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To 1989 ανήκει πια στο παρελθόν. Στο χρόνο που πέρασε, το προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, αφοσιωμένο στο κοινωνικό του έργο έζησε από κοντά 
κάθε δύσκολη στιγμή των πολιτών και πάσχισε με κάθε τρόπο και με υψηλό 

αίσθημα ευθύνης να διαφυλάξει την ασφάλεια και τη γαλήνη τους.
Η «Αστυνομική Επιθεώρηση», με απεριόριστη αγάπη σ’ όλους του συναδέλφους, 
στάθηκε δίπλα τους και κατέγραψε από κοντά την προσφορά και τις επιτυχίες 

τους σε όλους τους τομείς της δραστηριότητάς τους. Η χρονιά που αρχίζει, 
βρίσκει το προσωπικό του Σώματος πανέτοιμο να αντιμετωπίσει με επιτυχία κάθε 

αντιξοότητα και να προστρέξει πρώτο, οπουδήποτε η βοήθειά του θα ήταν 
χρήσιμη. Στην προσπάθεια αυτή, η ηθική συμπαράσταση του κοινωνικού συνόλου 

είναι πολύτιμη. Το περιοδικό μας εύχεται σε όλους τους συναδέλφους 
επιτυχία στο δύσκολο έργο τους για την καινούργια 

χρονιά και υπόσχεται ότι θα βρίσκεται πάντα δίπλα τους.
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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ: 
ΜΗΝΥΜΑ ΑΓΑΠΗΣ

Του Αρχιμ. Ευσεβίου Πιστολή 
Προϊσταμένου Θρησκευτικής υπηρεσίας 

Ελληνικής Αστυνομίας

Το γεγονός της κατά σάρκα γεννήσεως του Κυρίου 
μας Ιησού Χριστού βρίσκεται και πάλι ενώπιον μας. Τα 
γεγονότα της Γεννήσεως είναι σε όλους μας γνωστά. 
Το βάρος όμως και η προσοχή μας πέφτει στα μηνύ
ματα που έρχονται από τη Φάτνη και που είναι μηνύ
ματα επίκαιρα και καθ’ ότι πολλά μπορούν να προσφέ
ρουν στο σύγχρονο άνθρωπο που διψά για χαρά και 
νοσταλγεί την αγάπη.

Αγνωστη η έννοια της αγάπης στον προ Χριστού κό
σμο. Οι εκδηλώσεις της ανύπαρκτες. Τόση έφθασε να 
είναι η ηθική εξαχρείωση ώστε ο λατίνος φιλόσοφος 
Σενέκας να περιγράφει: «τα πάντα εγκλημάτων κσι κο 
κών είναι έμπλεα. Η προς το πονηρόν άμιλλα είναι τε
ρατώδης. Καθ’ εκάστην καταπίπτει η αιδώς. Εξέλιπεν 
ο σεβασμός προς παν ιερόν και όσιον, η επιθυμία φέ
ρεται όπου αν αρέσει αυτή. Η κακία δεν διαπράττεται 
εν κρυπτώ αλλά έμπροσθεν πάντων. Τόσον δε κοινή 
κατέστη η ακολασία και τόσον εκυρίευσεν τας ψυχάς 
όλων ώστε η αθωότης δεν είναι πλέον σπανία αλλά 
άφαντος...».

Ήλθε το πλήρωμα του χρόνου ο Θεός πραγματοποί
ησε την υπόσχεσίν του και απέστειλε τον Υιόν. Ήλθε 
το φως «ο του Θεού λόγος ενανθρώπησεν ίνα ημείς 
θεοποιηθώμεν» όπως θα μας πει ο Μ. Αθανάσιος. Ο 
«Άνθρωπος γίνεται Θεός» δηλαδή ο Θεός γίνεται άν
θρωπος στη συγκεκριμένη στιγμή της σαρκώσεως και

αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους τους οποίους και 
σώζει. Η αγάπη κινεί τον Θεό για να γίνει άνθρωπος 
«ούτε άγγελος ούτε άνθρωπος, αλλά αυτός ο ίδιος ο 
Κύριος, νικημένος απ’ την αγάπη Του για μας, θέλησε 
να μας σώσει και να μας αναπλάσει, με το να γεννηθεί 
τέλειος άνθρωπος όπως και μεις, μένοντας όμως συγ
χρόνως αναλλοίωτος Θεός» λέγει ο άγιος Γρηγόριος 
ο Παλαμάς.

Από άπειρη αγάπη ο Ιησούς εκκένωσε τον εαυτό 
του, εμίκρυνε μόνος του προσωρινά την δόξαν και το 
μεγαλείο της Θεότητός του και έλαβε μορφή δούλου 
γενόμενος όμοιος προς τους ανθρώπους (φιλβ 78).

Ο Χριστός ήλθε στον κόσμο για να φέρει την αγά
πη, και το μήνυμα της αγάπης για πρώτη φορά ακού- 
γεται στον πλανήτη μας από την πτωχή φάτνη της Βη
θλεέμ για να συνεχίσει την ιστορική πορεία του. Για 
την αγάπη μίλησε και αυτήν εφήρμοσε ο Ιησούς. Όλη 
η επίγεια ζωή Του ήταν μια πιστή διακονία στην αγά
πη. Και μια αφειδώλευτη, ανυστερόβουλη πλατειά αγά
πη ήταν το σύνθημά του. Με όπλο αυτή την αγάπη πρά
ος και γλυκομίλητος στάθηκε στη γη ο Χριστός.

