλή επέμβαση εσωτερικά η 
ασφάλεια αυτή αφαιρείται και το όπλο 
είναι σε θέση να «ρίξει» και χωρίς γε
μιστήρα.

Θα ήταν παράλειψη να μην πούμε 
ότι όπως στο Μ 1911, υπάρχει και 
στο Ρ-35 αναστολέας του κλείστρου, 
ο οποίος ενεργοποιείται μόλις ο τελευ
ταίος κάλυκας εγκαταλείψει τον γεμι
στήρα. Έτσι το κλείστρο μένει ανοικτό 
και μόλις τοποθετηθεί καινούργιος γε
μιστήρας, με την πίεση του μοχλού 
απελευθέρωσης στο αριστερό μέρος 
του όπλου, το κλείστρο κλείνει τροφο

δοτώντας τη θαλάμη με νέο φυσίγγιο. 
Σαν επί πλέον εξάρτημα, διετίθετο από 
την FN, εφεδρικός γεμιστήρας χωρητι
κότητας 20 φυσιγγίων, ο οποίος εξέχει 
από τη λαβή του όπλου και είναι ιδιαί
τερα χρήσιμος σε ειδικές περιπτώσεις. 
Πρόσφατες πληροφορίες μας, λένε ότι 
ο γεμιστήρας αυτός έπαψε να πα- 
ράγεται πλέον από το εργοστάσιο αλ
λά ανεξάρτητοι κατασκευαστές στην 
Αμερική προσφέρουν παρόμοιο τύπο.

Στις αρχές της δεκαετίας του '80 η 
FN κατασκεύασε μια βελτιωμένη έ
κδοση του Ρ-35, με σκανδάλη διπλής 
ενεργείας, γεμιστήρα χωρητικότητας 
14 φυσιγγίων και αμφιδέξιο μοχλό 
ασφαλείας. Το μοντέλο αυτό ονομά
στηκε FN 35DA (double action), και 
μια παραλλαγή αυτού FN 35FA (fast 
action). Είναι προφανές ότι η προσπά
θεια έγινε για να πληρεί το πιστόλι τις 
προδιαγραφές του Αμερικανικού Στρα
τού και να πάρει μέρος στις επίσημες 
δοκιμές που έγιναν. Το πιστόλι αυτό το 
συναντήσαμε σε κάποια από τις προη
γούμενες Defendory που έγιναν στην 
πατρίδα μας και ομολογουμένως μας 
άρεσε πολύ. Στην φετινή όμως έκθε
ση, από εκπρόσωπο του εργοστασίου 
μας δηλώθηκε ότι σταμάτησε η παρα
γωγή του προκειμένου να γίνουν ακό
μα περισσότερες βελτιώσεις. Αντ' αυ
τού κυκλοφορεί σήμερα το παλιό Ρ-35 
με καινούργια πλακίδια στη λαβή, πιο 
ανατομικά και με αμφιδέξιο μοχλό 
ασφαλείας (κάτι είναι κι αυτό).

Συμπεράσματα

To Hi-Power είναι ένα από τα 
πλέον αξιόπιστα πιστόλια σήμερα και 
μπορεί να χρησιμοποιήσει τους περισ
σότερους τύπους πυρομαχικών χωρίς 
προβλήματα εμπλοκών. Η ακρίβεια βο
λής του είναι κάτι παραπάνω από ικα
νοποιητική και η όλη του κατασκευή 
παρέχει την ασφάλεια και σιγουριά 
που χρειάζεται ο επαγγελματίας χρή
στης. Το Ρ-35 χρησιμοποιείται σήμερα 
από τους Στρατούς της Βρεταννίας, 
Καναδά, Βελγίου, Ολλανδίας, Δανίας 
καθώς και άλλων κρατών. Στην Βρε- 
ταννία, το Ρ-35, χρησιμοποιείται και 
από τα SAS, ενώ στην Ελλάδα από το 
Λιμενικό Σώμα σαν πιστόλι επιχειρή
σεων.

Το Ρ-35 είναι ένα κλασσικό πιστόλι. 
Είναι όμως και ένα σύγχρονο όπλο 
αξιώσεων το οποίο έχει όλα τα προ
σόντα να μείνει στην ενέργεια για 
πολλά ακόμα χρόνια. Αναμφισβήτητα 
όμως αποτελεί την επιτύμβια στήλη 
του μνημείου του John Moses Brow
ning που τόσα έχει προσφέρει στη 
σχεδίαση και ανάπτυξη των σύγχρο
νων πυροβόλων όπλων.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ TOY AIDS

Μπροστά στο κατώφλι του 2.000 η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με τον «απρόοπτο και ύπουλο ιο» του AIDS. Το «θαύμα» 
της τεχνολογικής επανάστασης, οι διαρκείς και αλλεπάλληλες μεταβολές που επιβάλλει, φαίνεται να χάνουν την «αίγλη» τους με την 
εμφάνιση και διασπορά του ιού του AIDS.

Η παγκόσμια κοινότητα με έκδηλη την ανησυχία, συνειδητοποιεί την τρομακτική απειλή που εμφιλοχωρεί στην ωραιότερη και αγνό
τερη δραστηριότητα του ανθρώπου, την σεξουαλική δραστηριότητα.

Για τούτο, σήμερα που η ριζική φαρμακευτική και ιατρική αντιμετώπιση της νόσου του AIDS δεν είναι άμεσα ορατή, η πλήρης και 
σε βάθος γνώση των μεθόδων προφύλαξης είναι η μόνη αποτελεσματική ασπίδα στις αδηφάγες διαθέσεις του ιού του AIDS.

Στα πλαίσια της πανελλαδικής εκστρατείας διαφώτισης του λαού μας, η «Α.Ε.» δημοσιεύει το παρόν άρθρο του Αναπλ. Καθηγητή Δ. 
Μόνου με την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει στην ουσιαστικότερη ενημέρωση των αναγνωστών της.

του Δ. ΜΟΝΟΥ
Αναπλ. Καθηγητή - Τμήμα Νοσηλευτικής 

Σχολή Επιστημών Υγείας - Πανεπιστήμιο Αθηνών

To AIDS ίσως αποτελεί τη μεγαλύτερη κρίση υγείας 
που έχει αντιμετωπίσει ο εικοστός αιώνας.

Η αντιμετώπιση της ασθένειας από το όιεθνή ερευνητι
κό κόσμο ήταν ταχεία και αποτελεσματική και γ ι' αυτό έ
χει υποστηριχθείότι «ποτέ πριν στην ιστορία δεν έχει γίνει 
τόση πρόοδος πάνω σε τέτοια πολύπλοκη ασθένεια μέσα 
σε τόσο λίγο χρόνο».

Παρ' όλες τις προσπάθειές τους, όμως, οι προβλέψεις 
των βιολόγων όσον αφορά στην ταχεία ανακάλυψη κά
ποιου εμβολίου που να προστατεύει το ανθρώπινο ανοσο- 
λογικό σύστημα από τον ιό, δεν είναι πολύ ενθαρρυντικές. 
Πολλοί επιστήμονες δεν προβλέπουν τέτοια πρόοδο πριν 
από το έτος 2000. Λαμβάνοντας λοιπόν υπ' όψη την τα
χεία εξάπλωση της ασθένειας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
ότι μέχρι το έτος 2000 θα αντιμετωπίζεται μια επιδημία 
αρκετά εξαπλωμένη στα περισσότερα σημεία του πλανή
τη. Οι επιδημίες συχνά έχουν τεράστιες πολιτικές, δημο- 
γραφικές, πολιτιστικές και κοινωνικές αλλαγές και συνέ
πειες.

Οι αλλαγές αυτές δεν έχουν μόνο ιστορικό ενδιαφέρον, 
αλλά συχνά και σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Κι αυτό 
γιατί, όπως έχουν τεκμηριώσει οι κοινωνικές και οι επι
στήμες συμπεριφοράς στα τελευταία είκοσι περίπου χρό
νια, το ανθρώπινο βιοψυχικό σύστημα δεν είναι φτιαγμένο 
για μεγάλες μεταβολές. Ακόμα και ευχάριστες μεγάλες αλ
λαγές στη ζωή του ανθρώπου, όπως ο γάμος, η γέννηση 
ενός παιδιού, ή και ακόμα μια αναπάντεχη κληρονομιά, τα
ράζουν το βιοψυχικό του σύστημα, ελαττώνουν την ανο- 
σολογική του ικανότητα, και , συχνά, καταλήγουν σε 
ασθένειες με σοβαρά ψυχικά ή σωματικά συμπτώματα.

Στην περίπτωση λοιπόν μιας επιδημίας AIDS, θα προ- 
κύψουν μεγάλες αλλαγές στις διαπροσωπικές σχέσεις και 
στη δομή του κοινωνικού συστήματος, που πιθανόν θα έ
χουν σοβαρές συνέπειες για την υγεία των πληθυσμών.

Οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη διαπιστωθεί σε άλλες χώ
ρες. Η εμπειρία αυτών των χωρών μπορεί να χρησιμεύσει 
σαν οδηγός για επιστημονική και κοινωνική πολιτική στην

Ελλάδα, που ίσως απαλύνει το σοκ μιας επικείμενης εξά- 
πλωσης του AIDS.

Η εξάπλωση του AIDS έχει ήδη επιφέρει σ ' άλλες χώ
ρες κοινωνικές αντιδράσεις όμοιες με αυτές που εμφανί
στηκαν στις μεγάλες επιδημίες σε περασμένους αιώνες - 
τότε που ο φόβος, η προκατάληψη και το παράλογο, εναν- 
τιώθηκαν στη λογική, στην κοινωνική ευθύνη και τη συλ
λογική προσπάθεια.

To AIDS αντί να αντιμετωπισθεί σαν ιατρικό και κοινω
νικό πρόβλημα έχει χρησιμοποιηθεί σαν αφορμή για την 
ανακάλυψη αποδιοπομπαίων τράγων πάνω στους οποίους 
μπορεί να κατευθυνθεί η συλλογική οργή που δημιουργεί- 
ται από το συλλογικό φόβο, για το διαχωρισμό και αποξέ
νωση των ανθρώπων αυτών από το κοινωνικό σύνολο, 
και για την αναπύρωση παλιών ηθικών προκαταλήψεων, 
όπως, π.χ., έχει ήδη γίνει στις ΗΠΑ και τη Μ. Βρεττανία. 
Σ' αυτές τις χώρες, η θέση ενάντια στο AIDS έχει διαμορ
φωθεί από ετεροφυλικές προτιμήσεις, ή ρατσιστικές και 
ομοφυλοφοβικές προκαταλήψεις. Σ' αυτό συνέβαλε η κοι
νή γνώμη, καμιά φορά επιστήμονες, επίσημοι κυβερνητι
κοί παράγοντες και πολύ ισχυροί κοινωνικοί οργανισμοί.

Στην Μ. Βρεττανία π.χ. ο Sir Ian Percival, ο ανώτατος 
νομικός σύμβουλος του κράτους, εξέφρασε τη γνώμη ότι 
οι λόγοι για την εμφάνιση του AIDS είναι εμφανείς - κι οι 
λόγοι αυτοί πίστευε πως ήταν το γεγονός ότι τόσοι πολλοί 
και τόσο συχνά παραστρατούν από τη φυσιολογική και 
ηθική συμπεριφορά.

Στις ΗΠΑ, συντηρητικές θρησκευτικές οργανώσεις με 
τεράστια χρηματικά ποσά, που εξασκούν σοβαρή πολιτική 
πίεση και έχουν τρομερή απήχηση σε λαϊκές μάζες, δια 
μέσου των μέσων μαζικής ενημέρωσης, διαλαλούσαν για 
χρόνια το μήνυμα ότι το AIDS είναι η θεϊκή τιμωρία.

Μια, λοιπόν, και οι περισσότεροι πρώτοι ασθενείς από 
AIDS ήταν ομοφυλόφιλοι, μαύροι (κυρίως από την Αϊτή) 
και τοξικομανείς, αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να στιγματι
στούν ακόμα περισσότερο ανθρώπινες ομάδες που ήδη 
κατείχαν περιθωριακές θέσεις στο κοινωνικό σύστημα. 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως λοιπόν, αντί η συλ
λογική προσπάθεια να επικεντρωθεί στην επίλυση των 
προβλημάτων, σπαταλήθηκε στην ανακάλυψη και το στιγ- 
ματισμό των δήθεν ενόχων.

Μια άλλη κοινωνική επίπτωση του AIDS είναι μια αντί
δραση προς τις φιλελεύθερες θέσεις και ιδέες που υιοθε-
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τήθηκαν τα τελευταία 20-25 χρόνια. Σ' αυτή την περίοδο 
ο Δυτικός Κόσμος προσανατολίσθηκε προς τρεις νέες 
ηθικο-σεξουαλικές κατευθύνσεις. Οι θεσμοί, οι αξίες και οι 
διαπροσωπικές σχέσεις, έγιναν λιγότερο παραδοσιακές και 
συντηρητικές. Η ηθική διαφοροποιήθηκε από το θρησκευ
τικό της υπόβαθρο και καλλιεργήθηκε μια ανεκτικότητα, ή 
και σεβασμός, για μη παραδοσιακούς τρόπους κοινωνικής, 
πολιτισμικής και σεξουαλικής συμπεριφοράς.

To AIDS, όμως, έχει γίνει για πολλούς αφορμή αμφι
σβήτησης των προσανατολισμών αυτών. Ιδιαίτερα αξιοση
μείωτη είναι η ταχύτητα με την οποία το AIDS έχει χρησι
μοποιηθεί για την επανοικοδόμηση παραδοσιακών ηθικών 
αξιών που καταδικάζουν κάθε άλλη σεξουαλική έκφραση 
εκτός από εκείνη που εστιάζεται στενά πάνω στην αναπα
ραγωγική πράξη και συγκεκριμένα μέσα στο πλαίσιο της 
μονογαμικής συζυγικής σχέσης.

Η συντηρητική αυτή στάση θα μπορούσε να επεκταθεί 
και σε άλλους τομείς. Θα μπορούσε, π.χ., να ανατρέψει 
ανεκτική νομοθεσία όσον αφορά στην ομοφυλοφιλία, 
στην άμβλωση και στο διαζύγιο.

Είναι ενδιαφέρον ότι το AIDS, παράλληλα με τις συντη
ρητικές κοινωνικοηθικές αντιδράσεις, έχει ταράξει και ορι
σμένους συντηρητικούς θεσμούς. Θέματα απόκρυφα και 
ψιθυριστά, έχουν γίνει θέματα καθημερινής συζήτησης, 
ανάλυσης και πληροφόρησης. Ενα χαρακτηριστικό παρά
δειγμα είναι η πληροφόρηση για τα προφυλακτικά. Κατά 
τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εκατομμύρια προφυλακτι
κά είχαν διανεμηθεί στα συμμαχικά στρατεύματα για την 
πρόληψη αφροδισίων νοσημάτων. Είχε, όμως, διατηρηθεί 
ο μύθος ότι τα προφυλακτικά τα χρησιμοποιούσαν οι 
στρατιώτες για να καλύπτουν τις κάννες των όπλων τους.

Με ένα όμοιο στρουθοκαμηλιστικό σκεπτικό, ο Πρόε
δρος Ρήγκαν και η Πρωθυπουργός Θάτσερ αρνιόντουσαν 
την πληροφόρηση του κοινού όσον αφορά στη χρήση των 
προφυλακτικών ακόμα και μέχρι το 1986. Μάλιστα, η κα 
Θάτσερ στην πρώτη σύσταση για τη διαφήμιση για προ
φυλακτικά είπε ότι κάτι τέτοιο ισοδυναμούσε με το να 
γράφει κανείς προστυχιές στους τοίχους των αποχωρητη
ρίων - και την απέρριψε.

Σήμερα, όμως, και στις δύο αυτές χώρες υπάρχει ελεύ
θερη διαφήμιση προφυλακτικών και μάλιστα χωρίς την 
εξιλαστήρια σύσταση ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται 
μόνον για οικογενειακό προγραμματισμό.

Αναφέρθηκαν συντηρητικές και ανεκτικές στάσεις προς 
το AIDS. Τώρα ποιές από τις δύο αυτές θα επιβληθούν, 
δεν μπορούμε να ξέρουμε. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
αφήσουν παθητικά τα πράγματα να εξελιχθούν από μόνα 
τους ή, δια μέσου κοινωνικού προγραμματισμού, να τα 
ωθήσουν ενεργά προς την τυχόν επιθυμητή κατεύθυνση.

Μια άλλη διαιρετική συνέπεια του AIDS είναι η τάση 
να διαχωρίζονται τα θύματα της ασθένειας σε «αθώα»

(π.χ. παιδιά τοξικομανών) και «ένοχα» (π.χ. ομοφυλόφιλοι).
Η σκέψη όμως που στερεότυπα στιγματίζει έχει συχνά 
οδηγήσει ώστε ολόκληρες ομάδες του πληθυσμού να 
θεωρούνται σαν κάτι λιγότερο από άνθρωποι. Και μιας και 
πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο, τότε όλα είναι πιθανά. Στο 
παρελθόν, τέτοιες ανθρώπινες ομάδες εκτελέστηκαν κρυ
φά τη νύκτα, βομβαρδίστηκαν στις πόλεις τους, ή κλείστη
καν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Ο στιγματισμός ανθρώπων με AIDS θα μπορούσε, το 
λιγότερο, να οδηγήσει στον αποκλεισμό τους από υπηρε
σίες υγείας και κονωνικής περίθαλψης, επειδή —υποτίθε
ται— «τά 'θελαν και τά παθαν».

Ίσως οι υποθέσεις αυτές να ακούγονται κάπως δραμα
τικές. Είναι όμως δραματικές υποθέσεις για δραματικές πι
θανότητες που δεν απέχουν και τόσο πολύ από την πραγ
ματικότητα.

Σε άλλες χώρες, π.χ., οι ασφαλιστικές εταιρίες ήδη αρ- 
νιούνται να ασφαλίσουν ομάδες ανθρώπων που θεωρούν
ται να διατ ρέχουν άμεσο κίνδυνο να προσβληθούν από 
την ασθένεια. Φορείς του ιού HIV καθώς και αυτοί με 
συμπτώματα AIDS, αποκλείονται σαν υπάλληλοι ή σαν 
ενοικιαστές. Τοπικοί οργανισμοί έχουν οργανωθεί δυναμι
κά για να αποκλείσουν από τις συνοικίες τους την ίδρυση 
ειδικών θεραπευτηρίων (hospices) γ ι' αυτούς που βρί
σκονται στο τελευταίο στάδιο της ασθένειας. Παιδιά με 
AIDS αντιμετωπίζουν επιθετικότητα στα σχολεία από τους 
συμμαθητές τους, και κυρίως από τους γονείς των συμμα
θητών τους, και ιδιωτικά νοσοκομεία αρνούνται να δε
χθούν ασθενείς με AIDS. 0  κατάλογος της αποξένωσης 
των θυμάτων του AIDS είναι πιθανώς ατελείωτος.

To AIDS έχει επίσης αρχίσει να χρησιμοποιείται σαν αι
τιολογία για την εισαγωγή πιεστικών μηχανισμών κοινωνι
κού ελέγχου πάνω σε συγκεκριμένες ανθρώπινες ομάδες. 
Σε μερικές χώρες έχει απαιτηθεί οι ομοφυλόφιλοι να υπο
βάλλονται σε υποχρεωτική εξέταση αίματος και απομόνω
ση. Εχει απαιτηθεί η παιδεία των μαθητών να περιλαμβά
νει σεξουαλική αγωγή που υποστηρίζει την αποχή και τη 
μονογαμία. Εχει προταθεί οι έκλυτες γυναίκες να δηλώ
νονται και να υποβάλλονται σε υποχρεωτικές εξετάσεις αί
ματος. Έχει γίνει σύσταση για τον αυστηρότερο έλεγχο 
μετανάστευσης των μαύρων και για την αυστηρότερη ποι
νική δίωξη των τοξικομανών. Και, τελικά, έχει απαιτηθεί 
από τις γυναίκες μάλλον παρά από τους άνδρες, η ανάλη
ψη της ευθύνης για την προφύλαξη κατά τη σεξουαλική 
πράξη.

Μια εξάπλωση του AIDS θα είχε πολύ σοβαρές επι
πτώσεις και στον εργασιακό χώρο, όπως έχει ήδη συμβεί 
σε άλλες χώρες. Σ' αυτές τις χώρες τα εργατικά συνδικάτα 
αντιμετωπίζουν τα νοσούντα μέλη τους σαν επισφαλείς 
φορείς της υγείας και έρχονται σε αντιπαράθεση με άλλες 
κοινωνικές ομάδες που υπερασπίζονται το δικαίωμα ίσης 
μεταχείρισης των θυμάτων του AIDS. Τέτοιες συγκρού
σεις οφείλονται συχνά στην έλλειψη στοιχειώδους αγω
γής υγείας που αποτελεί και ένα από τα μεγαλύτερα και 
πιο δύσκολα κοινωνικά προβλήματα που δημιούργησε η 
εμφάνιση του AIDS.

Δάσκαλοι, κοινωνιολόγοι, ερευνητές συμπεριφοράς κι 
αυτοί που εργάζονται στη διαφήμιση, γνωρίζουν από πεί
ρα ότι η πληροφόρηση και μόνον είναι απίθανο να επιφέ
ρει συγκεκριμένη αλλαγή ανθρώπινης συμπεριφοράς. Η 
ιστορία της δημόσιας ενημέρωσης για το. κάπνισμα και το 
αλκοόλ στη Μ. Βρεττανία και στη Βόρεια Αμερική, δείχνει 
ότι τέτοιες ενημερώσεις σπάνια αλλάζουν τη σκέψη ή τη 
συμπεριφορά του κοινού. Συνήθως, οι παραδοσιακές γνώ
σεις για την υγεία και ασθένεια, αλλοιώνουν αισθητά τα 
επίσημα μηνύματα αγωγής υγείας. Πολύ συχνά, πιστεύε-
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ται αδικαιολόγητα ότι οι μεγάλες καμπάνιες που χρησιμο
ποιούν στοιχεία σοκ και τρόμου, είναι το μόνο που χρειά
ζεται για να μεταβιβασθεί και να απορροφηθεί κάποιο μή
νυμα. Πειράματα, όμως, που έχουν γίνει με εγκληματίες 
και τοξικομανείς, έχουν δείξει ότι αυτές οι μέθοδοι είναι 
ελάχιστα αποτελεσματικές. Ίσως οι διαφημιστικές καμπά
νιες ή οι εκστρατείες αγωγής υγείας να έχουν μεγαλύτερη 
αποτελεσματικότητα αν λάβουν υπ' όψη βασικές αρχές 
επικοινωνίας που συχνά αγνοούνται. Μια απ' αυτές είναι 
ότι ο δέκτης ενός μηνύματος, αποδίδει μεγαλύτερη πιθα
νότητα να συμβεί ένα συγκεκριμένο γεγονός εάν μπορεί 
να το φανταστεί ρεαλιστικά, όταν έχει μια πρόσφατη 
ανάμνηση ενός τέτοιου γεγονότος, κι όταν πιστεύει ότι το 
γεγονός τον αφορά προσωπικά. Έτσι, λοιπόν, καμπάνιες 
διαφημιστικές και εκπαιδευτικά προγράμματα για τους κιν
δύνους του AIDS θα έχουν μικρή αποτελεσματικότητα, 
εκτός και αν το κοινό κυριολεκτικά βομβαρδίζεται συνέ
χεια από τέτοια προγράμματα που του εξηγούν ότι το ίδιο 
διατρέχει άμεσο κίνδυνο, κι όχι μόνο οι ονομαζόμενες 
ομάδες κινδύνου. Το πρόβλημα, όμως, της αγωγής του 
κοινού έχει ήδη γίνει ακόμα πιο δύσκολο εξαιτίας της αρ
χικής λανθασμένης πληροφόρησης για το AIDS.

Είναι γνωστό ότι οι άνθρωποι αποδίδουν δυσανάλογη 
σημασία στην αρχική τους αξιολόγηση για κάποιο κίνδυνο. 
Είναι επίσης γνωστό, ότι μετά από αυτή . ,jv πρώτη αξιο
λόγηση, οι άνθρωποι έχουν μεγάλη δυσκολία να αναθεω
ρήσουν την αρχική τους αξιολόγηση ακόμα κι αν τους δο
θούν νέες πληροφορίες επιστημονικά τεκμηριωμένες.

Όπως έχει λοιπόν αναφερθεί, στην αρχή της εμφάνι
σής του το AIDS ήταν συνυφασμένο με τους ομοφυλόφι
λους, τοξικομανείς και μαύρους. Αυτή η συσχέτιση έλαβε 
μεγάλη δημοσιότητα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 
δημιούργησε όχι μόνο αποστροφή και φόβο ενάντια σ ’ 
αυτές τις ομάδες, αλλά και ένα ψεύτικο αίσθημα ασφά
λειας για τους πολλούς που δεν ανήκουν σ' αυτές τις ομά
δες κινδύνου.

Έτσι στις ΗΠΑ, π.χ. προγράμματα αγωγής υγείας για 
το AIDS που δημιουργήθηκαν για συνοικίες με μεγάλη 
συχνότητα συμπτωμάτων AIDS, είχαν τα ακόλουθα απο
τελέσματα. Ομάδες κινδύνου πράγματι άλλαξαν τη σε
ξουαλική τους συμπεριφορά, όπως φαίνεται από επιδημιο- 
λογικά στοιχεία που δείχνουν ότι, σ ' αυτές τις περιοχές, 
μέσα σε τέσσερα χρόνια (1980 - 1984), ελαττώθηκαν 
κατά 75% τα περιστατικά βλεννόροιας του πρωκτού.

Παρ' όλα αυτά, στις ίδιες γειτονιές, όπου διαφωτιστικά 
προγράμματα για το AIDS είχαν ενσωματωθεί μέσα στο 
καθημερινό σχολικό πρόγραμμα, οι γνώσεις των μαθητών 
για την ασθένεια δεν ήταν μεγαλύτερες από εκείνες των 
μαθητών σε συνοικίες με τέλεια έλλειψη επίσημης πληρο
φόρησης.

Αποτελεί, λοιπόν, μεγάλη επιστημονική και κοινωνική 
πρόκληση η ανάπτυξη προγραμμάτων αγωγής υγείας που 
θα πείσουν το ευρύτερο κοινό ότι, όχι μόνο οι ομάδες 
υψηλού κινδύνου, αλλά και το ίδιο διατρέχει κίνδυνο και 
ότι είναι δίκιά τ ου η ευθύνη για μια μελλοντική επιδημία 
AIDS.

Τέτοια προγράμματα, όμως, δεν θα 'πρεπε να εστιάζον
ται στο μήνυμα της σεξουαλικής αποχής. Η ερευνητική 
πείρα, τουλάχιστον στις ΗΠΑ, έχει δείξει ότι κάτι τέτοιο 
είναι άκαρπο, ειδικά όσον αφορά στους νέους ανθρώπους.

Μάλλον, αυτό που χρειάζεται επειγόντως είναι έρευνα 
που να υποδεικνύει τον τρόπο που το κοινό μπορεί να 
εξερευνήσει μια σειρά από πιο ασφαλείς, ακίνδυνες σε
ξουαλικές επιλογές και παράλληλα να διατηρήσει την ευ
θύνη του για την υγεία των άλλων.

Ίσως, όμως, όλα αυτά τα τοπικά κοινωνικά προβλήματα

να ωχριούν μπροστά στην πιθανότητα μιας αποδεκατιστι- 
κής επιδημίας στις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Ειδικά στην 
Αφρική, όπου το AIDS οδεύει την πορεία του μέσα από 
ένα κράμα φτώχειας, άγνοιας και άλλων ασθενειών, εκεί 
μια πιθανή επιδημία μπορεί να αντιμετωπισθεί ίσως μόνον 
με μια ογκώδη ανακατανομή πόρων από το Βορά προς το 
Νότο.

Πολλοί θα θεωρούσαν αυτό το τελευταίο εξωπραγματι
κό σχέδιο ή ουτοπιστική σκέψη. Κι όμως ίσως δεν είναι. Η 
Κοινωνιολογία έχει ανακαλύψει ότι, ομάδες ή άτομα αδιά
φορα, απομονωμένα ή και εχθρικά μεταξύ τους, ξεχνούν 
πολύ γρήγορα τις παλιές τους διαφορές και συσπειρώνον
ται όταν παρουσιαστεί κάποιος φανταστικός ή πραγματι
κός κοινός εχθρός. Κι αυτό ήδη έχει συμβεί με το AIDS.

Με όλα τα τραγικά του επακόλουθα, όπως τον ηθικό 
πανικό, την κοινή προκατάληψη και εχθρικότητα, το AIDS 
έχει γίνει αφορμή για την εμφάνιση πρωτάκουστης αφο
σίωσης, θάρρους και ευθύνης από άτομα και οργανωμέ
νες ομάδες, βοήθειας για θύματα της ασθένειας.

Εάν, εμβόλια για το AIDS αργήσουν και ο κίνδυνος μιας 
παγκόσμιας επιδημίας γίνει άμεσα συνειδητός, τότε μια 
ευτυχής και αναπάντεχη συνέπεια του AIDS θα ήταν η 
συσπείρωση του Βορρά (που περιλαμβάνει Ανατολικές και 
Δυτικές χώρες) ώστε να αντιμετωπισθεί η επιδημία στο 
Νότο.

Αυτή η συσπείρωση και συνεργασία (ειδικά εάν έχει 
θετικά αποτελέσματα) θα μπορούσε να συνεχιστεί και να 
επικεντρωθεί και σε άλλους κοινούς εχθρούς, όπως τα 
πυρηνικά, η μόλυνση του περιβάλλοντος και το εμπόριο 
ναρκωτικών. Μια τέτοια, λοιπόν, συνεργασία που ξεκίνησε 
αρχικά για την αντιμετώπιση του AIDS, θα μπορούσε να 
είχε ανυπολόγιστες θετικές συνέπειες για μια γενική βελ
τίωση της ποιότητας της ζωής σ ' αυτόν εδώ τον πλανήτη.
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
Αριθ. 414/1988 Τμ. Ε'
Προεδρεύων ο κ. I. ΓΡΙΒΑΣ, αντι
πρόεδρος
Εισηγητής ο κ. Α. ΠΟΥΛΟΣ, αρεοπα
γίτης
Δικηγόροι οι κ.κ. I. Σκλατινιώτης, Ν. 
Σπεντζούρης
Αποδοχή προϊόντων εγκλήματος -  
Αιτιολογία δικαστικών αποφάσεων.
Δεν έχει νόμιμη αιτιολογία καταδι- 
καστική απόφαση για αποδοχή 
προϊόντων εγκλήματος, εφόσον δεν 
παρατίθενται πραγματικά περιστα
τικά με 6άση τα οποία το δικαστήριο 
να οδηγήθηκε στην κρίση ότι ο κα
τηγορούμενος γνώριζε την επιλή
ψιμη προέλευση του πράγματος.

Επειδή κατά το άρθρ. 394 παρ. 1 του ΠΚ 
όποιος με πρόθεση... δέχεται στην κα
τοχή του πράγμα που προήλθε από αξιό
ποινη πράξη ή μεταβιβάζει σε άλλον την 
κατοχή τέτοιου πράγματος... τιμωρείται 
με φυλάκιση ανεξάρτητα αν είναι τιμω- 
ρητέος ή όχι ο υπαίτιος του εγκλήματος 
από τον οποίον προέρχεται το πράγμα. 
Προϋπόθεση της αξιόποινης αποδοχής 
είναι η ύπαρξη προηγούμενης αξιόποι
νης πράξης, από την οποίαν προέρχεται 
το πράγμα γι' αυτό δε καθίσταται αντι
κείμενο της δικαστικής έρευνας η τέ
λεση της αξιόποινης πράξης από την 
οποία προήλθε το πράγμα. Περαιτέρω με 
πρόθεση ενεργεί σύμφωνα με το άρθρ. 
27 του ΠΚ εκείνος που θέλει την παρα
γωγή των περιστατικών που κατά το νόμο 
απαρτίζουν την έννοια κάποιας αξιόποι
νης πράξεως, εκ δόλου δε επίσης ενερ
γεί και όποιος γνωρίζει ότι από την 
πράξη του ενδέχεται να παραχθούν αυτά 
τα περιστατικά, αυτό το αποδέχεται. 
Στην προκειμένη περίπτωση το δικάσαν 
Τριμελές Εφετείο, όπως προκύπτει από 
την προσβαλλόμενη απόφαση του κατα
δίκασε τον αναιρεσείοντα κατηγορού
μενο για αποδοχή προϊόντος εγκλήμα
τος διότι «κατά μήνα Σεπτέμβριο 1980 εκ 
προθέσεως εδέχθη παρ' εαυτώ πράγμα 
προελθόν εξ αξιοποίνου πράξεως, ήτοι 
παρέλαθε προς πώληση το κλαπέν υπό 
αγνώστου τινός, αυτοκίνητον εν γνώσει 
τελών ότι τούτο εκ της αξιοποίνου πρά
ξεως της κλοπής», στη συνέχεια δε επέ
βαλε σ' αυτόν ποινή φυλακίσεως (7 μη
νών). Παρά ταύτα όμως στο αιτιολογικό 
της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν 
αναφέρεται πως το δικαστήριο συνήγαγε 
την κρίση ότι το αυτοκίνητο, που ούτε

καν προσδιορίζει, γνώριζε ο αναιρεσείων 
πως ήταν προϊόν κλοπής και βάσει ποιων 
αποδεικτικών στοιχείων οδηγήθηκε σε 
μια τέτοια κρίση, αφού γιαυτό δεν παρα
τίθενται πραγματικά περιστατικά. Έτσι 
όμως αυτή η αιτιολογία που διατυπώνε
ται είναι γενική και αόριστη και δεν μπο
ρεί να θεωρηθεί ειδική και εμπεριστατω
μένη όπως επιβάλλεται από τα άρθρ. 93 
παρ. 3 του Συντάγματος και 139 του ΚΠΔ, 
ενόψει και του ότι δεν αιτιολογείται η 
παράσταση του Ι.Χ.** ως πολιτικώς εν- 
άγοντα, στον οποίο επιδικάσθηκε χρη
ματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλά
βης, αφού δεν αναφέρεται στην από
φαση ότι αυτός ήταν κύριος, νομεύς ή 
κάτοχος του κλαπέντος αυτοκινήτου και 
δεν μπορεί επί πλέον να κριθεί από το 
δικαστήριο τούτο αν ορθά ή μη εφαρμό
σθηκε η παραπάνω διάταξη ουσιαστικού 
ποινικού δικαίου. Πρέπει επομένως, 
σύμφωνα με το άρθρ. 510 παρ. 1 εδ. Δ και 
Ε του ΚΠΔ και τους περί τούτου βάσι
μους λόγους αναιρέσεως, να αναιρεθεί η 
προσβαλλόμενη απόφαση και να παρα- 
πεμφθεί για νέα συζήτηση η υπόθεση 
στο αυτό δικαστήριο (άρθρ. 519 του 
ΚΠΔ).

1. Βλ. και ΑΠ 672/1986 ΝοΒ 34.708 όπου 
και παραπ.

Αριθ. 569/1988 Τμ. Ε'

Προεδρεύων ο κ. I. ΓΡΙΒΑΣ, αντι
πρόεδρος
Εισηγητής ο κ. Α. ΠΟΥΛΟΣ, αρεοπα
γίτης
Δικηγόροι οι κ.κ. I. Σκλατινιώτης, Ε. 
Τριτάς, πάρ. Διοικ.

Λαθρεμπορία -  Πλαστογραφία -  Αυ
τοκίνητα. Η αφαίρεση του αριθμού 
πλαισίου από αυτοκίνητο και η το
ποθέτησή του σε άλλο αυτοκίνητο 
για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί 
οι νόμιμοι δασμοί και λοιποί φόροι 
αποτελεί παράβαση της παρ. 10 του 
άρθρ. 100 του Τελωνειακού Κώδικα 
(που προστέθηκε με το ν. 1567/85) 
και όχι του άρθρ. 216 .ΠΚ. -  Κατά τη 
γνώμη της μειοψηφίας η διάταξη 
του άρθρ. 216 ΠΚ απορροφά την 
παραπάνω διάταξη του Τελωνειακού 
Κώδικα1.

Επειδή κατά την παρ. 1 του άρθρ. 4 του 
ν. 1567/1985 με το οποίο προστέθηκε 
παρ. 10 στο άρθρ. 100 του ν. 1165/1918

«περί Τελωνειακού Κώδικος» λαθρεμ
πορία είναι και η καθοιονδήποτε τρόπο 
αφαίρεση του αριθμού πλαισίου από αυ
τοκίνητο και η καθοιονδήποτε τρόπο το
ποθέτηση, ενσωμάτωση εις άλλο αυτοκί
νητο για το οποίο δεν έχ·ιυν καταβληθεί 
οι νόμιμοι δασμοί και λοιποί φόροι, σαν 
τέτοια δε παράβαση τιμωρείται με φυλά
κιση σύμφωνα με το άρθρ. 102 του αυτού 
Τελωνειακού Κώδικα. Από τις παραπάνω 
διατάξεις σαφώς προκύπτει ότι, με το ν. 
1567/1985 ρυθμίζεται ειδικό θέμα λα
θρεμπορίας και έχει εφαρμογή η παρα
πάνω διάταξη και όχι η τοιαύτη του άρθρ. 
216 ΠΚ. Στην προκειμένη περίπτωση, το 
δικάσαν Εφετείο, όπως προκύπτει από 
την προσβαλλόμενη απόφασή του, 
ύστερα από εκτίμηση του προσκομι- 
σθέντος αποδεικτικού υλικού δέχθηκε 
ότι ο αναιρεσείων κατηγορούμενος νό
θευσε τον άγνωστον στην ανάκριση αρι
θμόν πλαισίου ατελώνιστου επιβατικού 
αυτοκινήτου, μάρκας VW Golf GTI με κι
νητήρα κυβισμού 1600 CE Infection μον- 
τέλλο 1979 άριστης κατάστασης αξίας 
700.000 δραχμών, δΓ εντοιχίσεως (ενσω- 
ματώσεως) και δια οξυγονοκολλήσεως 
στη θέση του που ήτο χαραγμένος αυτός 
του αποκοπέντος αριθμού πλαισίου 
17630554-60 του υπ' αριθ. κυκλοφορία 
ZX 5318 επιβατικού αυτοκινήτου του 
ίδιου ως άνω εργοστασίου κατασκευής 
VW Golf, μοντέλλο 1976 λίαν πεπαλαιω
μένο, αξίας 170.000 δραχμών αρχικού 
χρώματος μπλε και κινητήρος 1200 CE το 
οποίο αγόρασε μεταχειρισμένο κατά 
μήνα Φεβρουάριο 1980 παρά του Ι.Φ.”  
και αφού συγχρόνως ετοποθέτησε σ' 
αυτό και πινακίδες αναγνωρίσεως ΖΧ 
5318 του πεπαλαιωμένου αυτοκινήτου 
του το οποίο ακολούθως έθεσε σε κυ
κλοφορία στη χώρα και έτσι νόθευσε τον 
αριθμό πλαισίου, παράλληλα δε εστέ- 
ρησε το Δημόσιο των δικαιουμένων από 
αυτό νομίμων δασμών, φόρων, τελών και 
δικαιωμάτων του. που ανέρχονται σε 
601.385 δραχμές, συν δραχμές 199.600 
για εφάπαξ ειδικό τέλος. Ύστερα από 
αυτά το Εφετείο κατεδίκασε τον αναιρε- 
σείοντα, στον οποίο αναγνώρισε το ελα- 
φρυντικό που προβλέπεται από το άρθρ. 
84 παρ. 2α του ΠΚ, για πλαστογραφία 
(άρθρ. 216 παρ. 1 και 3 του ΠΚ). Με την 
κρίση του όμως αυτή το δικαστήριο της 
ουσίας ψευδώς ερμήνευσε και εφάρ
μοσε την διαληφθείσα διάταξη του άρθρ. 
216 ΠΚ. ενώ θα έπρεπε να εφαρμόσει την 
αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας 
σκέψεως διάταξη του Τελωνειακού Κώ
δικα και πρέπει, κατά το άρθρ. 510 παρ. 
1ε του ΚΠΔ, να αναιρεθεί η προσθαλλο-
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μένη απόφαση κατά τον περί τούτου βά
σιμο δεύτερο λόγο αναιρέσεως. Κ α τ ά  
τ η  γ ν ώ μ η  ό μ ω ς  ε ν ό ς  μ έ λ ο υ ς  
τ ο υ  δ ι κ α σ τ η ρ ί ο υ  (του προέδρου) 
τούτου έπρεπε να απορριφθεί ως αβάσι- 
μος ο παραπάνω λόγος αναιρέσεως, 
διότι δια της διατάξεως του άρθρ. 216 
ΠΚ, απαιτούσης και πρόσθετο υποκειμε
νικό στοιχείο τον σκοπό του υπαιτίου 
όπως δια της χρήσεως του πλαστού ή 
νοθευθέντος εγγράφου παραπλανήσει 
άλλον περί γεγονότος δυναμένου να 
έχει εννόμους συνέπειας καλύπτεται η 
όλη απαξία της υπό του άρθρ. 4 παρ. 1 ν. 
1567/1985 προβλεπομένης πράξεως, 
ουχί δε και αντιστρόφως. Εντεύθεν έπε- 
ται ότι εν συνδρομή των στοιχείων του 
άρθρ. 216 ΠΚ εφαρμογή έχει η διάταξη 
του άρθρου αυτού που απειλεί κατά του 
δράστου βαρυτέρα ποινή, απορροφου- 
μένου υπ’ αυτού του προβλεπομένου και 
ηπιότερου τιμωρουμένου εγκλήματος 
του άρθρ. 4 παρ. 1 του ν. 1567/1985. Η 
υπόθεση πρέπει να παραπεμφθεί για νέα 
συζήτηση στο ίδιο δικαστήριο του 
οποίου η σύνθεση είναι εφικτή από άλ
λους δικαστές, εκτός από αυτούς που 
δίκασαν και εξέδωσαν την αναιρούμενη 
απόφαση (άρθρ. 519 ΚΠολ.Δ).

1. Η δημοσιευόμενη απόφαση αποτε
λεί τομή στην ως τώρα νομολογία του 
Ακυρωτικού (βλ. και ΑΠ 1746/1987 ΝοΒ 
36.141, ΑΠ 1257/1987 ΝοΒ 35.1282).

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αριθμός 2156/1987
Περίληψη: Δικαστικοί αποφάσεις

δια τυιν οποίων ο προσφεύγω ν αστυ- 
φύλαξ ηθωώθη αμετακλήτως δεν πα
ράγουν δέσμευσιν δια το Συμβούλων 
της Επικρατείας, διότι δεν βεβαιούται 
εις αυτάς η ανυπαρξία των συνιστών- 
των τα αδικήματα πραγματικών γεγο
νότων, αλλ' η αθώωσις εγένετο «διότι 
πλείσται όσαι αμφιβολίαι παρέμειναν 
εις το δικαστήριον» ότι ο ανωτέρω 
ετέλεσε ταύτα.

Επειδή, δια της προσφυγής αυτής, πα- 
ραπεμφθείσης λόγω αρμοδιότητος εις το 
Συμβούλων της Επικράτειας δια της 
1399/1985 αποφάσεως του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών, ζητείται κατ' ορθήν ερ
μηνείαν του δικογράφου της η εξαφάνισις 
της 92/1982 αποφάσεως του Δευτεροβα
θμίου Ανακριτικού Συμβουλίου της (τέως) 
Αστυνομίας Πόλεων, με την οποία επεβλή- 
θη εις τον προσφεύγοντα, αστυφύλακα, η 
πειθαρχική ποινή της αποτάξεως δια τα εις 
αυτήν περιγραφόμενα πειθαρχικά παρα

πτώματα, τα οποία καθάπτονται της τιμής 
και υπολήψεως αυτού και του Αστυνομι
κού Σώματος (άρθρο 14 παρ. 1 εδ. β' και 
γ' ν.δ. 935/1971).

Επειδή, ο προβαλλόμενος λόγος περί 
αναιτιολογήτου της προσβαλλόμενης απο
φάσεως είναι απορριπτέος ως αλυσιτελής, 
καθ όσον το Συμβούλων της Επικράτειας 
δικάζον επί προσφυγής κρίνει την υπόθε- 
σιν κατ’ ουσίαν.

Επειδή, εκ των στοιχείων του φακέλ- 
λου, ιδίως δε εκ του από 26.5.1982 πορί
σματος ενόρκου διοικητικής εζετάσεως 
του Αστυνόμου Ν. Π., των από 4.1.1982 
και 11.1.1982 εκθέσεων κατασχέσεως 
της Μονάδος Διώξεως Λαθρεμπορίου Τε
λωνείου Πατρών, των από 18.12.1981 
και 21.12.1981 εκθέσεων επιθεωρήσεως 
αυτοκινήτων της Διευθύνσεως Συγκοινω
νιών Ν. Αχαιός προέκυψαν εις βάρος του 
προσφεύγοντος τα εξής: ούτος υπηρετών 
εις την Υποδιεύθυνσιν Ασφαλείας Πατρών 
το θέρος έτους 1980 ηγόρασε μεταχειρι
σμένο ιδιωτικής χρήσεως αυτοκίνητον 
ALFA ROMEO με αριθμόν κυκλοφορίας 
ΕΕ 3880 έτους κατασκευής προ του 
19 7'·' Το αυτοκίνητο αυτό οδηγούμενον 
από. τον αδελφό του Ιω. φρ. εξήχθη εις 
Ιταλίαν κατά τον χρόνον εκείνον, όπου ήδη 
είχε μεταβή και ο προσφεύγων. Το αυτοκί
νητον αυτό επώλησε ο προσφεύγων εις 
Ιταλίαν και εκεί ηγόρασε έτερον εις καλήν 
κατάστασιν, έτους κατασκευής 1972, το 
οποίον εισήγαγε εις Ελλάδα, αφού προη
γουμένως παρεποίησε τον αριθμό του 
πλαισίου του, χαράξας τον αριθμό πλαι
σίου του παλαιού αυτοκινήτου και αφού 
ετοποθέτησε εις το νέον αυτοκίνητον τας 
πινακίδας κυκλοφορίας του παλαιού. Ού
τως επέτυχε να εισαγάγη λαθραίως το 
νέον αυτοκίνητον εξ Ιταλίας χωρίς να κα- 
ταβάλη τους αναλογούντας δασμούς και 
φόρους εις τας αρμοδίας αρχάς. Τα αυτά 
επανέλαβε ο προσφεύγων το επόμενον 
θέρος έτους 1981, με αυτοκίνητον ιδιωτι
κής χρήσεως FIAT 1 24, αριθμού κυκλοφο
ρίας ΡΒ 7992 και έτους κατασκευής 
1967. Το αυτοκίνητον αυτό εξήγαγε ο ί
διος εις Ιταλίαν και αντικατέστησε με άλλο 
αυτοκίνητον FIAT, έτους κατασκευής 
1972. Εις το νέον αυτοκίνητον εχόραξεν 
ωσαύτως τον αριθμό πλαισίου του πα
λαιού και τοποθετήσας τας ιδίας πινακίδας 
κυκλοφορίας, εισήγαγε αυτό λαθραίως εις 
την χώραν, διαφυγών ούτω των αναλο- 
γούντων δασμών και φόρων.

Επειδή, δια τας ανωτέρω πράξεις του ο 
προσφεύγων παρεπέμφθη εις τα αρμόδια 
ποινικά δικαστήρια (αδικήματα της λα
θρεμπορίας και της πλαστογραφίας), τα 
οποία τον ηθώωσαν αμετακλήτως (βλ. 
1356/1985 απόφασιν του Τριμελούς 
Πλημμελειοδικείου Πατρών, 148/1986 
αποφάσεις του Πενταμελούς Εφετείου Πα
τρών και 1368/1986 απόφασις του Τριμε
λούς Εφετείου Πατρών). Εκ των αποφά
σεων όμως αυτών δεν παράγεται δέσμευ- 
σις εν προκειμένω δια το Συμβούλων της 
Επικράτειας, διότι δεν βεβαιούται εις αυτάς 
ή ανυπαρξία των συνιστώντων τα αδική
ματα πραγματικών γεγονότων, αλλ' η 
αθώωσις εγένετο διότι «πλείσται όσαι αμ- 
φιβολίαι παρέμειναν εις το δικαστήριον»

ότι ετέλεσε ταύτα. Συνεπώς είναι απορρι- 
πτέος ο περί του αντιθέτου προβαλλόμε
νος λόγος της υπό κρίσιν προσφυγής.

Επειδή, αι ανωτέρω πράξεις του προ
σφεύγοντος συνιστούν τα δΓ α ετιμωρήθη 
αδικήματα των εδαφίων β" και γ' της παρ. 
1 (ρθρου 14 ν.δ. 935/1971 («Βαρέα πα
ραπτώματα περί την υπηρεσίαν» και πρά
ξεις καθαπτόμεναι της τιμής ή υπολήψεως 
αυτού ή του Σώματος»), Δια το αδίκημα δε 
αυτό το Δικαστήριον κρίνει ως προσήκου- 
σαν την επιβληθείσαν ποινήν της αποτά
ξεως.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
Γνωμ. ΝΥΔ 837/86
Γνωμοδοτών: Ε. Σαρακηνός, Νομ. 
Σύμβουλος Δ/σεως.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΝΔ 570/1970 άρθρα 1, 2 
ΝΔ 4233/1962 άρθρο 48 Ν 614/1977 
άρθρο 89.

Κυρώσεις σε περίπτωση μεταβολής 
των κυρίων χαρακτηριστικών αυτο
κινήτου.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Σε περιπτώσεις επεμ
βάσεων στα αμαξώματα και τα άλλα 
κύρια χαρακτηριστικά των αυτοκι
νήτων, που δεν επιτρέπονται από 
τις διατάξεις του άρθρου 1 του 
Ν.Δ. 570/1970, η κύρωση που προ- 
βλέπεται από το άρθρο 2 του Ν.Δ.. 
570/70 κατά παραπομπή στο άρθρο 
48 του με το Ν.Δ. 4233/62 κυρωθέ- 
ντος Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
(ΚΟΚ) εξακολουθεί να ισχύει και 
μετά την κατάργηση του ΚΟΚ/1962.

Γνωμ. ΝΥΔ 868/86
Γνωμοδοτών: Γ. Παπαγγελοπού-
λου, Πάρεδρος Δ/σεως.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: ΠΔ 561/1980Ν
1346/1983 άρθρο 2Ν 1586/1986 άρ
θρο 16 παρ. 19.

Δικαίωμα πρόσθετης άδειας σε δη
μόσιο υπάλληλο που εκπονεί διδα
κτορική διατριβή.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δημόσιος υπάλληλος 
που εκπονεί διδακτορική διατριβή 
δικαιούται της πρόσθετης κατ’ έ
τος άδειας των 14 ημερών, που πα
ρέχεται σε φοιτητές των Α.Ε.Ι.
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ΚΑΛΗ ΜΕΡΑ... ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ Ή  ΑΠΟΓΟΗΤΕΥΣΗ;

Το Σεπτέμβριο πολλά παιδιά «ξεκινούν τη μαγική πο
ρεία της δικής τους ζωής». Διαβαίνουν το κατώφλι του 
σχολείου για να γίνουν πια ενεργά μέλη μιας μεγάλης κοι
νωνικής ομάδας. Στο σχολείο θα νιώσουν χρήσιμα και ικα
νά, θ ’ αναλάβουν ευθύνες, θα αναβαπτισθούν στη χαρά 
της εργασίας και του παιχνιδιού. Στη χαρά της δημιουρ
γίας.

Της Αγγελικής Ρήγ<ι

Για να είναι όμορφη η πρώτη μέρα 
χρειάζεται προετοιμασία

Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή του μικρού στο νη
πιαγωγείο ή το σχολείο χρειάζεται προηγουμένως να έχει 
κατακτήσει κάποια στάδια ωρίμανσης και να έχει αναπτύ
ξει κάποιες δεξιότητες. Χρειάζεται να έχει ζήσει την εμπει
ρία του παιχνιδιού και της συνύπαρξης με άλλα συγγενικά 
και φιλικά παιδιά, όχι μόνο όταν είναι μοναχοπαίδι, αλλά 
και όταν έχει αδέρφια.

Η προετοιμασία για τη φοίτηση στο νηπιαγωγείο ή το 
σχολείο δεν αρχίζει με την ανακοίνωση «είσαι μ'εγάλο παι
δί πια, θα πας σχολείο. Εκεί θα βρεις φίλους, θα παίζεις, 
θα περνάς ωραία». Ούτε τελειώνει με την επίσκεψη στο 
μελλοντικό του σχολείο. Η φοίτηση στο σχολείο προϋπο

θέτει σύνθετη ωριμότητα: σωματική, συναισθηματική, 
πνευματική, κοινωνική. Το επίσημο κριτήριο, η χρονολογι
κή ηλικία του παιδιού, είναι ένα εντελώς τυπικό κριτήριο. 
Η πολιτεία ορίζει τα πέντε ή τα τρισήμισι χρόνια απαραί
τητα για τη φοίτηση του παιδιού στο νηπιαγωγείο και τα 
πεντέμισι ή έξι χρόνια για τη φοίτηση στην πρώτη δημοτι
κού. Η μεγάλη παιδαγωγός Μαρία Μοντεσόρι ήθελε τα 
παιδιά να φοιτούν στο νηπιαγωγείο από τα δύο τους χρό
νια.

Είναι γνωστό ότι τα πέντε πρώτα χρόνια είναι σημαντι
κά για την υγιή ανάπτυξη της προσωπικότητας και από αυ
τά πιο σημαντικά είναι τα πρώτα τρία. Έτσι λοιπόν, ο ρό
λος των γονιών είναι αναντικατάστατος για την ανάπτυξη 
του παιδιού και την ομαλή εξέλιξη του μελλοντικού ενήλι
κα. Οι παιδαγωγοί θα συμπληρώσουν το έργο των γονιών
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και θα ευρύνουν τους δρόμους που εκείνοι άνοιξαν.
Η παιδαγωγική πρακτική έχει δείξει ότι το πέρασμα του 

παιδιού από τη μικρή και προεττατευτική ομάδα της οικο
γένειας στη μεγάλη ομάδα της τάξης και της σχολικής κοι
νότητας θα διευκολυνθεί πολύ, αν προηγουμένως είχε την 
ευκαιρία να αναπτύξει ένα πλέγμα συναισθηματικών σχέ
σεων και με άλλα άτομα, πέρα από τους συγγενείς πρώ
του βαθμού, έχει αποκτήσει ορισμένες γνώσεις και δεξιό
τητες, έχει εκτεθεί σε κοινωνικές επαφές.

Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν το παιδί να νιώσει 
σίγουρο και επιτυχημένο στο σχολείο. Μπορεί να το βοη
θήσουν με πολύ απλούς τρόπους, μέσα από την καθημε
ρινή ρουτίνα.

Η σωματική ωριμότητα πέρα από την παρακολούθηση 
της υγείας του παιδιού προϋποθέτει και σημαντική εξά
σκηση στο σπίτι και στο ύπαιθρο. Το παιδί πρέπει να ανε- 
βοκατεβαίνει σκαλοπάτια εναλλάσσοντας τα πόδια του, να 
πηδάει με τα δύο πόδια και από το ένα στο άλλο πόδι, να 
σκαρφαλώνει, να πετάει και να πιάνει μπάλα, να πηδάει 
χαμηλά εμπόδια.

Η ψυχολογική - συναισθηματική ωριμότητα προϋποθέ
τει ένα ικανοποιητικό αίσθημα ασφάλειας, αίσθημα αυτο
νομίας και ικανότητας, το αίσθημα ότι είναι αξιαγάπητο, το 
αίσθημα ότι το εμπιστεύονται και ότι μπορεί να εμπι
στεύεται τους άλλους.

Η πνευματική ωριμότητα καλλιεργείται στο παιδί όταν 
γνωρίζει και χρησιμοποιεί τους χώρους και τα αντικείμενα 
του περιβάλλοντός του, όταν νιώθει άνετα να κάνει ερω
τήσεις και παίρνει σωστές, σαφείς και απλές απαντήσεις.

Τέλος η κοινωνική ωριμότητα αναπτύσσεται με την ευ
καιρία συναναστροφής με άτομα συνομήλικα, μικρότερα 
και μεγαλύτερα που δεν ανήκουν αποκλειστικά στην οικο- 
γένειά του.

Δυσκολίες προσαρμογής στο σχολείο
Τα περισσότερα παιδιά έχουν προς το σχολείο γενικά 

θετική στάση. Περιμένουν με λαχτάρα να μπουν «σ’ αυτή 
την αυλή των θαυμάτων». Εχουν ακούσει, από τα μεγα
λύτερα παιδιά και από τους γονείς, για τους δασκάλους 
που μαθαίνουν υπέροχα πράγματα στα παιδιά, να γρά
φουν, να διαβάζουν και να λογαριάζουν, για τις όμορφες 
σχολικές γιορτές, για τις ενδιαφέρουσες σχολικές εκδρο
μές και με ιδιαίτερη ανυπομονησία περιμένουν να έρθει 
και η δική τους σειρά για να συμμετέχουν σ ' όλα αυτά τα 
καινούργια. Άλλωστε, η φοίτηση στο σχολείο, ο «τίτλος» 
του μαθητή, κάνει τα παιδιά να νιώθουν ότι μεγάλωσαν 
πια, ότι έγιναν ώριμα και σπουδαία.

Στη γενική όμως θετική στάση των παιδιών απέναντι 
στο σχολείο, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις. Σε έρευνα που 
έγινε για την προβληματική συμπεριφορά των παιδιών δη
μοτικού σχολείου, βρέθηκε ότι «δεν αρέσει το σχολείο» 
στο 10% των μαθητών (6% αγόρια και 4% κορίτσια). Φαί
νεται λοιπόν ότι, για ένα σημαντικό ποσοστό του μαθητι
κού πληθυσμού, η φοίτηση στο σχολείο δεν είναι θετική 
και ευχάριστη εμπειρία. Ορισμένα παιδιά π.χ. που ζουν σε 
υπερπροστατευτικό περιβάλλον και είναι υπερβολικά 
εξαρτημένα, νιώθουν φόβο απέναντι στο σχολείο, ο 
οποίος, αν ενταθεί, μπορεί να απολήξει σε σοβαρό ψυχο- 
νευρωσικό σύνδρομο, τη σχολική φοβία. Άλλα παιδιά 
γράφονται και φοιτούν στην πρώτη τάξη, χωρίς να έχουν 
ακόμη αποκτήσει την απαιτούμενη σχολική ετοιμότητα, με 
αποτέλεσμα να μη μπορούν «να συμπλεύσουν» με τα άλ
λα παιδιά και να νιώθουν μειονεκτικά! Άλλα παιδιά πα
ρουσιάζουν διάφορες ελαφρές αναπτυξιακές αποκλίσεις, 
όπως αισθητηριακές ανωμαλίες, οριακές νοητικές ανεπάρ
κειες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, οι οποίες παραμέ-
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νουν για πολύ καιρό αδιάγνωστες, με σοβαρές αρνητικές 
συνέπειες για την όλη πρόοόο και προσαρμογή του παι
διού στο σχολείο. Άλλα παιδιά επίσης παρουσιάζουν ση
μαντικές αποκλίσεις και αναπηρίες (νοητική καθυστέρηση, 
τύφλωση, κώφωση, ψυχικές διαταραχές). Τα παιδιά αυτά 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συνη
θισμένου προγράμματος και απαιτούν ειδική αγωγή.

Σχολική φοβία

Οι φοβίες, γενικά, στην ψυχολογία είναι έντονοι και 
αδικαιολόγητοι φόβοι που αναφέρονται σε ένα ορισμένο 
είδος ερεθισμάτων.

Η σχολική φοβία εκδηλώνεται με ποικίλους τρόπους: 
Το παιδί δείχνει απροθυμία ή διστακτικότητα να πάει στο 
σχολείο' άλλοτε αρνείτσι να πάει στο σχολείο κατηγορη
ματικά' άλλοτε, την ώρα που πρέπει να φύγει για το σχο
λείο, παρουσιάζει συμπτώματα αντικοινωνικής συμπερι
φοράς, όπως εκρήξεις θυμού, επιθετικότητα, υπερκινητι- 
κότητα, άρνηση να δεχτεί φαγητό, ιδιοτροπίες στο φαγη
τό' άλλοτε παρουσιάζει ψυχοσωματικές διαταραχές, όπως 
εμετούς, πονοκεφάλους, κοιλόπονους, διάρροια, ενούρη
ση, νυχτερινούς εφιάλτες κ.λπ.

Η σχολική φοβία μπορεί να εκδηλωθεί σε οποιοδήποτε 
σημείο της σχολικής φοίτησης. Το μεγαλύτερο ποσοστό 
εμφανίζεται στη Β' τάξη δημοτικού. Έρευνες έχουν δείξει 
ότι η σχολική φοβία μπορεί να φτάσει ως το 8% του μα
θητικού πληθυσμού και ότι είναι συχνότερη στα κορίτσια.

Δεν πρέπει να συγχέουμε τη σχολική φοβία με τις πρώ
τες αρνητικές αντιδράσεις που εκδηλώνει το παιδί όταν 
πρωτοπηγαίνει στο σχολείο. Το παιδί δείχνει έναν ενστι
κτώδη φόβο προς το άγνωστο, το καινούργιο. Το σχολικό 
περιβάλλον για το «νεοσύλλεκτο» μαθητή είναι κάτι το ά
γνωστο. Είναι φυσικό λοιπόν τις πρώτες μέρες του ερχο
μού του παιδιού στο σχολείο να υπάρχουν ακόμη και έν
τονες αντιδράσεις και άρνηση του παιδιού να πάει στο 
σχολείο. Οι εκδηλώσεις αυτές, μετά τις πρώτες εντυπώ
σεις, συνήθως υποχωρούν. Η σχολική φοβία είναι ένα εί
δος ψυχονεύρωσης που χαρακτηρίζεται από έντονο ψυχι
κό άγχος, το οποίο δεν δικαιολογείται από τα πράγματα.

Ακόμη δεν πρέπει να συγχέεται ο μαθητής με σχολική 
φοβία με το μαθητή «σκασιάρχη». Το «σκασιαρχείο» εμ
περιέχει την ευσυνείδητη απόφαση να απομακρυνθεί,από 
το σχολείο για λίγο, για να κάνει κάτι διασκεδαετπκό. Τα 
παιδιά με σχολική φοβία έχουν τη συγκατάθεση των γο
νιών τους να μην πάνε στο σχολείο και μένούν στο σπίτι. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι το παιδί με σχολική φοβία λυπά

ται που δεν μπορεί να πάει στο σχολείο και ότι είναι του- 
λάχιεττον μέσης νοητικής ικανότητας.

Τώρα αν θελήσουμε να βρούμε τις αιτίες που προκα- 
λούν τη σχολική φοβία, θεωρείται από τους ψυχολόγους 
σαν μια οξεία εκδήλωση ενός μόνιμου άγχους αποχωρι
σμού. Η προσκόλληση του παιδιού στο μητρικό πρόσωπο, 
εμφανίζεται νωρίς εττην ατομική ζωή και διακρίνεται από 
μια έντονη και στενή συναισθηματική σύνδεση μεταξύ μη
τέρας και παιδιού. Οι πρώτες «συνέπειες» της σχέσης αυ
τής είναι το άγχος προς τα ξένα πρόσωπα, που εμφανίζε
ται γύρω στον 7ο μήνα και ετταδιακά εξαφανίζεται γύρω 
στον 12ο με 1 5ο μήνα, και το άγχος του αποχωρισμού, 
που εμφανίζεται στον 1 1ο μήνα και αρχίζει να εξαφανίζε
ται γύρω στον 18ο μήνα. Στις οικογένειες όπου η μητέρα 
είναι υπερπροστατευτική και δεσμευτική, το παιδί δεν εν- 
θαρρύνεται να αποκτήσει αυτονομία και πρωτοβουλία και 
γίνεται εξαρτημένο. Σε μια τέτοια σχέση αλληλεξάρτησης 
μεταξύ μητέρας και παιδιού, το άγχος του αποχωρισμού, 
που αποτελεί μια φυσιολογική - αναπτυξιακή εκδήλωση 
κατά το 2ο έτος της ηλικίας, αντί μετά το 18ο μήνα να 
ατονήσει και να εξαφανιστεί, μονιμοποιείται και επαυξάνε
ται. Η φοίτηση του παιδιού στο σχολείο αποτελεί απειλή 
για τη στενή αυτή σχέση, με αποτέλεσμα να βιώνεται, τό
σο από τη μεριά της ίδιας της μητέρας όσο και από τη με
ριά του παιδιού, έντονο άγχος και ανασφάλεια.

Δυο είναι οι ηλικίες κατά τις οποίες τα παιδιά που πη
γαίνουν σχολείο παρουσιάζουν συνήθως προβλήματα:

— Η εποχή που το παιδί πρωτοπηγαίνει σχολείο. Τότε 
τα παιδιά που έχουν οικογενειακά προβλήματα και δεν έ
χουν κοινωνικοποιηθεί αρκετά παρουσιάζουν αρκετές δυ
σκολίες.

— φυσικά η εφηβεία, που είναι μια θυελλώδης περίο
δος στη ζωή του ανθρώπου. Η σεξουαλικότητα, η επιθετι
κότητα και η αναζήτηση ψυχολογικής ταυτότητας ενήλικου 
ανθρώπου, δημιουργούν εντονότατα προβλήματα στο παι
δί, τόσο στο σχολείο όσο και στην οικογένεια. Αυτή η κα
τάσταση είναι πιο έντονη στην ηλικία μεταξύ 12 και 15 
χρόνων.

Οι γονείς μπορούν να βοηθήσουν, αντιμετωπίζοντας τα 
παιδιά σαν ολοκληρωμένες προσωπικότητες, με συναι
σθηματικό κόσμο σαν το δικό τους και όχι σαν «αντικείμε
να» που πρέπει να διορθωθούν είτε με ξύλο είτε με τιμω
ρίες. Πρέπει να είναι άμεσοι και ειλικρινείς μαζί τους και 
να τα ενισχύουν ψυχολογικά. Είναι μάλιστα σημαντικό να 
υπάρχει αυτή η επαφή και από τους δύο γονείς και όχι μό
νο από τον ένα (τη μητέρα), γιατί τότε δημιουργούνται 
επιπρόσθετα προβλήματα. Παράλληλα, βέβαια, οι γονείς 
θα πρέπει να έχουν ικανοποιητική επαφή με τον δάσκαλο. 
Σε εντονότατα ψυχολογικά προβλήματα οι γονείς δεν θα 
πρέπει να διστάσουν να καταφύγουν σε ειδικό παιδοψυ- 
χίατρο, σε παιδοψυχολόγο ή στα σχετικά ιατροπαιδαγωγι- 
κά κέντρα. Και δεν θα πρέπει, βέβαια, να πιστεύουν ότι 
εφόσον το παιδί τους δεν είναι «τρελό» δεν χρειάζεται 
βοήθεια.

Αν ένα μικρό αρχικά πρόβλημα προσαρμογής δεν ανΤι- 
μετωπισθεί σωστά και έγκαιρα, αργότερα γίνεται πολύ με
γαλύτερο.

Βιβλιογραφία
— «Η Αγωγή του Παιδιού χωρίς τιμωρίες». Βούλας Ανεστοπού- 

λου - Τσαμτσούρη, Φιλολόγου Λυκειάρχου.
— «Εξελικτική ψυχολογία», Ιωάννου Ν. Παρασκευόπουλου.
— «ΠΑΙΔΕΙΑ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ», Ε. Παπανούτσου.
— «Η Προσαρμογή του Παιδιού στο σχολείο», Κατσουνοπού- 

λου, Εφ. «ΤΟ ΒΗΜΑ», 12/10/86.
— «Γιατί μαστίζει τα παιδιά μας η σχολική φοβία», «ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΤΥΠΙΑ», Οκτώβριος 1 9 8 ΓΙ
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
ΣΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ Α  ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Η νέα σχολική χρονιά άρχισε και οι κίνδυνοι στο δρόμο για τους μικρούς πε
ζούς μαθητές είναι αυξημένοι. Η Δ/νση Τροχαίας του Υ.Δ.Τ. τους υπενθυμίζει τους 
παρακάτω βασικούς κανόνες οδικής συμπεριφοράς, τους οποίους δεν πρέπει ποτέ 
να ξεχνούν.

1. Γοήγορο ξεκίνημα κάθε πρωί για να μην τρέχεις και να μπο
ρείς έτσι να σκέπτεσαι τους κινδύνους από τα τροχοφόρα 
που παντού παραμονεύουν.

2. Όπου υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες να περνάς πάντοτε 
με το πράσινο των πεζών, μέσα από τις διαβάσεις πεζών και 
αφού βεβαιωθείς ότι δεν διατρέχεις κίνδυνο.

3. Όπου δεν υπάρχουν διαβάσεις πεζών και είσαι υποχρεωμέ
νος να διασχίσεις το δρόμο κάθετα, πρέπει να προσέχεις 
πάρα πολύ. Να κοιτάς αριστερά και δεξιό στο δρόμο και 
αφού βεβαιωθείς ότι μπορείς να περάσεις ακίνδυνα, τότε 
μόνο να περνάς.

4. Να βαδίζεις πάντοτε στο πεζοδρόμιο και μάλιστα στο εσω
τερικό, δηλαδή προς την πλευρά των σπιτιών.

5. Όταν δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, να βαδίζεις στην άκρη του 
δρόμου και μάλιστα αντίθετα προς τα αυτοκίνητα, για να 
μπορείς να τα βλέπεις και να αντιδράσεις σε ενδεχόμενη 
απροσεξία του οδηγού.

6. Να περνάς πάντοτε από το πίσω μέρος του σταθμευμένου 
φορτηγού, λεωφορείου ή τρόλλεύ, ώστε να βλέπεις τα άλλα 
αυτοκίνητα που κινούνται στο δρόμο.

7. Μη τρέξεις να ανέβεις στο λεωφορείο ή στο τρόλλεύ, όταν 
αυτό έχει ξεκινήσει. Κινδυνεύεις να πέσεις κάτω ή να τραυ-

Προοοχή, προσοχή: 
Κίνηση παιδιών συχνή. 
Βάλε σ τ '  όχημα καρδιά 
να προσέχει τα παιδιά.

ματισθείς από το κλείσιμο της πόρτας.
8. Το βράδυ με το σκοτάδι και το χειμώνα με την ομίχλη πρέ

πει να προσέχεις περισσότερο, γιατί δεν σε βλέπει ο οδη
γός. Καλό είναι να κολλήσεις στην τσάντα σου μια αντανα
κλαστική ταινία για να σε διακρίνει ο οδηγός όταν είσαι 
αναγκασμένος να βαδίζεις στο δρόμο.

9. Να μη παίζεις ποτέ στο δρόμο. Το παιχνίδι απορροφά την 
προσοχή σου και δεν είσαι σε θέση να σκέπτεσαι τον κίν
δυνο που διατρέχεις από τα αυτοκίνητα.

10. Στα διαλείμματα και όταν σχολάς μη βγαίνεις από το προαύ
λιο του σχολείου απότομα και τρέχοντος στο δρόμο. Κινδυ
νεύεις από τα αυτοκίνητα.

11. Να συμμορφώνεται πάντοτε με τα σήματα του τροχονόμου 
και όταν ακόμη στη διασταύρωση υπάρχουν φωτεινοί σημα
τοδότες και δείχνουν πράσινο σήμα για τους πεζούς. Στην 
περίπτωση αυτή υπεύθυνος για τη ρύθμιση της κυκλοφο
ρίας είναι ο τροχονόμος.

12. Για να μάθεις να κυκλοφορείς σωστά και να μη διατρέχεις 
κίνδυνο, είτε τώρα σαν πεζός είτε αργότερα σαν οδηγός, 
πρέπει να γνωρίζεις τα σήματα της Τροχαίας.
Η μάθησή τους είναι εύκολη, ευχάριστη και διασκεδαστική.
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Σεπτέμβρης. Η ιδανική εποχή για εκείνους που αποζη
τούν γαλήνιες διακοπές και για εκείνους που θέλουν να 
ζήσουν τα τελευταία Σαββατοκύριακα δίπλα στο κύμα. Ευ
καιρία, λοιπόν, να πεταχτείτε μέχρι τα Επτάνησα. Κολύμπι 
στα όμορφα νερά του Ιονίου, νοσταλγικές βόλτες στα χω- 
ριουδάκια, στιγμές για ονειροπόληση. Προλάβετε να χα- 
ρείτε τις όψιμες μέρος του καλοκαιριού. Τα Επτάνησα σας 
περιμένουν... η ιταλική μικρογραφία της Ελλάδας.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: ΜΑΡΙΑ ΠΙΣΧΟΥ

ΖΑΚΥΝΘΟΣ
Πολύ πράσινο, αμμουδιές με καθαρές θάλασσες και 

διαδρομές σε ωραίες εξοχές, είναι η μια πλευρά του νη
σιού: Αρχοντιά, μεγάλη ποικιλία ψυχαγωγίας αλλά και καν
τάδες για τους ρομαντικούς, η άλλη.

Χιλιάδες κάθε χρόνο οι παραθεριστές στο νησί. Πολλές 
οι ευκαιρίες για άνετες διακοπές και σχετικά φτηνή η ζωή. 
Η Ζάκυνθος, η πατρίδα του Σολωμού, του Κάλβου, του 
Ξενόπουλου, έχει ακόμα και σήμερα υψηλό πολιτιστικό 
επίπεδο. Πολλά επίσης είναι τα μουσεία, οι συλλογές και 
τα ιστορικά της μνημεία.

Στο νησί συνδυάζεται η κοσμοπολίτικη επίσκεψη με τις 
οικογενειακές διακοπές. Ανάλογα με τη ζωή που θέλετε 
να κάνετε, θα βρείτε ξενοδοχεία, νοικιαζόμενα δωμάτια, 
εστιατόρια και ταβέρνες.

Χρήσιμα τηλέφωνα:
Αστυνομία 0695/22200
Δήμος 0695/22315

ΙΘΑΚΗ
Η Ιθάκη, το νησί του Οδυσσέα, είναι ένας καταπράσι- 

νος ορεινός τόπος που καταλήγει σε γραφικούς κολπί
σκους. Ό λα τα χωριά της προσφέρουν ήρεμες διακοπές, 
χωρίς πολυκοσμία και θορυβώδη κέντρα. Για κολύμπι θα 
βρείτε απλωτές αμμουδιές, για πορείες και εξερεύνηση, 
αρχαιολογικές τοποθεσίες και σπήλαια.

Η τουριστική υποδομή στην Ιθάκη είναι μικρή. Θα έχε
τε όμως την ευκαιρία να απολαύσετε τη φυσική ζωή. Οι 
διακοπές στην Ιθάκη μπορούν να συνδυαστούν τέλεια με 
επίσκεψη στην Κεφαλλονιά (φισκάρδο, Σάμη) ή στη Λευ
κάδα (Βασιλική, Νυδρί).
Τοπικές εκδηλώσεις: Στο τέλος του καλοκαιριού οργανώ
νεται το θεατρικό φεστιβάλ. Είναι πετυχημένη προσπά
θεια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διαγωνίζονται έργα που 
παίζονται για πρώτη φορά. Επίσης πανελλήνιες μουσικές 
πρώτες.
Χρήσιμα τηλέφωνα:
Αστυνομία 0674/32205
Δήμος 0674/32795
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ΚΥΘΗΡΑ
Τα Κύθηρα δεν δέχονται μεγάλο αριθμό τουριστών. 

Κάθε καλοκαίρι όμως φτάνουν για διακοπές οι ξενιτεμένοι 
Τσιριγώτες. Ερημωμένα από τη μετανάστευση —λέγεται 
ότι σε μεταναστευτικό συνάλλαγμα είναι το πρώτο νησί— 
δεν διαθέτουν ικανοποιητική τουριστική υποδομή , οι 
δρόμοι δεν έχουν καλή βατότητα και τα διαθέσιμα κρεβά
τια είναι λιγοστά. Θα βρείτε καθαρές θάλασσες, κολπί
σκους με αμμουδιές στις ανατολικές ακτές, αρχαιολογι
κούς χώρους, κάστρα, μοναστήρια, πολλά ξωκλήσια κι άλ
λα ιστορικά μνημεία.
Τοπικές εκδηλώσεις: Στο χωριό Λιβάδι το πρώτο δεκαήμε
ρο του Σεπτεμβρίου ο Γεωργικός Συνεταιρισμός οργανώ
νει γλέντια με κρασί και φαγοπότι, όπου συγκεντρώνεται 
κόσμος απ' όλο το νησί.
Χρήσιμα τηλέφωνα:
Αστυνομία 0733 /31206
Δήμος 0733/31213

ΛΕΥΚΑΔΑ
Όμορφο νησί, με άφθονη βλάστηση στα ανατολικά και 

δυτικά πεδινά. Στις ορεινές της περιοχές θα συναντήσετε 
εύφορες κοιλάδες και τρεχούμενα νερά.

Η ανατολική πλευρά του νησιού διαθέτει ομαλές ακτές 
με συνεχείς όρμους, γ ι' αυτό και παρουσιάζει μεγαλύτερη 
τουριστική ανάπτυξη. Από την πόλη της Λευκάδας μπορεί
τε πολύ εύκολα να γνωρίσετε το εσωτερικό του νησιού 
με λεωφορείο, ταξί και καΐκι. Από το Νυδρί και τη Βασιλι
κή, με καΐκι, φεύγετε για να επισκεφθείτε τις γύρω ομορ
φιές — μικρά νησάκια, κοντινές παραλίες της ηπειρωτικής 
Ελλάδας ή της Ιθάκης καί της Κεφαλλονιάς. Χαρακτηριστι
κά τρυ νησιού'η ομορφιά και η γαλήνη. Έχε* πολλά ιστο
ρικά κα ί αρχαιολογικά στοιχεία, κάστρα, παλιά μοναστή
ρια, εκκλησίες με ενδιαφέροντα τέμπλα και εικόνες, μου
σεία. ,
Τοπικές εκδηλώσεις: Οι «Γιορτές Λόγου και Τέχνης» αφιε
ρωμένες στο έργο κορυφαίων άνθρώπων των γραμμάτων 
και των τεχνών. Περιλαμβάνουν ομιλίες, θεατρικές παρα
στάσεις, συναυλίες, λαϊκούς χορούς, εκθέσεις. Συμμετέ
χουν ελληνικά και ξένα συγκροτήματα. Οργανώνονται κά
θε χρόνο στις αρχές Αυγούστου και διαρκούν δύο βδομά
δες.
Χρήσιμα τηλέφωνα:
Αστυνομία 0645/22321
Δήμος 0645 /23354

ΠΑΞΟΙ
Ο Γάιος, το μικρό λιμανάκι των Παξών, δέχεται κάθε 

καλοκαίρι πολλούς επισκέπτες με ιδιόκτητα σκάφη ή 
εκδρομικά καΐκια. Μεγάλος ο αριθμός και των αλλοδαπών, 
που θεωρούν μάλιστα δική τους «πρωτοπορία» τις διακο
πές στους γραφικούς απόμερους Παξούς.

Οι τουρίστες φτάνουν εδώ για να χαρούν την ηρεμία 
της ζωής και της γαλήνης του νησιού. Και πράγματι, οι 
Παξοί, μαζί με τους Αντίπαξους στα νότια, προσφέρουν 
ευκαιρίες για ήσυχες διακοπές.

Και τα δυο νησιά, Παξοί - Αντίπαξοι, είναι κατάφυτα, έ 
χουν πολλούς μικρούς κόλπους —ιδανικούς για κατασκή
νωση— και τοποθεσίες για πορεία - εξερεύνηση. Αυτά όλα 
σε αντίθεση με το λιμάνι των Παξών, το Γάιο, που τείνει 
να πάρει κοσμοπολίτικη μορφή.
Χρήσιμα τηλέφωνα:
Αστυνομία 0662/31222
Δήμος 0662/31207



Ο διχασμός στη φωτιά

Πάνω από 16 000 000φάκελοι πολιτικών φρονημά
των των πολιτών κάηκαν τις πρωινές ώρες της 29ης 
Αυγούστου σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Στην Αθήνα, 8.000.000 περίπου φάκελλοι παραδό
θηκαν στις φλόγες του τεράστιου φούρνου της Χαλυ- 
βουργικής, παρουσία του Γενικούς Γραμματέα του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Μιχάλη Κουτελιδάκη. 
Έτσι, έγιναν στάχτη και τα τελευταία απομεινάρια 
μιας δύσκολης και οδυνηρής για τον τόπο περιόδου.

Τέλος στην παρακολούθηση του πολίτη.
«Τέλος στη βάναυση προσβολή της ανθρώπινης αξιο
πρέπειας, τέλος στην παρακολούθηση του πολίτη», α
νήγγειλε ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιάννης 
Κεφαλογιάννης.

Ο κ. Υπουργός μιλώντας στις 28 Αυγούστου 1989

Στις φλόγες της Χαλυβουργικής γίνονται στάχτη και 
τα τελευταία απομεινάρια μιας δύσκολης και οδυνη
ρής περιόδου για την πατρίδα μας.

στους δημοσιογράφους, αφού με συγκεκριμένα και α
διάσειστα στοιχεία, που παρουσίασε, απέδειξε ότι επί 
8 χρόνια το ΠΑΣΟΚ παρακολουθούσε και «φακέλλω- 
νε» Πολιτικά Κόμματα, Οργανώσεις, Σωματεία και πο
λιτικές προσωπικότητες, δήλωσε ότι μόλις ανέλαβε το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, απαγόρευσε την παρακο
λούθηση των δραστηριοτήτων των πολιτικών και των 
πολιτών, προσθέτοντας ότι το κάψιμο των φακέλλων 
δεν είχε στόχο την πολιτική εκμετάλλευση, αλλά τον 
ενταφιασμό του παρελθόντος.
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Στις 28 Αυγούστου 1989 μιλώντας στους δημοσιογρά
φους ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιάννης Κεφα- 
λογιάννης αναγγέλλει το «τέλος της παρακολούθησης 
του πολίτη».

Με την πρωτοβουλία αυτή αλλάζει ριζικά η σχέση 
πολίτη -  Αστυνομίας και κατοχυρώνεται η ελευθερία 
της διακίνησης των ιδεών, της πολιτικής και κοινωνι
κής δράσης.

Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή του ο κ. Υπουργός 
τόνισε:

«...Η παρούσα κυβέρνηση δεσμεύτηκε να κάνει πρά
ξη την εθνική συμφιλίωση:

Πρώτον με το νομοθέτημα περί άρσεως των συνε
πειών του Εμφυλίου. Δεύτερον με την καταστροφή ό

λων των σημειωμάτων, που περιλαμβάνονται στους 
φακέλλους. Και τρίτον με την καθιέρωση επί τέλους 
του όρου «Εμφύλιος»...