Δεν φοβέρισε κανένα, δεν εφθόνησε κανένα, δεν θέ
λησε κανενός το κακό και όμως οι δυνάμεις του κα
κού συνασπίσθηκαν εναντίον του και τον οδήγησαν 
στο ικρίωμα του Σταυρού. Αυτό το μήνυμα της αγάπης 
έμεινε στους αιώνες, ανέπαφο χωρίς να αλλάξει. Αυ
τό σταμάτησε βαρβάρους επιδρομείς, αυτό εγλύκανε 
τον πόνο των τεθλιμένων του κόσμου, αυτό ανακού
φισε τα δάκρυα, αυτό έσωσε πολιτισμούς, αυτό πάλε
ψε με δυνάστες και παρανοήσεις. Τελικά νίκησε και 
παρέμεινε το Α και το Ώ ολοκλήρου της χριστιανικής 
διδασκαλίας. Το μικρό βρέφος της Βηθλεέμ δεν δέχθη
κε να τυραννιέται ο άνθρωπος, θέλησε να του δώσει 
τη δύναμη να λυτρωθεί και το κατόρθωσε. Το "ύνθη- 
μα της αγάπης έγινε βίωμα μέσα στις ψυχές των αν
θρώπων που το εδέχθησαν και το μεταρσίωσαν σε ζωή 
και ζωσα πραγματικότητα. Η αγάπη έγινε αμετάθετο 
δείγμα ισορροπίας στις σχέσεις μας με τους άλλους 
και έκτοτε εκδηλώνεται με διαφόρους τρόπους.

Μέσα σ’ αυτή την αγάπη του Ιησού και ζούμε και κι- 
νούμεθα και υπάρχουμε. Όμως εμείς δυστυχώς τις πε
ρισσότερες φορές, την αρνούμεθα. Κλεινόμαστε στον 
εαυτό μας, για τον εαυτό μας ενδιαφερόμαστε, τον 
εαυτό μας λατρεύουμε, περί του εαυτού μας μεριμνά
με. Γ ια τον αδελφό μας που έχει μοναξιά, που υποφέ
ρει, που έχει φτώχεια δεν νοιαζόμαστε. Έτσι αλλοτριώ
σαμε τη φύση μας και εγίναμε φίλαντοι, εγωκεντρικοί, 
εγωπαθείς. Συγκεντρώσαμε αποκλειστικά την αγάπη 
μας στον εαυτό μας κι εστερήσαμε τη στοργή και την 
αγάπη από τους αδυνάτους, τους κατατρεγμένους 
τους περιφρονημένους. τους ασήμαντους. Εκείνος με 
αγαθότητα μας επισκέπτεται, μας αγαπά, μας ανέχε
ται, μας συγχωρεί.

Φίλε αναγνώστη,
Η αγάπη ήταν το βαθύτερο κίνητρο της ενανθρωπή- 

σεως του Θεού. «Έγινε ο Θεός άνθρωπος για να γίνει 
ο άνθρωπος Θεός. Εγεννήθη Εκείνος κατά σάρκα για 
να αναγεννηθούμε εμείς κατά πνεύμα» (Μ. Αθανάσιος) 
έγινε εκείνος πτωχός «πλούσιος ών, ίνα υμείς την εκεί
νου πτωχεία πλουτίσωμεν». Ας αξιοποιήσουμε κατά τα 
φετινά Χριστούγεννα αυτήν την χωρίς όρια θεία αγά
πη. Ας φροντίσουμε να γεννηθεί στις καρδιές μας και 
να κατοικήσει στον αφηνιασμένο σύγχρονο κόσμο μας. 
«Ο Θεός αγάπη εστίν» (Α Ιωάν. 4.8) και η αγάπη Του 
είναι αιώνια.
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Αγώνας
ενάντια στις κλοπές 

έργων τέχνης
Η κλοπή των έργων τέχνης αποτελεί ένα σοβαρό διεθνές φαινόμενο. Η αύξησή του, τα 

τελευταία χρόνια, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, όπου η πλημμελής προστασία των θρησκευτικών και αρχαιολογικών χώρων προκαλεί όλο

και πιο συχνά κρούσματα κλοπών.
Είναι δύσκολο να καθορισθεί ο ακριβής αριθμός των κλεμμένων έργων τέχνης. Πιστεύουμε ότι 

είναι χρήσιμο να δούμε την όλη κατάσταση κάτω από το φως των στοιχείων της Αστυνομίας 
(διεθνώς) καθώς και τον αγώνα που δίνεται για την πρόληψη αυτής της μορφής εγκλημάτων.

Τα έργα τέχνης «ενδιαφέρουν» 
από πολύ παλιά. Η ομορφιά τους, τα 
πολύτιμα υλικά από τα οποία είναι 
φτιαγμένα, η συμβολική ή ιστορική 
αξία τους, ελκούσαν πάντα τους λά- 
τρεις της τέχνης, τους εμπόρους, 
τους κατακτητές και φυσικά, τους 
κλέφτες. Έργα τέχνης μεταφέρθη
καν παράνομα από μια χώρα σε άλ 
λη, αντιγράφηκαν και σφετερίστηκαν 
σαν λάφυρα πολέμων. Από την άλλη, 
καταστράφηκαν εξ αιτίας της ανθρώ
πινης αδιαφορίας ή βλακείας 

Ένας από τσνς μεγαλύτερους κιν
δύνους, που αντιμετωπίζουν τα έρ
γα τέχνης, είναι η κλοπή. Το φαινό
μενο είναι ανήσυχη " 'ό  τα? προκαλεί 
μεγάλες προσωπικές, πολιτιστικές 
και οικονομικές απώλειες. Η κλοπή 
έργων τέχνης οδηγεί σε ιστορική, 
δημιουργική άβυσσο και πολλές φο
ρές γίνεται αιτία να χάσει μια χώρα 
την εθνική της περηφάνεια. Ακόμα, 
χαρακτηρίζεται από απτές, ρεαλιστι
κές απώλειες. Πιο συγκεκριμένα, κά
θε χρόνο κλέβονται έργα τέχνης απ’ 
όλο τον κόσμο, που η αξία τους υπο
λογίζεται πάνω από 1 δισεκατομμύ
ριο δολλάρια. Όπως γίνεται φανερό, 
οι κλοπές έργων τέχνης δεν θεω
ρούνται συνηθισμένες. Πρέπει, λοι
πόν, να αντιμετωπίζονται σαν αδική
ματα ενάντια στην πολιτιστική κλη
ρονομιά του κόσμου.

I Στις 12 Δεκεμβρίου 1988, τρεις 
πίνακες του Βίνσετ Βαν Γκογκ 
κλάπηκαν από το Μουσείο 
Kroeller-MOeller στο Otterlo 
της Ολλανδίας. Οι κλεμμένοι 
πίνακες είναι: «Αποξηραμένοι 
ηλίανθοι», «Ο υφάντης», και 
«Άνθρωποι που τρώνε 
πατάτες».

II Από διάρρηξη, που έγινε στις 
23-24 Μαίου 1987 σε ιδιωτική 
κατοικία στον Σαν Ντιέγκο, 
κλάπηκε ο πίνακας του 
Frederic Remington «Αξιωμα
τικός ιππικού» αξίας 175.000 
δολλαρίων.

ill Ένας πίνακας του Ρέμπραντ 
-  το πορτρέτο του Τζακόμπ 
ντε Τ ζε ΐν - που είχε κλαπεί 
από την γκαλερί Ντάλγουϊτς 
του Λονδίνου άλλες τρεις 
φορές, ανακαλύφθηκε μετά 
από 3 χρόνια στη Δυτική 
Γερμανία.

Είναι δύσκολο να καθορισθεί ο 
ακριβής αριθμός των κλεμμένων έρ
γων τέχνης Από το 1983 φαίνεται, 
τουλάχιστον, ότι σταθεροποιείται εξ 
αιτίας των μέτρων ασφαλείας, που 
παίρνουν οι ιδιοκτήτες: γκαλλερί, 
μουσεία, συλλέκτες κ.λπ. Πιστεύου
με, ότι είναι χρήσιμο να δούμε την 
όλη κατάσταση κάτω από το φως των 
στοιχείων της Αστυνομίας καθώς και 
τον αγώνα που δίνεται για την πρό
ληψη αυτής της μορφής εγ 
κλημάτων.

Το μέγεθος 
του φαινομένου

Είναι πάρα πολύ δύσκολο να

υπάρξουν έγκυρες στατιστικές σε 
παγκόσμια κλίμακα, που να παρου
σιάζουν το μέγεθος των κλοπών έρ
γων τέχνης και είναι μάλλον απίθα
νο να πραγματοποιηθούν στο άμεσο 
μέλλον. Οι λόγοι είναι πολλοί. Πρώ
τον, αν εξαιρέσουμε τις χώρες που 
έχουν αρμόδιες Υπηρεσίες για την 
κλοπή έργων τέχνης, θα δούμε ότι οι 
στατιστικές αναφέρονται στην μορ
φή της κλοπής (μικροκλοπή, διάρρη
ξη, ένοπλη ληστεία κ.λπ.) και όχι στο 
είδος ή την αξία των κλεμμένων 
έργων.

Επίσης, υπάρχει σημαντική διά
σταση απόψεων για το τι θεωρείται 
έργο τέχνης ή αντικείμενο πολιτιστι
κής κληρονομιάς. Για παράδειγμα, 
ένα φαινομενικά κοινό κομμάτι δια
φανούς βράχου μπορεί να έχει ανυ
πολόγιστη επιστημονική αξία.

Στο Συνέδριο, που οργανώθηκε 
από την Unesco στο Παρίσι στις 
14-11-1970 και το οποίο ασχολήθηκε 
με την διαδικασία καταστολής και 
πρόληψης της παράνομης εισαγω
γής, εξαγωγής και μεταβίβασης της 
κυριότητας πολιτιστικών θυσαυρών, 
δόθηκε ένας ενδιαφέρον και χρήσι
μος ορισμός: «Πολιτιστικός θησαυ
ρός, χαρακτηρίζεται κάθε υλικό αγα
θό, το οποίο έχει αναγνωρισθεί από 
ένα κράτος σαν σημαντικό για την 
αρχαιολογία, την προϊστορία, την
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ιστορία, την λογοτεχνία, την τέχνη η 
την επιστήμη και που ανήκει σε κά
ποια απ’ τις ακόλουθες κατηγορίες:
α) Σπάνιες συλλογές και δείγματα 