Η κυβέρνηση δε χρειάζεται τους φακέλλους για ε
κμετάλλευση και γ ι’ αυτό τους καταστρέφει...».

ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ

Με την ψήφιση του Νόμου για την άρση των συνε
πειών του Εμφύλιου Πόλεμου από την Εθνική Αντιπρο
σωπεία έκλεισε οριστικά, μετά από 40 ακριβώς χρόνια, 
το κεφάλαιο του εμφύλιου σπαραγμού, που για δεκα
ετίες ταλάνισε γενιές Ελλήνων.

Στην πανηγυρική συνεδρίαση της Βουλής, στις 29 
Αυγούστου 1989,40ή επέπτειο της λήξης του εμφύλιου 
πόλεμου, ο Πρωθυπουργός κ. Τζανής Τζανετάκης, μι
λώντας, τόνισε μεταξύ άλλων και τα εξής:
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Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης κ. Μιχάλη Κουτελιδάκης παραδίδει στις φλόγες 
της Χαλυβουργικής πάνω από 8.000.000 φακέλλους πο
λιτικών φρονημάτων πολιτών.

«...Πρόκειται για μια πράξη ιστορικής σημασίας, που 
σβήνει και τις τελευταίες σκιές του εθνικού διχασμού 
και επιτρέπει στο λαό μας να εργαστεί για το αύριο, 
μακριά από τα μίση και τις εχθρότητες της εποχής ε
κείνης, μακριά από τις αναβιώσεις τους.

Συμπληρώνονται 40 χρόνια από τον τερματισμό των 
μαχών. Στον τόπο είχαν μείνει ερείπια και τάφοι και 
δεν υπήρχε σχεδόν σπίτι, που να μην είχε σφραγιστεί 
από την τραγωδία και τον πόνο. Ζωντανοί μάρτυρες 
οι τραυματίες και οι ανάπηροι των δύο πλευρών, οι ξε
κληρισμένοι, οι κρατούμενοι. Απ’ όλους τους πολέμους 
ο πιο αδυσώπητος είναι ο εμφύλιος. Σε ’κείνα τα χρό
νια ο λαός μας διχάστηκε. Αδέλφια, κυριολεκτικά, πο
λεμούσαν αδέλφια. Αδελφοί, με την ευρύτερη έννοια 
του μέλους του εθνικού συνόλου, εξόντωναν αδελ
φούς. Το άνθος του λαού μας χάθηκε μέσα σε ’κείνη 
την εφιαλτική περίοδο, όπου κάθε πλευρά, παλεύον
τας για ιδανικά που τα θεωρούσε δεμένα με την πο
ρεία της Χώρας, άγγιξε τα όρια της θυσίας και της 
ανθρώπινης αντοχής.

'Ηρθε η ώρα να υποκλιθούμε με ευλάβεια μπροστά

στα τραγικά θύματα εκείνης της δοκιμασίας, τους νε
κρούς του Εθνικού και του Δημοκρατικού Στρατού και 
να μετάσχουμε στη μνήμη τους, που συντηρούν άσβε
στη οι οικογένειές τους.

Ο εμφύλιος πόλεμος, όμως, δυστυχώς δεν τελείω
σε εκεί. Ο πόνος και τα πάθη, που προκάλεσε, βασά
νισαν το λαό μας για πάρα πολλά χρόνια και χάραξαν 
τη μεταπολεμική πολιτική ζωή. Η Ελλάδα κάνει ένα 
καινούριο ξεκίνημα απελευθερωμένη επιτέλους από 
τις πληγές της. Ξεκίνημα που συμπίπτει, όχι τυχαία, 
με μια νέα περίοδο της ευρωπαϊκής και παγκόσμιας 
ιστορίας, που έχει ήδη αρχίσει...

...Ένα από τα κατάλοιπα της εποχής του εμφυλίου 
πολέμου ήταν και οι φάκελλοι. Δεν μπαίνω στην εκτί
μηση ούτε της χρήσης, ούτε της κατάχρησης που έγ ι
νε. Ήταν, όμως, ένα γενικότερο αίτημα να καούν και 
σαν πράξη συμβολικής σημασίας και για να μην επα- 
ναληφθεί ποτέ πια αυτή η πρακτική, χάρτινη ή ηλε
κτρονική, για πολιτική αντιπαλότητα ή διωγμό...

...Γι’ αυτό, στο όνομα του αύριο, που είναι ασπροσ- 
διόριστο στην εποχή της τεχνολογικής επανάστασης 
και της παγκοσμιότητας των σχέσεων, στο όνομα των 
νεώτερων γενιών, για τις οποίες ο εμφύλιος πόλεμος 
είναι ήδη ιστορία, προτείνουμε στη Βουλή να διακη
ρύξουμε την απόφασή μας να ανταγωνιστούμε στο στί
βο των ιδεών, τερματίζοντας γρήγορα και τη φάση των 
εντάσεων που διανύουμε τώρα. Για να απαντήσουμε 
σαν Έθνος ώριμο -  και από τις δοκιμασίες των τελευ
ταίων δεκαετιών -  στις μεγάλες προκλήσεις της επο
χής μας, στην αυγή του 2.000».
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η 54η Δ.Ε.Θ. άνοιξε φέτος τις πύλες της και η συμπρωτεύουσα κατακλύστηκε απο 
εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες, Έλληνες και ξένους.

Η καρδιά της ελληνικής οικονομίας χτυπάει κάθε Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. 
Περίπου 3.400 εκθέτες από 40 χώρες, παρουσιάζουν τα προϊόντα της υπερσύγχρονης 

τεχνολογίας σε εκθετήριους χώρους 185.000 τ.μ.
Τον ρόλο της Δ.Ε.Θ. στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας επεσήμαναν, 

εξάλλου στα μηνύματά τους ο Οικουμενικός Πατριάρχης 
κ. Δημήτριος, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Χρήστος Σαρτζετάκης, ο Πρωθυπουργός 

κ. Τέανής Τζανετάκης και οι αρμόδιοι υπουργοί.

Ενημέρωση του πρωθυπουργού κ. Ίζανετάκη από τον Γεν. Αστυν. Δ/τή Θεσ/νίκης, υποστράτηγο Γεωργακοπουλο.

581



Η Αστυνομία στη Διεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης

Σημαντική ήταν η συμβολή της 
Αστυνομίας στην επιτυχία της Δ.Ε.Θ. 
την εξυπηρέτηση των χιλιάδων επι
σκεπτών, λειτούργησε κατά το χρο
νικό διάστημα της Έκθεσης, απο
κλειστικά και μόνο στο χώρο της, 
Υποδιεύθυνση Αστυνομίας της 
Δ.Ε.Θ., που υπάγεται στη Γ.Α.Δ. Θεσ
σαλονίκης και στελεχώνεται με αστυ
νομικούς αυστηρά επιλεγμένους και 
ειδικά εκπαιδευμένους, από υπηρε
σίες όλης της χώρας. Η Υποδιεύθυν
ση αποτελείται από Τμήματα Τάξης, 
Ασφάλειας, Αγορανομίας και Τρο
χαίας, προσφέρει ακούραστα τις 
υπηρεσίες της στους επισκέπτες της 
Έκθεσης και παρέχει κάθε βοήθεια 
ικανή να συμβάλλει στην επιτυχία 
της HELEXPO-ΔΈ.Θ.

Όμως, η παρουσία της Αστυνο
μίας στη Δ.Ε.Θ. δεν εξαντλείται εδώ. 
Έκπληξη για τους επισκέπτες απο
τελεί το ειδικό περίπτερο της Ελλη
νικής Αστυνομίας, που παρουσιάζει 
επιμελημένα και συστηματικά το έρ
γο και την κοινωνική προσφορά της. 
Το περίπτερο βρίσκεται στην είσοδο 
της Έκθεσης και εκτός από τη λει
τουργία τους σαν Πληροφοριακού 
Κέντρου αποβλέπει στην ανάπτυξη 
σχέσεων φιλίας και συνεργασίας με
ταξύ αστυνομίας και κοινού.

Η αστυνομία και φέτος μέσα από 
το κεντρικό σύνθημα «Ας δουλέψου
με μαζί» έτεινε για μία ακόμα φορά 
χέρι συνεργασίας με το κοινό.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε 
στους επισκέπτες τους περιπτέρου η 
παρουσία Ολυμπιακών και διεθνών 
αθλητών αστυνομικών οι οποίοι εκτε- 
λούσαν υπηρεσία με στολή στο χώ
ρο του περιπτέρου και διένημαν στο 
κοινό αναμνηστικά μετάλια και έντυ
πα σχετικά με την αστυνομία.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. 
Γιάννης Κεφαλογιάννης σε μήνυμά 
του με την ευκαιρία της Έκθεσης τό
νισε μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Με μία σειρά μέτρων που πήρα
με στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, 
απόλυτα προσανατολισμένων στην 
κύρια αποστολή της Κυβέρνησης, 
που είναι η κάθαρση, η εθνική συμ
φιλίωση, η αποκατάσταση της δημο
κρατικής νομιμότητας και η διασφά
λιση της αξιοκρατίας, ο αστυνομικός 
αφέθηκε απερίσπαστος να εκτελέ- 
σει το καθήκον του, την αυστηρή τή
ρηση των νόμων μέσα από τον από
λυτο σεβασμό της προσωπικότητας 
και των δημοκρατικών ελευθεριών 
των πολιτών.

Έτσι, πιστεύουμε ότι θα κατορθώ
σουμε να αποκαταστήσουμε τη αχέ-

Ο Αρχηγός της Ν. Δημοκρατίας και 
ο υπουργός Δημόσιας Τάξης με τον 
Ολυμπιονίκη Ανθ/μο Μπάμπη Χολίδη.

Από τα εγκαίνια του περιπτέρου της 
Ελληνικής Αστυνομίας.

ση Αστυνομίας και πολίτη, στην 
οποία αποδίδουμε πρωταρχική ση
μασία αφού θεωρούμε ότι αποτελεί 
τη βάση για κοινωνική γαλήνη και για 
την επιτυχή εκπλήρωση της αποστο
λής του Υπουργείου μας».

Ο κ. Υπουργός υποδέχθηκε τους 
επισήμους στο Περίπτερο της Αστυ
νομίας, και αφού ξεναγήθηκε στους 
χώρους της Έκθεσης, συνόψισε τις 
εντυπώσεις του στην παρακάτω 
δήλωση:

«Οι εντυπώσεις μου είναι άριστες. 
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία προϊόντων 
και η οργάνωση είναι η καλύτερη 
που θα μπορούσε να γίνει.

Συγχαίρω τους άνδρες της Ελλη
νικής Αστυνομίας, που συμβάλλουν 
αποτελεσματικά στην τήρηση της 
τάξης, στην 54η Διεθνή Έκθεση 
Θεσσαλονίκης η οποία κατακλύζεται 
από χιλιάδες επισκέπτες».



«ΣΑΡΑΝΤΑ ΘΥΜΗΣΕΣ» 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ

(40 λαϊκές προγεννητικές συμβουλές)

Δρ. Χρίστος Θ. Οικονομόπουλος 
Παιδοχειρουργός

Η μητρότητα
την εποχή της Τουρκοκρατίας

Η μητρότητα αποτελεί ένα από τα 
μεγαλύτερα γεγονότα της ζωής της γυ
ναίκας. Είναι η βαθύτερη και η πιο 
συγκλονιστική εμπειρία που επηρεάζει 
βαθιά το σώμα και την ψυχή της. Η 
νομοτέλεια της φύσεως την έχει εντά
ξει στις φυσιολογικές λειτουρώες. 
Όμως η καλή ή η κακή έκβαση μιας 
εγκυμοσύνης εξαρτάται από πολλούς 
και αστάθμητους παράγοντες. Οι 
σπουδαιότεροι απ' αυτούς είναι η καλή 
γενική κατάσταση της υγείας της γυ
ναίκας, η ωριμότητα της προσωπικότη
τάς της και η ομαλή οικογενειακή και 
κοινωνικοοικονομική προσαρμογή στο 
περιβάλλον της.

Την εποχή της Τουρκοκρατίας την 
Ελληνίδα εμάστιζε ο υποσιτισμός, η 
αναιμία, η ραχίτιδα, η ελονοσία, η φυ
ματίωση, ο τυφοειδής πυρετός, τα εν- 
τερικά παράσιτα και τα διάφορα λοι
μώδη νοσήματα, όπως η χολέρα, η πα- 
νώλης, η ευλογιά κλπ. Εκτός απ' αυτά

η ψυχική εξουθένωση από τους διωγ
μούς και τους κατατρεγμούς δεν της 
επέτρεπαν πάντοτε να έχει σαν βιώμα
τα τα θετικά (ενεργητικά) συναισθήμα
τα, όπως τη συνεχή ευχαρίστηση, την 
αγάπη και την πίστη στο αίσθημα 
ασφαλείας. Από την επτάχορδη λύρα 
της ψυχής της οι έξι χορδές έπαιζαν 
μόνιμα τη λύπη και τον πόνο και μόνο 
μια τη χαρά, γιατί οι παράδοξες κατα
στάσεις της εποχής της τυραννίας, με 
τη βία, το φόβο, τη σκληρότητα, την 
καταπίεση στις ίδιες τις γυναίκες και 
στο περιβάλλον αύξαναν τον τόνο του 
παρασυμπαθητικού νευρικού συστή
ματος. Το αποτέλεσμα ήταν οι συχνές 
αυτόματες αποβολές, διότι το ένστικτο 
της αυτοσυντηρήσεως είναι ισχυρότε
ρο από το ένστικτο της διαιωνίσεως 
του είδους.

Στους παραπάνω βλαπτικούς παρά
γοντες προστίθετο το χαμηλό βιοτικό 
επίπεδο και η βιολογική ανωριμότητα 
των γυναικών της εποχής εκείνης 
αφού παντρεύονταν σε ηλικία μόλις 
12-16 χρόνων από το φόβο της αρπα
γής από τους Τούρκους. Ακόμη το 
φτωχό διαιτολόγιο, από έλλειψη τρο
φών, τις ανάγκαζε στη θρησκευτική 
οικονομία με τις συχνές νηστείες. Η 
καθημερινή ανάγκη σε θερμίδες διέ
φερε από ημέρας σε ημέρα. Ετσι μια 
επαρκής δίαιτα για την εγκυμονούσα 
που έπρεπε να περιέχει τα απαραίτητα 
και αναγκαία «οικοδομικά υλικά» για 
την εύρυθμη λειτουργία του οργανι
σμού τής και την ιδανική ανάπτυξη του 
εμβρύου, όπως είναι οι πρωτεΐνες, τα 
λίπη, οι υδατάνθρακες, οι βιταμίνες, τα 
ένζυμα, τα μεταλλικά στοιχεία κλπ., ή
ταν κάτι δύσκολο. Η επιστήμη σήμερα, 
από στατιστικές σε χώρες που υπέ
στησαν τα δεινά του πολέμου καθώς 
και από πειράματα στα ζώα έχει κατα- 
λήξει στο συμπέρασμα ότι η κακή δια
τροφή της εγκύου οδηγεί στις συχνές

αποβολές, στην προεκλαμψία, στην 
εκλαμψία, στην προωρότητα του βρέ
φους, στην αυξημένη θνησιμότητα κα
τά τον τοκετό και τη λοχεία, τέλος σε 
ανεπαρκή ποσότητα παραγωγής μητρι
κού γάλακτος που είναι απαραίτητο για 
την επιβίωση του βρέφους. Κάτω απ' 
αυτές τις συνθήκες διαβίωσης η Ελλη
νίδα εκείνης της εποχής δεν είχε πάν
τα ομαλή εγκυμοσύνη ώστε να φέρει 
με ασφάλεια σε αίσιο πέρας την εγκυ
μοσύνη.

Την εποχή της δουλείας εκτός από 
την κακή διατροφή υπήρχε και η πλή
ρης έλλειψη μιας συεττηματικής παρα
κολούθησης της υγείας της εγκύου 
από γιατρούς, γιατί γιατροί δεν υπήρ
χαν ούτε στις πόλεις. Η μόνη βοήθεια 
που είχε η έγκυος ήταν από τη μια με
ριά η εμπειρία της κυρά μαμμής, της 
«πρακτικιάς» δηλαδή μπάμπως, και από 
την άλλη μεριά η κοινωνική αλληλεγ
γύη από τις άλλες μητέρες της γειτο
νιάς και του χωριού που είχαν γεννή
σει πολλά παιδιά. Η γυναίκα επιπλέον 
μόλις έπιανε παιδί είχε και η ίδια αρκε
τές γνώσεις σχετικά με τους κινδύνους 
της εγκυμοσύνης. Είχε ακούσει γ ι' αυ
τούς από τη μητέρα της στην παιδική 
και εφηβική ηλικία, γιατί ζούσε συνέ
χεια μέσα σε ένα «γονιμικό» περιβάλ
λον που γινόταν συχνά λόγος για παν
τρειά, για εγκυμοσύνη και τεκνοποίη
ση. Οι γνώσεις, που της είχε μεταδώ
σει κυρίως η μητέρα της από πολύ νω
ρίς, ήταν εκείνες που την οδηγούσαν 
στην αυτοπεποίθηση για τη μεγάλη 
αποστολή της μητρότητας.

Εκείνη τη σκοτεινή εποχή της σκλη
ρής τυραννίας η έγκαιρη γνώση της 
Ελληνίδας μητέρας για τις διάφορες 
παθολογικές καταστάσεις που μπορού
σαν να είχαν δυσμενείς επιδράσεις και 
επιπτώσεις στην εγκυμοσύνη και στο 
έμβρυο ήταν αναγκαίες, όπως επίσης 
και η πρόληψή τους. Επιπλέον η ψυχι-
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κή προετοιμασία εξασφάλιζε ευνοϊκές 
ψυχοσωματικές συνθήκες για την έγ
κυο και το έμβρυο. Η γυναίκα που 
απέβαλε, αυτόματα, χρειαζόταν απα
ραίτητα την ψυχική τόνωση και τη δια
βεβαίωση όχι μόνο από τη μητέρα της, 
αλλά και από άλλες ευτιχισμένες και 
επιτυχημένες μητέρες, ότι θα φέρει σε 
αίσιο πέρας τη νέα της εγκυμοσύνη.

Η «αραχνόγκαστρη» γυναίκα, που 
είχε γκαστριά τόσο λεπτή σαν το νήμα 
της αράχνης έπρεπε να πάρει τις 40 
θύμησες (40 λαϊκές ιατρικές γνώμες 
(συμβουλές).

Για να πάρει τις 40 θύμησες έπρεπε 
να κτυπήσει 40 πόρτες να συμβουλευ
τε ί 40 έμπειρες μητέρες, που να ζουν 
όλα τα παιδιά τους και να φέρουν απα
ραίτητα το όνομα Μαρία. Θεωρείται 
ότι κάθε Μαρία, λόγω ταυτοποίησης, 
με την Παναγία, είναι πρόθυμη για κοι
νωνική αλληλεγγύη. Η Ελληνίδα μητέ
ρα την εποχή εκείνη πίστευε πως σ' 
αυτές που είχαν το όνομα της Πανα
γίας δεν μπορούν να πλησιάσουν τα 
κακά πνεύματα. Η γυναίκα, που επιθυ
μούσε να στεριώσουν μελλοντικά τα 
παιδιά της, μπορούσε ακόμη να ταξιδέ
ψει σε γειτονικά χωριά για να βρει τις 
40 Μαρίες. Σαν άτεκνη που ήταν αλλά 
«δυνάμει» μητέρα δεν τη δεχόντουσαν 
πάντοτε μέσα στο σπίτι, αλλά από την 
έξω πλευρά του φράκτη της αυλής. 
Εκεί μ ' ευχαρίστηση θα της έδιναν 
τρία πράγματα: α) μια συμβουλή (τη 
θύμηση) β) μια ενθάρρυνση (το κου
ράγιο) και γ) ένα σημάδι. Ένα σιδερέ
νιο καρφί, κατά προτίμηση αλογόκαρ- 
φο, για να μη ξεχνά τη θύμηση, να γί- 
νη σιδερένια και να καρφωθεί μέσα 
της (να κρατηθεί) το παιδί. Κάθε λοι
πόν σιδερένιο καρφί υπενθύμιζε μια 
γνώμη, μια συμβουλή, ήταν μια θύμη
ση. Δηλαδή 40 λαϊκές ιατρικές θύμη

σες. Αυτά τα 40 σιδερένια αλογόκαρ- 
φα θα τα πάει η ίδια η γυναίκα στο σι
δηρουργό (το γύφτο, το χαλκιά), για να 
της φτιάσει το περιδέραιο που το λέ
γανε «οι 40 θύμησες» σε σχήμα πέτα
λου, όπως το ωμέγα (σχήμα μήτρας). 
Το βαρύτερο μέρος του, έπρεπε να 
κρατά καλά στην αυχενική μοίρα του 
λαιμού για να κρατηθεί το παιδί και να 
βγει γερό. Να λοιπόν αμέσως το λαϊκό 
ιατρικό συμβούλιο των μητέρων, η 
συλλογική βοήθεια με ζωντανά βιώμα
τα, η κοινωνική αλληλεγγύη, η ομαδική 
προσπάθεια εκείνης της εποχής, στο 
μικρό και περιορισμένο χώρο του χω
ριού.

Το έθιμο οι 40 θύμησες
Το έθιμο που ανήκει στα κρυφά μυ- 
στηριακά γυναικεία έθιμα έχει θερα
πευτική ικανότητα και διακρίνεται σε 
ορισμένες λειτουργικές φάσεις. Αφο
ρούσε γυναίκες τουλάχιστον τριών 
χρόνων σκληρίας. Άρχιζε με κάποια 
ιεροτελεστία την παραμονή της εορτής 
των Αγίων Σαράντα μαρτύρων (9 
Μαρτίου), γιατί τότε λέγανε γινόταν 
πολλές αποβολές. Κάποια «βαρεμένη» 
(έγκυος) «μαγάρισε» τη μεγάλη σκόλη, 
πήγε λέει φαί στον άντρα της που κλά
δευε το αμπέλι στον κάμπο παραμε
λώντας τα παιδιά της στους πέντε δρό
μους του χωριού. Γυρίζοντας το βράδυ 
τα βρήκε βουτηγμένα στα αίματα και 
από την τρομάρα της της «κόπηκε το 
αίμα» και απόβαλε. Από τότε όλες οι 
γυναίκες και ιδιαίτερα οι έγκυες δεν 
δουλεύουν την εορτή των «Αγίων Σα
ράντα». Ό σες όμως έχουν αποβάλει 
πρέπει επιπλέον να κάνουν ταξίματα 
και καλωσύνες για να τις συγχωρέ- 
σουν οι άγιοι. Έτσι μόνο θα κατορθώ
σουν να κρατήσουν παιδί στο «γκά- 
στρι» τους.

Σήμερα γνωρίζουμε ότι το ποσοστό 
των αποβολών είναι πολύ αυξημένο 
από το τέλος Φεβρουάριου μέχρι τα 
μέσα Μαρτίου. Κατά την εποχή όμως 
της Τουρκοκρατίας οι ορεσίβιες Ελλη- 
νίδες γυναίκες, με την ταχύτητα, την 
αποφασιστικότητα και το φιλελεύθερο 
πνεύμα, δεν έμειναν αδρανείς στη γε
νοκτονία. Για να επιτύχει η αναπαρα- 
γωγικότητα της Ελληνίδας της εποχής 
εκείνης χρειαζόταν γνώση και ιατρο- 
κοινωνική ικανότητα προσαρμογής 
στις συνθήκες της ζωής. Οι λαϊκές γυ
ναίκες κατόρθωσαν εθιμικά να εξισορ
ροπήσουν τις ελλείψεις, προσκολλημέ- 
νες στη φύση και στην εκκλησία. Από 
την ανάγκη για επιβίωση γεννήθηκε το 
τελετουργικό αυτό έθιμο «οι 40 θύμη
σες», το οποίο εξασφαλίζει την έγκυο 
όχι μόνο σωματικά αλλά και ψυχικά και 
κοινωνικά. Το έθιμο βρίσκει ανταπό
κριση στις λαϊκές και απαίδευτες γυ

ναίκες. Γίνεται άγραφος νόμος, της μι
κρής κοινωνίας των μητέρων του χω
ριού, η ιερότητα της εγκυμοσύνης.

Το έθιμο έχει σημασία, 1) για την 
υγιεινή και επαρκή διατροφή της εγ
κύου, 2) για την ψυχολογική ενθάρ
ρυνση, όπως την απαλλαγή από το άγ
χος και το φόβο μιας αποβολής, 3) το 
κοινωνικό δηλ. την κοινωνική αλληλεγ
γύη και επαφή, και 4) το θεραπευτικό. 
Οι συμβουλές αυτές περικλείουν πολ
λές αλήθειες και ιατρικές γνώσεις από 
την εμπειρία τους σαν μητέρες.

Η τελετουργία την ημέρα 
της εορτής των Αγίων Σαράντα
Προτού καλά καλά ξημερώσει η 

«αραχνόγκαστρη» γυναίκα παρασκευά
ζει 40 κουταλίδες. Ζύμωνε δηλαδή πυ
κνό μείγμα από αλεύρι και νερό και το 
έψηνε στο τηγάνι με λάδι (είδος χαλ
βά). Μετά έπαιρνε ένα πρόσφορο και 
ένα νόμισμα (άσπρο) και πήγαινε και 
τα τρία αυτά στο ιερέα σαν δώρο. 0 
ιερέας θα της διαβάσει τις σχετικές 
ευχές για υγεία και ευτεκνία και με το 
νόμισμα που τον πλήρωνε θα έκανε 
σαρανταλείτουργο, θα διάβαζε δηλαδή 
τις σχετικές ευχές για τη στερέωση και 
τη σωτηρία του παιδιού στην κοιλιά 
της, σε κάθε πρωϊνή λειτουργία 40 μέ
ρες. 0  παπάς, κατά το έθιμο, της έδινε 
ολόκληρο το σφραγισμένο κέντρο του 
πρόσφορου για να κολλήσει και το 
παιδί (έμβρυο) σαν τη σφραγίδα του 
πρόσφορου μέσα της λέγοντάς της την 
πρώτη θεοτική συμβουλή του ως εξής: 

«Σαράντα φάε, 
σαράντα πιέ, 
σαράντα μετανοίσου, 
σαράντα δώσε του φτωχού, 
να σώσης το παιδί σου».
Δηλαδή να κάνει 40 ψυχικά στους 

φτωχούς π.χ. να δώσει 40 σε ορφανά 
κλπ., για να κρατηθεί και να ζήσει το 
παιδί της. Η γυναίκα μετά από τη θεία 
λειτουργία πήγαινε στη μάννα της, συ- 
νοδευόμενη από την πεθερά της. 
Έπρεπε με τη βοήθεια των δύο μητέ
ρων να φυτέψει 40 ρίζες όμοια ή και 
διαφόρων ειδών, λουλούδια την ίδια 
μέρα των Σαράντα όπως λένε: 

«Σαράντα φάε σαράντα πιε, 
σαράντα μεταφύτεψε».
Αυτό γινόταν για να πιάσει και να 

ριζώσει το παιδί. Τα πιο προσφιλή 
λουλούδια που μεταφύτευε ήταν τα 
τσετσέκια, ο βασιλικός, ο μόσχος, τα 
γαρύφαλλα και η μαντζουράνα. Μετά 
οι δύο μητέρες τη βοηθούσαν να φτιά- 
σει από 40 «κουκουζέλλες» (πλακούν
τες) που τις λέγαν και πλακουτές ή τη
γανίτες, δηλαδή ειδικές λαλαγγίδες ή 
λαλάγγια ή «τραβηχτές», για τις γειτό- 
νισσες, για τους περαστικούς, για τα 
ορφανά, για τις 40 Μαρίες και για να
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φάει η ίδια στο σπίτι. Ακόμη έπρεπε 
να παρασκευάσει εννέα  λογιών φαγη
τά. Τέλος έπρεπε να φτιάσει 40 «παι- 
δομαννίτσες». Αυτά είναι μικρά πρό
σφορα. Λέγονται και «αγιοσφραγιδού- 
λια» ή «μαράζια της σκληριάς». Με τη 
ζύμη τραβούσαν ένα μέρος και έπαιρ
νε το σχήμα μήτρας. Έπρεπε όμως να 
έχουν συνοχή μεταξύ τους ή κολλού
σαν το μικρό επάνω στο μεγάλο. Το 
μεγάλο λεγόταν μάννα και το μικρό 
παιδί. Μετά το ψήσιμο το άλειφαν με 
αυγό και μέλι. Αυτά τα μοίραζε σε 40 
ορφανά ή 40 φτωχά σπίτια για την 
ψυχή της και τους αγίους. Από το έθ ι
μο αυτό ονομάζονται και τα μέρη της 
ξύλινης σφραγίδας μάννα και παιδί.

Ό λη αυτή η ιεροτελεστία έχει κά
ποια ιατρική σημασία: Ένα ποσοστό 
των νέων γυναικών δεν επιθυμούσαν 
υποσυνείδητα την εγκυμοσύνη (φόβος 
θανάτου κυρίως κατά τον τοκετό εκεί
νη την εποχή). Η ελεγχόμενη όμως 
σωματική και μυϊκή καταπόνηση (επι- 
κύψεις δηλ. 40 μετάνοιες, φύτεμα, 
ανεβοκατέβασμα σκαλιών κλπ.), εξα
λείφει το ψυχικό άλγος (άγχος) και τον 
πιθανό σπασμό της μήτρας.

Τις πρώτες λαλαγγίτες, που προορί
ζονταν για τις γειτόνκ^σες και τους πε
ραστικούς, τις μοίραζε ως εξής: Τις 
κάρφωνε σε ξυλαράκια όταν τις πρό- 
σφερε (για να καρφωθεί και το παιδί 
στη μήτρα). Τα ξυλαράκια ήταν από 
λιόκλαδο και τα κάρφωνε είτε πάνω 
στο φράκτη της αυλής για τους περα
στικούς ή στην αυλή γύρω σ' ένα τρα
πέζι κυκλικά πάνω σε κύκλο από ζυμά
ρι. Στη μέση του κύκλου είχε δοχείο 
με μέλι ή πετιμέζι ή πυκνό σιρόπι (από 
ζάχαρη) για να «κολλάει». Ίσως αυτό 
να έχει σχέση με το εκκλησιαστικό 
«ως νεόφυτα ελεών κύκλω τη τραπέζη 
σου». Οι γειτόνισσες περνούσαν, έ
παιρναν το ξυλαράκι με τη λαλαγγίτα, 
το βουτούσαν στο μέλι που ήταν πάνω 
στο τραπέζι και της έλεγαν μια ευχή 
σαν τις παρακάτω:

— «Καλές σύλληψες»,
— «καλά πιασίματα», κλπ.
— «μ' ένα Σμάραγδο»,
(γιατί μέσα στους Ά η  Σαράντα 
είναι κ ι- ένας Σμάραγδος),

— «η Αγία Άννα βοήθειά σου» κλπ.

Στο διάστημα της ημέρας η γυναίκα 
έπρεπε να φάγει τη Σαραντόπιττα ή 
τουλάχιστον 40 κομμάτια της πίττας. 
Το βράδυ ό,τι όνειρα έβλεπε εξ αιτίας 
της πίττας δεν έπρεπε να τα μαρτυρή
σει.

Νωρίς το απόγευμα άρχιζε τις επι
σκέψεις από τις πιο γνωστές της Μα
ρίες για να συγκεντρώσει τις 40 λο
γιών θύμησες - αφού προηγουμένως 
θα είχε πει 40 «Κύριε ελέησον» και

θα είχε ανέβει και κατέβει 40  σκαλο
πάτια.

Παραθέτουμε ένα δειγματολόγιο 
από τις 40 θύμησες. Αυτές οι συμβου
λές αποσκοπούσαν α) στην προετοιμα
σία της γυναίκας από απόψεως διαιτη
τικής, για καλή και επαρκή διατροφή, 
β) στην εδραίωση αυτοπεποιθήσεως 
και ψυχοσωματικής ευεξίας, δηλ. την 
ψυχολογική ενθάρρυνση να απαλλαγεί 
από το άγχος και το φόβο μιας αποβο
λής, γ) στην αποφυγή ατυχημάτων και 
μηχανικών κακώσεων ολόκληρο το 
διάστημα της εγκυμοσύνης μέχρι του 
τοκετού, δ) στην κοινωνική αλληλεγ
γύη και επαφή και ε) στη θεραπεία της 
ίδιας της γυναίκας. Τους σκοπούς αυ
τούς εξακολουθεί να συνιστά η σύγ
χρονη ιατρική επιστήμη.

Να μερικές από τις 40 θύμησες 
(συμβουλές).

1) «Σα πιάσεις παιδί πας σ ' άλλη 
αράδα. Γ ι’ αυτό να κρύβεις την κοιλιά 
σου. Δεν θα το λες για να μη σ ' έχουν 
όλοι στο στόμα τους και βου'ίζεσαι και 
αβασκένεσαι από τη γλωσσοφαγιά του 
κόσμου για να γίνει όμορφο το παιδί 
σου».

2) «Θύμημα καλό είναι να μεταλά
βεις και τότε μη φοβάσαι, αλλιώς είσαι 
στου Ά δη την πορεία και δεν ξέρεις τι 
σε βρίσκει». Αυτονόητη η παρόρμηση 
για απαλλαγή από το άγχος του θανά
του που αυξάνει τις συσπάσεις της μή
τρας.

3) «Ένα άγιο θύμημα είναι τα τρία 
ευχέλαια με τρεις παπάδες. Το ένα να 
κάνεις στους τρεις μήνες, το άλλο 
στους επτά και το τρίτο στους εννέα 
μήνες».

4) «Από τον τρίτο ως τον πέμπτο 
μήνα να ’ σαι πάντα σπίτι σου, γιατί 
σαν σαλέψει (σκιρτήσει) το παιδί, ό
ποιον δεις εκείνη την ώρα εκείνου θα 
μοιάσει. Να κοιτάς το εικόνισμα, για να 
γίνει όμορφο το παιδί σαν το Χριστό 
και την Παναγία».

Η σημασία της συμβουλής έγκειται 
στο ότι συχνά στο πρώτο σκίρτημα έ 
χουμε απότομα παροδική πτώση της 
αρτηριακής πιέσεως, λιποθυμίες, ατυ
χήματα κλπ. και γ ι’ αυτό η έγκυος πρέ
πει να είναι στο σπίτι.

5) «Άμα σου έρχεται λιποθυμία, 
πάρε θυμίαμα από «ξεραίτω» και βάλε 
τη μάννα σου να σε θυμιάζει, για να 
μη «ξεραθεί» το παιδί μέσα σου. Ακό
μη να σε βρέξει μ ' αγιασμόνερο».

6) «Να λαρώνεις με την πεθερά 
σου» (ιλαρόω =  λαρώνω). Να τα πας 
καλά. Να καταπραΰνεις δηλαδή τα 
νέύρα σου. Είναι αυτονόητο ότι δεν 
υπάρχει σοφότερη θύμηση από αυτή. 
Κάθε καυγάς και φυσικά οι συχνότεροι 
με την πεθερά αυξάνει τους σπασμούς 
της μήτρας με κίνδυνο αποβολής.

7) «Να ετοιμάζεις τα σπάργανα του 
μωρού τις μέρες που ναι λιακάδα και 
όχι όταν έχει συννεφιά, για να γίνει το 
παιδί έξυπνο, χαρούμενο και να ζήσει 
ευτυχισμένο».

8) «Να τάζεις στον άγιο Ευθύμιο. 
Πάντα θα ’χεις ακουσμένα που λένε οι 
αρχαίες:

«Τ' α ϊ Θυμιού θυμήσου με,
κλήρα για να σ ' αφήσω».
9) «Να μη πιάνεις δουλειά την ημέ

ρα των φώτων, του Αγίου Ευθυμίου, 
του Αγίου Συμεών, του Αγίου Τρύφω- 
να, της Υπαπαντής (Σιμόγιωργα), του 
Ευαγγελισμού, τη Μ. Παρασκευή, του 
Ά ι Γιαννιού, το Δεκαπενταύγουστο, 
του Σταυρού, των Ταξιαρχών, του 
Αγίου Στυλιανού, του Αγίου Ελευθε
ρίου και του Χριστού. ΚΓ όποια μέρα 
πέσει η θεότρομη γιορτή τ ’ Ά ι Γιαν
νιού, την ίδια μέρα να μη δουλεύεις μέ
χρι να γεννήσεις».

«Να μη σηκώνεσαι το πρωί πριν 
βγει ο Ήλιος, ένα κονταρόξυλο ψηλά 
και να μπαίνεις μέσα πριν βουτήξει ο 
ήλιος» (δύση).

Αυτονόητη προσπάθεια για ξεκού
ραση της εγκύου.

10) «Θύμημα αξέχαστο είναι να σου 
φέρνει η μάννα σου να τρως σαράντα 
λοές λάχανα στο μπάσιμο κάθε μήνα».

11) «Να σου φτιάχνει η μάννα σου 
όλα τα φαγιά για να μη λιγουρέψεκ 
και να μη σου λείψει κανένα που μυρί
ζει. Από τις σαράντα μέρες και πάνω η 
γκαστριά βλάβεται και θέλει μυρου
διές» (φαγητά εύγευστα).

12) Ό ταν έχεις κακές σύλληψες, 
ταραμά (=  τάση προς έμετο, λιγούρες 
κι' αχάμνιες), δεν έχει εμπόδιο να φας 
και Μεγάλη Παρασκευή και Μέγα 
Σάββατο κι αν είναι ακόμα και λίγο 
πριν την Ανάσταση. Λίγο πριν, λέεις 
μέσα σου τον Καλό Λόγο (το «Χριστός 
Ανέστη») και μετά να φας και να ησυ
χάσεις, αλλιώς η κοιλιά σου κτυπά δυ
νατά».

φανερή η προσπάθεια για ν ’ απο
φεύγονται τα κακά (π.χ. από υπογλυ
καιμία που συνόδευαν την εξαντλητική 
δίαιτα της τεσσαρακοστής).

13) «Θυμήσου να τρως ό,τι ρεχτεί 
το γκάστρι σου. Πάντα όμως να τρως 
πάνω από δυο μπουκιές, γιατί μπορεί 
να ναι διπλάρια (δίδυμα), οπότε πρέ
πει να φάνε και τα δύο. Σα να πούμε. 
Σχίζεις και ψήνεις το νεφρό του αρ
νιού, πρέπει να φας και τα δυο κομμά
τια. Αν δε τα φας, θα σκάσει το παιδί».

14) «Θυμήσου πως με το αχ! που 
κάνεις για το φαγί που πεθύμησες, αχ! 
κάνει και το παιδί στην κοιλιά σου. Το 
παιδί περιμένει μ ’ ανοιχτό το στόμα. 
Μπορεί να αποβάλεις από πεθυμιά 
που δεν ικανοποιήθηκε, θα ’χεις ακου
σμένα που λένε οι παλαιές, πω πω να
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της δώσουμε να μη κολαστούμε»!
15) «Να μη παρακουράζεσαι και να 

μη σηκώνεις βαριά πράγματα».
16) «Να προσέχεις πως να φορτώ

νεις το νεροβάρελο. Να 'χεις κάποιον 
να σε βοηθάει και στο γυρισμό από τη 
βρύση, πρέπει να ξαποστάσεις τρεις 
φορές ώσπου να το φέρεις στο σπίτι, 
γιατί αλλιώς θα βγει φίδι στο σπίτι».

17) «Να μην ασπάζεσαι λείψανο και 
να μην ακολουθείς τις κηδείες, για να 
μη γίνει λειψανάβατο το παιδί. Ούτε ν' 
ανάβεις κίτρινα κεριά στην εκκλησιά ή 
να κάθεσαι κοντά σ ' αναμμένα κίτρινα 
κεριά, για να μη γίνει κίτρινο το παιδί». 
(Η μείωση το υ ' οξυγόνου ευνοεί τις 
συγγενείς καρδιοπάθειες, τον Ίκτερο).

18) «Η ζαλίκα να είναι τρεις φορές 
λιγότερη, για να μη λιγώσει το παιδί».

Σοφές και οι 3 παραπάνω συμβου
λές.

19) «Να προσέχεις από τα κρύα και 
τα πολύ ζεστά νερά και τα ρέματα, για 
να μη το πάρουν οι νεράιδες το παιδί».

20) «Θυματάρι του Θεού είναι το 
παρακάτω: Να μη «πλαγιάζεις» (συ
νουσία) με τον άντρα σου σαν πιάσεις 
παιδί. Αφού με το καλό το γεννήσεις, 
να πλαγιάσεις, μετά τις 40 μέρες κι 
αφού πάρεις τη «σαράντιση» (ευχή 
σαραντισμού).

21) «Να προσέχεις να μην αρρω- 
στείς από βαριά αρρώστια, γιατί ζη- 
μειώνει το παιδί από τη βαριά αρρώ
στια».

22) «Αν έχεις, παραξενιές και επτά- 
σεις τη στάμνα με το νερό, να τρως το 
πήλινο δοχείο σιγά σιγά. Το σπασμένο 
πηλό το θέλει τ '  αγκάστρι τότε, για να 
μη σπάσουν τα νερά σου. Τρώγε ακό

μα και τα χείλια από σταμνιά, πιθάρια, 
κεραμίδια, μαλακή πέτρα, ασβέστη 
από παλιό τοίχο, κάρβουνο φρεσκο- 
σβησμένο, ξύσματα από κόκκαλο σου- 
πιάς». Πιθανώς αναφέρονται στα συμ
πτώματα τετανίας (εκνευρισμοί, σπα
σμοί της άκρας χειρός). Το σπάσιμο 
της στάμνας είχε διαγνωστική σημα
σία. Γ ι’ αυτό της επιβαλόταν εισαγωγή 
ασβεστίου, πυριτικών αλάτων, μαγνη
σίου με τον εθιμικό αυτό τρόπο.