πανίδας, χλωρίδας, ορυκτού πλού
του και αντικείμενα παλαιοντολο
γικού ενδιαφέροντος, 

β) Αντικείμενα που έχουν σχέση με 
την ιστορία, όπου συμπεριλαμβά- 
νεται η ιστορία των επιστημών, 
της τεχνολογίας, του στρατού, της 
κοινωνίας, της ζωής εθνικών ηγε
τών, θεωρητικών επιστημόνων και 
καλλιτεχνών καθώς και στοιχεία 
εθνικού ενδιαφέροντος, 

γ) Προϊόντα αρχαιολογικών ανασκα- 
φών (νόμιμων ή όχι) ή αρχαιολογι
κών ανακαλύψεων, 

δ) Ερείπια καλλιτεχνικών ή ιστορικών 
μνημείων ή αρχαιολογικών τοπο
θεσιών.

ε) Παλιά αντικείμενα, «ηλικίας» πάνω 
από 100 χρόνια, όπως νομίσματα 
και χαραγμένες σφραγίδες, 

στ) Αντικείμενα εθνολογικού ενδια
φέροντος

ζ) Αντικείμενα καλλιτεχνικού ενδια
φέροντος, όπως είναι: 
ί) εικόνες, πίνακες ζωγραφικής και 
σχέδια που δημιουργούνται απο
κλειστικά με το χέρι με οποιοδή- 
ποτε βοήθημα και πάνω σε οποιο- 
δήποτε υλικό (εκτός από βιομηχα- 
νοποιημένα σχέδια και τυποποιη 

μένα αντικείμενα διακοσμημένα με 
το χέρι)
ϋ) πρωτότυπα έργα αγαλμάτων ή 
γλυπτών από οποιοδήποτε υλικό 
iii) πρωτότυπες χαράξεις, τυπώ
σεις και λιθογραφίες 
ίν) πρωτότυπα καλλιτεχνικά δη
μιουργήματα από οποιοδήποτε 
υλικό.
η) Σπάνια χειρόγραφα, παλιά βι
βλία, έγγραφα και εκδόσεις ιδιαί
τερου ενδιαφέροντος (ιστορικού, 
καλλιτεχνικού, επιστημονικού, λο-1 
γοτεχνικού κ.λπ.) μεμονωμένα ή 
σε συλλογές.
θ) Γραμματόσημα μεμονωμένα ή 
σε συλλογές.
ι) Αρχεία ηχητικά, φωτογραφικά

και κινηματογραφικά 
κ) Αντικείμενα ή έπιπλα, «ηλικίας» 
πάνω από 100 χρόνια καθώς και 
παλιά μουσικά όργανα.

Δεν πρέπει να παραβλέπεται το 
γεγονός, ότι ένας αριθμός αντικειμέ
νων αμφίβολης προέλευσης κυκλο
φορούν στον κόσμο και είναι αδύνα
το να αποδειχθεί ότι αποκτήθηκαν 
με παράνομο τρόπο. Αυτό ισχύει ει
δικά για αρχαιολογικά ευρήματα που 
προέρχονται από παράνομες ανα- 
σκαφές.

Η κλοπή των έργων τέχνης είναι 
ένα σοβαρό διεθνές φαινόμενο. Η 
αύξησή του, τα τελευταία χρόνια, εί
ναι ιδιαίτερα ανησυχητική στην Ευ
ρώπη αλλά και στις αναπτυσσόμενες 
χώρες, όπου η έλλειψη προστασίας 
των θρησκευτικών και αρχαιολογι
κών χώρων προκαλεί όλο και πιο συ
χνά κρούσματα κλοπών.

Αντικείμενα 
ιδιαίτερα ευάλωτα 

για κλοπή
Σαν τέτοια αντικείμενα φαίνονται, 

να είναι οι πίνακες ζωγραφικής, τα 
χαρακτικά, οι λιθογραφίες, οι τσιγκο
γραφίες, τα σχέδια (ιχνογραφίες), οι 
ταπισερί, τα έπιπλα και τα ρολόγια. 
Υπάρχει, όμως, και μια ροπή αύξησης
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στις κλοπές αγαλμάτων και γλυπτών 
ειδικά από εκκλησίες της Ευρώπης 
και από αρχαιολογικούς χώρους.

Οι πίνακες ζωγραφικής, που εμφα
νίζουν τα συχνότερα κρούσματα κλο
πής, είναι του 16ου και 17ου αιώνα 
Ιταλών και Ολλανδών ζωγράφων.

Το πρόβλημα με τα αντικείμενα 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος πρέ
πει να ειδωθεί από ένα διαφορετικό 
πρίσμα: Γίνονται έρευνες για τον εν
τοπισμό τους μόνο όταν έχουν κλα- 
πεί από δημόσια κτίρια, όπως π.χ. 
μουσεία, ενώ η κλοπή αντικειμένων 
από παράνομες εκσκαφές δεν ανα- 
φέρεται ποτέ.