23) «Όταν δεις αίμα, πέσε κοπανιά 
ξάπλα στο κρεβάτι, πιες αγιασμόνερο 
και τάξε στον Ά γ ιο  Στυλιανό, για να 
στελιώσει (στερεώσει το παιδί)». Προ
φανής η αξία της ακινησίας σε περί
πτωση επαπειλούμενης έκτρωσης (αί
μα).

24) «Σαν μπεις στο «δρόμο της Πα
ναγίας» (δηλαδή τον 9ο μήνα της εγ
κυμοσύνης), να μην είσαι χολιασμένη 
και να κάνεις κάθε μέρα τρεις «περπα- 
τοζωδιές» στην εκκλησιά και στο σπίτι 
σου».

Οι 40 θύμησες, ήταν περίπου ό,τι 
είναι σήμερα η προγεννητική αγωγή 
που οι μαιευτήρες συνιστούν, για να 
περάσουν οι 40 εβδομάδες της εγκυ
μοσύνης χωρίς ατυχήματα. Ακόμα και 
σήμερα η προγεννητική αγωγή στηρί
ζεται στη μεγάλη πείρα. Σήμερα χαρί
ζουν ένα φυλλάδιο με τις απαραίτητες 
συμβουλές. (Το φυλλάδιο δεν φτάνει 
τις περισσότερες φορές ούτε στο σπίτι 
της εγκύου. Η ίδια το πετάει βγαίνον
τας από τα ιατρεία του ΙΚΑ ή του 
Υγειονομικού Κέντρου). Η έγκυος ό
μως θέλει όχι φυλλάδιο αλλά περισσό
τερη ανθρώπινη κατανόηση από το 
γιατρό της. Να της μιλήσει για την αύ

ξηση του βάρους, τη δίαιτα, την αρτη
ριακή πίεση, τις ασκήσεις, το περπάτη
μα, την κούραση, την εργασία και το 
είδος της εργασίας, τα ταξίδια, τις συ
ζυγικές σχέσεις, τα ποτά, το τσιγάρο, 
την υγιεινή, τις κανονικές κενώσεις, τη 
φροντίδα των μαστών, το είδος των 
ενδυμάτων, τα παπούτσια και τόσα άλ
λα.

Την εποχή της Τουρκοκρατίας με το 
έθιμο που περιέγραψα εξασφαλιζόταν 
με τις θύμησες η πλούσια εισαγωγή 
πρωτεϊνών, λιπών και υδατανθράκων 
στην έγκυο.

Οι θύμησες επίσης αποσκοπούσαν 
στην αποφυγή μηχανικών κακώσεων, 
συνιστούσαν την υποχρεωτική ανά
παυση, την αποφυγή κάθε βαριάς ερ
γασίας, συζυγικών σχέσεων κλπ. Επί
σης στην απαγόρευση αλλεργικών 
τροφών, που βλάπτουν την εγκυμοσύ
νη και προδιαθέτουν σε προεκλαμψία, 
εκλαμψία, νεφρίτιδες, υπέρταση. Επι
πλέον οι ουσίες αυτές περιέχουν πολ
λές φορές παράσιτα, όπως το κρέας 
του λαγού τοξόπλασμα, το χοιρινό τρι- 
χινίαση κλπ.

Αρκεί να αναφέρω ότι το τοξόπλα
σμα προκαλεί 50% συγγενείς βλάβες, 
υδροκέφαλο, τύφλωση κλπ. στο παιδί.

Η υπ’ αριθ. 22 θύμηση είναι σαφής 
για τη θεραπεία της υποασβεστιαιμίας, 
την πρόληψη της ραχίτιδας και της ρα
χιτικής τετανίας του νεογνού. Η ραχίτις 
προκαλούσε οστεομαλακία στη γυναί
κα και παραμόρφωση της πυέλου (λε
κάνης) με επακόλουθα δυστοκία και 
υψηλό ποσοστό θνησιμότητας για τη 
μητέρα και το παιδί.

Με λίγα λόγια η μικροέγκυος της 
εποχής εκείνης εύρισκε ουσιαστικότε
ρη συμπαράσταση με τη συσσωρευ- 
μένη εμπειρία, που της έδιναν οι 40 
Μαρίες παρά η σημερινή φτωχή μάννα 
που τρέχει στα ιατρεία ασφαλιστικών 
οργανισμών, για να βρεί ασφάλεια και 
αντιμετωπίζει πολλές φορές αδιαφο
ρία.
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Στις φλόγες 
Π «ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ» 

για τα ασφάλιστρα

Αιγύπτιος ασφαλιστής που εργάζε
ται στην INTERAMERICAN έκαψε 
βίντεο-κλαμπ στη Γλυφάδα, προκειμέ- 
νου να μοιραστεί με τη Λιβανέζα ιδιο- 
κτήτρια του μαγαζιού τα ασφάλιστρα 
που φτάνουν τις 11.000.000 δραχμές.

Η κομπίνα που προσπάθησαν να 
κάνουν ο Αιγύπτιος Ιωσήφ Σάκερ, 38 
χρόνων με τη  Λιβανέζα Χάνο Μουνί- 
ρα, 38 χρόνων, αποκαλύφθηκε λίγο 
μετά το ξέσπασμα της φωτιάς. Το 
βίντεο-κλαμπ «Μιντλ Ιστ» άρπαξε φω
τιά μεσημέρι και τόσο η ώρα όσο και 
το γεγονός ότι το μαγαζί βρίσκεται 
στον πρώτο όροφο εμπορικού κέντρου 
στάθηκαν μοιραία για την αποκάλυψη 
του εμπρηστή, αφού αρκετός κόσμος 
αντιλήφθηκε τη φωτιά και είδε τον εμ
πρηστή να απομακρύνεται... «τσου
ρουφλισμένος». Λίγο αργότερα περι
πολικά της Άμεσης Δράσης εντόπισαν 
το αυτοκίνητο του δράστη και τον συ
νέλαβαν.

Όπως διαπιστώθηκε, η φωτιά προ- 
κλήθηκε από βενζίνη που έριξε στο 
εσωτερικό του καταστήματος ο Σακέρ 
αφού έσπασε τη βιτρίνα. Δεν υσολό- 
γησε όμως σωστά την ποσότητα της 
βενζίνης κι έπιασαν φωτιά τα ρούχα 
του ενώ έπαθε εγκαύματα.

Στους αστυνομικούς κατά την ανά
κρισή του ο Αιγύπτιος διηγήθηκε τα 
εξής απίθανα: «Πήγα στο βίντεο-κλαμπ 
για να συναντήσω την ιδιοκτήτρια και 
να εισπράξω την οφειλή για την ασφά
λεια. Πήγαινα κάθε 15 του μήνα. Μέ
σα στο βίντεο-κλαμπ ήταν κάποιος που 
προσπάθησε να με χτυπήσει. Είδα μια 
λάμψη στη συνέχεια και ακολούθησε 
η έκρηξη στο κατάστημα. Ετσι τραυ
ματίστηκα».

Δεδομένου του γεγονότος ότι το 
κατάστημα παραμένει κλειστό εδώ και 
τρεις μήνες οπότε δεν αληθεύει ο 
ισχυρισμός ότι ο ασφαλιστής εισ- 
έπραττε τα ασφάλιστρα κάθε 15 του 
μήνα και ότι η Λιβανέζα πριν 1 περί
που μήνα είχε καταγγείλει κλοπή στο 
βίντεο-κλαμπ και επρόκειτο αυτές τις 
μέρες να εισπράξει από την ασφαλιστι
κή εταιρεία 1.000.000 δραχμές, η 
Αστυνομία πιστεύει ότι το ζευγάρι των

L _ _ _ _ _ _
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Αράβων συμφώνησαν να κάψουν το 
μαγαζί και να μοιραστούν τα ασφάλι
στρα.

53χρονος βίασε και ξυλοκόπησε 
γυναίκα την οποία εγκατέλειψε

νύχτα σε απόμερο σημείο

Οικοδόμος βίασε, έδειρε και εγκα- 
τέλειψε γυμνή, σερβιτόρα που είχε 
γνωρίσει στο κέντρο γνωριμιών 
«ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» στη Θεσ/νίκη.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Δάφκο, 
53 χρόνων, από την Ηράκλεια Σερ
ρών, κάτοικο Θεσ/νίκης που κακοποίη
σε την Δήμητρα Αλεξίου, 36 χρόνων, 
από τη Θεσ/νίκη.

Η Αλεξίου βρέθηκε να περπατά 
ολόγυμνη στην Εθνική οδό Θεσ/νίκης 
- Κατερίνης σε άθλια κατάσταση και έ
χοντας υποστεί μερική αμνησία. Το 
μόνο που θυμόταν ήταν ότι το προη
γούμενο βράδυ βρισκόταν crro μπαρ 
«ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ» μαζί με κάποιον Γιάν
νη.

Η γυναίκα στάλθηκε στον ιατροδι
καστή ο οποίος διαπίστωσε βιασμό και 
αμνησία λόγω μέθης και κτυπήματος 
στο κεφάλι. Η αστυνομία έκανε έρευ
να και ανακάλυψε το δράστη του βια
σμού Γιάννη Δάφκο, τον οποίο ανα
γνώρισε και η παθούσα.

Ο Δάφνος αρνήθηκε την ενοχή του 
αλλά δεν κατάφερε να πείσει τους 
αστυνομικούς για την αθωότητά του 
αφού στο κορμί του έφερε αμυχές που 
συμφωνούσαν χρονικά με εκείνες που 
έφερε η Αλεξίου. Έτσι ο Δάφκος συ- 
νελήφθη.

Διαρρήκτης λιποτάκτης 
βρήκε... το μάστορά του

Συνελήφθη λιποτάκτης διαρρήκτης 
ύστερα από περιπετειώδη καταδίωξη 
όταν έγινε αντιληπτός από ιδιοκτήτη 
αργυροχρυσοχοΐας την ώρα που τον έ
κλεβε.

Η κλοπή που αποφάσισε να πραγ
ματοποιήσει εις βάρος του Λεωνίδα 
Βαρβαρέσου ο 28χρονος Χαράλαμπος 
Παπακωνσταντίνου στάθηκε μοιραία 
αφού οδήγησε στη σύλληψή του.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 9.30 το 
βράδυ ο Παπακωνσταντίνου, άεργος,

κάτοικος Μενιδίου, μπήκε από ανοιχτή 
πόρτα στο κατάστημα αργυροχρυσο- 
χοΐας του Βαρβαρέτσου, τη στιγμή 
που ο τελευταίος βρισκόταν στην 
τουαλέτα. Ο δράστης βρήκε μια κασε
τίνα με χρυσαφικά, την άρπαξε και έ- 
τρεξε στο ΥΥΙ 2278 IX αυτοκίνητο 
που είχε παρκάρει έξω από το κατά
στημα με αναμμένη μηχανή.

Ο Βαρβαρέτσος που είχε αντιλη- 
φθεί το γεγονός έτρεξε και πρόλαβε 
να μπει ταυτόχρονα με το δράστη στο 
αυτοκίνητό του. Ο δράστης άρχισε μια 
απελπισμένη κούρσα στη διάρκεια της 
οποίας χτύπησε τρία σταθμευμένα αυ
τοκίνητα και δύο που εκινούντο. Αφού 
είδε ότι «το θύμα» ήταν σκληρό καρύ
δι, βγήκε από το αυτοκίνητο, εγκατέ- 
λειψε τα κλοπιμαία και το έβαλε στα 
πόδια. Η τύχη του όμως φαίνεται ότι 
τον εγκατέλειψε οριετπκά αφού έπεσε 
πάνω στον αστυφύλακα της Τροχαίας 
Παντελή Τούμπο, που τον συνέλαβε.

Από την Αστυνομία διαπιστώθηκε 
ότι το αυτοκίνητο το είχε κλέψει από 
τον Αργύρη Κονταξή, τις πινακίδες του 
αυτοκινήτου τις είχε αφαιρέσει από 
αυτοκίνητο της εταιρείας «Πίφανη Ελ
λάς» και είχε διαπράξει και άλλες κλο
πές στη Λυκόβρυση.

Τέλος ο Παπακωνσταντίνου είχε 
δραπετεύσει, πριν ένα μήνα από τις 
στρατιωτικές φυλακές, όπου εξέτιε 
ποινή φυλάκισης για λιποταξία, που εί
χε κάνει στο παρελθόν. Τον αναζητού
σε το Διαρκές Στρατοδικείο Καβάλας.

Φρόντιζαν να μη φτάνουν 
στους παραλήπτες οι επιστολές 

με τα δολάρια

Έκλεβαν τις επιστολές που προέρ
χονταν από την Αμερική για να παίρ
νουν τα δολάρια που αυτές περιείχαν. 
Δεκάδες επιστολές δεν έφτασαν ποτέ 
στον προορισμό τους γιατί δύο υπάλ
ληλοι των ΕΛΤΑ φρόντιζαν αφού τις ά
νοιγαν, να τις εξαφανίζουν.

Οι δράστες είναι ο Παντελής Παπα- 
γεωργίου, 36 χρόνων και η Κατερίνα 
Μανωλακέλλη, 23 χρόνων, μητέρα 
ενός παιδιού. Και οι δύο εργάζονταν 
στο κέντρο διαλογής της οδού Κων/- 
πόλεως και Λένορμαν. Η παράνομη 
δραστηριότητά τους αποκαλύφθηκε έ
πειτα από ανώνυμο τηλεφώνημα που
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έγινε στο διευθυντή του κέντρου. Σε 
έρευνα που έγινε στην τσάντα της 
Μανωλακέλλη βρέθηκαν 245 γράμμα
τα προερχόμενα από Αμερική. Ό ταν 
ρωτήθηκε από το διευθυντή της γιατί 
τα πήρε απάντησε ότι της υπέδειξε ο 
Παπαγεωργίου να ενεργήσει κατ' αυτό 
τον τρόπο.

Και οι δύο συνελήφθησαν και οδη
γήθηκαν στον εισαγγελέα ο οποίος ά
σκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη 
για «παράβαση του νόμου ταχυδρομι
κών υπαλλήλων», η οποία αφορά το 
αδίκημα της «υπεξαγωγής επιστολών 
από κοινού».

12 χρόνια κάθειρξη 
για εμπόριο ναρκωτικών

Μεγάλες no···" ·; άθειρξης εισέπρα- 
ξαν από το Τριμε/ . ^φετείο Κακουρ
γημάτων Πειραιά τρία άτομα που τα 
βάραινε η κάτι „ ια της κατοχής και 
εμπορίας ναρκα■: .ο,.;

12 χρόνια κο ώιρξίί και χρηματική 
ποινή 300.000 δραχμές επιβλήθηκε 
στο Μιχάλη Μαρωνίτη, 37
χρόνων, κάτοικο Γλυφάδας που εκατη- 
γορείτο ότι απέ ., >, υυστο του
1987 μέχρι τον Ίον-η ,ου 1988 εισ- 
ήγαγε στην FUa6a 4 κιλά ηρωίνης. 
Την ποσότηνα αυτή πούλησε σε διά
φορα άτομο μεταξύ των οποίων και 
στους Γιώτ α Καπάνταη και Δημήτρη 
Γιαννόγλου οι οποίοι όμως δεν βρέθη
καν για να πρΓσαχθούν στη δίκη.

Τετράχρονο αγγελούδι 
στα χέρια ανώμαλου

Βίασε τετράχρονο κοριτσάκι και του 
προκάλεσε αιμορραγία. Δράστης της 
εγκληματικής αυτής ενέργειας είναι ο 
18χρονο$ Νικό
λαος Στυλ. Γ ιαννιτσόπουλος, σιδη
ρουργός, ο οποίος συνελήφθη και πα- 
ραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.

Ο Γιαννιτσόπουλος που μένει στην 
ίδια πολυκατοικία με την τετράχρονη 
παρέσυρε τη μικρή στο διαμέρισμά 
του και την κακοποίησε. Μετά το ανο
σιούργημα το μικρό αγγελούδι μετα
φέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων από 
την μητέρα του για νοσηλεία. Η ίδια έ
κανε και την καταγγελία στο Αστυνο
μικό Τμήμα Τερψιθέας για να συλλη-

£Γ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ Μ.

φθεί τελικά ο δράστης.

Ανδρόγυνο πουλούσε 
«λευκό θάνατο»

Εμπορος ναρκωτικών συνελήφθη 
10 μέρες μετά την αποφυλάκισή του 
γιατί πουλούσε ηρωίνη. Μαζί του συ
νελήφθη και η γυναίκα του ενώ στο 
σπίτι τους βρέθηκε ένα μικρό οπλο
στάσιο.

Οι συλληφθέντες είναι ο Βασίλης 
Γεωρτσιάκος, 37 χρόνων, από το Ρε- 
τζίκι Θεσ/νίκης, που είχε αποφυλακι
στεί πρόσφατα υπό όρους, αφού εξέτι- 
σε ποινή έξι χρόνων για εμπορία ναρ
κωτικών, και η γυναίκα του Κατερίνα 
Γεωρτσιάκου-Γκάγκα, 35 χρόνων. Το 
ζευγάρι συνελήφθη την ώρα που περί- 
μεναν σε παρκαρισμένο, ύστερα από 
ραντεβού, σημείο της πόλης, μέσα στο 
τζιπάκι τους, πελάτη, για να του παρα
δώσουν 200 γραμμάρια ηρωίνης. Ο 
πελάτης όμως δεν ήταν παρά... άνδρες 
της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών 
της συμπρωτεύουσας που ανέλαβαν 
το ζευγάρι που πουλούσε θάνατο.

Εκτός από το αυτοκίνητο, το οποίο 
κατασχέθηκε, έγινε έρευνα στο σπίτι 
τους κατά τη διάρκεια της οποίας βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 28 φυσίγγια 
πυροβόλων όπλων διαφόρων διαμε
τρημάτων, στιλέτα, κυνηγετικά μαχαί
ρια, μια σιδερογροθιά, μια ζυγαριά 
ακρίβειας, 8 χρυσές λίρες και 204.000 
δραχμές.

0  Γεωρτσιάκος έχει κατ' επανάλη
ψη απασχολήσει την αστυνομία.

Τσιγγάνος αγόραζε ναρκωτικά 
από το λιμάνι του Πειραιά 

και τα πουλούσε στο Αιγάλεω
Αγόραζε χασίς από ναυτικούς στο 

λιμάνι του Πειραιά και το πουλούσε 
στο Αιγάλεω.

Στο έργο αυτό είχε επιδοθεί εδώ 
και αρκετό διάστημα ο 40χρονος Τσιγ
γάνος Κων/νος Ευαγγ. Δημητρίου, σε
σημασμένος έμπορος ναρκωτικών, 
που συνελήφθη στο Αιγάλεω με πο
σότητα χασίς κρυμμένη στο πακέτο 
των τσιγάρων. Οι αστυνομικοί του Α ι
γάλεω προσπαθούσαν αρκετό διάστη
μα να συλλάβουν τον Τσιγγάνο γιατί

είχαν πληροφορίες ότι εμπορευόταν 
ναρκωτικά.

Ο εισαγγελέας στον οποίο οδηγή
θηκε ο Δημητρίου άσκησε εναντίον 
του δίωξη για αγορά, χρήση, κατοχή 
και πώληση ναρκωτικών.

Συνελήφθη πάνοπλος 
...ράφτης αρχαιοκάπηλος

Ράφτης Θεσσαλονικιός άνοιγε αρ
χαίους τάφους ενώ στην κατοχή του 
βρέθηκε μικρό οπλοστάσιο και ποσό
τητα χασίς.

Ο Γεώργιος Τσολπόγλου, 29 χρό
νων, συνελήφθη στο σπίτι του από 
αστυνομικούς της Ασφάλειας συνοδεία 
πταισματοδίκη που τον παρακολου
θούσαν ως ύποπτο κλοπών. Οι άνδρες 
της Ασφάλειας μαζί με τον πταισματο- 
δίκη πήγαν στο σπίτι του Τσολπόγλου 
προκειμένου να κάνουν έρευνα. Ό ταν 
όμως έκαναν την εμφάνισή τους οι 
αστυνομικοί, ο Τσολπόγλου που εκείνη 
την ώρα βρισκόταν στον κήπο του 
σπιτιού πέταξε μακριά του κάποιο μι
κρό δέμα. Οι αστυνομικοί που αντιλή- 
φθηκαν την ενέργειά του άνοιξαν το 
δέμα και βρήκαν ένα 32άρι περίστρο
φο.

Ακολούθησε προσεκτική έρευνα σ' 
όλους τους χώρους του σπιτιού η 
οποία απέδωσε αρκετό υλικό. Βρέθη
καν: μια άβαφη οινοχόη ρωμαϊκών 
χρόνων, ένας μικρός πύλινος κάνθαρος 
κλασικών χρόνων, ένα μικρό πήλινο 
αρύβαλο, ένα πήλινο είδωλο χωρίς κε
φάλι, μια συσκευή ανίχνευσης ευγε- 
νών μετάλλων, ένα ζευγάρι ακουστικά, 
μια σούβλα-διχάλα για εντοπισμό αρ
χαίων τάφων, ένα ζευγάρι κυάλια και 
τέσσερα μαχαίρια. Επίσης βρέθηκε και 
μικροποσότητα χασίς.

Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της 
προανάκρισης ο Τσολπόγλου από το 
Δεκέμβριο μέχρι το Μάρτιο του '89 
μόνος του ή με παρέα, την οποία δεν 
κατονόμασε, έκανε ανασκαφές σε αρ
χαίους τάφους στις περιοχές Ξηροχώ- 
ρι, Καβαλλάρι και Νέα Απολλωνία 
Θεσσαλονίκης.

Ο εισαγγελέας στον οποίο οδηγή
θηκε ο δράστης του απήγγειλε τις κα
τηγορίες για παράβαση του νόμου περί 
οπλοφορίας, αρχαιοτήτων και ναρκωτι
κών.
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ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Εξαρθρώθηκε σπείρα «καλλιεργη
τών» χασις στη Μεσσήνη, που την 
αποτελούσαν ο ΑΛΕΥΡΑΣ Ιωσήφ του 
Βασιλείου, ετών 35, ο οποίος ήταν 
και αρχηγός, ο ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ Γερά
σιμος του Γεωργίου, ετών 30 και ο 
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης του 
Αριστομένη, ετώ 24, όλοι κάτοικοι 
Μεσσήνης. Οι παραπάνω δράστες εί
χαν φυτέψει 1.110 δενδρύλλια ινδι
κής κάναβης, ύψους 1,50 στην περιο
χή του χωρίου Αριστομένη Μεσ
σηνίας.

Η περιοχή των «φυτειών» ήταν 
απόμακρη, δύσβατη και βραχώδης. 
Όμως οι δράστες είχαν διαμορφώ
σει ειδικό χώρο ιρραμονής τους για 
παρατηρητήριο, ύπνο και παρασκευή 
φαγητού. Το πότισμα των δενδρυλ
λίων γινόταν με αντλία υψηλής πίε
σης από γειτονικό ποταμάκι.

Οι αστυνομικοί όμως του Α.Τ. Μεσ
σήνης κινούμενοι με αγροτικά αυτο
κίνητα και δικά τους έξοδα, επιμελώς 
κρυπτόμενοι, κατόρθωσαν να αιφνι- 
διάσουν τους επίδοξους εμπόρους 
και να τους συλλάβουν επ’ αυτοφώ- 
ρω κατά τη στιγμή του ποτίσματος 
των δενδρυλλίων.

Να σημειωθεί ότι αν το «πράγμα» 
έφθανε τελικά στο εμπόριο τα κέρ
δη τους θα ξεπερνούσαν τα 
400.000.000 δρχ.

Η σύλληψη των δραστών προκά- 
λεσε τα ευμενή σχόλια των κατοίκων 
καθώς και του τοπικού τύπου και ρα- 
διοφώνου, αφού ενισχύθηκε το αί·. 
σθημα ασφαλείας των πολιτών και η 
προσφορά της Αστυνομίας στη δίω
ξη των ναρκωτικών.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ανασκαφές, σε αρχαίους τάφους 

έκανε 29χρονος ράφτης από τη Θεσ
σαλονίκη που συνελήφθη μέσα στο 

ι σπίτι του, από αστυνομικούς της 
Ασφάλειας, συνοδεία πταισματοδίκη, 
που τον παρακολουθούσαν ως ύπο
πτο κλοπών.

Πρόκειται για τον Γεώργιο Τσολ
πόγλου, ο οποίος οδηγήθηκε στον ει
σαγγελέα, που του απήγγειλε τις κα-

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

τηγορίες για παράβαση του νόμου 
περί οπλοφορίας, αρχαιοτήτων και 
ναρκωτικών.

Με την εμφάνιση των αστυνομικών 
ο Τσολπόγλου που βρισκόταν στον 
κήπο του σπιτιού πέταξε σε μικρή 
απόσταση ένα αντικείμενο τυλιγμέ
νο σε πανί. Αμέσως οι αστυνομικοί 
έτρεξαν προς την κατεύθυνση που 
πετάχτηκε το αντικείμενο και μόλις 
το άνοιξαν βρήκαν μέσα ένα 32άρι 
περίστροφο.

Μετά την αποκάλυψη αυτή ακο
λούθησε έρευνα σε όλο το σπίτι του 
ράφτη καθώς και στο αυτοκίνητό 
του. Στο υπόγειο του σπιτιού, μέσα 
σε μικρή αποθήκη, βρέθηκε μια άβα
φη οινοχόη ρωμαϊκών χρόνων, ένας 
μικρός πύλινος κάνθαρος κλασικών 
χρόνων, ένα μικρό πύλινο αρύβαλο, 
ένα πύλινο είδωλο χωρίς κεφάλι, κα
θώς επίσης και μια συσκευή ανίχνευ
σης ευγενών μετάλλων, ένα ζευγά
ρι ακουστικών, μια σούβλα-διχάλα 
για εντοπισμό αρχαίων τάφων, ένα 
ζευγάρι κυάλια και τέσσερα μα
χαίρια.

Όπως προέκυψε από την προανά
κριση, ο Τσολπόγλου, από το Δεκέμ
βριο έως το Μάρτιο του ’89 μόνος 
του ή με «παρέα» την οποία δεν κα
τονόμασε, έκανε ανασκαφές σε αρ
χαίους τάφους στις περιοχές Εηρο- 
χώρι, Καβαλάρι και Νέα Απολλωνία 
Θεσσαλονίκης.

Η έρευνα της Αστυνομίας έδειξε 
ακόμη πως ο Τσολπόγλου κατείχε 
δύο γραμμάρια χασίς σε φούντα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΜ
Μέσα σε εγκαταλειμμένο τροχό 

Ι.Χ. αυτοκινήτου βρέθηκαν κρυμμένα 
250 γραμμάρια ηρωίνης, σε πάρκινγκ 
στις παρυφές της εθνικής οδού 
Θεσσαλονίκης-Κατερίνης και ειδικό
τερα στο 19ο χιλιόμετρο.

Η ηρωίνη ήταν συσκευασμένη σε 
σακουλάκι και ήταν κρυμμένη μέσα 
στον τροχό. Είχε αφεθεί από αγνώ
στους στο πάρκινγκ και εντοπίστηκε 
από άνδρες της Ασφάλειας Θεσσα
λονίκης.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Οκτώ μαχαιριές από τον ψυχοπα

θή 33χρονο αγρότη Μανώλη Ντέρ- 
τζη έκοψαν χτες το νήμα της ζωής 
του γραφικού μικροπωλητή Μιχάλη 
Φανουράκη, 73 χρονών, «μασκότ» 
της πόλης του Ηρακλείου.

Ο Ντέρτζης πλησίασε το καροτσά
κι του Φανουράκη, πήρε στα χέρια 
του μια φλογέρα και άρχισε να παί
ζει. Αφού τέλειωσε, άφησε τη φλογέ
ρα στη θέση της και ξαφνικά τράβη
ξε ένα κρητικό μαχαίρι -  με λάμα μή
κους 12 εκατοστών -  και άρχισε να 
το καρφώνει στο κορμί του άτυχου, 
μικροπωλητή που δεν πρόλαβε να 
αντιδράσει και σωριάστηκε νεκρός 
στο δρόμο.

Η συγκλονιστική αυτή στιγμή δια
δραματίστηκε έξω απ’ το μουσείο 
του Ηρακλείου, στη βόρεια πλευρά 
της πλατείας Ελευθερίας, μπρος 
στους έκπληκτους διερχόμενους 
πολίτες.

Μόλις ο Φανουράκης, πατέρας 4 
παιδιών, σωριάστηκε αιμόφυρτος 
στο δρόμο, ο 33χρονος δράστης προ
σπάθησε να τραπεί σε φυγή κρατών
τας το μαχαίρι. Έπεσαν όμως επάνω 
του και του έκοψαν το δρόμο περα
στικοί, τον ακινητοποίησαν και τον 
παρέδωσαν στους αστυνομικούς που 
έφτασαν αμέσως.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Η σύλληψη ενός μικρέμπορου 

ηρωίνης στη Θεσσαλονίκη οδήγησε 
την Ασφάλεια Θεσσαλονίκης και σε 
άλλους τρεις, από τους οποίους ο 
ένας διέφυγε τη σύλληψη και αναζη- 
τείται.

Μετά από παρακολούθηση συνε
λήφθη ο Παύλος Σοφιανίδης, 29 χρό
νων, οικοδόμος από τη Θεσσαλονίκη, 
στην κατοχή του οποίου βρέθηκε ένα 
σκονάκι ηρωίνης βάρους δύο γραμ
μαρίων. Μαζί του ήταν και ο Διονύ
σιος Γέργος, 20 χρόνων, ταπετσέρης 
από τη Θεσσαλονίκη. Οι δύο τους πή
γαιναν να πουλήσουν ηρωίνη σε το
ξικομανείς.

Τα δύο γραμμάρια ηρωίνης ήταν 
υπόλοιπο από ποσότητα πέντε γραμ
μαρίων, που είχε αγοράσει ο Σοφια- 
νίδης από τον Σταύρο Χαραλαμπάκη, 
29 χρόνων, άεργο αντί 60.000 δραχ-
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ΤΡΙΚΑΛΑ

Για παράβαση του Ν. 1729/87 
«Περί Ναρκωτικών», συνελήφθησαν 
από αστυνομικούς του Α.Τ. Πύλης οι 
Αθανάσιος Τάντος και Ελένη Αρσένου, 
γιατί καλλιεργούσαν στον κήπο του 
σπιτιού όπου συζούσαν, εκατόν εξι 
δενδρύλλια ινδικής κάνναβης, ύψους 
από 0,30 έως 1 μέτρο. Από την έρευ
να που έγινε μέσα στο σπίτι τους βρέ
θηκαν 500 γραμμάρια σπόρων ινδικής 
κάνναβης. Τα δενδρύλλια και οι σπόροι 
κατασχέθηκαν και οι συλληφθέντες 
οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημ- 
μελειοδικών Τρικάλων.

μών. Ο τελευταίος είχε αγοράσει την 
ηρωίνη από τον Δημήτριο Καπού- 
σουζ, 27 χρόνων, άεργο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Δίδυμοι «διάβολοι», 14 χρόνων, 

που είχαν αναστατώσει την Αστυνο
μία της Θεσσαλονίκης -  ίδιοι πρωτα
γωνιστές της σειράς «Κλέφτες και 
Αστυνόμοι»- ήταν οι κασκαντέρ 
ενός ανελέητου ανθρωποκυνηγητού 
που έγινε πριν από λίγο καιρό.

Τα δύο ανήλικα αδέλφια που 
έχουν ...πλούσια δράση στο ενεργη
τικό τους και που αποτελούν ένα από 
τα κλασικά παραδείγματα για την 
έξαρση της εγκληματικότητας από 
ανήλικους που γνωρίζει τελευταία η 
Θεσσαλονίκη, έκαναν για μια ολό
κληρη μέρα σ’ ένα κυνηγητό με αυ
τοκίνητα «μαύρη τη ζωή» ανδρών πε
ριπολικού.

Πρόκειται για τους Βασίλη και Μα
νώλη Μ., απο τον Εύοσμο Θεσσαλο
νίκης, οι οποίοι είχαν κλέψει το Ι.Χ. 
αυτοκίνητο του Απ. Χριστοφυλλάκη, 
που ήταν σταθμευμένο σε δρόμο του 
Δενδροποτάμου.

Οι δύο ανήλικοι αναζητούνταν για 
μια ολόκληρη μέρα και εντοπίστηκαν 
τις πρωινές ώρες της επόμενης μέ

ρας στην περιφερειακή οδό. Παρά το 
κυνηγητό από το περιπολικό δε στα
μάτησαν και «βγήκαν» στην παλιά 
Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Κιλκίς. 
Στο 31ο χιλιόμετρο το αυτοκίνητο 
που οδηγούσαν ανατράπηκε με απο
τέλεσμα να τραυματιστεί ο δεύτερος 
από τους ανήλικους διαρρήκτες. Ού
τε αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να 
αρπάξει το σφυρί και να χτυπήσει το 
χέρι του αστυφύλακα Γ. Παπαδάκη 
που πήγε να τον συλλάβει.

ΚΕΡΚΥΡΑ
Τετραμελής σπείρα αλλοδαπών, που 
εξαργύρωνε κλεμμένα τράβελ τσεκ 
αραβικής τράπεζας εξαρθρώθηκε 
στην Κέρκυρα, με τη σύλληψη των 
τριών από τα μέλη της.

Πρόκειται για μια γυναίκα και δυο 
άνδρες, πιθανότητα Λιβανέζους, τα 
στοιχεία των οποίων δεν έγιναν ακό
μη γνωστά.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία οι 
παραπάνω εξαργύρωσαν από διάφο
ρα τουριστικά γραφεία του νησιού 
τράβελ τσεκ αξίας ενός εκατομμυ
ρίου δραχμών περίπου.

ΣΠΑΡΤΗ
Όπλα όλων των τύπων, σφαίρες,

φυσίγγια, φωτοβολίδες και φυσικά 
χασίς ήταν η πλούσια σοδειά που 
αποκόμισαν τα αστυνομικά όργανα 
από έρευνα, που έκαναν σε σπίτι- 
οπλοστάσιο στην κοινότητα Παλαιο- 
παναγιάς Λακωνίας.

Το οπλοστάσιο ανήκει στον Κων
σταντίνο Δούκα του Αριστείδη, 56 
χρονών αγρότη, κάτοικο της κοινό
τητας Παλαιοπαναγιάς, ο οποίος συ- 
νελήφθη.

Η πλούσια συλλογή περιείχε ένα 
περίστροφο 38άρι, ένα πιστόλι μπε- 
ρέτα, μια αραβίδα 30 χιλιοστών, ένα 
γερμανικό μάουζερ, μια αυτόματη 
καραμπίνα Ρέμινγκτον, δυο πιστόλια 
φωτοβολίδων, ένα φλόμπερ, δυο ξι
φολόγχες, δυο λόγχες, τετρακόσιες, 
περίπου σφαίρες των 30, των 38 και 
των 303 χιλιοστών, 107 φυσίγγια κυ
νηγετικού όπλου καθώς και μισό 
γραμμάριο χασίς σε φούντα.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τρία άτομα συνελήφθησαν στο 

Ηράκλειο για κατοχή ναρκωτικών.
Συγκεκριμένα, ο Μιχάλης Σταμ- 

πουλής, 30 χρόνων, συνελήφθη τη 
στιγμή που παρέδιδε ένα «σκονάκι» 
με ηρωίνη στον Κώστα Τριαλώνη, 25 
χρόνων, στην περιοχή Ανάληψη
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Ηρακλείου. Τη σκηνή αντελήφθησαν 
αστυνομικοί, που διαπίστωσαν ότι το 
«σκονάκι» περιείχε 200 μιλιγκράμ 
ηρωίνη.

Στη συνέχεια σε έρευνα που έγ ι
νε στο σπίτι του Σταμπουλή στην Αλι
καρνασσό, βρέθηκαν 13 γραμμάρια 
ηρωίνης, μια ζυγαριά ακρίβειας και 
άλλα είδη ναρκωτικών ουσιών.

Την ώρα της έρευνας μπήκε στο 
σπίτι του Σταμπουλή, ο Γιώργος Χα- 
μαμτζής και διαπιστώθηκε ότι κατεί
χε 1 γραμμάριο χασίς.

ΤΡΙΚΑΛΑ
Δασική περιοχή, σε υψόμετρο 1000 

μέτρων, διάλεξε για να καλλιεργήσει 
236 δενδρύλλια χασίς ο Κωνσταντί
νος Ντούλας, κτηνοτρόφος 55 χρο- 
νών, από τη Γλυκομηλιά Καλαμπά
κας Τρικάλων, που συνελήφθη από 
άνδρες της αστυνομίας.

Η σύλληψή του έγινε μετά από πο
λυήμερη παρακολούθηση των αστυ
νομικών που εντόπισαν τη χασισοφυ
τεία σε δύσβατη και καλυπτόμενη 
από πυκνή βλάστηση ορεινή τοποθε
σία της κοινότητας Γλυκομηλιάς.

Οι αστυνομικές αρχές Καλαμπά
κας θεωρούν ότι πίσω από τον Ντού- 
λα βρίσκεται μεγάλο δίκτυο διακίνη
σης ναρκωτικών.

ΡΟΔΟΣ
Χρυσοχόος της Ρόδου συνελήφθη 

για κατοχή και καλλιέργεια χασίς. 
Πρόκειται για τον Αντώνη Βασιλαρά, 
35 χρόνων που διατηρεί χρυσοχοείο 
στην πόλη της Ρόδου. Στην ταράτσα 
του σπιτιού του βρέθηκαν 20 δεν
δρύλλια μέσα σε γλάστρες, ενώ στο 
σπίτι του 10 γραμμάρια ακατέργα
στου χασίς, δύο φακελάκια με τσιγα
ρόχαρτα και μια ζυγαριά ακρίβειας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνελήφθησαν από την Ασφάλεια 

Θεσσαλονίκης δυο άτομα τα οποία... 
καλλιεργούσαν 65 δενδρύλλια χασίς 
στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Πρόκειται για τους Γεώργιο Κυ- 
πραίο, 29 ετών, υπάλληλο της Αρ
χαιολογικής Υπηρεσίας, και τον Ιορ
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δάνη Τηνελέκογλου, 23 ετών, άνερ
γο.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν ακό
μη και μικρή ποσότητα χασίς, καθώς 
και κορυφές από δενδρύλλια, τα 
οποία και κατασχέθηκαν μαζί με το 
αυτοκίνητο.

ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
Στην Ορεστιάδα και σε έρευνα που 

έγινε από όργανα του Τμήματος 
Ασφάλειας Ορεστιάδας, βρέθηκε 
στο ΚΒ 1191 Ι.Χ. αγροτικό φορτηγό, 
μικρή ποσότητα ιδνικής κάνναβης 
και ένα στιλέτο. Το αυτοκίνητο οδη
γούσε ο Μπουργουτζάνης Δημή- 
τριος του Γεωργίου, 28 χρονών κά
τοικος Ορεστιάδας. Στην απολογία 
του ο Μπουργουτζάνης είπε πως συ- 
νέλεξε το χασίς από αγροτική περιο
χή της Ορεστιάδας για δική του χρή
ση. Το στιλέτο και η ναρκωτική ουσία 
κατασχέθηκαν, ενώ ο δράστης συνε
λήφθη και στάλθηκε στον εισαγγε
λέα Ορεστιάδας.

ΣΕΡΡΕΣ
Δυο νεαροί συνελήφθησαν από άν
τρες της Ασφάλειας Σερρών, τη στιγ
μή που έκαναν ενέσεις ηρωίνης έξω 
από το χωριό Βαμβακόφυτο.

Πρόκειται για τους Αθανάσιο Κε- 
χριμπάρη 22 χρόνων και Γιώργο 
Τσιουκάρη 26 χρόνων, από τη Θεσ
σαλονίκη. Πάνω τους βρέθηκαν 3,5 
γραμμάρια ηρωίνης, 30 γραμμάρια 
χασίς και υπνωτικά χάπια.

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
Τέσσερις κρατούμενοι στις φυλα

κές Κομοτηνής, οι Αλί Ογλού Φαρεν- 
τίν, Αλή Ογλού Εμίν, Ρασίμ Ογλού 
Μπισίμ και Χασάπ Καρατζεμαλί, υπό
δικοι για κλοπές, ναρκωτικά και φό
νο, προσπάθησαν να αποδράσουν.

Οι κρατούμενοι που βρίσκονταν 
όλοι μαζί σε κελί, ξήλωσαν τα κάγ
κελα από το παράθυρο της τουαλέ
τας και άρχισαν να έρπουν από το 
δεύτερο θάλαμο του ισογείου στον 
6ο θάλαμο, με προοπτική να βγουν 
στην ταράτσα. Από τον 6ο θάλαμο θα 
έπαιρναν άλλα τρία άτομα και στη 
συνέχεια από την ταράτσα θα ξέφευ-

γαν, αφού εξουδετέρωναν το φύλα
κα μιας σκοπιάς. Στη συνέχεια θα πη
δούσαν δίπλα από τις φυλακές όπου 
περνά δημόσιος δρόμος.

Έγιναν τυχαία αντιληπτοί από το 
θόρυβο που έκαναν την ώρα που άλ
λαζε η φρουρά των φυλακών και οι 
Μανιώτας, Στρούμπος και Δρίνης αν
τικαθιστούσαν τους Παπαδόπουλο, 
Μπαχαρίδη, Κυριαλάκη.