Από και πώς 
γίνεται η κλοπή 

των έργων τέχνης;

Σε γενικες γραμμές, κλοπές δια- 
πράπονται σε όλα τα μέρη όπου φυ
λάγονται έργα τέχνης, ειδικά όταν 
υπάρχει ανεπαρκής ή παντελής έλ
λειψη προστασίας.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατη
ρηθεί μια σαφής αύξηση στον αριθ
μό των κλοπών από εκκλησίες ή άλ
λους τόπους λατρείας, όπου η είσο
δος για το κοινό είναι ελεύθερη και 
η προστασία από μικρή έως ανύ
παρκτη.

Μπορεί να λεχθεί ότι η κλοπή του 
μεγαλύτερου μέρους των έργων τέ
χνης γίνεται, χωρίς την χρήση κά
ποιας εξειδικευμένης τεχνικής από 
τους δράστες.

Με μια πρώτη ματιά θα φαίνονταν

ότι τα έργα τέχνης κλέβονται από 
κτίρια που δεν προστατεύονται καλά. 
Όμως, σε πολλές χώρες διαπράχθη- 
καν περίπλοκες κλοπές ακόμα και σε 
κτίρια που φυλάσσονταν με αυστηρά 
μέτρα, π.χ. πολλές φορές οι δράστες 
έχουν θέσει εκτός λειτουργίας τα συ
στήματα ασφαλείας ή έχουν «τρυπή- 
σει» τοίχους ή πατώματα κάποιων 
πολύ γνωστών γκαλλερί!

Οι κλοπές των έργων τέχνης μπο
ρούν να ταξινομηθούν σε διαφορετι

κές κατηγορίες ανάλογα με τον σκο
πό για τον οποίο διαπράττονται. Αυ
τές οι κατηγορίες είναι:

1) Κλοπές από «πληροφόρηση»:
κάποιος έμπορος τέχνης με άσπιλη 
υπόληψη δίνει πληροφορίες σε διαρ
ρήκτες για τον εντοπισμό πολύτιμων 
αντικειμένων. Οι τελευταίοι διαπράτ- 
τουν την κλοπή αφού σταθμίσουν 
τους κινδύνους και τα μέσα που θα 
χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν.
2) Κλοπές «επαγγελματικές»: ένας 
συλλέκτης, που θέλει να αποκτήσει 
οπωσδήποτε ένα συγκεκριμένο έρ
γο, πληρώνει κάποιον για να κλέψει 
για λογαριασμό του.

3) Κλοπές για λύτρα: ο σκοπός αυ
τής της μορφής κλοπής είναι να απο
δοθεί το συγκεκριμένο έργο έναντι 
μεγάλου ποσού λύτρων. Σ’ αυτή την 
περίπτωση έρευνες μπορούν να διε- 
νεργηθούν τόσο από τις ασφαλιστι
κές εταιρείες όσο και από την Αστυ
νομία. Αν και οι περισσότεροι κλέ
φτες, που ζητάνε λύτρα, έχουν 
καθαρά οικονομικά κίνητρα, υπάρ
χουν και κάποιοι απ’ αυτούς που 
ισχυρίζονται ότι είχε ιδεολογική βά
ση η ενέργειά τους: Οι κλέφτες, που 
έχουν επαφές με την παράνομη αγο
ρά τέχνης, τείνουν να κλέβουν οτιδή
ποτε, αρκεί η «επιχείρηση» να είναι 
εφικτή και επικερδής.

Η εμπορία 
των έργων τέχνης

Για την Αστυνομία, οι κλέφτες των 
έργων τέχνης μπορούν να χωρι- 
σθούν σε δύο κατηγορίες.
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Την πρώτη κατηγορία αποτελούν 
οι διαρρήκτες που ειδικεύονται στην 
κλοπή έργων τέχνης. Εν τούτοις, 
πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμα και 
σ’ αυτές τις περιπτώσεις, οι δράστες 
σπάνια κάνουν προσεκτική επιλογή 
των έργων, που κλέβουν, με αποτέ
λεσμα οι «επαγγελματίες» κλέφτες 
να είναι πολύ λιγότεροι απ’ ότι πι
στεύεται.

Την δεύτερη κατηγορία αποτε
λούν κοινοί κλέφτες ή διαρρήκτες 
που «παίρνουν» οτιδήποτε βρουν στα 
κτίρια, συμπεριλαμβανομένων και 
των έργων τέχνης, αρκεί η κλοπή 
τους να θεωρείται εύκολη. Συνήθως, 
δεν έχουν επαφές με αποδέκτες για 
να τα διαθέσουν και σε πολλές περι
πτώσεις τα κλεμμένα έργα τέχνης 
ανακαλύπτονται μέσα στη χώρα που 
κλάπηκαν ή και στην ίδια πόλη ακό
μα, κρυμμένα από ένα φίλο ή συγγε
νή του δράστη γιατί ο τελευταίος δεν 
κατάφερε να βρει «πελάτη» για να τα 
δώσει.

Οι δραστηριότητες των δύο παρα
πάνω κατηγοριών οδηγούν στο ακό
λουθο συμπέρασμα: τα έργα τέχνης 
κλέβονται γιατί υπάρχει ζήτηση. Αυ
τό σημαίνει ότι υπάρχει μια «αγορά», 
όπου πωλούνται τέτοιου είδους 
προϊόντα.

Υπάρχουν τρεις απόψεις αυτής 
της αγοράς:
— τα έργα τέχνης προορίζονται για 
τις συλλογές κάποιων, που αγαπούν 
με πάθος την τέχνη
— τα έργα τέχνης χρησιμοποιούνται 
για να ζητηθούν λύτρα
— τα έργα τέχνης αγοράζονται από 
επαγγελματίες αποδέκτες, οι οποίοι 
τα μεταπωλούν.

Τα πιο πολύτιμα έργα κρατούνται 
για λύτρα. Όσα είναι μικρότερης 
σπουδαιότητας ή λιγότερο γνωστά 
στους ειδικούς, μεταφέρονται σε άλ
λη χώρα, όπου μπορούν να πουλη
θούν με μικρότερη διακινδύνευση. 
Τέλος, τα κοινά έργα διατίθενται σε 
υπόπτους ή άσημους γκαλλερίστες.

Σε κάθε περίπτωση, εάν ο δράστης 
θέλει να βρει αγοραστή για το έργο 
τέχνης, που έκλεψε, θα πρέπει να 
έχει ένα αποδέκτη με επαφές στους 
επαγγελματικούς κύκλους τέχνης. Ο 
αποδέκτης είναι ο άνθρωπος-κλειδί 
σ’ αυτό τον τομέα δραστηριότητας: 
π.χ. μπορεί να αποθηκεύσει το έργο 
για αρκετά χρόνια ή να το μεταβιβά
σει διαδοχικά σε σε διαφορετικές κυ
ριότητες έτσι ώστε μετά από κάποιο 
διάστημα να φαίνεται «καθαρό», εφ’ 
όσον η κάθε μεταβίβαση έγινε με νό- 
μιμή διαδικασία. Από την στιγμή που 
έχουν μεσολαβήσει διάφοροι ιδιο
κτήτες το έργο μπορεί να καταλήξει

— «καθαρό» πλέον — σε γκαλλερί, σε 
ιδιοκτησία κάποιου ή σε πλειστηρια- 
στή. Έχει μεγάλη σημασία, να έχουν 
οι εκθέτες έργων τέχνης, τουλάχι
στον, την υποχρέωση να εξετάζουν 
την ταυτότητα των ανθρώπων που 
τους πουλάνε αυτά τα έργα. Επίσης, 
χρειάζεται προσοχή στην εξέταση 
των πιστοποιητικών αυθεντικότητας, 
εφ’ όσον πολλές φορές αποδεικνύε- 
ται ότι είναι πλαστά.

Η πιθανότητα οργανωμένης διε
θνούς εμπορίας κλεμμένων έργων 
τέχνης συζητείται αρκετά. Πολλοί 
άνθρωποι ισχυρίζονται ότι υπάρχει 
μια διεθνής συμμορία, που έχει δια
συνδέσεις με διάφορα συνδικάτα ορ
γανωμένου εγκλήματος και η οποία 
λειτουργεί με βάση τις απαιτήσεις 
συλλεκτών ή τις επιθυμίες πλούσιων 
πελατών, που θέλουν να κάνουν μια 
«επένδυση». Υπάρχει αλήθεια σ’ αυ
τή την θεωρία;

Πολλές χώρες αναφέρουν υποθέ
σεις παράνομης εισαγωγής ή εξαγω
γής κλεμμένων έργων τέχνης. 
Έχουν κατασχεθεί πίνακες ζωγραφι
κής, που είχαν κλαπεί από άλλες χώ
ρες ή που προορίζονταν για εξαγω
γή. Είναι αλήθεια ότι πολλές υποθέ
σεις έχουν διεθνείς διακλαδώσεις εξ 
αιτίας της εθνικότητας κλεφτών και 
αποδεκτών ή της «διαδρομής» που 
ακολούθησαν τα έργα τέχνης.

Πάντως, οι πληροφορίες θέλουν 
το εμπόριο να διεξάγεται μεταξύ γει
τονικών χωρών. Έχει αναφερθεί, βέ
βαια, και η περίπτωση να διεξάγεται 
μεταξύ μακρινών χωρών, αλλά πολύ 
σπάνια. Τέλος, μέχρι τώρα, δεν 
υπάρχουν αποδείξεις για την ύπαρ
ξη οργανωμένης διεθνούς συμμο
ρίας, που να ειδικεύεται στην κλοπή 
και πώληση έργων τέχνης.

Παρ’ όλα αυτά, η κλοπή έργων τέ
χνης και το εμπόριο που ακολουθεί, 
στοιχειοθετούν μια μορφή διεθνούς 
εγκλήματος με αποτέλεσμα να ενδια
φέρει την Ιντερπόλ η πρόληψη τέ
τοιων αδικημάτων καθώς και η παρα
πομπή των ενόχων ενώπιον της Δι
καιοσύνης.

Η Ιντερπόλ 
και η προστασία 

των έργων τέχνης

Η δραστηριότητα της ιντερπόλ σε 
μια υπόθεση κλοπής έργου τέχνης 
μπορεί, σε γενικές γραμμές, να πε
ριγράφει ως εξής: αμέσως μόλις γ ί
νεται αντιληπτή μια κλοπή η Αστυνο
μία αρχίζει τις έρευνες. Σε αυτό το 
στάδιο, εάν οι συνθήκες της κλοπής 
ή η αξία του κλεμμένου έργου πα
ρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ει
δοποιείται η Ιντερπόλ (που ελέγχει

ένα σύνολο 70 περίπου χωρών) για 
να διεξάγει τις έρευνες σε διεθνές 
επίπεδο.