Σήμανε συναγερμός και συνελή
φθησαν χωρίς αντίσταση. Μαζί τους 
είχαν αιχμηρά αντικείμενα που έβγα
λαν από τα κρεβάτια. Την απόδραση 
σχέδιαζαν από καιρό σύμφωνα με 
ομολογία τους.

Όπως είπε ο φύλακας Κων. Παπα- 
δόπουλος, η απόπειρα απόδρασης 
είναι η δεύτερη που γίνεται μέσα σε 
έξι μήνες. Η πρώτη έγινε τον Φε
βρουάριο, από δύο άτομα που συνε
λήφθησαν. Τα μέτρα ασφαλείας στις 
φυλακές Κομοτηνής έχουν ενταθεί, 
πράγμα που προξένησε θύελλα δια
μαρτυριών, των άλλων 150 κρατου
μένων.

ΠΑΤΡΑ

Άλλη μια μεγάλη χασισοφυτεία 
εντοπίστηκε από την Ασφάλεια του 
Πύργου και καταστράφηκε, ενώ οι 
χασισοκαλλιεργητές, που μάλλον 
ήταν καλά πληροφορημένοι περί της 
στημένης αστυνομικής παγίδας, δεν 
τόλμησαν να εμφανιστούν στον «χα- 
σισομπαξέ», παρά το γεγονός ότι αυ
τός βρισκόταν υπό συνεχή παρακο
λούθηση επί 15 μέρες.

Συγκεκριμένα, στο χωριό Σταυρο- 
χώρι Ηλείας οι αστυνομικοί ξερίζω
σαν και κατέστρεψαν 1.385 δενδρύλ
λια ινδικής κάναβης ύψους από 3-5 
μ. το καθένα, φορτωμένα με χασίς. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο 
15νθήμερο έχουν συλληφθεί στην 
Πελοπόννησο 12 χασισοκαλλιεργη- 
τές.

Μόνο τη βδομάδα που πέρασε, πε
ρισσότερα από 6 χιλ. δενδρύλλια ιν
δικής κάναβης έχουν καταστραφεί 
στο νομό Ηλείας, ενώ οι αστυνομικές 
έρευνες εντείνονται συνεχώς.
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Εταιρεία παραγωγής πλαστών φο
ρολογικών στοιχείων «έστησε» στη 
Θεσσαλονίκη έμπορος με τη βοήθεια 
δύο λογιστών και μέσα σε 8 χρόνια 
εξέδωσε πλαστά ή εικονικά φορολο
γικά στοιχεία συνολικού ποσού 
178.979.537 δραχμών.

Πρόκειται για τον Γιώργο Τρύφω- 
νος, 57 χρονών και τους λογιστές 
Κώστα Αντωνιάδη, 56 χρονών, και 
την κόρη του Φωτεινή, 25 χρονών. Σε 
βάρος τους σχηματίστηκε δικογρα
φία για πλαστογραφία με χρήση, 
απάτη σε βάρος του δημοσίου και 
φοροδιαφυγή.

Στην κομπίνα, που ανακαλύφθηκε 
ύστερα από έλεγχο που έκαναν 
αστυνομικοί με υπαλλήλους της 
ΥΠΕΔΑ στο σπίτι του Τρύφωνος, 
συμμετείχαν πολλές επιχειρήσεις και 
έμποροι που ωφελήθηκαν με τις ει
κονικές αυτές συναλλαγές είτε με τη 
μείωση των κερδών τους, είτε με την 
αύξηση των ζημιών τους, αλλά και με 
την αντιότοιχη μείωση των φορολο
γικών τους υποχρεώσεων.

Όπως αποδείχτηκε, ο Τρύφωνος, 
στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν 23 
μπλοκ τιμολογίων πώλησης, παρο
χής υπηρεσιών και δελτία αποστο
λής των 50 φύλλων, εξέδιδε κατά και
ρούς στις επιχειρήσεις αυτές και 
στους εμπόρους εικονικά τιμολόγια 
και δελτία αποστολής.

Τα ποσά των τιμολογίων που εξέ
διδε ανέρχονταν από 10.000 έως 
2.000.000 δρχ. και ως πρμήθεια 
έπαιρνε το 15-20% του αναγραφόμε
νου ποσού. Ο Τρύφωνος ποτέ δεν 
υπέβαλε στην εφορία δηλώσεις φό
ρου εισοδήματος, χαρτοσήμου και 
ΦΠΑ.

Όπως αποδείχτηκε, τα εικονικά τι
μολόγια που προμήθευε στους «πε
λάτες» του ο Τρύφωνος τα αγόραζε 
από το λογιστικό γραφείο του Αντω
νιάδη έναντι ποσού 50.000-100.000 
δρχ-

Σε έρευνα που έγινε στο λογιστι
κό γραφείο του Αντωνιάδη, που στε
γάζεται στην οδό Ταντάλου 30, βρέ
θηκαν τέσσερα μπλοκ με τον τίτλο 
της επιχείρησης του Τρύφωνος και
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δέκα μπλοκ χωρίς τίτλο επιχείρησης.
Η υπόθεση εξετάζεται σε βάθος 

από την ΥΠΕΔΑ για να διαπιστωθεί 
ποιοι επιχειρηματίες συναλλάσονταν 
μαζί του.

Παράλληλα, θα γίνει διοικητική 
έρευνα στις Εφορίες για να διαπι
στωθεί πως χορηγούνταν τα τιμολό
για τη στιγμή που η επιχείρηση- 
φάντασμα του Τρύφωνος δεν πλήρω
νε ούτε ΦΠΑ ούτε χαρτόσημο.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλο
νίκης, στην προσπάθειά της να δια
σφαλίσει την κοινή ησυχία των πολι
τών, πραγματοποίησε εξορμήσεις σε 
κεντρικούς δρόμους και σε χώρους 
όπου κυκλοφορούν και συχνάζουν οι 
επικίνδυνοι οδηγοί των δικύκλων.

Ελέγχθηκαν 250 δίκυκλα από τα 
οποία ακινητοποιήθηκαν 20 γιατί στε
ρούνταν άδειας και αριθμού κυκλο
φορίας και παραπέμφθηκαν στο αυ
τόφωρο 20 νεαροί οδηγοί μοτοσυ- 
κλετών γ ια  έλλειψη άδειας 
ικανότητας οδηγού, επικίνδυνη οδή
γηση (σούζες) και επικίνδυνους ελιγ
μούς.

ΣΠΑΡΤΗ

Στη θέση Καμίνι Σπάρτης Λακω
νίας ανακαλύφθηκε, από την Ασφά
λεια Σπάρτης «φυτεία» με 57 δεν
δρύλλια χασίς, ύψους μέχρι 1.30 μ.

Η «φυτεία» ανακαλύφθηκε μετά 
από παρακολούθηση ανδρών της 
Ασφάλειας, με αποτέλεσμα να βρε
θούν και οι ιδιοκτήτες της, ένας από 
τους οποίους συνελήφθη. Πρόκειται 
για τον Δημ. Τσαφούλια, 32 χρόνων, 
οικοδόμο, από τη Σπάρτη, ενώ κατα
ζητείται ο Παν. Σταθάκος, 39 χρό
νων, από τη Μαγούλα Λακωνίας.

ΧΑΝΙΑ
Συνελήφθη στα Χανιά από την 

Αστυνομία ο Γεώργιος Κουλίζας 27 
χρόνων γιατί σε έρευνα που έγινε 
σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθη
καν 17 γρ. χασίς, καθώς και ένα πι
στόλι No 7,65 με 5 φυσίγγια στον γε
μιστήρα του.

ΚΑΒΑΛΑ
Αστυνομικοί συνέλαβαν στην 

Ελευθερούπολη τον Θεοφάνη Τασό- 
πουλο 26 ετών γεωργό κάτοικο Ελευ
θεριών, ενώ μάζευε χασίς από φυτά 
σε κοινόχρηστο οικόπεδο. Μαζί του 
ήταν και ο ομοχώριός του Εμ. Γιαν- 
τζούρης 42 ετών που διέφυγε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Έμπορος απο τη Θεσσαλονίκη, 

που είχε πρόσφατα αποφυλακιστεί, 
συνελήφθη με τη γυναίκα του απέ
ναντι από τη λαχαναγορά της Θεσ
σαλονίκης στην Εθνική οδό Θεσσα- 
λονίκης-Αθηνών ενώ ετοιμαζόταν να 
πουλήσει 200 γραμμάρια ηρωίνης σε 
άτομο που κατάφερε τελικά να δια- 
φύγει από το μπλόκο της Αστυνο
μίας.

Πρόκειται για τον 37χρονο Βασίλη 
Γεωργουτσάκο και την 35χρονη γυ
ναίκα του Αικατερίνη. Κατά την έρευ
να που ακολούθησε στο σπίτι του 
ζεύγους βρέθηκαν και κατασχέθη
καν 204.000 δρχ., οκτώ χρυσές λίρες 
Αγγλίας, μια ζυγαριά ακρίβειας, ένα 
στιλέτο και 28 σφαίρες.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σε παιδική χαρά, στο πάρκο Φωκά 

της Θεσσαλονίκης, συνελήφθησαν 
δύο άτομα με ναρκωτικά χάπια και 
σκονάκι ηρωίνης, βάρους 1,5 γραμ
μαρίων.

Πρόκειται για τους Λάζαρο Τσαού- 
ρη, 55 ετών και Γεώργιο Κυπριτζή, 36 
ετών, μικροπωλητές.

ΔΡΑΜΑ
Συνελήφθησαν από όργανα του 

Τμήματος Ασφάλειας Δράμας οι: Ερ- 
φέσογλου Θεόδωρος 34 χρόνων και 
Κιουμουρτζόγλου Παράσχος 34 χρό
νων, κάτοικοι Δράμας όταν σε έλεγ
χο που έγινε σε αυτοκίνητο του Κιου- 
μουρτζόγλου βρέθηκαν 4 γραμμάρια 
ινδικής κάνναβης, ενώ πάνω του ο 
Ερφέσογλου είχε επίσης 1,5 γραμμά
ριο χασίς σε πλακίδια.

Σε έλεγχο που έκαναν στη συνέ
χεια οι αστυνομικοί σε περιστερώνα 
του Ερφέσογλου βρέθηκαν άλλα 4 
γραμμάρια ινδικής κάνναβης.
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Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές στο 
κατωτέρω αστυνομικό προσωπικό διό
τι, με θάρρος, επιμονή και αποφασιστι
κότητα κατόρθωσαν να συλλάβουν ή 
βοήθησαν στη σύλληψη κλεφτών, 
διαρρηκτών και «τσαντάκηδων»:

Υπαστ. Α ' ΜΠΑΛΑΓΚΑ Γεώργιο, 
ανθ/μο ΠΑΠΑΖΗ Ηλία, αρχιφύλακα 
ΧΑΡΜΑΝΤΖΗ Αριστείδη και αστυφύ
λακες ΣΙΑΝΝΑ Αθανάσιο, ΠΑΠΑΘΑ
ΝΑΣΙΟΥ Βασίλειο, $ΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟ 
Ιωάννη και ΠΡΑΓΑΛΟ Γεώργιο που 
υπηρετούν στο Τμήμα, την Ασφάλεια 
και την Τροχαία Άργους.

Αρχιφύλακα ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ Κων/νο 
και αστυφύλακες ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟ Αρι
στείδη, ΜΑΝΤΑ Αντώνιο, ΓΙΟΒΑΝΙΔΗ 
Δημήτριο, ΣΕΡΕΜΕΤΗ Κων/νο της 
Άμεσης Δράσης Αττικής.

Αστυφύλακες ΓΚΟΒΑ Γεώργιο και 
ΚΑΤΣΟΥΛΗ Νίκωνα του Α.Τ, Ναυ
πλίου.

Αστυφύλακες ΜΑΝΩΛΕΡΗ Ελευθέ
ριο, ΔΡΑΜΠΙΔΗ Δημοσθένη, ΚΑΊ- 
•ΠΑΝΟ Δημήτριο, ΚΑΤΣΑΚΑ Κων/νο, 
ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗ Ιωάννη, ΠΑΠΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Κων/νο, ΔΕΡΕΤΖΗ 
Νικήτα, ΧΑΡΟΒΑ Λάμπρο, ΜΟΥΡΑΤΙ- 
ΔΗ Ευστάθιο, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Γεώρ
γιο, ΜΠΕΚΙΟ Γεώργιο, ΠΑΠΠΑ Γεώρ
γιο, ΚΑΛΑΘΑΚΗ Νικόλαο, ΖΗΤΟΚΩ
ΣΤΑ Δημήτριο, ΜΑΝΤΕΣΗ Δ. Νικόλαο, 
ΜΑΝΤΕΣΗ Γ. Νικόλαο, ΚΑΝΕΛΛΟ- 
ΠΟΥΛΟ Ιωάννη, ΕΠΙΣΚΟΠΟ Χρήστο, 
ΚΑΛΟΓΗΡΟ Γεώργιο, ΚΟΤΣΟΒΟΛΗ 
Δημήτριο, ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ Εμμανουήλ, 
ΦΩΤΕΙΝΙΔΗ Εμμανουήλ, ΑΝΤΩΝΟ- 
ΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΣΑΜΠΡΟΒΑΛΑΚΗ 
Αντώνιο, ΣΑΛΤΑ Ιωάννη και ΠΑΝΟ 
Γεώργιο της Άμεσης Δράσης Αττικής.

Ανθυπαστυνόμους ΖΑΓΑΛΙΩΤΗ Ζή
ση, ΠΑΡΟΥΣΙΝΑ Αλέξανδρο και αστυ
φύλακα ΝΟΤΤΑ Θεόδωρο του Α.Τ. Δο- 
ξάτου.

Αρχιφύλακα ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
Λεωνίδα του Τ.Τ. Αγίου Κων/νου 
Φθιώτιδας.

Αρχιφύλακες φΥΛΛΑΔΑΚΗ Εμμα
νουήλ, ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟ Ιωάννη, ΒΑΡ- 
ΒΑΓΙΑΝΝΗ Ευστράτιο, ΚΑΝΕΛΛΟ- 
ΠΟΥΑΟ Διονύσιο, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Χα
ράλαμπο, ΠΛΑΤΗ Εμμανουήλ και ΦΩ- 
ΤΙΑΔΗ Λάμπρο της Άμεσης Δράσης 
Αττικής.

Υπαστυνόμο A' ΚΑΡΑΤΖΑ Αθανά
σιο, αρχιφύλακα ΜΕΛΛΙΟ Χριστόδου
λο και αστυφύλακα ΚΑΓΚΕΛΙΔΗ 
Αβραάμ της Α.Υ. Νάουσας.

Αστυφύλακες ΤΣΑΜΙΛΗ Δημήτριο, 
ΒΕΛΗΓΚΕΚΑ Κων/νο, ΚΟΝΔΥΛΗ Βα
σίλειο, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Πέτρο, ΚΑ- 
ΤΣΟΥΛΟ Γεώργιο, ΜΑΡΑ Αντώνιο, 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ Ανδρέα, ΚΟΚΚΟΡΗ 
Δημήτριο, ΣΙΔΕΡΗ Κων/νο, ΜΑΡΑΓ- 
ΚΟΥΔΑΚΗ Εμμανουήλ, ΤΣΙΝΤΖΟ Αθα
νάσιο, ΜΑΚΡΟΓΚΙΚΑ Ανδρέα, ΠΑ
ΣΤΡΑ Ευάγγελο, ΠΑΠΑφΙΛΙΠΠΟ Υ 
Παναγιώτη, ΓΟΥΝΑΡΗ Δημήτριο, ΠΑ- 
ΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ευθύμιο, ΔΟΥΚΑΚΗ 
Σταμάτιο, ΜΑΜΜΟ Γρηγόριο, ΧΑΡΑ- 
ΛΑΜΠΑΚΗ Χαράλαμπο, ΓΟΡΓΟΤΣΗ 
Δημήτριο, ΜΑΚΡΗ Κων/νο, ΚΥΡΙΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗ Ευ
θύμιο, ΠΑΥΛΟΧΡΗΣΤΟ Διαμαντή, 
ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, ΤΣΕΤΣΕ 
Νικόλαο, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, 
ΚΑΡΟΥΤΣΟ Ηλία, ΖΟΥΛΟΥΜΗ Δημή- 
τριο και ΣΑΛΑΜΟΥΡΑ Αθανάσιο της 
Άμεσης Δράσης Αττικής.

Υπαστυνόμους Α ' ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ 
Νικόλαο και ΚΟΡΦΟΞΥΛΙΩΤΗ Γεώρ
γιο, υπαστυνόμο Β' ΧΑΝΤΖΟ Νικόλαο 
και ανθυπαστυνόμο ΤΡΙΚΚΑ Βασίλειο 
διότι, εκτελώντας υπηρεσία στο κέν
τρο επιχειρήσεων της Άμεσης Δράσης 
Αττικής ο πρώτος ως προϊστάμενος 
αλλαγής και οι υπόλοιποι ως εκφωνη
τές των R/T Κέντρων, ύστερα από ορ
θή καθοδήγηση και σωστό συντονι
σμό συνέβαλαν αποτελεσματικά στον 
εντοπισμό και τη σύλληψη κακοποιού, 
ο οποίος μαζί με σύνεργό του που διέ
φυγε προσωρινά τη σύλληψη, είχε 
αφαιρέσει με την απειλή καραμπίνας 
από τον ΑΓΡΙΜΑΚΗ Αντώνιο μέτοχο 
της Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «ΓΑΛΑ
ΞΙΑΣ», το ποσό των 8.000.000 δρα
χμών.

Ταξίαρχο ΣΠΑΝΟ Αλέξιο, αστυν.

υποδ/ντή ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Δημή- 
τριο, αστυνόμο Α ' ΤΑΣΑΚΟ Νικόλαο 
και ΤΖΙΩΚΟ Ευάγγελο, αστυνόμους Β' 
ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, ΛΙΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟ Αλέξανδρο, ΤΡΙΓΑΖΗ Δημήτριο, 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο και ΤΣΙΟΥ- 
ΒΑΡΑ Δημήτριο, υπαστυνόμους Α' 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Παντελή, ΣΤΑΜΑ- 
ΤΗ Δημήτριο, ΝΤΖΟΥφΡΑ Χρήστο και 
ΤΣΙΑΝΤΑΚΟ θωμά, αρχιφύλακες ΒΕΡ
ΓΑ Ιωάννη, ΒΑΓΕΝΑ Βασίλειο, ΒΟΥ
ΤΥΡΑ Ευάγγελο και ΘΕΟΔΩΡΑΚΟ 
Ηλία και αστυφύλακες ΖΟΥΠΑ Βασί
λειο. ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο, ΠΑ- 
ΠΑΔΙΩΤΗ Δημήτριο, ΣΠΗΡΟΠΟΥΛΟ 
Δημήτριο, ΤΗΛΙΟ Μάρκο, ΚΟΥΦΟ 
Γεώργιο, ΣΚΟΥΜΠΟΤΗ Βάιο, ΜΠΟ- 
ΛΩΤΑ Ιωάννη, ΣΟΦΤΣΗ Νικόλαο, ΔΙΟ
ΝΥΣΙΟΥ Δημήτριο, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ 
Γεώργιο, ΚΑΡΑΣΟΥΛΟ Κων/νο, ΘΕΟ- 
ΦΑΝΙΔΗ Θεοφάνη, ΣΠΑΝΑΚΗ Κων/- 
νο, ΜΟΥΡΤΕΖΟ Νικόλαο, ΧΡΙΣΤΑ- 
ΚΟΥΔΗ Δημήτριο, ΛΙΑΝΟ Δημήτριο, 
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Εμμανουήλ και ΚΟΛΟ- 
ΚΤΣΗ Αναστάσιο της Δ/νσης Ασφά
λειας Αττικής, διότι επέδειξαν εξαιρετι
κή δραστηριότητα και υπό την καθο
δήγηση και εποπτεία των δύο πρώτων 
κατόρθωσαν να συλλάβουν σπείρα 
διαρρηκτών, σπείρα κακοποιών που έ
κλεβε πολυτελή αυτοκίνητα και τους 
δράστες ληστείας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ

Μετά τις σποραδικές αποδράσεις 
κρατουμένων απ' τις φυλακές και τα 
ερωτήματα που κατά καιρούς μας έ
χουν υποβάλει συνάδελφοι για τα δι
καιώματα και τις υποχρεώσεις τους 
κατά την παράδοση και παραλαβή κρα
τουμένων από και προς τις φυλακές 
και τα σωφρονιστικά - θεραπευτικά 
καταστήματα, δημοσιεύουμε το 4058- 
92603/1973 από 25.1.74 έγγραφο 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης προς το 
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, ue το
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οποίο δίνονται απαντήσεις στα ερωτή
ματα αυτά.

Υπενθυμίζουμε ότι το έγγραφο αυ
τό έχει κοινοποιηθεί ήδη απ' τη Δ/νση 
Μελετών / ΥΔΤ σε όλες τις υπηρεσίες 
του Σώματος με την 1007/1/142 από 
14.3.89 διαταγή της.

«1—Εξ ουδεμιάς διατάξεως επιβάλ
λεται υποχρέωσις εις τα όργανα της 
Χωροφυλακής όπως παραδίδωσιν τον 
οπλισμόν των κατά την είσοδόν των 
εις τους χώρους διοικήσεως των Φυ
λακών, Σφφρψνιστικών και Θεραπευτι
κών Καταστημάτων προς εκτέλεσιν 
υπηρεσίας (παραλαβή και παράδοσις 
κρατουμένων κ.λ.π.).

2—Γενική απαγόρευσις εισόδου 
παντός φέροντος όπλον ισχύει μόνον 
δια τους εσωτερικούς χώρους διαβιώ- 
σεως των κρατουμένων (θαλά
μους, κελλία, προαύλια κ.λ.π.). Εις τους 
χώρους τούτους, ένθα η επικοινωνία 
μετά των κρατουμένων είναι αναπό
φευκτος, αποκλείεται παντελώς η κυ
κλοφορία προσώπου φέροντος οιον- 
δήποτε όπλον, δια λόγους ευνοήτους. 
Η είσοδος και κυκλοφορία εις τους 
χώρους τούτους ενόπλου δυνάμεως ή 
προσωπικού δύναται να επιτραπή υπό 
του Διευθυντού του Καταστήματος 
μόνον εις περίπτωσιν απειλής διασα- 
λεύσεως της τάξεως και ασφαλείας 
του Καταστήματος (Σωφρ. Κώδιξ άρ- 
θρον 1 33 παρ. 2 Θ και παρ. 3, άρθρον 
101 παρ. 7, Κανόνες M INIMA ΟΗΕ 
1955 παρ. 54 αριθμ. 3).

4—Κατά συνέπειαν η είσοδος των 
οργάνων της Χωροφυλακής εις τους 
χώρους Διοικήσεως των φυλακών, 
Σωφρονιστικών και Θεραπευτικών Κα
ταστημάτων προς παράδοσιν ή παρα
λαβήν κρατουμένων δέον να γίνεται ά- 
νευ παραδόσεως του οπλισμού των 
εις την εξωτερικήν πύλην. Οίκοθεν 
νοείται ότι τα όργανα ταύτα καθ' ον 
χρόνον θα ευρίσκωνται εις τους χώ
ρους τούτους θα υπέχουν ηυξημένην 
επαγρύπνησιν περί την ασφαλή φύλα- 
ξιν του οπλισμού των».

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ ΤΗΣ 5.10.61

Σύμφωνα με το νόμο 1497/84 «Ως 
αρχή για τη χορήγηση της επισημειώ- 
σεως που προβλέπεται στα άρθρα 3 
και 6 της Συμβάσεως και ειδικότερα 
γ ια  τα διοικητικά έγγραφα που εκδί- 
δονται από τις δημόσιες πολιτικές υπη
ρεσίες που έχουν την έδρα τους στην 
περιφέρεια της Νομαρχίας ή του δια
μερίσματος..., ορίζεται η Νομαρχία 
στην οποία εδρεύει η αρχή που έχει 
εκδώσει το έγγραφο...».

Διευκρινίζεται ότι με το 34193 από 
14.6.88 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών, χορήγηση επισημείω- 
σης γίνεται και στα έγγραφα που εκδί- 
δονται και από τις αστυνομικές αρχές.

Για να μπορεί η Νομαρχία να ελέγ
χει τη γνησιότητα των εγγράφων που 
προσκομίζονται προκειμένου να τεθεί 
η σφραγίδα AP0STIUE - Επισημείω- 
ση, θα πρέπει να έχει δείγμα υπογρα
φής, καθώς και στοιχεία των υπαλλή
λων των Υπηρεσιών που έχουν ορι- 
σθεί να υπογράφουν τα εν λόγω έγ
γραφα.

Για τον ομοιόμορφο χειρισμό του 
θέματος η Δ/νση Γεν. Αστυν/σης με 
την 1010/1/9γ από 17.10.88 διαταγή 
της όρισε τις κατωτέρω αρμόδιες υπη
ρεσίες για την υπογραφή των εγγρά
φων στα οποία χρειάζεται να τίθετα ι η 
σφραγίδα της Χάγης: 
α. Τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύν

σεις για τα δημόσια έγγραφα που 
εκδίδονται από αυτές, 

β. Τις Δ/νσεις Αστυνομίας, Αστυνομι
κές Δ/νσεις και τις ισότιμες με αυτές 

• Υπηρεσίες για τα έγγραφα που εκδί- 
δονται από τις ίδιες και τις υφιστά
μενός τους Υπηρεσίες.
Οι παραπάνω Υπηρεσίες θα πρέπει 

να αποστείλουν στην οικεία Νομαρχία 
πίνακα, στον οποίο θα φαίνοναι τα 
στοιχεία και το δείγμα υπογραφής των 
εκπροσώπων τους με τους αναπληρω
τές τους που όρισαν να υπογράφουν

τα υπόψη έγγραφα. Εξυπακούεται ότι 
στο μέλλον σε περίπτωση μετάθεσης 
ή άλλης αλλαγής από τις θέσεις που 
υπηρετούν των κατά τα ανωτέρω ορι- 
σθέντων προσώπων, θα αποστέλλον- 
ται στην ίδια Νομαρχία στοιχεία και 
δείγμα υπογραφής των αντικαταστα
τών τους, κατά τον ίδιο τρόπο.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Συνήλθε σε έκτακτη σύνολο το 
Ανώτατο Συμβούλιο της ΕΛ.ΑΣ. και για 
την κάλυψη των κενών θέσεων των 
Υποστρατήγων επέλεξε τους Ταξίαρ- 
χους: α) Διονύσιο Γεωργακόπουλο, 
που τοποθετήθηκε στη Γεν. Αστυν. 
Δ/νση Θεσ/νίκης ως Γεν. Αστυν. Δ/ν- 
τής, β) Χρήστο Μουτσώκο, που μετα
τέθηκε από τη Δ/νση Δημ. Ασφάλεια- 
ς/Υ.Δ.Τ. στη Δ/νση Κρατ. Ασφαλεία- 
ς/Υ.Δ.Τ. ως Διευθυντής και γ) Διονύσιο 
Καλαντζή, που μετατέθηκε από τη 
Δ/νση Αστυν. Ανατ. Αττικής στη Β' 
Γεν. Επιθ/ση Αστυνομίας ως Γεν. Επι
θεωρητής.

Κατά την επιλογή, παρελήφθη ο Τα- 
ξίαρχος Ιωάννης Χαριτάτος που προή- 
χθη στο βαθμό του Υποστρατήγου, 
εκτός οργανικών θέσεων και απο
στρατεύεται μετά από ένα μήνα.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Αποστρατεύτηκε ο ταξίαρχος ΚΑ- 
ΡΑΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης που προήχθη στο 
βαθμό του ύστερα απ' την αίτησή του.

Αποστρατεύτηκε ο ταξίαρχος ΜΟ
ΣΧΟ ΝΑΣ Χαράλαμπος που προήχθη 
στο βαθμό του, εκτός οργανικών θέ
σεων, σύμφωνα με το άρθρο 46 Ν 
1481/84.

Αποστρατεύτηκαν οι ταξίαρχοι 
ΜΠΙΝΙΧΑΚΗΣ Ιωάννης και ΤΣΟΥΝΗΣ 
Σωτήριος που προήχθησαν στο βαθμό 
τους ύστερα από αιτήσεις αποστρα
τείας τους.
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ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ

Σε προηγούμενο τεύχος μας δημο
σιεύσαμε την είδηση της χορήγησης 
στεγαστικού επιδόματος στο αστυνο
μικό προσωπικό του Σώματος, που 
ήδη το λαμβάνει από την 1.6.89.

Η Δ/νση Οικονομικών/Υ.Δ.Τ., με εγ
κύκλιό της παρέχει τις κατωτέρω διευ
κρινίσεις για το στεγαστικό επίδομα 
που δικαιούται όλο γο αστυνομικό 
προσωπικό που είναι στην ενέργεια: 

Δεν δικαιούται Στεγαστικού Επιδό
ματος: *
(1) Οι δόκιμοι αστυφύλακες.
(2) Το προσωπικό που τελεί σε πολε

μική ή μόνιμη διαθεσιμότητα.
(3) Ό σοι από το προσωπικό έχουν σύ

ζυγο, που λαμβάνει στεγαστικό 
Επίδομα.

(4) Ό σοι έχούν σύζυγο, που λαμβάνει, 
το  ειδικό επίδομα το οποίο χορη
γείται στους υπηρέτΟύντες στο πε
δίο βολής Κρήτης.

Το ύψος του επιδόματος καθορίζε
ται, κατά κύριο λόγο, από την οικογε
νειακή κατάσταση του δικαιούχου (ά: 
γάμος - έγγαμος), από τον αριθμό των 
νόμιμων ή νσμιμοποιηθέντων τέκνων 
και από τη συνολική πραγματική υπη
ρεσία στο Σώμα της ΕΛ-ΑΣ όσον αφο
ρά τους άγαμους αρχιφύλακες και 
αστυφύλακες.

Με βάση τα προαναφερόμενα στοι
χεία το μηνίαίο στεγαστικό επίδομα, 
καθορίζεται κατά κατηγορία, ως εξής: 

α. Άγαμοι και έγγαμοι χωρίς τέκνα 
αστυνομικοί:
(1) Άγαμοι Αρχιφύλακες και Αστυφύ

λακες με πραγματική υπηρεσία 
στην ΕΛ-ΑΣ κάτω των έξι (6) ετών 
δικαιούνται επιδόματος 2,445 δρχ.

(2) Άγαμοι Αξ/κοί και Ανθ/μοι, καθώς 
και άγαμοι Αρχιφύλακες και Αστυ
φύλακες με υπερεξαετή υπηρεσία 
στην ΕΛ-ΑΣ, δικαιούνται επιδόμα
τος ποσού 4.075 δρχ.

(3) Έγγαμοι χωρίς τέκνα δικαιούνται 
επιδόματος 5.075 δρχ.

(4) Έγγαμοι χωρίς τέκνα, που έχουν 
νομίμως διαζευχθεί, δικαιούνται, 
από τις εκδόσεως του διαζευκτη- 
ρίου, του επιδόματος που προβλέ- 
πεται κατά περίπτωση για τους ά
γαμους (2.445 ή 4.075 δρχ.).

(5) Έγγαμοι χωρίς τέκνα, που ευρί- 
σκονται σε διάσταση, δικαιούνται 
επιδόματος 5.705 δρχ. μέχρι της 
εκδόσεως του διαζευκτηρίου.

β. Έγγαμοι με τέκνα, που αναγνω
ρίζονται προστατευόμενα μέλη για τον 
προσδιορισμό του φόρου εισοδήμα
τος:
(1) Έγγαμοι με ένα ή δύο νόμιμα ή 

νομιμοποιηθέντα τέκνα δικαιούνται 
επιδόματος 7.335 δρχ.

(2) Έγγαμοι με τρία και άνω νόμιμα ή 
νομιμοποιηθέντα τέκνα δικαιούνται 
επιδόματος δρχ. 8.150.

γ. Έγγαμοι με τέκνα, οι οποίοι βρί 
σκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγ
μένοι: .
(1) Ό σοι έχουν ένα ή δύο τέκνα σαν 

πρόστατευόμενα μέλη, τα οποία 
συνοικούν και συντηρούνται από 
αυτούς, δικαιούνται επιδόματος 
7.335 δρχ.

(2) Οι έχοντες τρία τέκνα και πάνω, για 
τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέ
σεις του προηγούμενου εδαφίου 
δικαιούνται επιδόματος 8.150 δρχ.

(3) Αν τα τέκνα, στις περιπτώσεις των 
προηγούμενων εδαφίων, δεν συ
νοικούν με τον δικαιούχο αεττυνο- 
μικό, έστω και αν αυτός βαρύνεται 
με την πληρωμή διατροφής, θα κα
ταβάλλεται το επίδομα τού εγγά
μου χωρίς τέκνα, ανάλογα κατά πε
ρίπτωση.

δ. Οι τελούντες σε χηρεία, που δεν 
έχουν τέκνα, θεωρούνται άγαμοι και 
λαμβάνουν το κατά περίπτωση επίδο
μα άγαμου.

Ό σοι όμως έχουν τέκνα, που ανα
γνωρίζονται σαν προστατευόμενα μέ
λη για τον προσδιορισμό του φόρου 
εισοδήματος, δικαιούνται το κατά περί
πτωση επίδομα εγγάμου μετά τέκνων.

5. Οι μεταβολές του αστυνομικού 
προσωπικού, που συνεπάγονται την 
καταβολή μειωμένων αποδοχών (αργία

- διαθεσιμότητα κ.λ.π.), δεν επηρεά
ζουν το ύψος του χορηγούμενου στε- 
γαστικού επιδόματος.

6. Στο δικαιούχο αστυνομικό προ
σωπικό, που δε μισθοδοτείται ολόκλη 
ρο το μήνα (έξοδος από Σχολή Αστυ
φυλάκων - έξοδος από το Σώμα κ.λ.π.), 
καταβάλλεται στεγαστικό επίδομα ανά
λογο με το χρονικό διάστημα μισθοδο
σίας τού.

7. Σε περίπτωση μεταβολής, που 
επηρεάζει το εττεγαστΊκό επίδομα (γά
μος - διάζευξη, γέννηση - ενηλικίωση 
τέκνου κ.λ.π.) .καταβάλλεται τμήμα αυ
τού. ανάλογο, με τη σχετική μεταβολή.

8. Διευκρινίζεται ότι για μεταβολές 
γάμου ή τέκνων, λαμβάνειαι υπ' όψη η 
πραγματική ημερομηνία, που επήλθε η 
μεταβολή και όχι η 1η Ιαν. ή 3Τη Δεκ. 
του έτους, όπως γίνεται για τον προ
σδιορισμό των προστατευΰμένων με 
λών προκειμένου περί της φορολογίας 
εισοδήματος.

9. Στεγαστικό επίδομα δεν δ ι
καιούνται οί λαμβάνοντες τρίμηνες 
αποδοχές.

10. Το πιο πάνω επίδομα καταβάλ
λεται, προκαταβολικά, όπως και οι άλ
λες αποδοχές του αεττυνομικού προ
σωπικού με τις ίδιες μιρθοδοτικές κα
ταστάσεις και σε ουδεμία κράτηση 
υπόκειται.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Αστυφύλακας ΑΓΜ 242 642 Γεώρ
γιος ΔΑΝΙΑΣ του Ιωάννου που υπηρε
τε ί στο Α.Σ. Πύργου Τήνου επιθυμεί 
αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφο για 
ΓΑΔΑ ή ΑΔ Εύβοιας ή Βοιωτίας. Τηλ. 
0283/31371.
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ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΤΙΚΗ
ΚΩΔΙΚΑΣ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Κυκλοφόρησε πρόσφατα ο ΚΩΔΙ
ΚΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, 
έκδοση του Συλλόγου Εποπτών Δημό
σιας Υγείας (ΣΕΔΥ) που επιμελήθηκαν 
ο Γιώργος Κωστάκης και η Αγορή 
Σβόλη—Κωστάκη (Επόπτες Δημ. 
Υγείας).

Στις 471 σελίδες της έκδοσης πε- 
ριέχονται τα περισσότερα νομοθετή- 
ματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 
(Προστασία της Δημόσιας Υγείας και 
του Περιβάλλοντος), της ελληνικής νο
μοθεσίας και τα νομοθετήματα εναρ
μόνισης με τη νομοθεσία της ΕΟΚ.

Απευθύνεται σε Επόπτες Δημόσιας 
Υγείας, Γιατρούς, Υγειονολόγους, Μη
χανικούς, Κτηνίατρους, Αστυνομικούς, 
Λιμενικούς, Διοικητικούς και γενικά 
στις ειδικότητες που ασχολούνται με 
θέματα Δημόσιας Υγείας και Περιβάλ
λοντος.

Η πρωτότυπη παρουσίαση της ύλης, 
σελιδοποιημένη κατά κεφάλαιο βοηθά 
στην εύκολη χρήση και ανεύρεση των 
ζητουμένων.

Η πρόβλεψη ενημέρωσης και ανα
νέωσης του κώδικα με τη μορφή συμ
πληρωματικών τευχών, δίνει τη δυνα
τότητα σ ' αυτόν να περιέχει πάντα τα 
ισχύοντα νομοθετήματα.
Συνοπτικά παρουσιάζονται παρακάτω 
τα περιεχόμενα του 1ου τόμου:

— Στο ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ περιέχε- 
ται ο Α.Ν. 2520/40 που αποτελεί τη 
βάση της Υγειονομικής νομοθεσίας.

— Στο ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ περιέ- 
χεται ο ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙ
ΣΜΟΣ ΔΗΜΩΝ και ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
στον οποίο υπάρχουν νομοθετήματα 
για: ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ - ΚΑ
ΘΑΡΙΟΤΗΤΑ -ΑΠ Ο ΡΡΙΜ Μ ΑΤΑ- ΑΡ
ΔΕΥΣΗ - ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΛΟΥΤΡΑ - 
ΑΛΙΕΙΑ - ΧΩΜΑΤΕΡΕΣ - ΑΜΜΟΛΗ-

ΨΙΑ - ΧΩΜΑΤΟΛΗΨΙΑ - ΣΦΑΓΕΙΑ - 
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΡΟΥΧΩΝ - ΞΕΝΟΔΟ
ΧΕΙΑ - ΚΟΥΡΕΙΑ - ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΑ - 
ΛΟΥΤΡΑ - ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑ
ΣΚΕΥΗΣ ΧΑΡΤΙΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΟ- 
ΤΗΡΙΩΝ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΕΙΔΗ - 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΠΟΞΗΡΑΝΣΗΣ ΔΕΡ
ΜΑΤΩΝ - ΒΥΡΣΟΔΕΨΕΙΑ - ΑΚΡΟΚΑ- 
ΘΑΡΙΣΤΗΡΙΑ - ΕΡΓ. ΤΗΞΕΩΣ ΛΙΠΟΥΣ
- ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΟΠΟ! Η ΣΕΩΣ ΑΙΜΑΤΟΣ
- ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΩΠΩΝ ΕΝΤΕΡΩΝ - 
ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΙΑΣ. Στο ίδιο κεφάλαιο 
συμπληρώνουν τα παραπάνω, τα νο
μοθετήματα για ΚΑΥΣΗ ΜΑΖΟΥΤ - 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ - ΤΡΙΧΟΒΑΦΕΣ - ΑΙΣΘΗ
ΤΙΚΟΙ - ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ - 
ΣΧΟΛΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΛΑΝΟ
ΔΙΟΙ ΝΟΜΑΔΕΣ (Αθίγγανοι).

-  Στο ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΤΡΟΦΙ
ΜΑ - ΠΟΤΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΡ
ΓΑΣΤΗΡΙΑ) περιέχονται νομοθετήματα 
για τον υγειονομικό έλεγχο τροφίμων, 
για τους όρους ίδρυσης και λειτουρ
γίας καταστημάτων. Στο ίδιο κεφάλαιο 
περιέχεται η νομοθεσία για το ΘΟΡΥ
ΒΟ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ για το ΓΑΛΑ - 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑ
ΛΑΚΤΟΣ - ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΑ για εργο
στάσια παρασκευής ΠΑΓΟΥ, παρα
σκευής και εμφιάλωσης χυμών οπώ- 
ρων και ΑΕΡΙΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ.

-  Στο ΤΕΤΑΡΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
(ΥΔΡΕΥΣΗ - ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ) περιέ- 
χονται νομοθετήματα για το πόσιμο 
νερό, (ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ - 
ΧΛΩΡΙΩΣΗ) για τα ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΝΕΡΑ και η Νομοθεσία της ΕΟΚ για 
πόσιμο νερό, νερά κολύμβησης, νερά 
καλλιέργειας και αλιείας οστρακοει
δών.

-  Στο ΠΕΜΠΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (ΑΠΟ
ΧΩΡΗΤΗΡΙΑ - ΔΙΑΘΕΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)

-  Στο ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ τα ΑΠΟΡ- 
ΡΙΜΑΤΑ και η αντίστοιχη Νομοθεσία 
της ΕΟΚ.

-Σ το  ΕΒΔΟΜΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ οι Κ0- 
ΛΥΜΒΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ και τα 
ΛΑ Ϊ ΚΑ ΘΕΡΕΤΡΑ.

-  Στο ΟΓΔΟΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ οι προϋ
ποθέσεις για την ίδρυση και λειτουρ
γία ίΥΓΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ
ΣΕΩΝ.

-  Στο ΕΝΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ τα 
υγειονομικά μέτρα που επιβάλλονται 
για όλα τα ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ.