Το επόμενο στάδιο είναι να στα
λούν φωτογραφίες του κλεμμένου 
έργου από την χώρα -  «θύμα» κα
θώς και λεπτομερείς τεχνικές περι
γραφές. Σύμφωνα με αυτά τα στοι
χεία εκδίδεται μια έγγραφη ειδοποί
ηση, την οποία αναλαμβάνουν να 
κυκλοφορήσουν τα κατά τόπους γρα
φεία της Ιντερπόλ, δηλαδή να ενημε
ρώσουν δημόσιες υπηρεσίες (Αστυ
νομία, τελωνεία κ.λπ.) καθώς και χώ
ρους διακίνησης των έργων τέχνης 
(μουσεία, γκαλλερί, αίθουσες πλη- 
στειριασμών κ.λπ.).

Η αποτελεσματικότητα εξαρτάται 
από την ταχύτητα των ενεργειών και 
σ’ αυτόν τον τομέα ο κυριότερος λό
γος καθυστέρησης είναι οι δυσκο
λίες, που αντιμετωπίζει η Αστυνομία 
για την απόκτηση καλών φωτογρα
φιών και ακριβών πληροφοριών για 
τα κλεμμένα έργα. Θα μπορούσε να 
υπάρξει μεγάλη πρόοδος, εάν κάθε 
χώρα ολοκλήρωνε την καταγραφή 
των έργων της πολιτιστικής της κλη
ρονομιάς (απόφαση Unesco 14-11- 
1970) και εάν οι ιδώτες κάτοχοι και 
συλλέκτες αντιλαμβάνονταν πόσο 
σημαντικό είναι να διευκολύνουν την 
αναγνώριση των έργων, που έχουν 
στην κατοχή τους.

Ας δούμε δύο παραδείγματα:
1) Δύο πίνακες ζωγραφικής κλάπη

καν από το Μουσείο της Tours στη 
Γαλλία την νύχτα της 21/22 Δεκεμ
βρίου 1971, ένας Ρέμπραντ 
(Rembrandt) του Βαν Γκογκ (Van 
Gogh). Λεπτομέρειες των έργων κυ
κλοφόρησαν, ύστερα από αίτηση της 
Γαλλικής Αστυνομίας, σε όλα τα 
κράτη-μέλη της Ιντερπόλ. Βρέθηκαν 
και οι δύο πίνακες τον Δεκέμβριο του 
1972 κοντά στο Δυτ Βερολίνο, χάρη 
στις συνδυασμένες έρευνες Γερμα- 
νικής και Γαλλικής Αστυνομίας. Ο 
κλέφτης και οι δύο συνεργάτες του 
συνελήφθησαν ενώ προσπαθούσαν 
να πουλήσουν τους πίνακες.

2) Πιο πρόσφατα, στις 15 Νοεμ
βρίου 1983, κλάπηκαν επτά πίνακες

ui
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(μεταξύ των οποίων και δύο Raphael) 
από το Μουσείο της Βουδαπέστης 
στην Ουγγαρία. Οι πίνακες στοίχιζαν 
περίπου 35.000 δολλάρια. Το σήμα 
δόθηκε αμέσως από την Ιντερπόλ και 
η έγγραφη ειδοποίηση κυκλοφόρη
σε. Η στενή συνεργασία των Αστυνο
μικών Αρχών Ουγγαρίας, Ελλάδας 
και Ιταλίας οδήγησε στη σύλληψη 
των δραστών και των συνενόχων 
τους (δέκα άνθρωποι διαφόρων εθνι
κοτήτων) και στην ανακάλυψη όλων 
έργων μέσα στον Ιανουάριο- 
Φεβρουάριο του 1984.

Είναι σαφές, ότι τα έγγραφα επι- 
κύρυξης κυκλοφορούν σε όλα τα 
κράτη-μέλη, εφ’ όσον ζητείται η έκ
δοση των κλεφτών έργων τέχνης ή 
των εμπόρων από τις δικαστηριακές 
αρχές της ενδιαφερόμενης χώρας. 
Επιπλέον, για προληπτικούς λόγους, 
κυκλοφορύν έγγραφα, σύμφωνα με 
τα οποία θα πρέπει σεσημασμένοι 
δράστες να τίθενται υπό επιτήρηση 
και παρακολούθηση από όλες τις 
χώρες.

Η συμβολή της Ιντερπόλ
για την καλύτερη προστασία
της πολιτιστικής κληρονομιάς

Το πρόβλημα της κλοπής έργων 
τέχνης δημιουργεί ένα πλέγμα ζητη
μάτων πέρα από τις αστυνομικές 
έρευνες. Κάποια από αυτά είναι: η 
πρόληψη, η επιμόρφωση και η πλη
ροφόρηση του κοινού, τα μέτρα τε
χνικής ασφάλειας, τα νομικά προβλή
ματα της επιστροφής των κλεμμένων 
έργων στους νόμιμους κατόχους 
κ.λπ. Επιπλέον, η κλοπή αποτελεί μό
νο έναν από τους παράγοντες του 
σύνθετου και ανησυχητικού προβλή
ματος της προστασίας των έργων 
πολιτιστικής κληρονομιάς από τους 
κινδύνους, που τα απειλούν σήμερα: 
τέτοιοι κίνδυνοι είναι βανδαλισμοί, 
πυρκαγιές, καταστροφές εξαιρετικά 
ενδιαφερόντων χώρων αρχαιολογι
κών ανασκαφών, παράνομη εμπορία 
αντικειμένων ύποπτης προέλευσης 
κ.λπ.