-  Στο ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ η νο
μοθεσία για τα ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ - ΕΝ
ΤΑΦΙΑΣΜΟ ΝΕΚΡΩΝ - ΤΑΡΙΧΕΥΣΗ- 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ και ΤΑΦΗ ΝΕΚΡΩΝ και 
ΟΣΤΩΝ - ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΦΕΡΕΤΡΟ
ΠΟΙΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΦΕΡΕ
ΤΡΩΝ.

Γίνεται φανερό ότι ο ΚΩΔΙΚΑΣ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
απευθύνεται σε ευρύ κοινό επιστημό
νων και τεχνικών αλλά και ιδιωτών, 
που ενδιαφέρονται να προχωρήσουν 
στην ίδρυση κάποιας επιχείρησης.

Βρίσκεται ήδη σε όλες τις Νομαρ
χίες της χώρας (Δ/νσεις και Τμήματα 
Υγιεινής), σε πολλά αστυνομικά τμήμα
τα και άλλες υπηρεσίες.

Με τη συνεχή συμπλήρωσή του θα 
απευθύνεται και στις λοιπές υπηρε
σίες.

Η διακίνηση του ΚΩΔΙΚΑ γίνεται 
από το Γραφείο του ΣΕΔΥ (Σωκράτουζ 
26) και τα μέλη του ΔΣ τηλ. 5227854 
(Δευτ. Πέμ. 6-8 μμ) 641 1 144 - 9 5 8 8  

384 - 8228934. Μετά από συνεννόΠ" 
ση στέλνεται με αντικαταβολή. Κοστί
ζει (μέχρι το Δεκέμβρη 1988) 5.000 
δρχ. για ΕΔΥ και ιδιώτες και 10.000 
δρχ. για εταιρίες, Δήμους, Κοινότητεζ 
και Υπηρεσίες.
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ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ
Ένα «προσωπικό» πρόβλημα

Του Αστυνόμου Β' Υγειονομικού 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Ευάγγελου

Γενικά: Υπάρχει γενικότερα η εντύ
πωση ότι στην περιοχή του στόματος 
είναι ή όχι φυσιολογική η θέση και η 
σχέση των όοντιών μεταξύ τους, με 
τους άλλους ιστούς και με τις φατνια
κές αποφύσεις και έτσι διατυπώνεται 
εύκολα η αντίληψη του ωραίου και του 
αρμονικού. Επίσης μια ειδικότερη εξέ
ταση κάθε περίπτωσης θα μας γνωρί
σει για τη σωστή λειτουργία των βιο
λογικών κανόνων καθώς και το βαθμό 
της επίπτωσης στην ομιλία, τη μάση
ση, στην αναπνοή και γενικότερα στην 
έκφραση του προσώπου. Η πείρα δι
δάσκει ότι οι οδοντογναθικές ανωμα
λίες επηρεάζουν αισθητικά την εμφά
νιση του προσώπου και επιδρούν ψυ
χολογικά στο άτομο, που σαν δυσμορ
φίες συμμετέχουν στη διαμόρφωση 
και έκφραση της προσωπικότητάς του.

Αιτιολογία: Αίτια των οδοντοστομα
τικών ανωμαλιών είναι πολλά, μεταξύ

Πριν και μετά τη θεραπεία.

των οποίων τα κυριότερα είναι:
1) Η βιολογική εξέλιξη του ανθρώ

που, το περιβάλλον, οι συνθήκες ζωής.
2) Κληρονομικά αίτια, λ.χ. μεταβίβα

ση κληρονομικώς μικρής ή μεγάλης 
γνάθου ή μικρής γνάθου από τον ένα 
γονέα και μεγάλα δόντια από τον άλλο 
κ.λπ.

3) Παθολογικά και άλλα τοπικά αί
τια, κυρίως οι τερηδόνες, ένα πολύ συ
νηθισμένο πράγμα που βλέπουμε κα
θημερινά.

4) Στοματικές συνήθειες (θηλασμός 
δακτύλου, δάγκαμα μολυβιών κ.λπ.).

Διάγνωση: Από την παιδική ηλικία, 
οι γονείς και το περιβάλλον του παι
διού αντιλαμβάνονται την ήδη διαμορ- 
φούμενη ή τείνουσα να επιδεινωθεί 
ορθοδοντική ανωμαλία. 0  οδοντογια
τρός ή ειδικότερα ο ορθοδοντικός θα 
τους εξηγήσει όχι μόνο την αισθητική 
του αποκατάσταση αλλά και τη λει
τουργική ευρυθμία του οργάνου του 
στόματος σαν σύνολο. Η εξέταση πε
ριλαμβάνει και τη μελέτη και ανάλυση 
των αποτυπωμάτων των δοντιών με 
γύψο, καθώς επίσης και τον ακτινο- 
γραφικό έλεγχο. Στα οδοντιατρεία της 
ΕΛ.ΑΣ. (Βεραντζέρου 48 - Αθήνα) 
υπάρχει σύγχρονο μηχάνημα πανορα
μικής ακτινογραφίας που μπορεί να 
χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό.

Πρόληψη - θεραπεία: Πλήθος περι
πτώσεων είναι δυνατόν να προλη- 
φθούν και να μην εξελιχθούν σε μία 
περίπλοκη ανωμαλία στην οποία, εκτός 
της αντικανονικής θέσης των δοντιών, 
επηρεάζονται η ομιλία, η θέση των 
γνάθων, το μυϊκό σύστημα της περιο
χής και οι κόνδυλοι της γνάθου. Για το 
σκοπό αυτό, μια εξέταση στην πρώιμη 
παιδική ηλικία, μπορεί να αποτρέψει 
επιδείνωση τυχόν υπάρχουσας ανωμα
λίας στο όργανο του στόματος. Μέσα 
θεραπείας χρησιμοποιούνται σήμερα 
κινητά και ακίνητα μηχανήματα (κολλη
μένα σταθερά στα δόντια), ανάλογα με

Η συνήθεια (ο θηλασμός του δακτύλου) 
και το αποτέλεσμα στα πρόσθια δόντια.

τη φάση της θεραπείας και τον επιδιω- 
κόμενο σκοπό.

Συμπέρασμα. Ύστερα από τα πιο 
πάνω προκύπτει ότι υπάρχει λόγω των 
πολλών αιτιολογικών περιπτώσεων, 
μεγάλος αριθμός ορθοδοντικών ασθε
νών και για τα δύο φύλα, που προσθέ
τουν προβλήματα στο ήδη βεβαρυμέ- 
νο σχολικό και εξωσχολικό πρόγραμ
μα, τις επισκέψεις στο γιατρό, τη χρή
ση των ορθοδοντικών μέσων, καθώς 
και μια σημαντική οικονομική επιβά
ρυνση στους γονείς τους.

Οι σημερινές πολιτιστικές και κοι
νωνικές συνθήκες επιβάλλουν την πα
ρουσία του ωραίου χαμόγελου, στοι
χείο που ομορφαίνει όχι μόνο το πρό
σωπο αλλά εκφράζει και την ομορφιά 
του ψυχικού κόσμου του ατόμου και 
προδιαθέτει ευνοϊκά τους άλους.

Βιβλιογραφία:
Β. Χαραλαμπάκη: Ορθοδοντική, Θεσ/νίκη 
1983.
Κ. Τσουμής: Ορθοδοντική και περιδόντιο. 
Οδοντοστοματολογική πρόοδος, Φεβρ. 
1988.
Ν. Μπαλτσς: «Η ορθοδοντική σήμερα». 
Παιδοδοντία. Τ. 3ος, 1988.
Ν. Τουτουντζάκης. Πρακτικό θέμα: Ελληνι
κά Στοματολογικά Χρονικά, Τευχ. 4 - 1 9 8  
7.
R.M. Orthodontics pictures 1986 Denver 
U.S.A.

597



ΑΡΣΕΝ ΛΟΥΠΕΝ

«ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΡΙ»
--------------------------------------------- του Μωρίς Λεμπλάν*

Ενα δυνατό κουδούνισμα ξύπνησε τη θυρωρό του αριθμού 9 της. 
λεωφόρου Ος. Τράβηξε το κορδόνι γκρινιάζοντας:

-  Νόμιζα πως επέστρεψαν όλοι. Είναι τουλάχιστο τρεις η ώρα!

Ο άνδρας της μουρμούρισε:

-  Ίσως είναι για το γιατρό.

Πράγματι μια φωνή ρώτησε:

-  Ο γιατρός Αρέλ... σε ποιο όροφο;

-Τρίτο, πόρτα αριστερά. Αλλά ο γιατρός δεν μετακινείται τη νύχτα.

-  0α χρειαστεί να μετακινηθεί.

Ο κύριος πέρασε στον προθάλαμο, ανέβηκε έναν όροφο, δύο ορό
φους, και, χωρίς καν να σταματήσει στο πλατύσκαλο του γιατρού Αρέλ, 
συνέχισε μέχρι τον πέμπτο. Εκεί, δοκίμασε δύο κλειδιά. Το ένα έκανε να 
ανοίξει η κλειδαριά, το άλλο ο σύρτης ασφαλείας.

-θαυμάσια, μουρμούρισε, το έργο έχει απλοποιηθεί σημαντικά. Αλλά 
πριν ενεργήσουμε πρέπει να εξασφαλίσουμε την υποχώρησή μας. Για να 
δούμε... έχω λογικά το χρόνο να κτυπήσω στου γιατρού, και να με διώξει; 
Όχι ακόμα... λίγη υπομονή...

Ύστερα από καμιά δεκαριά λεπτά, κατέβηκε και κτύπησε το τζάμι του 
θυρωρίου ξεστομίζοντας κατάρες εναντίον του γιατρού. Του άνοιξαν, και 
βρόντηξε την πόρτα πίσω του. Όμως, η πόρτα αυτή δεν έκλεισε, διότι ο 
άνθρωπος είχε εφαρμόσει γρήγορα ένα κομμάτι σίδερο πάνω στην τρύπα 
της κλειδαριάς ώστε το γλωσσίδι της κλειδαριάς να μην μπορεί να μπει 
μέσα.

Μπήκε λοιπόν, χωρίς θόρυβο, εν αγνοία των θυρωρών. Σε περίπτωση 
συναγερμού η υποχώρησή του ήταν εξασφαλισμένη.

Ήσυχα, ξανανέβηκε τους πέντε ορόφους. Στον προθάλαμο, στο αμυ- 
δρό φως ενός ηλεκτρικού φαναριού, τοποθέτησε το επανωφόρι του και το 
καπέλο του πάνω σε μια από τις καρέκλες, κάθισε σε μια άλλη, και τύλιξε 
τα μποτίνια του με χοντρά σοσόνια από καστόρι.

«Ουφ! επιτέλους... και πόσο εύκολα! Αναρωτιέμαι καμιά φορά γιατί 
όλος ο κόσμος δεν διαλέγει το άνετο επάγγελμα του διαρρήκτη; Με λίγη 
επιτηδειότητα και σκέψη, δεν υπάρχει τίποτα πιο γοητευτικό. Ένα επάγ
γελμα εντελώς ξεκούραστο... ένα επάγγελμα οικογενειάρχη... Πολύ 
βολικό μάλιστα. . αυτό καταντά πληκτικό».

Ξεδίπλωσε ένα λεπτομερή χάρτη του διαμερίσματος.

«Ας αρχίσουμε με το να προσανατολιστούμε. Εδώ, παρατηρώ το 
ορθογώνιο του προθάλαμου όπου βρίσκομαι. Από την πλευρά του δρό
μου, το σαλόνι, το μπουντουάρ και την τραπεζαρία. Περιττό να χάσει 
κανείς τον καιρό του από κει, φαίνεται πως η κόμισσα έχει ένα γούστο 
αξιοθρήνητο... ούτε ένα μπιμπελό αξίας... Επομένως, ίσια στο σκοπό... 
Α! να το διάγραμμα ενός διαδρόμου, του διαδρόμου, που οδηγεί στα 
δωμάτια. Σε τρία μέτρα, πρέπει να συναντήσω την πόρτα της ντουλάπας 
με τα φορέματα που επικοινωνεί με το δωμάτιο της κόμισσας».

^αναδίπλωσε το σχέδιό του, έσβησε το φανάρι του, και μπήκε στο 
διάδρομο μετρώντας:

«Ένα μέτρο... δύο μέτρα... τρία μέτρα... Να η πόρτα... Πώς τακτο
ποιούνται όλα θεέ μου! Ένας απλός σύρτης, ένας μικρός σύρτης με 
χωρίζει από το δωμάτιο και, επί πλέον, ξέρω πως αυτός ο σύρτης 
βρίσκεται σε απόσταση ένα μέτρο και σαράντα τρία από το πάτωμα... 
Έτσι που, χάρη σε μια ελαφριά σχισμή που θα ανοίξω γύρω γύρω, θα 
απαλλαγούμε απ’ αυτόν...».

Έβγαλε από την τσέπη του τα απαραίτητα εργαλεία, αλλά μια σκέψη 
τον σταμάτησε.

«Και αν, κατά τύχη, αυτός ο σύρτης δεν είναι τραβηγμένος. Ας 
δοκιμάσουμε ωστόσο... Ό ,τ ι κι αν στοιχίσει!».

Γύρισε το κουμπί της κλειδαριάς.

Η πόρτα άνοιξε.

«Γενναίε μου Λουπέν, σίγουρα η τύχη σε ευνοεί. Τι σου χρειάζεται 
τώρα; Γνωρίζεις την τοπογραφία του χώρου όπου θα ενεργήσεις- γνωρί
ζεις το μέρος όπου η κόμισσα κρύβει το μαύρο μαργαριτάρι..' Κατά 
συνέπεια, για να σου ανήκει το μαύρο μαργαριτάρι, χρειάζεται απλού- 
στατα να είσαι πιο σιωπηλός και από τη σιωπή, πιο αόρατος και από τη 
νύχτα.»

0 Αρσέν Λουπέν χρειάστηκε μισή ώρα για να ανοίξει τη δεύτερη 
πόρτα, μια πόρτα τζαμωτή που έβγαζε στο δωμάτιο. Αλλά το έκανε με 
τόση προφύλαξη, που ακόμα και να μην κοιμόταν η κόμισσα, κανένα 
ύποπτο τρίξιμο δεν θα μπορούσε να την ανησυχήσει.

Σύμφωνα με τις υποδείξεις του σχεδίου του, δεν είχε παρά να 
ακολουθήσει το περίγραμμα μιας σαιζ λονκ. Αυτό τον οδηγούσε σε μια 
πολυθρόνα, ύστερα σ’ ένα τραπεζάκι τοποθετημένο δίπλα στο κρεββάτι. 
Πάνω στο τραπέζι, υπήρχε ένα κουτί με επιστολόχαρτα, και κλεισμένο 
απλούστατα μέσα σ’ αυτό το κουτί, το μαύρο μαργαριτάρι.

Ξάπλωσε στο χαλί και ακολούθησε το περίγραμμα της σαιζ λονκ. Αλλά 
στην άκρη σταμάτησε για να κατασιγάσει τους κτύπους της καρδιάς του. 
Αν και κανένας φόβος δεν τον τάραζε, του ήταν αδύνατο να νικήσει αυτό 
το είδος νευρικού άγχους που δοκιμάζει κανείς μέσα στη μεγαλύτερη 
σιωπή. Και απορούσε γ ι’ αυτό, γιατί, τέλος πάντων, είχε ζήσει χωρίς 
συγκίνηση στιγμές πιο σοβαρές. Κανένας κίνδυνος δεν τον απειλούσε. 
Τότε γιατί η καρδιά του κτυπούσε σαν τρελή καμπάνα; Μήπως τον εντυ
πώσιαζε αυτή η κοιμισμένη γυναίκα, αυτή η ύπαρξη που ήταν τόσο κοντά 
του;

Ακούσε και νόμισε πως ξεχώρισε το ρυθμό μιας αναπνοής. Καθησύ
χασε τον εαυτό του σαν να επρόκέιτο για μια φιλική παρουσία.

Έψαξε την πολυθρόνα, ύστερα, με μικρές ανεπαίσθητες χειρονο
μίες, σύρθηκε προς το τραπέζι, ψηλαφώντας στο σκοτάδι με το απλωμένο 
του χέρι. Το δεξί του χέρι συνάντησε ένα από τα πόδια του τραπεζιού.

Επιτέλους! Δενείχε πια παρά να σηκωθεί, να πάρει το μαργαριτάρι και 
να φύγει. Ευτυχώς! γιατί η καρδιά του ξανάρχιζε να κτυπά στο στήθος του 
σαν τρομαγμένο ζώο, και με τέτοιο θόρυβο που του φαινόταν απίθανο να 
μην ξυπνήσει η κόμισσα.

Την καταλάγιασε μέσα σε μια ορμή θαυμαστής θέλησης, αλλά, τη 
στιγμή που προσπαθούσε να σηκωθεί, το αριστερό τουχέρι σκόνταψε στο 
χαλί σ’ ένα αντικείμενο που το αναγνώρισε αμέσως σαν μια λυχνία, μια 
αναποδογυρισμένη λυχνία' και ευθύς, ένα άλλο αντικείμενο παρουσιά
στηκε, ένα εκκρεμές, ένα απ’ αυτά τα μικρά ταξιδιωτικά εκκρεμή που 
είναι καλυμμένα, με δερμάτινη θήκη.

Πώς; Τι συνέβαινε; Δεν καταλάβαινε. Αυτή η λυχνία... αυτά το εκκρε
μές... γιατί αυτά τα αντικείμενα δεν ήταν στη συνηθισμένη τους θέση; Α! 
τι συνέβαινε μέσα στο τρομαχτικό σκοτάδι;

Και ξαφνικά, μια κραυγή του ξέφυγε. Είχε αγγίξει... θ ! σε τι παράξενο 
πράγμα, ακατονόμαστο! Μα όχι όχι, ο φόβος του αναστάτωσε το μυαλό. 
Είκοσι δευτερόλεπτα, τριάντα δευτερόλεπτα, έμεινε ακίνητος, τρομο
κρατημένος, με τον ιδρώτα στους κροτάφους. Και τα δάκτυλά του κρα-
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τούσαν την αίσθηση εκείνης της επαφής.

Με μια αμείλικτη προσπάθεια, άπλωσε ξανά το χέρι. Το χέρι του, 
ξανά, άγγιξε απαλά το πράγμα, το παράξενο, ακατονόμαστο πράγμα. Το 
ψηλάφισε. Διέταξε το χέρι του να ψηλαφίσει και να πληροφορηθεί. Ήταν 
μαλιά, πρόσωπο... και αυτό το πρόσωπο ήταν κρύο, σχεδόν παγωμένο.

Οσο τρομαχτική κι αν είναι η πραγματικότητα, ένας άνθρωπος σαν 
τον Αρσέν Λουπέν την εξουσιάζει μόλις τη συνειδητοποιήσει. Γρήγορα, 
έθαλε σε λειτουργία το κλεφτοφάναρό του. Μια γυναίκα κειτόταν μπρο
στά του, βουτηγμένη στο αίμα. Φρικτές πληγές κατάστρειραν το λαιμό της 
και τους ώμους της. Εσκυψε και την εξέτασε. Ήταν νεκρή.

«Νεκρή, νεκρή», επανέλαθε έκπληκτος.

Και κοίταζε αυτά τα απλανή μάτια, το μορφασμό αυτού του στόματος, 
αυτή την πελιδνή σάρκα και αυτό το αίμα, όλο το αίμα που είχε κυλήσει 
πάνω στο χαλί και έπηζε τώρα, πηχτό και μαύρο.

Αφού σηκώθηκε, γύρισε το κουμπί του ηλεκτρικού, το δωμάτιο γέμισε 
με φως, και μπόρεσε να δει όλα τα σημάδια μιας μανιασμένης πάλης. Το 
κρεβθάτι ήταν εντελώς ξηλωμένο, τα σκεπάσματα και τα σεντόνια βγαλ- 
μένα. Καταγής, η λυχνία ύστερα το εκκρεμές -  οι δείχτες έδειχναν 
ένδεκα και είκοσι -  ύστερα, από πιο πέρα, μια αναποδογυριμένη καρέ
κλα, και παντού αίμα, λίμνες αίματος.

«Και το μαύρο μαργαριτάρι;» ψιθύρισε.

Το κουτί με τα επιστολόχαρτρ ήταν στη Θέση του. Το άνοιξε γρήγορα. 
Περιείχε τη Θήκη. Αλλά η Θήκη ήταν άδεια.

«Διάβολε! είπε μέσα του, παινεύτηκες κάπως νωρίς για την τύχη σου, 
φίλε μου Αρσέν Λουπέν... Η κόμισσα δολοφονημένη, το μαύρο μαργαρι
τάρι εξαφανισμένο... η κατάσταση δεν ήταν λαμπρή! Δρόμο τώρα, αλλιώς 
κινδυνεύεις φοβερά να φορτωθείς με βαριές ευθύνες».

Δεν κουνήθηκε ωστόσο.

«Να το σκάσεις; Ναι, ένας άλλος θα τό 'σκαγε. Αλλά ο Αρσέν Λουπέν; 
Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να κάνεις; Για να δούμε, ας ενεργήσουμε 
μεθοδικά. Στο κάτω κάτω, η συνείδησή σου είναι ήσυχη... Υπέθεσε ότι 
είσαι αστυνόμος και ότι πρέπει να προβείς σε έρευνα... Ναι, αλλά γι’ 
αυτό θά 'πρεπε να έχεις mo καθαρό μυαλό. Και το δικό μου είναι σε μια 
κατάσταση!»

Επεσε σε μια πολυθρόνα, με τις γροθιές σφιγμένες πάνω στο μέτωπό 
του που έκαιγε.

Η υπόθεση της λεωφόρου Ος είναι μια απ' εκείνες που μας προκάλε- 
σαν ζωηρό ενδιαφέρον αυτούς τους τελευταίους καιρούς, και σίγουρα 
δεν θα την διηγόμουν αν η συμμετοχή του Αρσέν Λουπέν δεν την φώτιζε 
μ’ ένα φως εντελώς ιδιαίτερο. Αυτή τη συμμετοχή, λίγοι την υποψιάζον
ται. Κανείς δεν ξέρει εν πάσει περιπτώσει την ακριβή και περίεργη 
αλήθεια.

Ποιος δεν γνώριζε, έχοντάς την συναντήσει στο «Δάσος», τη Λεοντίν 
Ζαλτί, την παλιά τραγουδίστρια, σύζυγο και χήρα του κόμη ντ’ Αντιγιό, τη 
Ζαλτί που η πολυτέλειά της εθάμπωνε το Παρίσι, πάνε καμιά εικοσαριά 
χρόνια, κόμισσα ντ’ Αντιγιό, που τα διαμαντένια και μαργαριταρένια κο- 
σμήματά της άξιζαν ευρωπαϊκή φήμη; Ελεγαν γι’ αυτήν πως φορούσε 
στους ώμους της το χρηματοκιβώτιο πολλών τραπεζών και τα χρυσορυ- 
χεία πολλών αυστραλέζικων εταιρειών. Οι μεγάλοι χρυσοχόοι δούλευαν 
για τη Ζαλτί όπως δούλευαν άλλοτε για τους βασιλιάδες και τις βασίλισ
σες.

Και ποιος δεν θυμάται την καταστροφή όπου όλα αυτά τα πλούτη

εξανεμίστηκαν. Τράπεζες και χρυσορυχεία, το βάραθρο τα καταβρό- 
χθησε όλα. Από τη θαυμάσια συλλογή, που τη διασκόρπισε ο δικαστικός 
επιμελητής δεν απέμεινε παρά μόνο το περίφημο μαύρο μαργαριτάρι. Το 
μαύρο μαργαριτάρι! Δηλαδή μια περιουσία, αν εκείνη είχε θελήσει να το 
εκποιήσει.

Δεν το θέλησε. Προτίμησε να περιοριστεί, να ζήσει σ’ ένα απλό 
διαμέρισμα, με την κυρία της συνοδείας της, την μαγείρισσά της και μ’ 
έναν υπηρέτη, παρά να πουλήσει το ανεκτίμητο αυτό κόσμημα. Υπήρχε σ’ 
αυτό ένας λόγος που δεν φοβόταν να ομολογήσει: το μαύρο μαργαριτάρι 
ήταν το δώρο ενός αυτοκράτορα! Και σχεδόν κατεστραμμένη, περιορι
σμένη στην πιο μέτρια ζωή, έμεινε πιστή στο σύντροφό της των ωραίων 
ημερών.

-  Όσο ζω, έλεγε, δεν θα το εγκαταλείψω ποτέ.

Από το πρωί μέχρι το βράδυ το φορούσε στο λαιμό της. Τη νύχτα, το 
έβαζε σ’ ένα μέρος που το ήξερε αυτή μόνο.

Όλα αυτά τα γεγονότα που τα ξανάφερναν στη μνήμη οι δημόσιες 
φυλλάδες ερέθιζαν την περιέργεια, και, πράγμα παράξενο, αλλά εύκολο 
να το καταλάβουν αυτοί που έχουν τη λύση του αινίγματος, ήταν ακριβώς 
η σύλληψη του υποτιθέμενου δολοφόνου που μπέρδεψε το μυστήριο και 
παρέτεινε τη συγκίνηση. Τη μεθεπομένη, πράγματι, οι εφημερίδες δη
μοσίευαν την ακόλουθη είδηση:

«Μας αναγγέλουν τη σύλληψη του Βικτόρ Ντανέγκρ, υπη
ρέτη της κόμισσας ντ' Αντιγιό. Οι υποψίες που αναγέρθηκαν 
εναντίον του είνα ι συντριπτικές. Πάνω στο λουστρινένιο μα
νίκι του γιλέκου της λιβρέας του, που ο κ. Ντυντουί, ο Αρχη
γός της Ασφαλείας, βρήκε μέσα στη σοφίτα του, μεταξύ του 
ντιβανιού και του στρώματος, διαπίστωσαν κηλίδες από αίμα. 
Επιπλέον έλειπε απ’ αυτό το γιλέκο ένα κουμπί ντυμένο με 
ύφασμα. Όμως, το κουμπί αυτό, από την αρχή των ερευνών, 
το είχαν μαζέψει κάτω από το ίδιο το κρεββάτι του θύματος.

» Είναι πιθανόν ότι ύστερα από το γεύμα, ο Ντανέγκρ, αντί 
να ξαναπάει στη σοφίτα του, γλίστρησε στο δωματιάκι με τα 
φορέματα και, από τη τζαμωτή πόρτα, ε ίδε την κόμισσα να 
κρύβει το μαύρο μαργαριτάρι.

» Πρέπει να πούμε πως, μέχρ ι τώρα, καμμιά απόδειξη δ εν  
ήρθε να επιβεβαιώσει αυτήν την εικασία. Εν πόση περιπτώσει, 
ένα άλλο σημείο μένε ι σκοτεινό. Στις επτά η ώρα το πρωί, ο 
Ντανέγκρ πήγε στο καπνοπωλείο της λεωφόρου Κουρσέλ: η 
θυρωρός πρώτα, ύστερα ο καπνοπώλης έδωσαν μαρτυρίες  
προς αυτή την κατεύθυνση. Από την άλλη, η μαγείρισσα της 
κόμισσας και η κυρία της συνοδείας της, που και οι δυο τους 
κοιμούνται στο βάθος του διαδρόμου, βεβαιώνουν ότι στις 
οκτώ η ώρα, όταν σηκώθηκαν, η πόρτα του προθάλαμου και η 
πόρτα της κουζίνας ήταν διπλοκλειδωμένες. Εδώ και είκοσι 
χρόνια στην υπηρεσία της κόμισσας, αυτά τα δύο πρόσωπα 
είναι υπεράνω πάσης υποψίας. Διερωτάται λοιπόν κανείς πως 
ο Ντανέγκρ μπόρεσε να βγει από το διαμέρισμα. Είχε φτιάξει 
άλλο κλειδ ί; Η ανάκριση θα φωτίσει τα διάφορα αυτά σημεία .»

Η ανάκριση δεν φώτισε απολύτως τίποτα, αντιθέτως. Εμαθαν ότι ο 
Βίκτορ Ντανέγκρ ήταν ένας επικίνδυνος σεσημασμένος εγκληματίας, 
ένας αλκοολικός και ένας διεφθαρμένος, που μια μαχαιριά δεν τον 
τρόμαζε. Αλλά η υπόθεση η ίδια έδειχνε, όσο τη μελετούσαν, να τυλίγε
ται με πιο πυκνά σκοτάδια και με πιο ανεξήγητες αντιφάσεις.
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Πρώτον μια δεσποινίδα ντε Σενκλέβ, ξαδέλφη και μοναδική κληρονό
μος του θύματος, δήλωσε ότι η κόμισσα, ένα μήνα πριν το θάνατό της, της 
είχε εμπιστευθεί σ’ ένα από τα γράμματά της το τρόπο με τον οποίο 
έκρυβε το μαύρο μαργαριτάρι. Την επομένη της ημέρας που λάβαινε 
αυτό το γράμμα, διαπίστωνε την εξαφάνισή του. Ποιος το είχε κλέψει;

Από τη μεριά τους, οι θυρωροί διηγήθηκαν πως είχαν ανοίξει την 
πόρτα σε κάποιο πρόσωπο, το οποίο είχε ανέβει στου γιατρού Αρέλ. 
Ρώτησαν το γιατρό. Κανείς δεν είχε κτυπήσει σπίτι του. Τότε ποιο ήταν 
εκείνο το άτομο; Ένας συνένοχος;

Αυτή η εικασία για κάποιο συνένοχο υιοθετήθηκε από τον τύπο και το 
κοινό. 0 Γκανιμάρ, ο γέρο - αρχιεπίθεωρητής, ο Γκανιμάρ την υπερασπι
ζόταν, όχι αδικαιολόγητα.

-  Κρύβεται ο Λουπέν κάτω απ' αυτό, έλεγε στον ανακριτή.

-  Μπα! ανταπαντούσε αυτός εδώ, τον βλέπετε παντού, το Λουπέν 
σας.

-  Τον βλέπω παντού, γιατί είναι παντού.

-  Πείτε καλύτερα πως τον βλέπετε κάθε φορά που κάποιο πράγμα δεν 
σας φαίνεται πολύ καθαρό. Εξάλλου, σ’ αυτήν ειδικά την περίπτωση, 
προσέξτε αυτό εδώ: το έγκλημα διεπράχθηκε στις ένδεκα και είκοσι το 
βράδυ, όπως το βεβαιώνει το εκκρεμές, και η νυχτερινή επίσκεψη, που 
κατάγγειλαν οι θυρωροί, δεν έγινε παρά στις τρεις η ώρα το πρωί.

Η δικαιοσύνη υπακούει συχνά σ’ αυτά τα εκ πεποιθήσεως συμπερά
σματα τα οποία εξαναγκάζουν τα γεγονότα να προσαρμόζονται στην 
πρώτη εξήγηση που δόθηκε γι’ αυτά. Η αξιοθρήνητη διαγωγή του Βικτόρ 
Ντανέγκρ, σεσημασμένου εγκληματία, μεθύστακα και διεφθαρμένου, 
επηρέασαν τον ανακριτή, και αφού κανένα καινούργιο περιστατικό δεν 
ήρθε να ενισχύσει τις δύο ή τρεις ενδείξεις που αποκαλύφθηκαν στην 
αρχή, τίποτα δεν μπόρεσε να τον κλονίσει. Έκλεισε την ανάκρισή του. 
Μερικές βδομάδες αργότερα άρχισαν οι δικαστικές ακροάσεις.

Ηταν μπερδεμένες και υποτονικές. Ο πρόεδρος τις διηύθυνε απρό
θυμα. Η εισαγγελία επιτέθηκε νωθρά. Μ' αυτές τις συνθήκες, ο δικηγό
ρος του Ντανέγκρ βρήκε πεδίο ελεύθερο. Έδειξε τα χάσματα και τις 
αδυναμίες της κατηγορίας. Καμιά υλική απόδειξη δεν υπήρχε. Ποιος είχε 
φτιάξει το κλειδί, το απαραίτητο κλειδί χωρίς το οποίο ο Ντανέγκρ, μετά 
την αναχώρησή του, δεν θα μπορούσε να διπλοκλειδώσει ξανά την πόρτα 
του διαμερίσματος: Ποιος είχε δει, αυτό το κλειδί, και τι είχε απογίνει; 
Ποιος είχε δει το μαχαίρι του δολοφόνου, και τι είχε απογίνει αυτό;

-Και, εν πόση περιπτώσει, συμπέραινε ο δικηγόρος, αποδείξτε πως ο 
πελάτης μου είναι αυτός που σκότωσε. Αποδείξτε πως ο αυτουργός της 
κλοπής και του εγκλήματος δεν είναι εκείνο το μυστηριώδες πρόσωπο 
που μπήκε στο σπίτι στις τρεις η ώρα το πρωί. Το εκκρεμές έδειχνε 
ένδεκα η ώρα, θα μου πείτε; Και λοιπόν; δεν μπορεί κανείς να βάλει τους 
δείκτες ενός εκκρεμούς στην ώρα που τον βολεύει;

Ο Βικτόρ Ντανέγκρ αθωώθηκε.

Βγήκε από τη φυλακή μια Παρασκευή προς το βράδυ, αδυνατισμένος 
καταβεβλημένος από τους έξι μήνες φυλάκισης. Η ανάκριση, η μοναξιά, 
οι δικαστικές ακροάσεις, οι συσκέψεις των ενόρκων, όλα αυτά τον είχαν 
γεμίσει μ’ έναν αρρωστημένο τρόμο. Τη νύχτα, φρικτοί εφιάλτες, ορά
ματα με ικριώματα τον βασάνιζαν. Έτρεμε από πυρετό και τρόμο.

Με το όνομα Ανατόλ Ντυφούρ, νοίκιασε ένα δωματιάκι στα υψώματα 
της Μοντμάρτης, και έζησε με τυχαίες ασχολίες, κάνοντας επισκευές 
δεξιά και αριστερά.

Αξιοθρήνητη ζωή! Τρεις φορές που προσλήφθηκε από τρία διαφορε
τικά αφεντικά, τον αναγνώρισαν και τον έδιωξαν αμέσως.

Συχνά αντιλήφθηκε ή νόμισε ότι αντιλήφθηκε πως τον παρακολουθού
σαν άνθρωποι, άνθρωποι της αστυνομίας, δεν αμφέβαλε γι’ αυτό, η οποία 
δεν έπαυε να του στήνει κάποια παγίδα. Και αισθανόταν εκ των προτέρων 
το σκληρό σφίξιμο του χεριού που θα τον έπιανε από το γιακά.

Ένα βράδυ που δειπνούσε σε κάποιο ξενοδοχείο της συνοικίας, 
κάποιος κάθισε απέναντι του του. Ηταν ένας τύπος καμιά σαρανταριά 
χρονών, ντυμένος με μια μαύρη ρεντικότα, αμφίβολης καθαριότητας. 
Παρήγγειλε μια σούπα, λαχανικά και ένα λίτρο κρασί.

Και όταν έφαγε τη σούπα, γύρισε τα μάτια προς τον Ντανέγκρ και τον 
κοίταξε για πολλή ώρα.

Ο Ντανέγκρ χλώμιασε. Σίγουρα, ο τύπος αυτός ήταν απ’ εκείνους που 
τον παρακολουθούσαν εδώ και βδομάδες. Τι ήθελε απ’ αυτόν; Ο Ντα
νέγκρ προσπάθησε να σηκωθεί. Δεν μπόρεσε. Τα πόδια του τρίκλιζαν.

Ο άνθρωπος έβαλε ένα ποτήρι κρασί για τον εαυτό του και γέμισε το 
ποτήρι του Ντανέγκρ.

-Τσουγκρίζουμε, σύντροφε;
Ο Βίκτορ τραύλισε:
-  Ναι...ναι...στην υγειά σας, σύντροφε.
-Στην υγειά σας, Βικτόρ Ντανέγκρ.
Ο άλλος αναπήδησε:
-  Εγώ!... εγώ!... μα όχι... σας ορκίζομαι...
-  Μου ορκίζεστε τι; Ότι δεν είστε σεις; Ο υπηρέτης της κόμισσας.
-  Ποιος υπηρέτης; Ονομάζομαι Ντυφούρ. Ρωτήστε το αφεντικό.
-  Ντυφούρ, Ανατόλ, ναι, για το αφεντικό, αλλά Ντανέγκρ για τη 

δικαιοσύνη, Βικτόρ Ντανέγκρ.
-  Δεν είναι αλήθεια! Δεν είναι αλήθεια! σας είπαν ψέματα.
Ο νεοφερμένος έβγαλε από την τσέπη του μια κάρτα και την έδειξε. Ο 

Βικτόρ διάβασε:
«Γκριμωντάν, πρώην επιθεωρητής της Ασφαλείας. Εμπι- 

οτευτικές πληροφορίες.»
Τινάχτηκε.
-  Είστε της αστυνομίας;
-Δεν είμαι πια, αλλά το επάγγελμα με ευχαριστούσε, και συνεχίζω με 

τρόπο πιο... προσοδοφόρο. Ξετρυπώνουμε που και που χρυσές υποθέ
σεις... σαν τη δική σας.

-  Τη δική μου;
-  Ναι, η δική σας, είναι μια υπόθεση εξαιρετική, αν βέβαια θελήσετε 

να δείξετε λίγη καλοσύνη.
-  Και αν δεν δείξω;
-  0α πρέπει. Είστε σε θέση που δεν μπορείτε τίποτα να μου αρνη- 

θείτε.
Ένας κρυφός φόβος κυρίευε το Βικτόρ Ντανέγκρ. Ρώτησε:
-  Τι συμβαίνει;... μιλήστε.
-  Ας είναι, απάντησε ο άλλος, ας τελειώνουμε μ’ αυτό. Με δυο 

λόγια, ορίστε: μ' έστειλε η δίδα ντε Σενκλέβ.
-  Σενκλέβ;
-  Η κληρονόμος της κόμισσας ντ’ Αντιγιό.
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-  Ε λοιπόν;
-  Ε λοιπόν, η δίδα ντε Σενκλέβ μου αναθέτει να σας ζητήσω το μαύρο 

μαργαριτάρι.
-  Το μαύρο μαργαριτάρι;
-  Αυτό που κλέψατε.
-  Μα δεν το έχω!
-  Το έχετε.
-  Αν το είχα, θα ήμουν εγώ ο δολοφόνος.
-  Εσείς είστε ο δολοφόνος.
0 Ντανέγκρ προσπάθησε να γελάσει.
-  Ευτυχώς καλέ μου κύριε, που το κακουργοδικείο δεν ήταν της ίδιας 

γνώμης. Όλοι οι ένορκοι, το ακούτε, με αναγνώρισαν σαν αθώο. Και όταν 
έχει κανείς αυτοσυνείδηση και την εκτίμηση δώδεκα γενναίων ανθρώ
πων. ..

0 πρώην επιθεωρητής του άρπαξε το χέρι:
-  Όχι πολλές κουβέντες μικρέ μου. Ακούστε με πολύ προσεκτικά και

ζυγίστε τα λόγια μου, αξίζουν τον κόπο. Ντανέγκρ, τρεις βδομάδες πριν 
το έγκλημα, κλέψατε από την κουζίνα το κλειδί που ανοίγει την πόρτα 
υπηρεσίας, καιπαραγγείλατε ένα κλειδί παρόμοιο στον Ουτάρ, κλειδαρά, 
οδός Ομπερκάμφ 244. 4

-Δεν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, γρύλλισε ο Βικτόρ, κανείς δεν 
είδε εκείνο το κλειδί... δεν υπάρχει.

-  Νά 'το.
Ύστερα από μια σιωπή, ο Γκριμωντάν συνέχισε:
-  Σκοτώσατε την κόμισσα με τη βοήθεια ενός μαχαιριού με κρίκο, 

αγορασμένο στην αγορά της Ρεπουμπλίκ, την ίδια τη μέρα που παραγγεί- 
λατε το κλειδί σας. Η λεπίδα είναι τριγωνική και σκαμμένη σε μια αυλακιά.

-  Δεν είναι σοβαρά όλα αυτά, μιλάτε στην τύχη. Κανείς δεν είδε το 
μαχαίρι.

-  Νά 'το.
Ο Βικτόρ Ντανέγκρ έκανε μια κίνηση οπισθοχώρησης. Ο πρώην επι

θεωρητής συνέχισε:
-  Υπάρχουν πάνω κηλίδες σκουριάς. Χρειάζεται να σας εξηγήσω από 

που προέρχονται;
-  Και ύστερα;... Έχετε ένα κλειδί και ένα μαχαίρι... Ποιος μπορεί να 

βεβαιώσει ότι μου ανήκαν;
-  0 κλειδαράς πρώτον, και έπειτα ο υπάλληλος από τον οποίο αγορά

σατε το μαχαίρι. Έχω ήδη φρεσκάρει τη μνήμη τους. Όταν σας δουν δεν 
θα παραλείψουν να σας αναγνώρίσουν.

Μιλούσε στεγνά και σκληρά με μια τρομαχτική ακρίβεια. Ο Ντανέγκρ 
έπαθε σπασμούς από το φόβο. Ούτε ο ανακριτής, ούτε ο πρόεδρος του 
κακουργοδικείου, ούτε ο αναπληρωτής γενικός εισαγγελέας δεν τον 
είχαν στριμώξει από τόσο κοντά, δεν είχαν δει τόσο καθαρά μέσα σε 
πράγματα που και ο ίδιος δεν ξεχώριζε πια πολύ καθαρά.

Ωστόσο, δοκίμασε και πάλι να παίξει τον αδιάφορο.
-  Αν αυτές είναι όλες και όλες οι αποδείξεις σας!
-  Μου απομένει και αυτή εδώ. Ξαναφύγατε, ύστερα από το έγκλημα, 

από τον ίδιο δρόμο. Αλλά, στο μέσο του δωματίου με τα φορέματα, 
κυριευμένος από τρόμο, αναγκαστήκατε να στηριχθείτε πάνω στον τοίχο

για να κρατήσετε την ισορροπία σας.

-  Πώς το ξέρετε εσείς; τραύλισε ο Βικτόρ. Κανείς δεν μπορεί να το
ξέρει.

-  Η δικαιοσύνη, όχι, δεν μπορούσε να σκεφτεί κανένας απ’ εκείνους 
τους κυρίους της εισαγγελείας να ανάψει ένα κερί και να εξετάσει τους 
τοίχους. Αλλά αν το έκαναν, θά 'βλεπαν πάνω στον άσπρο γύψο ένα 
κόκκινο σημάδι πολύ ελαφρό, αρκετά καθαρό ωστόσο για να βρουν εκεί το 
αποτύπωμα της εκεί το αποτύπωμα της εσωτερικής μεριάς του αντίχειρά 
σας, του καταματωμένου αντίχειρά σας τον οποίο βάλατε πάνω στον 
τοίχο. Όμως, δεν αγνοείτε ότι στην ανθρωπομετρία, αυτό είναι ένας από 
τους βασικούς τρόπους της εξακρίβωσης ταυτότητας.

0 Βίκτορ Ντανέγκρ χλώμιασε. Σταγόνες ιδρώτα κυλούσαν από το 
μέτωπό του. Παρατηρούσε με μάτια τρελού αυτόν τον παράξενο άνδρα 
που ανακαλούσε στη μνήμη το έγκλημά του σαν αυτός να ήταν ο αόρατος 
μάρτυράς του.

Χαμήλωσε το κεφάλι, νικημένος, ανίσχυρος. Εδώ και μήνες αγωνιζό
ταν ενάντια σ' όλο τον κόσμο. Εναντίον αυτού του ανθρώπου, είχε την 
εντύπωση πως δεν μπορούσε να κάνει τίποτα.

-  Αν σας επιστρέψω το μαργαριτάρι, τραύλισε, πόσα θα μου δώσετε:

-  Τίποτα.

-  Πώς! Απατάσθε! θα σας έδινα ένα πράγμα που αξίζει χιλιάδες και 
εκατοντάδες χιλιάδες, και δεν θα 'παιρνα τίποτα;

-  Βεβαίως, τη ζωή σας.

Ο άθλιος ανατρίχιασε. 0 Γκριμωντάν πρόσθεσε, με ένα ύφος σχεδόν 
γλυκό:

-  Για να δούμε, Ντανέγκρ, αυτό το μαργαριτάρι δεν έχει καμιά αξία 
για σας. Σας είναι αδύνατο να το πουλήσετε. Προς τι λοιπόν να το 
κρατάτε;

-  Υπάρχουν κλεπταποδόχοι... και κάποια μέρα, αδιάφορο σε ποια
τιμή...

Κάποια μέρα θα είναι πολύ αργά.

-  Γιατί;
-  Γιατί; Μα γιατί η δικαιοσύνη θα έχει ξαναβάλει χέρι πάνω σας, και, 

αυτή τη φορά, με τις αποδείξεις που θα της παρουσιάσω, το μαχαίρι, το 
κλειδί, το αποτύπωμα του δακτύλου σας, είστε χαμένος, φιλαράκο μου.

Ο Βίκτορ έσφιξε το κεφάλι με τα δυό του χέρια και σκέφτηκε. νιώθε 
χαμένος, πράγματι, ανεπανόρθωτα χαμένος, και συγχρόνως, μια μεγάλη 
κούραση τον κυρίευε, μια φοβερή ανάγκη ξεκούρασης και παραίτησης.

Ψιθύρισε:

-  Πότε σας χρειάζεται;

-  Απόψε, πριν τις μία.

-  Ειδεμή;

-  Ειδεμή, θα δώσω στο ταχυδρομείο αυτό το γράμμα όπου η δίδα ντε 
Σενκλέβ σας καταγγέλλει στον εισαγγελέα.

Ο Ντανέγκρ έβαλε δύο ποτήρια κρασί που τα ήπιε μονορούφι, ύστερα 
αφού σηκώθηκε:

-Πληρώστε το λογαριασμό, και πάμε... αρκετά πια μ' αυτή την 
καταραμένη υπόθεση.

Είχε έρθει η νύχτα. Οι δύο άνδρες κατέβηκαν την οδό Λεπίκ και 
ακολούθησαν τα εξωτερικά βουλεβάρτα κατευθυνόμενοι προς το Ετουάλ.

601



Περπατούσαν σιωπηλά, ο Βικτόρ κατάκοπος και με την πλάτη κυρτή.
Στο πάρκο Μονσώ, είπε:
-  Είναι προς τη μεριά του σπιτιού...
-  Βέβαια! Δεν βγήκατε απ' εκεί, πριν τη σύλληψή σας, παρά μόνο για 

να πάτε στο καπνοπωλείο.
-  Εδώ είμαστε, έκανε ο Ντανέγκρ, με υπόκωφη φωνή. Προχώρησαν 

κατά μήκος της καγκελόπορτας του κήπου, και διέσχισαν ένα δρόμο που 
στη γωνιά του βρισκόταν το καπνοπωλείο. Ο Ντανέγκρ σταμάτησε μερικά 
βήματα πιο μακριά. Τα πόδια του έτρεμαν. Έπεσε πάνω σ’ ένα παγκάκι.

-  Ε λοιπόν; ρώτησε ο σύντροφός του.
-  Εδώ είναι.
-  Εδώ είναι! Τι μου τσαμπουνάτε;
-  Ναι εδώ, μπροστά μας.
-  Μπροστά μας! Λέγετε λοιπόν, Ντανέγκρ, δεν θα 'πρεπε...
-  Σας επαναλαμβάνω πως είναι εδώ.
-  Πού;
-  Ανάμεσα σε δύο πλάκες τρυ λιθόστρωτου.
-  Ποιες;
-  Ψάξτε.
-  Ποιες; επανέλαβε ο Γκριμωντάν.
Ο Βικτόρ δεν απάντησε.
-  Α! τέλεια, θέλεις να με κάνεις να τα παρατήσω, φιλαράκο μου.
-  Όχι... αλλά... θα πεθάνω από την φτώχεια.
-  Και λοιπόν, διστάζεις; Εμπρός θα φανώ γεναιόδωρος. Πόσα σου 

χρειάζονται;
-  Για να πάρω ένα εισιτήριο κατάστρωμα για την Αμερική.
-  Σύμφωνοι.
-  Και ένα χαρτονόμισμα των εκατό φράγκων για τα πρώτα έξοδα.
-  θα έχει δύο. Μίλα.
-  Μετρήστε τις πλάκες, στα δεξιά του υπονόμου. Είναι ανάμεσα στη 

δωδεκάτη και τη δεκάτη τρίτη.
-  Μέσα στο αυλάκι;
-  Ναι, κάτω από το πεζοδρόμιο.
0 Γκριμωντάν κοίταξε γύρω του. Περνούσαν τραμ, περνούσαν άν

θρωποι. Αλλά, μπα! ποιος μπορούσε να υποπτευθεί;...
Ανοιξε το σουγιά του και τον έμπηξε ανάμεσα στη δωδεκάτη και τη 

δεκάτη τρίτη πλάκα.
-  Και αν δεν είναι εδώ;
-  Αν δεν με είδε κανείς να σκύβω και να το χώνω μέσα, είναι ακόμα 

εδώ.
Ηταν δυνατόν να βρίσκεται εκεί; Το μαύρο μαργαριτάρι πεταμένο στη 

λάσπη ενός αυλακιού, στη διάθεση του πρώτου τυχόντα! Το μαύρο μαρ
γαριτάρι... μια περιουσία!

-  Σε τι βάθος;
-  Σε δέκα εκατοστά περίπου.
Έσκαψε τη βρεγμένη άμμο. Η μύτη του σουγιά του σκόνταψε σε 

κάποιο πράγμα. Με τα δάκτυλά του, πλάτυνε την τρύπα.
Διέκρινε το μαύρο μαργαριτάρι.
-  Ορίστε, να τα διακόσια σου φράγκα, θα σου στείλω το εισιτήριό σου 

για την Αμερική.
Την επομένη, η Εκό ντε Ψρανς δημοσίευε αυτό το μικρό άρθρο, που 

αναδημοσιεύθηκε από τις εφημερίδες όλου του κόσμου:
«Από χθες, το περίφημο μαύρο μαργαριτάρι είναι στα χέ

ρια του Αραέν Λουπέν ο οποίος το πήρε από το δολοφόνο της 
κόμισσας ντ' Αντιγιό. Σύντομα, απομιμήσεις αυτού του πολύ

τιμου κοσμήματος θα εκτεθούν στο Λονδίνο, στην Αγία Πε
τρούπολη, στην Καλκούτα, στο Μπουένος Άψες και στη Νέα 
Υόρκη.

-  Ο Αραέν Λουπέν περιμένει τις προτάσεις που θα θελή- 
αουν να του κάνουν οι συνδρομητές του.»

-  Και να με ποιο τροπο τιμωρείται πάντα το έγκλημα και ανταμείβεται 
η αρετή, κατέληξε ο Αρσέν Λουπέν, όταν μου αποκάλυψε τα μυστικά της 
υπόθεσης.

-  Και να πώς, κάτω από το όνομα του Γ κριμωντάν, πρώην επιθεωρητή 
της Ασφαλείας, σας επέλεξε η μοίρα για να πάρετε από τον εγκληματία 
το κέρδος του εγκλήματάς του.

-  Ακριβώς. Και ομολογώ ότι είναι μια από τις περιπέτειες μου για τις 
οποίες υπερηφανεύομαι περισσότερο. Τα σαράντα λεπτά που πέρασα 
στο διαμέρισμα της κόμισσας, αφού διαπίστωσα το θάνατό της, είναι από 
τα πιο εκπληκτικά και τα πιο σοβαρά στη ζωή μου. Σε σαράντα λεπτά, 
μπλεγμένος στην πιο αδιέξοδη κατάσταση, αναπαράστησα το έγκλημα, 
βεβαιώθηκα, με τη βοήθεια κάποιων ενδείξεων, πώς ο ένοχος δεν 
μπορούσε να είναι παρά ένας υπηρέτης της κόμισσας. Τελικά, κατάλαβα 
ότι, για να πάρω το μαργαριτάρι, έπρεπε να συλληφθεί αυτός ο υπηρέτης 
-  και άφησα το κουμπί του γιλέκου - ,  αλλά δεν έπρεπε να αναγερθούν 
εναντίον του αναμφισβήτητες αποδείξεις της ενοχής του -  και μάζεψα το 
ξεχασμένο πάνω στο χαλί μαχαίρι, έβγαλα το ξεχασμένο κλειδί από την 
κλειδαριά, διπλοκλείδωσα την πόρτα, και έσβησα τα ίχνη των δακτύλων 
πάνω στο γύψο της γκαρνταρόμπας. Κατά τη γνώμη μου, αυτό ήταν μια 
από κείνες τις εκλάμψεις...

-  Ευφυΐας, διέκοψα εγώ.

-Ευφυΐας, αν θέλετε, και η οποία δεν θα φώτιζε το μυάλό του πρώτου 
τυχόντα. Να μαντέψω σ’ ένα δευτερόλεπτο τους δύο όρους του προβλή
ματος -  μια σύλληψη και μια αθώωση - ,  να χρησιμοποιήσω το θαυμάσιο 
μηχανισμό της δικαιοσύνης για να ξεχαρβαλώσω τον άνθρωπό μου, για να 
τον αποβλακώσω, με δυο λόγια, για να τον βάλω σε μια τέτοια πνευματική 
κατάσταση, ώστε μόλις αφηνόταν ελεύθερος, να έπεφτε αναπόφευκτα, 
μοιραία, στην κάπως χονδρή παγίδα που του έστηνα!

-  Κάπως; Πείτε πολύ, γιατί αυτός δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο.

-  Ω! ούτε τον παραμικρό, αφού κάθε αθώωση είναι κάτι οριστικό.

-  Τον καημενούλη...

- Καημενούλης... ο Βικτόρ Ντανέγκρ! Δεν σκέφτεστε πώς είναι ένας 
δολοφόνος; θα ήταν η έσχατη ανηθικότητα να του μείνει το μαύρο 
μαργαριτάρι. Ζει, σκεφθείτε λοιπόν, ο Ντανέγκρ ζει!

-  Και το μαύρο μαργαριτάρι είναι δικό σας.

Το έβγαλε από μια από τις μυστικές τσέπες του πορτοφολιού του, το 
εξέτασε, το χάιδεψε με τα δάκτυλά του και τα μάτια του, και αναστέναξε:

-  Ποιος είναι ο βογιάρος, ποιος είναι ο ανόητος και κενόδοξος
ραγιάς ποιύ θα κάνει δικό του αυτό το θησαυρό; Για ποιον Αμερικανό 
δισεκατομμυριούχο προορίζεται το μικρό κομμάτι ομορφιάς και πολυτέ
λειας που κοσμούσε τους άσπρους ώμους της Λεοντίν Ζαλτί, της κόμισ
σας ντ’ Αντιγιό;.......

μετάφραση: Χαρά Κίττου

Κλασσικός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων ο Γάλ
λος Μωρίς Λεμπλάν (1864 -1941) και ο ιδανικότερος ήρωάς 
του, ένας «αριστοκράτης λωποδύτης», ο Αρσέν Λουπέν, που 
συχνά παίζει το ρόλο του τιμωρού.
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ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ  
ΓΙΑ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Επιμέλεια: Φώτης Μακροζαχόπουλος

ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ ΚΑΙ ΑΜΟΛΥΒΔΗ

Καταλύτες και αμόλυβδη βενζίνη. 
Είναι η νέα πραγματικότητα στο χώρο 
του αυτοκινήτου για την Ευρώπη της 
Κοινής αγοράς και φυσικά για τη χώρα 
μας.

Ήδη στην Ελλάδα λειτουργούν πά
νω από 200 πρατήρια με αμόλυβδη 
βενζίνη, ενώ στην Ευρώπη και ιδιαίτε
ρα στη Γερμανία, Βέλγιο η χρήση αμό
λυβδης βενζίνης είναι καθημερινότητα.

Η επιτακτική πλέον ανάγκη για άμε
ση προστασία του περιβάλλοντος, αλ
λά και τη μείωση επικίνδυνων για την 
υγεία εκπεμπόμενων ρύπων από τα 
αυτοκίνητα, υποχρέωσε τις κυβερνή
σεις πολλών χωρών να πάρουν δρα
στικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυ
τού του προβλήματος.

Όμως επειδή τα μέτρα ποτέ δεν εί
ναι λύση, το βάρος των προσπαθειών 
για την εξεύρεση λύσης επικεντρώθη
κε στην επιστήμη και στις αυτοκινητο
βιομηχανίες.

Χωρίς υπερβολή λοιπόν μπορούμε 
σήμερα να πούμε ότι οι αυτοκινητο
βιομηχανίες, μέσω της επιστήμης κα- 
τάφεραν να παράγουν αυτοκίνητα που 
ρυπαίνουν 30% λιγότερο απ' ότι τα 
αυτοκίνητα της δεκαετίας του 1970 
και με προοπτικές το ποσοστό αυτό να 
φτάσει στο 50% για τα αυτοκίνητα του 
1990! Αυτά ακριβώς τα επιτεύγματα 
τα πέτυχαν με την εφαρμογή, στα αυ
τοκίνητα, των καταλυτών και της αμό
λυβδης βενζίνης.

Όλα τα προηγμένα κράτη χαιρέτι
σαν με ανακούφιση όλες αυτές τις 
ανακαλύψεις της επιεττήμης, που απο
τελούν τη σοβαρότερη ελπίδα για το 
«βεβαρημένο» ήδη περιβάλλον του 
πλανήτη μας και έβαλαν σε εφαρμογή 
τα σχέδιά τους.

Ετσι στην Ε.Ο.Κ., στα πλαίσια της 
κοινής πολιτικής, αποφασίστηκε, όλα 
τα κράτη μέλη της να εφαρμόσουν 
υποχρεωτικά από 1-1-89 την χρήση 
αμόλυβδης βενζίνης και καταλυτών 
στα αυτοκίνητα, με μεταβατική περίο
δο 10 χρόνων ως την πλήρη εφαρμο

γή της. Όμως τί είναι η αμόλυβδη βεν
ζίνη και οι καταλύτες;

Εφαρμόζεται η καινούρια αυτή τε 
χνολογία στα «παλαιού τύπου» αυτοκί
νητα ή θα αναγκασθούν οι ιδιοκτήτες 
τους να τα... «πετάξουν»; Και αν εφαρ
μόζεται αυτή η «αλλαγή» με ποιο τρό
πο θα γίνει και πόσο στοιχίζει;

Ξεκινώντας από την αμόλυβδη 
πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε πως 
τα πρόσθετα του μολύβδου τοποθε
τούνται στη βενζίνη για να αυξηθούν 
οι βαθμοί των οκτανίων της και να 
μπορεί ν ' ανταποκριθεί στις απαιτήσεις 
των σύγχρονων κινητήρων αυτοκινή
των με τις υψηλές σχέσεις συμπίεσης 
του μίγματος καυσίμου μέσα στους 
κυλίνδρους. Διαφορετικά το μίγμα βεν
ζίνης - αέρα αυτοεκρήγνυται και έχου
με το φαινόμενο που αποκαλούμε 
«χτυπάνε πειράκια». Ουσιαστικά πρό
κειται για μια «ανώμαλη» ανάφλεξη 
που μειώνει την απόδοση της μηχανής

και ταυτόχρονα φθείρει σοβαρά τα έμ
βολα, τους κυλίνδρους και τις βαλβί
δες.

Για πολλά χρόνια, λοιπόν, ο μόνος 
τρόπος για να γίνει η βενζίνη «αντι- 
κροτική» ήταν η προσθήκη παραγώ- 
γων του μολύβδου. Στη συνέχεια ό
μως, πρώτα στις Η.Π.Α. και μετά στη 
Γερμανία, οι επιεττήμονες εξαπέλυσαν 
μια εκστρατεία εναντίον του μολύβδου 
χαρακτηρίζοντάς τον εξαιρετικά επικίν
δυνο για τη δημόσια υγεία.

Τότε τα διϋλιστήρια άρχισαν να πα
ράγουν —με μια ειδική μέθοδο— βενζί
νη με ελάχιστη ποσότητα μολύβδου, 
0,15 γραμμάρια ανά λίτρο από 0,40 
γρ. ανά λίτρο και που είχε «αντικροτι- 
κές» ιδιότητες. Η βενζίνη αυτή, που ή
ταν το πρώτο στάδιο της «αμόλυ
βδης», με τη χρήση της καθιστούσε τα 
αυτοκίνητα λιγότερο ρυπογόνα απ' ότι 
πριν. Όμως λίγο αργότερα αναλαλύ- 
φθηκε ότι ο μόλυβδος που περιέχεται

603



στα καυσαέρια των αυτοκινήτων δεν 
είναι από τους σοβαρότερους κινδύ
νους που απειλούν τη δημόσια υγεία.

Τα πιο βλαβερά, για την υγεία, συ
στατικά των καυσαερίων των βενζινο
κινητήρων είναι το μονοξείδιο του άν
θρακα και οι άκαυστοι υδρογονάνθρα
κες.

Για να περιοριστεί λοιπόν η μόλυν
ση από τα καυσαέρια αυτά επινοήθη
καν ειδικές συσκευές, που ονομάσθη
καν «καταλύτες», αλλά για να λειτουρ
γήσουν όμως, έπρεπε η βενζίνη να 
μην περιέχει μόλυβδο.

Έτσι άρχισε η παραγωγή βενζίνης 
χωρίς μόλυβδο και στη θέση του οι 
εταιρίες χρησιμοποιούν άλλους χημι
κούς καταλύτες που κάνουν την ίδια 
δουλειά με το μόλυβδο δηλ. διατηρούν 
τον αριθμό των οκτανίων στο ίδια επί
πεδα με τη βενζίνη «σούπερ».

Το γεγονός ότι δεν θα υπάρχει μό
λυβδος πια στη βενζίνη, θα βοηθήσει 
στη βελτίωση της δημόσιας υγείας και 
στην καταπολέμηση της ατμοσφαιρι
κής ρύπανσης. Οι αυτοκινητοβιομηχα
νίες έχουν ήδη περάσει στο εττάδιο 
κατασκευής αυτοκινήτων που λειτουρ
γούν πλέον με αμόλυβδη βενζίνη και 
καταλυτικούς μετατροπείς.

Οι καταλυτικοί μετατροπείς ή κατα
λύτες αλλιώς, είναι ειδικές συσκευές 
που μπαίνουν στην εξάτμιση και μετα
τρέπουν τα βλαβερά καυσαέρια σε 
αβλαβή. Πρόκειται για ειδικές συ
σκευές που επιτυγχάνουν περιορισμό 
των ρυπαντών (οξείδια του αζώτου, 
μονοξείδιο του άνθρακα και υδρογο
νάνθρακες στα καυσαέρια), θέμα ιδιαί
τερα σημαντικό, μια και συνδέεται ά
μεσα με την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Καταλύτες υπάρχουν τριών ειδών 
όπου απ' αυτούς:

Ο τριοδικός καταλύτης μειώνει και 
τους τρεις ρύπους, δηλαδή το μονοξεί
διο του άνθρακα, τους υδρογονάνθρα
κες και τα οξείδια του αζώτου, κατά 8 
0-90%.

0  αρρύθμιστος τριοδικός μειώνει 
και τους τρεις ρύπους σε ποσοστό 
50%.

0  οξειδωτικός μειώνει μόνο το μο
νοξείδιο του άνθρακα και τους υδρο
γονάνθρακες κατά 60-70%.

Οι καταλύτες αυτοί υποχρεωτικά 
συνδυάζονται με την κατανάλωση της 
αμόλυβδης βενζίνης, γιατί οι καταλύτες 
που χρησιμοποιούνται σήμερα «δηλη
τηριάζονται» (δηλ. καταστρέφονται) 
και χάνουν την αποτελεσματικότητά 
τους αν έλθουν σε επαφή με ίχνη μο- 
λύβδου.

Τα κύρια στοιχεία των καταλυτών 
είναι τα ευγενή μέταλλα —πλατίνα, 
λευκόχρυσος κ.λπ.— και οι τιμές τους 
κυμαίνονται από 50-100.000 δρχ.

Μετά όμως από τις αλλαγές αυτές 
δημιουργείται ένα σοβαρό ερώτημα, 
στο αν δηλ. τα υπάρχοντα αυτοκίνητα 
μπορούν να χρησιμοποιούν αμόλυβδη 
βενζίνη ή θα τεθούν σε ακινησία.

Η απάντηση στο τελευταίο ερώτη
μα είναι όχι. Δεν θα πετάξουν τα αυτο
κίνητά τους αφού για τα αυτοκίνητα 
που δεν είναι κατασκευασμένα για να 
δέχονται αμόλυβδη βενζίνη υπάρχει 
λύση. Αυτή είναι η αλλαγή του καπα
κιού με έδρες βαλβίδων (πιο ανθεκτι
κές) που να δέχονται αμόλυβδη.

Όμως ακόμα και αυτοκίνητα της 
ΙΟετίας του ’60 (λίγα μεν) δέχονται 
αμόλυβδη, αφού έχουν κατασκευασθεί 
με έδρες βαλβίδων κατάλληλες.

Ό σο για τα αυτοκίνητα της 1 Οετίας 
του '70, το 75% μπορούν από κατα
σκευής να χρησιμοποιήσουν αμόλυ
βδη. Ό σον αφορά τα αυτοκίνητα της 
δεκαετίας του '80, τα περισσότερα 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν αμόλυ
βδη.

φυσικά οι πιο αρμόδιοι για να μιλή
σουν για κάθε συγκεκριμένο μοντέλο 
είναι οι άνθρωποι των αντιπροσω
πειών. Χαρακτηριστικό είναι ότι ήδη 
πολλές αντιπροσωπείες στην Ελλάδα 
ανακοίνωσαν ότι τα μοντέλα τους λει
τουργούν και με αμόλυβδη.

Η αμόλυβδη βενζίνη θα κοστίζει 
περισσότερο από τη βενζίνη με μόλυ
βδο, έχοντας ως κριτήριο την ίδια από
δοση, κι αυτό γιατί ο μόλυβδος, με την

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΣΤΑΔΙΟ, Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
20
ΠΑΓΚΡΑΤΙ, ΣΠ. ΜΕΡΚΟΥΡΗ 
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 45-ΚΕΝΤΡΟ 
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, ΚΗΦΙΣΙΑ 
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 221
Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ & ΚΑΤΕΧΑΚΗ (Δ) 
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 48 - Ν. ΦΙΛΟΘΕΗ (Δ) 
ΚΗΦΙΣΙΑ, ΤΑΤΟΙΟΥ 76 
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
ΔΥΤ. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑ (Α) 
Ν. ΦΑΛΗΡΟ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ 
Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣ 
ΑΘΗΝΑ (Δ)
ΘΗΣΕΩΣ 255, ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 
(Δ)
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 49, ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΓΛΥΦΑΔΑ (Δ) 
ΑΜΦΙΘΕΑ, ΑΧΙΛΛΕΩΣ 123 
ΑΛΙΜΟΣ, Λ. ΑΛΙΜΟΥ 20 
ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 18, ΓΛΥΦΑΔΑ 
Ν. ΣΜΥΡΝΗ, Λ. ΑΜφΙΘΕΑΣ 8 
ΒΟΥΛΑ, ΑΛΚΥΟΝΙΔΩΝ 46 
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ 
Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ ΠΡΟΣ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ

0 ΰ'Ο Ο,ϋ «ο»

0 0 0,0 L ντρο
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. Unleaded

ιδιότητα που εχει να αυξάνει τα οκτά
νια, θα πρέπει να αντικατασταθεί από 
άλλα ακριβότερα συστατικά.

Η «Α.Ε.» για καλύτερη εξυπηρέτηση 
των κατόχων αυτοκινήτων που κινούν
ται με αμόλυβδη βενζίνη, παραθέτει 
τις διευθύνσεις όλων των «βενζινάδι
κων» σ ’ ολόκληρη τη χώρα, που δια
θέτουν αμόλυβδη βενζίνη:

ΒΟΥΛΑ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ 
ΔΑΦΝΙ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ (Δ)
ΔΑΦΝΙ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ 
16 ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ 
13 ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ 
19 ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ 
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ 
ΤΡΕΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ 
Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ 
ΑΧΑΡΝΩΝ, ΠΡΟΣ ΛΑΜΙΑ 
ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ Ν. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΕΚΑΒΗΣ 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΦ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ - ΑΛΙΜΟΥ 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΔΙΑΣΤ. ΚΑΤΕΧΑΚΗ 
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ - ΣΩΤΗΡΙΑ 
ΠΑΛΛΗΝΗ - 17 ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΣΠΑΤΑ (Δ) 
ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ, Ν. ΜΑΚΡΗ 
ΒΡΑΥΡΩΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΛΑΥΡΙΟ
Ν. ΜΑΚΡΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΑΙΑΝΙΑ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟ 
ΦΙΛΩΝΟΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΟΣ 70 
Ν. ΦΑΛΗΡΟ, ΤΖΑΒΕΛΑ 96

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΔΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΠΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ
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ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ - ΣΧΟΛΑΡΙ (Δ)
ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 31. ΚΟΡΔΕΛΙΟ 
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 43 - ΕΙΣ. ΑΠΟ 
ΑΘΗΝΑ (Α)
ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΛΗΣ 46 - ΠΡΟΣ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (Δ)
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 94 - ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(Δ)
ΩΡΑΙΟ ΚΑΣΤΡΟΥ 139 
ΒΕΡΟΙΑΣ 48, Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑ (Δ)
26ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 88 - ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 
(Δ)
ΓΕΩΡΓ. ΣΧΟΛΗ - ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
ΔΙΥΛΙΣΤ. ΕΚΟ - ΠΡΟΣ ΒΕΡΟΙΑ (Δ) 
ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ - ΠΡΟΣ 
ΚΑΒΑΛΑ
Λ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 358 - ΠΡΟΣ 
ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (Δ)
Ν. ΕΓΝΑΤΙΑΣ 310 - ΝΕΑ ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ 

ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 134 
Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ - ΠΡΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
7 ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ
40.5 ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΣΕΡΡΕΣ (Α)
ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ(Δ)
4.5 ΧΛΜ. ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ (Α) 
ΠΑΛ. ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ 
ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (Δ)
50 ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ - ΝΙΚΟΜΗΔΙΝΟ 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 20 - ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

ΕΥΖΩΝΟΙ · ΠΡΟΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (Δ) 
ΕΥΖΩΝΟΙ - ΑΠΟΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (Δ) 
ΕΥΖΩΝΟΙ - ΑΠΟ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ (Δ) 
ΚΙΛΚΙΣ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΡΑ 
ΚΙΛΚΙΣ, 47 ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΣΕΡΡΕΣ (Δ) 
ΚΙΛΚΙΣ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Δ) 
ΚΙΛΚΙΣ, ΠΡΟΣ ΡΟΔΟΠΗ (Α)
ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ, ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ (Α) 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ, 3ο ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 
ΚΑΤΩ ΑΙΓΑΝΗ - ΠΡΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ (Δ) 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ (Α)
ΕΘΝ. ΟΔ., 1ο ΧΛΜ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - 
ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΟΡΜΥΛΙΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΑΦΥΡΟΣ - ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ 
ΚΑΛΥΒΕΣ - ΣΙΘΩΝΙΑ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ - 
ΚΑΛΛΙ ΚΡΑΤΕΙ Α
Ν. ΜΟΥΔΙΑΝΑ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΠΡΟΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑ
Ν. ΜΟΥΔΙΑΝΑ, ΑΓ. ΜΑΜΑΣ ΠΡΟΣ 
ΣΙΘΩΝΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ. ΕΞΟΔ. ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
Ν. ΚΕΡΔΥΛΙΑ - ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ 
Ν. ΚΕΡΔΥΛΙΑ, 105 ΧΛΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡ. 
ΚΑΒΑΛΑ
ΛΙΜΝΗ ΔΟΪΡΑΝΗΣ, ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ 
ΕΔΕΣΣΑ, ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Δ)
ΕΔΕΣΣΑ, ΚΕΝΤΡΟ
ΡΙΖΑΡΙ ΕΔΕΣΣΗΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Α)
ΔΡΑΜΑ, ΠΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΔΡΑΜΑ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΣΕΡΡΕΣ (Α)
ΔΡΑΜΑ, ΚΕΝΤΡΟ
ΒΕΡΟΙΑ, ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ -
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ
ΒΕΡΟΙΑ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ (Δ) 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, Β. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 41 β - ΠΡΟΣ 
ΚΗΠΟΥΣ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ, ΜΑΚΡΗΣ 23 - ΕΙΣΟΔΟΣ (Δ) 
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ ΠΡΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ, ΠΡΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΞΑΝΘΗ 
ΚΟΜΟΤΗΝΗ, 17ο ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΞΑΝΘΗ 
ΠΟΛΥΑΝΘΟΣ (Δ)
ΞΑΝΘΗ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΟΡΤΟ ΛΑΓΟ
ΞΑΝΘΗ. ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ (Δ)
ΞΑΝΘΗ, 1ο ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΚΑΒΑΛΑ
ΚΑΒΑΛΑ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ
ΚΑΒΑΛΑ, ΠΡΟΣ ΞΑΝΘΗ
ΚΑΒΑΛΑ, ΠΡΟΣ ΞΑΝΘΗ - ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ
ΚΑΒΑΛΑ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΞΑΝΘΗ
ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΡΗΣΟΣ, ΠΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ (Δ)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΓΡΑΜΜΟΥ β
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, 8 ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟ (Α)
ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΠΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ ΛΕΥΚΗ (Δ)
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ, ΠΡΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
ΚΟΖΑΝΗ - ΚΕΝΤΡΟ
ΚΟΖΑΝΗ - ΚΕΝΤΡΟ
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, ΠΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ (Α)
ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, ΓΡΑΜΜΟΥ 3
ΣΙΑΤΙΣΤΑ. ΠΡΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ -
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ
ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΛΑΤ. ΩΡΟΛΟΓΙΟΥ 
ΓΡΕΒΕΝΑ, 2ο ΧΛΜ. ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ 
ΦΛΩΡΙΝΑ. ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗ (Δ) 
ΦΛΩΡΙΝΑ, ΕΞΟΔΟΣ 7ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ (Α)

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, F/B ΠΡΟΣ ΠΑΡΓΑ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ 
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, 8ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ 2 · 
ΠΛΑΤΕΙΑ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΣΤΡ. ΔΟΜΠΟΛΗ 12 - 
ΚΕΝΤΡΟ
ΚΕΡΚΥΡΑ, ΛΙΜΑΝΙ
ΚΕΡΚΥΡΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ
ΛΕΥΚΙΜΗ
ΑΡΤΑ, ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δ)
ΑΡΤΑ, ΕΘΝ. ΟΔ. ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δ) 
ΠΡΕΒΕΖΑ, ΠΡΟΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ (Δ) 
ΠΡΕΒΕΖΑ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δ) 
ΠΡΕΒΕΖΑ, ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΡΓΑ, ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΓΡΙΝΙΟ. ΠΡΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ (Δ) 
ΑΓΡΙΝΙΟ, ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΡΙΟ 
ΑΝΤΙΡΙΟ, ΠΡΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ 
ΑΝΤΙΡΙΟ, ΠΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ (Δ) 
ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙ - ΚΕΝΤΡΟ

ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - 
ΕΥΒΟΙΑ

ΕΡΑΤΕΙΝΗ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ ΠΡΟΣ ΙΤΕΑ (Δ) 
ΥΛΙΚΗ, ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ (Α) 
ΥΛΙΚΗ, ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Δ) 
ΛΕΙΒΑΔΙΑ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ 
ΠΑΛ. ΕΘΝ. ΟΔ., 78 ΧΛΜ. ΠΡΟΣ 
ΛΕΙΒΑΔΙΑ (Α)
ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ, ΕΘΝ. ΟΔ. ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
(Α)
ΑΝΘΗΛΗ, ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΕΘΝ. ΟΔ. ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 
(Δ)
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΕΘΝ. ΟΔ. ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 
(Α)
ΣΤΥΛΙΔΑ, ΕΘΝ. ΟΔ. ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΛΑΜΙΑ, ΜΕΓ. ΒΡΥΣΗ ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
ΤΡΙΚΑΛΑ. ΠΡΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ (Α) 
ΤΡΙΚΑΛΑ, ΠΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ (Α)
ΤΡΙΚΑΛΑ, ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΣΟΦΑΔΕΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΟΛΟΣ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ 
ΒΟΛΟΣ, ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ 56 (Δ) 
ΧΑΛΚΙΔΑ, ΠΡΟΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑ 
ΧΑΛΚΙΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ 
ΛΑΡΙΣΑ, ΕΘΝ. ΟΔ. ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Δ) 
ΛΑΡΙΣΑ, ΕΘΝ. ΟΔ. ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ (Α) 
ΛΑΡΙΣΑ, ΕΘΝ. ΟΔ. ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ (Δ) 
ΛΑΡΙΣΑ, ΕΘΝ. ΟΔ. ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (Δ) 
ΛΑΡΙΣΑ, ΔΙΟΔΙΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ (Δ) 
ΛΑΡΙΣΑ, ΟΔΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - ΚΕΝΤΡΟ 
5ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ. 
ΓΑΛΗΝΗ (Α)
ΛΑΡΙΣΑ, ΒΑΣ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 60 
ΛΑΡΙΣΑ. ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ (Δ) 
ΤΕΜΠΗ, ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

ΠΑΤΡΑ, ΚΟΡΙΝΘΟΥ 138 
ΠΑΤΡΑ, ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ 110 
ΠΑΤΡΑ, ΑΚΤΗ ΔΗΜΑΙΩΝ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ 
ΕΘΝ. ΟΔ. ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΑΤΡΑΣ (Α) ΔΙΟΔΙΑ 
ΠΑΤΡΑ, ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ - ΙΤΙΕΣ 
ΡΙΟ, ΕΝΑΝΤΙ ΠΡΟΒΛΗΤΟΣ F/B 
ΡΙΟ, F/B ΠΡΟΣ ΒΕΡΝΑΔΕΙΚΑ (Δ) 
ΑΚΡΑΤΑ, ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - 
ΠΑΤΡΩΝ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑ, ΠΡΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗ, 
ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ
ΣΠΑΡΤΗ, ΠΡΟΣ ΓΥΘΕΙΟ ΑΜΥΚΛΕΣ 
ΣΠΑΡΤΗ, ΠΡΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ (Δ)
ΔΙΩΡΥΓΑ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ (Δ)
ΔΙΩΡΥΓΑ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑ (Δ)
ΔΙΩΡΥΓΑ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ (Α)
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ (Δ) 
ΔΙΩΡΥΓΑ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ (Δ)

ΔΙΩΡΥΓΑ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ (Δ)
ΝΑΥΠΛΙΟ ΠΡΟΣ ΑΡΓΟΣ 
ΝΑΥΠΛΙΟ, Ν. ΚΙΟΣ (Δ)
ΑΡΓΟΣ, ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΟ (Δ) 
ΑΡΓΟΣ, ΑΠΟ ΤΡΙΠΟΛΗ (Δ)
ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ, ΔΙΔΥΜΑ 
Ν. ΕΠΙΔΑΥΡΟΣ ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟ 
ΠΥΡΓΟΣ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑΤΡΑ (Α) 
ΠΥΡΓΟΣ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΙΑ (Α) 
ΟΛΥΜΠΙΑ, ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΟ (Δ)
ΚΥΛΛΗΝΗ, ΝΕΟΧΩΡΙ 
ΠΕΛΟΠΕΙΟ ΠΡΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑ 
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΠΡΟΣ ΑΡΓΟΣ (Α)
ΤΡΙΠΟΛΗ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΑΡΓΟΣ

ΚΡΗΤΗ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΙΚΑΡΟΥ 12 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ Ν. 
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΟ (Α)
ΡΕΘΥΜΝΟ, ΠΡΟΣ ΤΥΜΠΑΚΙ (Α) 
ΡΕΘΥΜΝΟ, ΠΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 
ΑΑΚΛΙΑΝΟΣ (Δ)
ΧΑΝΙΑ, ΕΞΟΔΟΣ ΠΡΟΣ ΣΟΥΔΑ (Δ) 
ΧΑΝΙΑ, ΠΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ (Δ)
ΧΑΝΙΑ, ΠΡΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ (Δ)
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΡΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ (Δ) 
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΠΡΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ (Δ) 
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ. ΣΤΑΥΡΟΣ

ΖΗΜ.: (Δ) =  δεξιά
(Α) =  αριστερά

605



Ο παράξενος 
κόσμος 
του βυθού

Η ΚΡΥΦΗ ΖΩΗ  

ΣΕ ΜΙΑ

ΥΠΟΘΑΛΑΣΣΙΑ ΕΡΗΜΟ

Σ α ν  έ ν α ς  κ α μ α ρ ω τό ς  π ο λ ε μ ι
σ τ ή ς  τ ο υ  β υ θ ο ύ , τ ο  κ α τ ά μ α υ ρ ο  
ψ ά ρ ι -  ξ υ ρ ά φ ι γ λ υ σ τ ρ ά  γ α λ ή ν ια  
μ π ρ ο σ τ ά  α π ό  τα  μ ά τ ια  μ α ς .  Σ το  
β α σ ίλ ε ιο  τω ν  π υ θ μ έ ν ω ν , ό π ο υ  τα  
π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α  α π ό  τα  ψ ά ρ ια  μ π ο 
ρ ο ύ ν  ε ί τ ε  ν α  κ α μ ο υ φ λ α ρ ισ τ ο ύ ν  
π ρ ο σ τ α τ ε υ τ ικ ά  ε ί τ ε  ν α  ε ξ α φ α ν ι-  
σ θ ο ύ ν  σ τη  σ τ ιγ μ ή  μ έ σ α  σ τη ν  
ά μ μ ο , τ ο  ψ ά ρ ι -  ξ υ ρ ά φ ι μ ε  τ η ν  
ιδ ιό ρ ρ υ θ μ η  ό ψ η  φ α ίν ε τ α ι  ν α  β ρ ί
σ κ ε τ α ι  σ ε  μ ε ιο ν ε κ τ ικ ή  θ έ σ η .  
Α λ λ ά  σ το  β υ θ ό , τα  φ α ιν ό μ ε ν α  
μ π ο ρ ο ύ ν  κ α ι ν α  α π α τ ο ύ ν . . .

Α π λ ώ ν ο ν τα ς  το  χ έ ρ ι  μ α ς  π ρ ο ς  
το  ψ ά ρ ι, κ α θ ώ ς  α υ τ ό  ζ υ γ ίζ ε τ α ι  
κ ά τω  σ το  β υ θ ό , κ ά ν ο υ μ ε  μ ια  ξ α 
φ ν ικ ή  α π ε ιλ η τ ικ ή  κ ίν η σ η .  Σ τη  
σ τ ιγ μ ή ,  τ ο  ψ ά ρ ι -  ξ υ ρ ά φ ι γ έ ρ ν ε ι  
π λ ά γ ια , α π λ ώ ν ε ι το  φ τ ε ρ ο ε ιδ έ ς  
π τ ε ρ ύ γ ιο  τ η ς  π λ ά τη ς  τ ο υ  κ α ι ξ α 
π λ ώ ν ε ι τ ε λ ε ίω ς  α κ ίν η τ ο  π ά νω  
σ τη  λ ε υ κ ή  ά μ μ ο , σ α ν  έ ν α ς  σ ω ρ ό ς  
π ε τ α μ έ ν α  σ κ ο υ π ίδ ια  σ το  β υ θ ό  
τ η ς  θ ά λ α σ σ α ς . Α ν  δ ε ν  ε ίμ α σ τ ε  
μ ά ρ τ υ ρ ε ς  τ η ς  σ κ η ν ή ς  ε μ ε ίς  ο ι 
ίδ ιο ι,  π ο τ έ  δ ε  θ α  π ισ τ ε ύ α μ ε  ό τ ι  το  
ά μ ο ρ φ ο  α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο  μ π ρ ο σ τά  
μ α ς  μ π ο ρ ο ύ σ ε  ν α  ε ίν α ι  ζ ω ν τα ν ό  
π λ ά σ μ α .

Τ έ το ια  θ α ύ μ α τ α  π ρ ο σ α ρ μ ο γ ή ς  
κ α ι ε π ιβ ίω σ η ς  μ α ς  π ρ ο β λ η μ α τ ί
ζ ο υ ν  α κ ό μ α , ύ σ τ ε ρ α  α π ό  π ο λ λ έ ς  
ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς  κ α τ α δ ύ σ ε ις  σ τ η ν  
Ε ρ υ θ ρ ά  Θ ά λ α σ σ α . Το ν α  ε ξ 
ε ρ ε υ ν ά  κ α ν ε ίς  α υ τ ή  τη  φ α ιν ο μ ε 
ν ικ ά  ά γ ο ν η  έ κ τ α σ η  τ ο υ  ω κ ε ά ν ιο υ  
ε δ ά φ ο υ ς  ε ίν α ι  σ α  ν α  π α ίζ ε ι  το  
π α ιδ ικ ό  π α ιχ ν ίδ ι ν α  β ρ ίσ κ ε ις  
κ ρ υ μ μ έ ν α  π ρ ό σ ω π α  σ ε  μ ια  ε ι 
κ ό ν α . Ό σ ο  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ ο  κ υ τ τ ά ς ,  
τ ό σ ο  π ε ρ ισ σ ό τ ε ρ α  π ρ ό σ ω π α  
α ν α κ α λ ύ π τ ε ις .

Α ν ά μ ε σ α  σ ’ ό λ ε ς  τ ις  π ε ρ ιο χ έ ς  
τ ο υ  υ π ο θ α λ ά σ σ ιο υ  κ ό σ μ ο υ  π ο υ  
γ ν ω ρ ίζ ο υ μ ε ,  κ α μ ιά  δ ε ν  ε ίν α ι  π ιο  
π ρ ο κ λ η τ ικ ή ,  π ιο  ε υ χ ά ρ ισ τ η ,  π ιο  
δ ια ψ ε υ σ τ ικ ή  κ α ι π ιο  δ ύ σ κ ο λ η  γ ια  
τ η ν  υ π ο μ ο ν ή  κ α ι τ η ν  α ν τ ο χ ή  
ε ν ό ς  δ ύ τ η ,  α π ό  α υ τ ό  το  μ α γ ε υ 
τ ικ ό  α μ μ ώ δ η  β υ θ ό  τ η ς  Ε ρ υ θ ρ ό ς  
Θ ά λ α σ σ α ς .

Α φ ή ν ο ν τ α ς  το  ψ ά ρ ι -  ξ υ ρ ά φ ι  
ν α  τ ε λ ε ιώ σ ε ι  μ ε  το  π α ιχ ν ίδ ι τ ο υ  
ν α  π α ρ ισ τ ά ν ε ι τ ο ν  υ π ο β ρ ύ χ ιο  
« ψ ό φ ιο  κ ο ρ ιό » , π λ η σ ιά ζ ο υ μ ε  σ το  
φ ω τ ισ μ έ ν ο  α π ό  τ ο ν  ή λ ιο  β υ θ ό .  
Ό π ω ς  σ τ α μ α τ ά μ ε  γ ια  α ρ κ ε τ ή  
ώ ρ α , η  ά μ μ ο ς  μ π ρ ο σ τ ά  μ α ς  α ρ χ ί
ζ ε ι  ν α  α ν α τ α ρ ά σ σ ε τ α ι  τ ρ ε λ λ ά ,  σ ε  
έ ν α  π ρ ε λ ο ύ δ ιο  μ ια ς  φ α ν τ α σ τ ικ ή ς  
η φ α ισ τ ε ια κ ή ς  έ κ κ ρ η ξ η ς  σ ε  μ ι 
κ ρ ο γ ρ α φ ία .

Π ρ ο ς  το  π α ρ ό ν , δ ύ ο  λ ε π τά  
π ε ρ ισ κ ό π ια  μ ε  μ ά τ ια  σ τ η ν  κ ο 
ρ υ φ ή  τ ο υ ς  σ έ ρ ν ο ν τ α ι  π ά νω  α π ό  
τ η ν  ε π ιφ ά ν ε ια  τ ο υ  β υ θ ο ύ  κ α ι 
π ε ρ ισ τ ρ έ φ ο ν τ α ι  π ρ ο ς  το  μ έ ρ ο ς  
μ α ς ,  μ ε  έ ν α  τρ ό π ο  π ο υ  μ α ς  λ έ ε ι  
ό τ ι  μ α ς  π α ρ α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν .  Π ίσ ω  
α π ό  τα  π ε ρ ισ κ ό π ια , έ ν α ς  μ ικ ρ ό ς  
σ ω λ ή ν α ς  κ α μ ο υ φ λ α ρ ια μ έ ν ο ς  μ ε  
κ η λ ίδ ε ς  π ο υ  μ ο ιά ζ ο υ ν  μ ε  κ ό κ 
κ ο υ ς  ά μ μ ο υ ,  α ν τ λ ε ί  ν ε ρ ό  σ υ ν 
ε χ ώ ς  κ α ι το  β γ ά ζ ε ι  π ά λ ι α π ό  κ ά 
π ο ιο  α ό ρ α τ ο  σ η μ ε ίο .  Ε κ ε ί  κ ο ν τά ,  
μ ια  δωδεκάδα μ ικ ρ ο σ κ ο π ικ έ ς  
μ ύ τ ε ς  π ρ ο β ά λ λ ο υ ν  α π ό  τ ο ν  π υ 
θ μ έ ν α  κ α ι α π λ ά  μ έ ν ο υ ν  ε κ ε ί .  Ε ί
ν α ι σ α ν  κ α ν ε ίς  ν α  μ η  δ ίν ε ι  σ η μ α 
σ ία  σ τ η ν  π α ρ ο υ σ ία  μ α ς !  Π ιο  
π έ ρ α , έ ν α  ό σ τ ρ α κ ο  σ η κ ώ ν ε τ α ι 
κ α ι π ρ ο χ ω ρ ά ε ι χ ω ρ ίς  β ια σ ύ ν η ,
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δ ιά φ α ν ε ς  β ε λ ό ν ε ς  π ο υ  α ρ χ ίζ ο υ ν  
ν α  κ υ μ α τ ίζ ο υ ν .  Α ν ά μ ε σ α  α π ό  τ ις  
β ε λ ό ν ε ς ,  έ ν α  σ τ ε φ ά ν ι α π ό  η μ ι
δ ια φ α ν ή  π λ ο κ ά μ ια  π ρ ο β ά λ λ ο υ ν  
μ ε  μ ε γ α λ ο π ρ έ π ε ια .  Τ ε λ ικ ά , μ ε  τη  
χ ά ρ η  τ η ς  α ρ γ ή ς  κ ίν η σ η ς  μ ια ς  

. κ ά μ ε ρ α ς  π ο υ  κ α θ η λ ώ ν ε ι το  
χ ρ ό ν ο , τα  π λ ο κ ά μ ια  α ν θ ίζ ο υ ν  σ ’ 
έ ν α  τ ε ρ ά σ τ ιο ,  ε ξ α ιρ ε τ ικ ό  μ π ε ζ  
λ ο υ λ ο ύ δ ι,  π ο υ  ξ έ ρ ο υ μ ε  ό τ ι  θ α  
ε ξ α φ α ν ισ θ ε ί  τ η  σ τ ιγ μ ή  π ο υ  θ α  το  
α κ ο υ μ π ίσ ο υ μ ε .

Έ χ ο υ μ ε  μ ά θ ε ι  τ η ν  α λ ή θ ε ια  
π ο υ  κ ρ ύ β ε τ α ι  π ίσ ω  α π ό  α υ τ ά  τα  
π ο ν η ρ ά  κ α μ ώ μ α τα . Τα μ ά τ ια  -  
π ε ρ ισ κ ό π ια  α ν ή κ ο υ ν  σ ε  μ ια  γ α 
ρ ίδ α  -  α λ ο γ ά κ ι  τ η ς  Π α ν α γ ία ς .  Το 
ό σ τ ρ α κ ο  π ο υ  β α δ ίζ ε ι ,  ε ίν α ι  το  
σ π ίτ ι ε ν ό ς  ε ρ η μ ίτ η  κ ά β ο υ ρ α ,  
α π ο φ α σ ισ μ έ ν ο υ  σ ε  μ ια  α λ λ α γ ή  
σ κ η ν ικ ο ύ .  Το ό μ ο ρ φ ο  μ π ε ζ  λ ο υ 
λ ο ύ δ ι ε ίν α ι  το  κ ε φ α λ ά κ ι  μ ια ς  
α ν ε μ ώ ν α ς  γ ν ω σ τή ς  σ α ν  «Κ ε-  
ρ ία ν θ ο υ ς » , κ α ι ο ι μ ικ ρ έ ς  τ ρ ιγ ω ν ι
κ έ ς  μ ύ τ ε ς  ε ίν α ι  ό λ ο  κ ι ό λ ο  π ο υ  
β λ έ π ε ι κ α ν ε ίς  α π ό  τα  λ ε π τ ά  σ ε  
β έ λ η  ψ ά ρ ια , π ο υ  ο ν ο μ ά ζ ο ν τ α ι  
« Τ ρ ιχ ο ν ό τ ο υ ς  Ν ίκ ιΐ» ,  ό τ α ν  α π ο 
φ α σ ίζ ο υ ν  ν α  κ ρ υ φ τ ο ύ ν .  Ό σ ο  γ ια  
το  σ ω λ ή ν α , ε ίν α ι  έ ν α  « σ ν ό ρ κ ε λ » ,  
το  ρ ο υ θ ο ύ ν ι  δ η λ α δ ή  μ ια ς  θ α μ έ -  
ν η ς  γ λ ώ σ σ α ς  -  Μ ω ϋ σ ή , α υ τ ο ύ  

| το υ  π ε ρ ίε ρ γ ο υ  ψ α ρ ιο ύ , π ο υ  η  γ α 
λ α κ τώ δ η ς  τ ο υ  έ κ κ ρ ισ η  ε ίν α ι  ε ξ  
ίσ ο υ  θ α ν α τ η φ ό ρ α  μ ε  τα  σ α γ ό ν ια  
ε ν ό ς  δ υ ν α τ ο ύ  κ α ι φ ο β ε ρ ο ύ  κ α ρ 
χ α ρ ία . Α κ ό μ α  κ α ι γ ια  τ ο  ψ ά ρ ι -  
λ ιο ν τ ά ρ ι έ χ ο υ μ ε  α ν α κ α λ ύ ψ ε ι τα  
τ ρ ο μ ε ρ ά  μ υ σ τ ικ ά  το υ ,  μ ια  π ο υ  τα

κ

δ η λ η τ η ρ ιώ δ η  α γ κ ά θ ια  τ ο υ  μ π ο 
ρ ο ύ ν  ν α  π ρ ο κ α λ έ σ ο υ ν  σ ο β α ρ ά  
τ ρ α ύ μ α τ α .  Γ ια  τ ο υ ς  ν ε ο φ ε ρ μ έ -  
ν ο υ ς  σ τ η ν  υ π ο β ρ ύ χ ια  έ ρ η μ ο ,  ε ί 
ν α ι π ρ α γ μ α τ ικ ά  σ υ γ κ λ ο ν ισ τ ικ ό  
ε ν ώ  κ ε ίτ ο ν τ α ι  α κ ίν η τ ο ι  σ το  β υ θ ό  
π ε ρ ιμ έ ν ο ν τ α ς  ν α  τ ο υ ς  α π ο κ α λ υ 
φ θ ο ύ ν  τα  μ ικ ρ ά  θ α λ ά σ σ ια  π λ α -  
σ μ α τ ά κ ια ,  ν α  γ υ ρ ίσ ο υ ν  κ α ι ν α  
α ν α κ α λ ύ ψ ο υ ν  ό τ ι  κ ά μ π ο σ ο  ψ ά 
ρ ια  -  λ ιο ν τ ά ρ ια  έ χ ο υ ν  α γ κ α λ ιά 
σ ε ι σ υ ν τ ρ ο φ ικ ά  τ α  π ό δ ια  τ ο υ ς .  
Κ ά τ ι τ έ τ ο ιο  β έ β α ια  δ ε ν  α π ο τ ε λ ε ί  
ε κ δ ή λ ω σ η  φ ιλ ία ς ,  α λ λ ά  ο φ ε ίλ ε 
τ α ι σ το  γ ε γ ο ν ό ς  ό τ ι  ο π ο ια δ ή π ο τ ε  
π ρ ο ε ξ ο χ ή  π ά νω  α π ό  τ ο ν  α μ μ ώ δ η  
β υ θ ό  -  έ ν α  π α λ ιό  π α π ο ύ τσ ι, μ ια  
ά δ ε ια  κ ο ν σ έ ρ β α ,  έ ν α  σ τ έ ρ ε ο  ο γ 
κ ώ δ ε ς  α ν τ ικ ε ίμ ε ν ο ,  ή  α κ ό μ α  κ α ι 
έ ν α ς  ά τ υ χ ο ς  δ ύ τ η ς  -  π ρ ο σ ε λ κ ύ ε ι  
μ ια  π ο ικ ιλ ία  α π ό  μ ικ ρ ή  θ α λ ά σ σ ια  
ζω ή  μ ε  τ η ν  ο π ο ία  το  ψ ά ρ ι -  λ ιο ν 
τ ά ρ ι τ ρ έ φ ε τ α ι .  Ε υ τυ χ ώ ς , α ν  ο  δ ύ 
τ η ς  σ η κ ω θ ε ί  σ ιγ ά  - σ ιγ ά  α π ό  το

β υ θ ό , τ ο  ψ ά ρ ι -  λ ιο ν τ ά ρ ι  γ ρ ή 
γ ο ρ α  θ α  φ ύ γ ε ι  σ ε  α ν α ζ ή τ η σ η  ά λ 
λ η ς  π α γ ίδ α ς .

Π α ρ ά  τ ις  ε κ α τ ο ν τ ά δ ε ς  ώ ρ ε ς  
π α ρ α τ ή ρ η σ η ς  κ ά τω  α π ό  το  ν ε ρ ό  
κ α ι τ α  χ ρ ό ν ια  τω ν  φ ω τ ο γ ρ α φ ή 
σ εω ν , μ ε τ ά  β ία ς  α γ γ ίζ ο υ μ ε  σ ή 
μ ε ρ α  τ ο ν  π λ ο ύ το  τω ν  π λ η ρ ο φ ο 
ρ ιώ ν  γ ια  τ η  θ α λ ά σ σ ια  ζω ή  π ο υ  
β ρ ίσ κ ε τ α ι  σ τα  ρ η χ ά  τ η ς  Ε ρ υ θ ρ ό ς  
Θ ά λ α σ σ α ς . Μ έ σ α  σ τη  β ιά σ η  μ α ς  
ν α  β ο η θ ή σ ο υ μ ε  τ ο ν  ά ν θ ρ ω π ο  ν α  
φ τ ά σ ε ι  ό λ ο  κ α ι π ιο  μ α κ ρ ιά ,  ό λ ο  
κ α ι π ιο  β α θ ε ιά ,  σ υ χ ν ά  μ α ς  ξ ε 
φ ε ύ γ ο υ ν  ο ι π ρ ο κ λ ή σ ε ις  π ο υ  β ρ ί
σ κ ο ν τ α ι κ ο ν τ ά  μ α ς .  Γ ια  μ α ς ,  μ ε 
ρ ικ έ ς  α π ό  τ ις  π ιο  ε ρ ε θ ισ τ ικ έ ς  κ α ι  
γ ε μ ά τ ε ς  α ν τ α μ ο ιβ έ ς  π ε ρ ιο χ έ ς  
γ ια  μ ε λ έ τ η ,  ε ίν α ι  α υ τ ά  τα  φ α ιν ο 
μ ε ν ικ ά  γ υ μ ν ά  α β α θ ή , π ο υ  σ τ η ν  
π ρ α γ μ α τ ικ ό τ η τ α  β ρ ίθ ο υ ν  α π ό  
ζω ή  -  ο  κ ό σ μ ο ς  τ η ς  υ π ο θ α λ ά σ 
σ ια ς  έ ρ η μ ο υ .
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^ΡΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙ/Βν

•  κ. Γεώργιο Μωράίτη από τον Πόρο. Εάν θέλετε να γί
νετε συνδρομητής του περιοδικού της ΕΛ.ΑΣ. «ΑΣΤΥΝΟ
ΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ» πρέπει να στείλετε την ετήσια συν
δρομή 1200 δραχμές στη διεύθυνση του περιοδικού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

•  Ο κ. Κώστας Παπαδημητρίου σε επιστολή του προς τον 
Υπουργό Δημόσιας Τάξης αναφέρει μεταξύ των άλλων: 
«Με την επιστολή μου αυτή κ. Υπουργέ θα ήθελα να επι- 
σημάνω τις άμεσες ενέργειες της Ελληνικής Αστυνομίας, 
ιδιαίτερα των ανδρών του ΙΕ' Αστυν. Τμήματος Τάξης - 
Ασφαλείας Αθήνας, και του Αστυν. Τμήματος Τάξης - 
Ασφάλειας Μεγάρων Αρχιφύλακα Σιώρου Μιλτιάδη και 
Αστυφύλακα Πετρόπουλου Βασιλείου, για την άψογη 
συμπεριφορά τους, την απεριόριστη προθυμία και ευγέ- 
νειά τους κατά την επίσκεψή μας εκεί.

Ό λα τα παραπάνω με έκαναν να διαπιστώσω με υπε
ρηφάνεια σαν Έλληνας πολίτης ότι πράγματι η Ελληνική 
Αστυνομία λειτουργεί σωστά και υπεύθυνα.

ΓΓ αυτό κ. Υπουργέ αισθανόμαστε την υποχρέωση, η 
ανηψιά μου και εγώ, με αυτή την επιστολή να εκφράσου- 
με τις ευχαριστίες μας και τα θερμά μας συγχαρητήρια 
στην Ελληνική Αστυνομία που αθόρυβα και αποτελεσματι
κά επιτελεί στο ακέραιο την τόσο σοβαρή αποστολή της, 
ιδιαίτερα δε στους προαναφερόμενους αστυνομικούς 
υπαλλήλους του Τμήματος Μεγάρων».

Η επιστολή στάλθηκε με αφορμή την ανεύρεση κλα- 
πέντος αυτοκινήτου της ανιψιός του επιστολογράφου.
•  Η κ. Μαρία Ρουμπιέ από την Άφησο Βόλου ευχαριστεί 
τους αστυνομικούς Βύρωνα Ουζονίδη και Δημήτριο Σαμο- 
ρέλη για την πρόθυμη προσφορά αίματος που χρειάστηκε 
κατά τη διάρκεια σοβαρής εγχείρησης που έκανε στο Γε
νικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών.
•  0  κ. Μάκης και η κ. Πόπη Παπαγεωργίου σε επιστολή 
τους προς την Άμεση Δράση της ΕΛ.ΑΣ. ευχαριστούν 
τους αστυνομικούς Ελευθέριο Σιώλο και Νικόλαο Δημη- 
τράκο, οι οποίοι κατόρθωσαν μέσα σε 35 ' λεπτά και κάτω 
από δυσχερείς κυκλοφοριακές συνθήκες, να μεταφέρουν 
την απαραίτητη ποσότητα αίματος από το Δρακοπούλειο 
Κέντρο Αιμοδοσίας. Το αίμα, σπάνιας ομάδας, χρειάσθηκε 
για μετάγγιση στο νεογέννητο παιδί του ζευγαριού.
•  0  πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης Βάσσος Ρώτης συγ
χαίρει θερμά τον αστυφύλακα Γεώργιο Ράπτη του Λ" 
Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, ο οποίος κατά την ώρα 
της υπηρεσίας του ως φρουρού της κατοικίας του, συνέ
λαβε ύστερα από καταδίωξη κακοποιό ο οποίος διέρρηξε 
αυτοκίνητο όχημα και αποπειράθηκε να διαφύγει συναπο- 
κομίζοντας σάκκα με χρήματα και επιταγές.
•  Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πεντάπολης Σερρών κ. Πα
ναγιώτης Παπαγεωργίου βαθιά συγκινημένος ευχαριστεί 
τον Διοικητή του τμήματος Τροχαίας Σερρών Σπύρο Λεω- 
νίδη για την αξιέπαινη πράξη του να διαθέσει το μισό των 
αποδοχών του δώρου των Χριστουγέννων για τη βοήθεια 
των πυροπαθών κατοίκων της Κοινότητας.
•  Ο κ. Στέλιος Μπόγδανος εκφράζει τις ειλικρινείς του ευ
χαριστίες προς το σώμα της ΕΛ.ΑΣ. και ειδικότερα προς 
τους Γεώργιο Τσόγκα, διοικητή του Τμήματος Σοφάδων 
Καρδίτσας, Θωμά Λάσδα, ανθυπαστυνόμο και Ναπολέον- 
τα Γάλλον, αρχιφύλακα, οι οποίοι την 5/1/89 και περί ώρα 
13.15 ' επελήφθησαν τροχαίου ατυχήματος που συνέβη 
στον ίδιο στους Σοφάδες Καρδίτσας.

•  Οι Αφοί Λότσαροι από την Πάτρα ευχαριστούν θερμά 
τον Ανθυπαστυνόμο Χριστόφορο Σουρίλα και τους Αστυ
φύλακες Αθανάσιο Οικονομόπουλο και Ιωάννη Καρδάρα 
του τμήματος Τροχαίας Κορίνθου, οι οποίοι ύστερα από 
καταδίωξη, συνέλαβαν κοντά στα Μέγαρα τους κλέφτες 
του αυτοκινήτου τους και τους παρέδωσαν το αυτοκίνητο.
•  0  κ. Πιπιλιός Μαργαρίτης από τη Νιγρίτα Σερρών ευχα
ριστεί το Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας και ιδιαίτερα τους 
Αρχιφύλακες κ. Παναγιώτη Θέμελη και Γεώργιο Γουσό- 
πουλο για τη γρήγορη ανεύρεση του εξαφανισθέντος γιου 
του.
•  Η κ. Ευγενία Κοφινάκου - Παπαδοπούλου ευχαριστεί 
θερμά και συγχαίρει τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. για την τοπο
θέτηση του Υπαστυνόμου Β' Γεωργίου Σουγλιέρη στο 
Α.Τ.Τ. Παλαριάς Καρδίτσας, ο οποίος υπηρετεί στο τμήμα 
επιδεικνύοντας ιδιαίτερη στοργή, ενδιαφέρον και αφοσίω
ση στο καθήκον του. Επίσης με την ίδια επιστολή ευχαρι
στεί και συγχαίρει τον υπαστυνόμο Γεώργιο Σουγλιέρη.
•  Ο κ. Ανδρέας Σάββας ευχαριστεί θερμά τους υπηρε- 
τούντες στην Τροχαία Ναυπλίου, Άργους, Κορίνθου, 
Αθηνών και Άμεση Δράση Αττικής, για τη συνδρομή τους 
κατά το τροχαίο συμβάν στο γιο του Ευάγγελο, ετών 14. 
Συγκεκριμένα τέθηκαν προπομποί στη μεταφορά του με 
ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Παίδων.
•  ΟΆναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Θεόδωρος Πάγ
καλος εκφράζει την ευαρέσκειά του στο προσωπικό των 
Δυνάμεων Ασφαλείας του Ζαππείου Μεγάρου, ιδιαίτερα 
δε στους επικεφαλής Ιωάννη Κωνσταντίνου, υπεύθυνο 
μέτρων Τάξης, Αθανάσιο Παπαβασιλείου, υπεύθυνο μέ
τρων Τροχαίας, Παντελή Μπατήλα και Αθανάσιο Ρήγα, 
υπεύθυνους μέτρων Ασφαλείας, οι οποίοι επέδειξαν ιδιαί
τερο ζήλο κατά το διάστημα του εξαμήνου της Ελληνικής 
Προεδρίας της Ε.Ο.Κ.
•  Ο κ. Βασίλειος Χαβαλίνας εκφράζει τα θερμά του συγ
χαρητήρια και τις ευχαριστίες του προς το προσωπικό 
Ασφαλείας Μεσολογγίου για την άμεση και αποδοτική κι
νητοποίησή τους σε διάρρηξη που συνέβη στην κατοικία 
του και κλοπή 200.000 δρχ. και διάφορων τιμαλφών.
•  Ο κτηνοτρόφος κ. Αλέκος Καλανταρίδης από την Καλύ
βα Σταυρουπόλεως ευχαριστεί θερμά την Αστυνομία και 
ιδιαίτερα τον Διοικητή του τμήματος της Σταυρούπολης 
για τη βοήθεια που του προσέφεραν κατά τον αποκλεισμό 
του από κακοκαιρία.
•  0  κ. Φώτης Αγγελόπουλος από την Πάτρα αισθάνεται 
την ανάγκη να συγχαρεί δημόσια την Υπηρεσία Άμεσης 
Επέμβασης (100) και συγκεκριμένα τους αστυφύλακες 
Γεώργιο Μπακάλη και Διονύσιο Μεϊντάνη, πλήρωμα περι
πολικού, οι οποίοι την 23/12/88 στις 2 μετά τα μεσάνυ
χτα έπειτα από τηλεφώνημα για επείγουσα παροχή βοή
θειας, έσπευσαν και μετέφεραν ταχύτατα στο Νοσοκομείο 
το μόλις 2 ετών παιδί του που βρισκότανε σε αφασία. Το
νίζει δε ότι η προεπτάθειά τους αυτή μπορεί να είναι στα 
καθήκοντα των αστυνομικών οργάνων αλλά θα πρέπει να 
βλέπουμε και το πώς εκτελείται κάθε φορά το καθήκον.
•  0  αστυφύλακας Νικόλαος Διαμαντόπουλος της Τρο
χαίας Αθηνών θεωρεί υποχρέωσή του να ευχαριστήσει 
τους συναδέλφους του που τον βοήθησαν οικονομικά τις 
Ά γ ιες  μέρες του Πάσχα μετά από σοβαρό τραυματισμό 
του σε τροχαίο ατύχημα.
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φ ΒνΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΞΞΞ»)-

•  Η Οργανωτική Επιτροπή του 36ου Ράλλυ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 
ευχαριστεί τον Διοικητή και τους άνδρες της Τροχαίας 
Λειβαδιάς, οι οποίοι συνέβαλαν ουσιαστικά στην τήρηση 
της τάξης διευκολύνοντας τους αγωνιζόμενους και προ
στατεύοντας τους θεατές και το προσωπικό που ήσαν δια
σκορπισμένοι σε διάφορα σημεία για την παρακολούθηση 
του αγώνα.

•  Η Εταιρεία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας Βιν- 
τεοπαραγωγών Ελλάδος (ΕΠΠΙΒΕ) ευχαριστεί θερμά και 
συγχαίρει το 4ο Τμήμα Οικονομικών Εγκλημάτων της 
ΔΑΑ, για την αντιμετώπιση κρούσματος βιντεοπειρατείας 
στις περιοχές Ά νω  Ιλισίων (22-5-89) και Αιγάλεω (8-6-8 
9). Συγκεκριμένα τους:
1) Τριβιζά Κων/νο, Αστυνόμο Α'
2) Σκλαβούνο Κυριαζή, Αστυνόμο Β'
3) Πανταζέλου Ιωάννα, Υπαστυνόμο Β'
4) Διονυσόπουλο Διονύσιο, Ανθυπαστυνόμο
5) Κοντογιάννη Χρήστο, Αρχιφύλακα
6) Μαστοράκο Δημήτριο, Αρχιφύλακα
7) Γουρδουμπή Δήμο, Αστυφύλακα
8) Ρήγα Κων/νο, Αστυφύλακα
9) Καραμπέκο Βάιο, Αστυφύλακα

Για τήν αντιμετώπιση βιντεοπειρατείας στην περιοχή 
Χαϊδαρίου (17-5-89) ευχαριστεί το Τμήμα Ασφαλείας Χαϊ- 
δαρίου και συγκεκριμένα τους:
1) Γουργούλη Γρηγόριο, Αστυνόμο
2) Δραγατάκη Κων/νο, Αρχιφύλακα
3) Γκούντα Θεόδωρο, Αρχιφύλακα

Για την αντιμετώπιση κρούσματος βιντεοπειρατείας 
στην περιοχή Ανθουπόλεως (3-5-89) ευχαριστεί το Τμήμα 
Ασφαλείας Ανθουπόλεως - Περιστεριού και συγκεκριμένα 
τους:
1) Μαγκάφα Γεώργιο, Αστυνόμο Α '
2) Χρονάκη Λάμπρο, Αρχιφύλακα
3) Κουβαράκη Αντώνιο, Αρχιφύλακα

Για την αντιμετώπιση κρούσματος βιντεοπειρατείας 
στην περιοχή Αμπελοκήπων (23-5-89) ευχαριστεί το ΙΔ' 
Τμήμα Ασφαλείας και συγκεκριμένα τους:
1) Μπούντα Θεόδωρο, Αστυνόμο Α '
2) Τσιάκο Περικλή, Υπαστυνόμο
3) Τσιλίκα Γεώργιο, Ανθυπαστυνόμο

Για την αντιμετώπιση κρούσματος βιντεοπειρατείας 
στην περιοχή Νέας Σμύρνης (19-5-89) ευχαριστεί το ΚΒ' 
Τμήμα Ασφαλείας και συγκεκριμένα τους:
1) Ξιφάρα Δικαίο, Αστυνόμο
2) Τσοπέλα Θεόδωρο, Υπαστυνόμο
3) Κοτσαντώνα Δημήτριο, Ανθυπαεττυνόμο

Για την αντιμετώπιση κρούσματος βιντεοπειρατείας 
στην περιοχή Αλεξανδρουπόλεως (21 και 22-5-89) ευχα
ριστεί το Τμήμα Ασφαλείας Αλεξανδρουπόλεως και συγκε
κριμένα τους:
1) Ζαφειρόπουλο Γεώργιο, Αστυνόμο Α'
2) Σταθόπουλο Σωτήριο, Αστυνόμο Β'
3) Πιστόλα Κων/νο, Υπαστυνόμο
4) Καράμπελα Θεόδωρο, Υπαστυνόμο
5) Χαϊδευτό Ηλία, Ανθυπαστυνόμο

Για την αντιμετώπιση κρούσματος βιντεοπειρατείας 
στην περιοχή Νέου Ψυχικού (13-4-89) ευχαριστεί το 
Τμήμα Ασφαλείας Νέου Ψυχικού και συγκεκριμένα τους:
1) Τσουκαλά Χρίστο, Υπαστυνόμο

2) Δεινόπαπα Θωμά, Ανθυμαστυνόμο
Για την αντιμετώπιση κρούσματος βιντεοπειρατείας 

στην περιοχή Χαλανδρίου (7-4-89) ευχαριστεί το Τμήμα 
Ασφαλείας Χαλανδρίου και συγκεκριμένα τους:
1) Κουτσοσπύρο Απόστολο, Αστυνόμο Α '
2) Νταβλούρο Αθανάσιο, Υπαστυνόμο
3) Μπουνά Γεώργιο, Αρχιφύλακα

Για την αντιμετώπιση κρούσματος βιντεοπειρατείας 
στην περιοχή Βύρωνα (18-5-89) ευχαριστεί το ΙΘ' Τμήμα 
Ασφαλείας και συγκεκριμένα τους:
1) Μπίσια Αριστείδη, Αστυνόμο
2) Σωτηρόπουλο Αθανάσιο, Αρχιφύλακα

•  Η Α.Λ.Α.Σ. (Αγωνιστική Λέσχη Άσπρων Σπιτιών) ευχα
ριστεί θερμά τον Διοικητή και τους άνδρες του Αστυνομι
κού Τμήματος Παρ. Διστόμου, που με την απεριόριστη 
συμπαράστασή τους βοήθησαν την τέλεση του 2ου ΡΑΛ- 
ΑΥ 4 x 4  ΑΣΠΡΩΝ ΣΠΙΤΙΩΝ, έτσι ώστε να διεξαχθεί ο 
αγώνας με πλήρη επιτυχία και να αποσπάσει τα κολακευτι
κότερα σχόλια.

•  Ο κ. Παναγιώτης Κίτσογλου, κάτοικος Κοζάνης, ευχαρι
στεί θερμά τον τροχονόμο Κυριάκο Ευστράτιο, ο οποίος 
επιδεικνύοντας ζήλο και ευσυνειδησία κατάφερε να εντο
πίσει το αυτοκίνητο του ανωτέρω, που είχε κλαπεί στις 8- 
5-89 στην Κοζάνη.

•  Ο κ. Γεώργιος Κόρκας, πρόεδρος του ΚΤΕΛ Κορινθίας, 
ευχαριστεί το προσωπικό της Τροχαίας Κορίνθου για τη 
συμβολή τους στην ασφαλή διακίνηση του επιβατικού 
κοινού τις μέρες των εορτών Αποστόλου Παύλου και 
Αγ. Αναργύρων.

•  Ο κ. Richard Henry ευχαριστεί θερμά το Διοικητή και το 
προσωπικό του Α.Σ. Κυθήρων γιατί την ημέρα του Πά
σχα τον κάλεσαν να ζήσει κοντά τους το γιορταστικό 
τραπέζι.

•  Ο Πρόεδρος, η Επιτροπή και η Γραμματεία του 6ου Βα
θμολογικού Κέντρου ευχαριστούν θερμά τον Διοικητή 
και τους άνδρες του Α.Τ. Αργυρούπολης για τον άψογο 
τρόπο φρούρησης του βαθμολογικού κέντρου.

•  Για την αντιμετώπιση κρούσματος βιντεοπειρατείας 
στην περιοχή Νεαπόλεως Πειραιά (24-1-89) ευχαριστεί 
το ΙΑ ' Τμήμα Ασφάλειας Πειραιά (Νεαπόλεως) και συγ
κεκριμένα τους:
1) Λάτση Δημήτριο, Αστυνόμο Β' και 
22) Δαβάκη Παναγιώτη, Αστυνόμο.
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ΠΤΥΧΙΑ
ΣΕ 712 ΝΕΟΥΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΕΣ

Αποφοίτησαν πρόσφατα από τη 
Σχολή Αρχιφυλάκων 712 αρχιφύλα- 
κες, 667 άνδρες και 45 γυναίκες. Σε 
ειδική τελετή που έγινε στη σχολή 
αρχιφυλάκων στην Αμυγδαλέζα ο 
υπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Γιάν
νης Κεφαλογιάννης απένειμε τα πτυ
χία στους νεοεξελθόντες.

Παρέστησαν ακόμα ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου κ. Μιχά- 
λης Κουτελιδάκης, ο αρχηγός και οι 
υπαρχηγοί της ΕΛ.ΑΣ., εκπρόσωποι 
των αρχών, καθηγητές των Σχολών 
και συγγενείς των νεορκισθέντων 
αρχιφυλάκων.

Στην ημερήσια διαταγή ο Διοικη
τής της Σχολής Αστυν. Δ/ντής κ. Αλα- 
μάνος Κων/νος τόνισε μεταξύ άλλων 
τα εξής:
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Νέες και νέοι Αρχιφύλακες

Χαρά συγκίνηση και ψυχική ευφο
ρία μας πλημμυρίζει όλους, καθώς 
σας βλέπουμε παρατεταγμένους, 
έτοιμους για το όμορφο και ελπιδο- 
φόρο ξεκίνημά σας στον μεγάλο 
αγώνα για τη συνέχιση του έργου, 
των παραδόσεων και των υψηλών 
ιδανικών του Σώματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Ξεκινώντας από το πρώτο σκαλο
πάτι της ιεραρχικής πυραμίδας, αρ
χίζετε από αύριο, έναν ανηφορικό 
δρόμο προς την κορυφή της, για την 
ικανοποίηση όχι μόνον των ατομικών 
σας φιλοδοξιών, αλλά και την εξυπη
ρέτηση του Ελληνικού λαού, με πί
στη προς το καθήκον, με αγωνιστική

διάθεση και με επιμονή που πρέπει 
να γεμίζουν πάντα την καρδιά σας.

Αποτελείτε το νέο αίμα και την ελ
πίδα και το μέλλον του Σώματος.

Μην ξεχνάτε ότι η σημερινή ημέ
ρά είναι η αφετηρία για νέες ευγενι
κές προσπάθειες.

Από αύριο ανοίγει μια νέα σελίδα 
στην επαγγελματική σας σταδιο
δρομία.

Κατά την εκτέλεση των νέων κα
θηκόντων σας να ενεργείτε πάντοτε 
με ευσυνειδησία, εντιμότητα, αξιο
πρέπεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης, 
αντικειμενικότητας, αμεροληψίας, 
άνεση και επιείκια.

Να καταστήσετε βίωμα και από
χτημά σας τις υψηλές ανθρωπιστικές 
και κοινωνικές έννοιες και αξίες της



Ο Υπουργός Δημ. Ίαξης απονέμει ιυ πτυχίο σε νέα αρχιφύλακα.

ΑΡΕΤΗΣ, της ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, της 
ΙΣΟΝΟΜΙΑΣ και της ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

Επιδιώξετε την αγάπη, την εκτίμη
ση και την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Γνωρίζετε καλά ότι η ισχύς της 
Αστυνομίας είναι η αγάπη και η εμ
πιστοσύνη του κοινού προς αυτήν.

Δεχθείτε τον πολίτη και μιλείστε 
προς αυτόν με ευγένεια, προσήνεια, 
ευπρέπεια, πραότητα και πάντοτε με 
φιλική διάθεση.

Η εφαρμογή των νόμων δεν πρέ
πει να επιτυγχάνεται με άκαμπτη αυ
στηρότητα και αλόγιστη σκληρότη
τα, αλλά με την επιτρεπόμενη αυστη
ρά μεταχείριση αυτών που 
αδικοπραγούν ενσυνείδητα και με 
την επιβαλλόμενη επιεική και ανθρω
πιστική μεταχείριση αυτών, που εκ 
περιστάσεως και χωρίς εγκληματική 
διάθεση παραβαίνουν το νόμο.

Πάντοτε όμως με απόλυτη αντικει
μενικότητα και αμεροληψία έξω από 
προκαταλήψεις συναισθηματισμούς, 
σκοπιμότητες και διακρίσεις οποιοσ
δήποτε μορφής.

Περιφρουρήσατε με ευλάβεια 
τους δημοκρατικούς θεσμούς και

διακονίσατε τα ιδανικά της Ελληνι
κής Αστυνομίας.

Προασπίστε με σθένος την ελεύ
θερη άσκηση των πολιτικών, ατομι
κών και κοινωνικών δικαιωμάτων των 
πολιτών.

Σαν κοινωνικοί λειτουργοί και παι
δαγωγοί προστατέψατε το θεσμό 
της οικογένειας, που αποτελεί το βα
σικό και υγιές κύτταρο της κοινωνίας 
μας.

Επιδείξατε ιδιαίτερη ευαισθησία 
στα προβλήματα των νέων που απο
τελούν το μέλλον και τη χρυσή ελπί
δα του έθνους μας και προστατέψτε 
τους από κάθε μορφή βίας, ανηθικό- 
τητας και από τη γνωστή μάστιγα 
της εποχής μας.

Να είσαστε μεταξύ σας πάντοτε 
αγαπημένοι και αδελφωμένοι.

Να επιδεικνύετε ενσυνείδηση πει
θαρχία προς τους ανωτέρους σας. 
Απόλυτη εμπιστοσύνη στην υπηρε
σιακή και πολιτική ηγεσία του Σώμα
τος. Φιλαλληλία και αλληλεγγύη 
προς τους συναδέλφους σας και πα
τρική αγάπη, στοργή και ενδιαφέρον 
για τους υφισταμένους σας, τους

οποίους να νουθετείτε και να καθο
δηγείτε σωστά στο υπηρεσιακό τους 
έργο και των οποίων η διαρκής υπη
ρεσιακή βελτίωση να αποτελεί μόνι
μο μέλημά σας.

Επιμεληθείτε σοβαρά για την ανύ
ψωση της στάθμης της πειθαρχίας 
του Σώματος προσφέροντες τους 
εαυτούς σας σαν υπόδειγμα.

Νέες και νέοι αρχιφύλακες

Με πίστη στο Σύνταγμα, στους νό
μους του Κράτους και στους κανονι
σμούς του Σώματος, με πίστη στο δη
μοκρατικό μας πολίτευμα και με τη 
βοήθεια του Θεού βαδίσατε, περήφα
νοι, θαρραλέοι, αποφασιστικοί και αι
σιόδοξοι το δρόμο του καθήκοντος 
και θα επιτύχετε.

Με την ίδια πίστη και βεβαιότητα, 
σας συγχαίρω για την προαγωγή 
σας, σας χαιρετώ και σας εύχομαι, 
υγεία, τύχη αγάπη και ευδοκίμηση 
επαγγελματική.
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