Η κλοπή έργων τέχνης είναι ένα 
από τα αδικήματα εκείνα, που για 
πολλά χρόνια αποτέλεσαν αντικείμε
νο μελέτης, για τους τομείς της πρό
ληψης και της πληροφόρησης.

Ύστερα από αίτηση της ICOM 
(International Council of Museums) 
το 1959, η Ιντερπόλ συνέταξε μια με
λέτη για την προστασία των μου
σείων από τις κλοπές. Η προετοιμα
σία της αναφοράς αυτής βασιζόταν 
σε στοιχεία, που συγκεντρώθηκαν 
από 17 χώρες, οι οποίες είχαν αξιό
λογη εμπειρία σ’ αυτό τον τομέα λό
γω της σπουδαιότητας των μουσείων

τους. Η ραγδαία αύξηση των κλοπών 
τα τελευταία χρόνια οδήγησε στον 
εκσυγχρονισμό και εμπλουτισμό της 
μελέτης με νέα στοιχεία.

Ένα άλλο προληπτικό μέτρο είναι 
η παροχή ασφαλούς μετακίνησης και 
αποθήκευσης των έργων τέχνης, 
που μεταφέρονται από χώρα σε χώ
ρα για δημόσια έκθεση. Αυτή η μέθο
δος παγκόσμιας προστασίας έχει 
εξελιχθεί πια σε κοινή πρακτική.

Επίσης, η προστασία των έργων 
διασφαλίζεται με την ενημέρωση και 
επιμόρφωση του κοινού και ειδικά 
όσων αγαπούν την τέχνη. Επικεν
τρώνεται στα κλεμμένα έργα τέχνης, 
κυρίως στα πολύ γνωστά, ώστε να 
καταστεί δύσκολη η μεταβίβασή 
τους και να πάψει να ευημερεί η μαύ
ρη αγορά. Στα πλαίσια αυτής της 
ενημέρωσης, η Ιντερπόλ, άρχισε να 
τυπώνει και να κυκλοφορεί ένα έντυ
πο με τίτλο «Τα 12 πλέον περιζήτη
τα έργα τέχνης» (The 12 most wanted 
works of art). Η έκδοση γίνεται περιο
δικά και καλύπτει έργα τέχνης με 
ιδιαίτερη αξία ή σπουδαιότητα, πε
ριέχει δε φωτογραφίες και τεχνικές 
περιγραφές. Αυτές οι εκδόσεις δια
νέμονται στα κατά τόπους γραφεία 
της Ιντερπόλ, που υποχρεούνται να 
εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη δυνα
τή δημοσιοποίηση είτε από τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, 
ραδιόφωνο, τηλεόραση) είτε από πε
ριοδικά τέχνης με παγκόσμια κυκλο
φορία. Σε πολλές χώρες το μέτρο εί
ναι αποδοτικό. Ένας σημαντικός 
αριθμός άρθρων και ραδιοτηλεοπτι
κών προγραμμάτων βοηθούν στην 
ενημέρωση του κοινού.

Ένα άλλο θέμα, που απασχολεί 
την Ιντερπόλ, είναι ο τελικός προο
ρισμός των κλεμμένων έργων. Εδώ, 
θίγεται το πρόβλημα της επιστροφής

των προϊόντων πολιτιστικής κληρο
νομιάς στις χώρες προέλευσής τους, 
όταν κλάπηκαν από μια χώρα και 
βρέθηκαν σε κάποια άλλη. Αυτό εί
ναι ένα περίπλοκο ζήτημα, εφ’ όσον 
σχετίζεται και με τις αρχές του Αστι
κού Δικαίου για την περίπτωση, που 
κάποια πρόσωπα απέκτησαν την κυ
ριότητα των κλαπέντων «καλή τη πί- 
στει». Αν και το πρόβλημα αυτό δεν 
υπάγεται αποκλειστικά στην αρμο
διότητα της Αστυνομίας, ωστόσο η 
λύση του θα αποτελούσε ένα κριτή
ριο επιτυχίας στον τομέα της έρευ
νας. Γι’ αυτό τον λόγό, η Αστυνομία 
θα πρέπει:
-  Να διευκολύνει, όσο είναι δυνα

τόν, την επιστροφή των έργων τέ
χνης στην χώρα προέλευσής 
τους, όταν βρίσκονται σε άλλη χώ-
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ρα κάτω από δόλιες συνθήκες.
-  να κάνουν όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες, για να διατεθούν τα αμ
φισβητούμενα έργα στις δικαστη
ριακές αρχές της χώρας προέλευ
σης, έτσι ώστε να διευκολύνεται 
η αναγνώριση και η δίωξη των 
υπεύθυνων δραστών.

-  Να προτρέπουν τα ιδρύματα, που 
είναι αρμόδια για την διατήρηση 
της πολιτιστικής κληρονομιάς 
(μουσεία κ.λπ.), να μην αγοράζουν 
έργα πριν βεβαιωθούν για την 
προέλευσή τους.

Η προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς είναι ένα πολύπλοκο 
πρόβλημα, που δεν μπορεί να λυθεί 
μόνο με τα συστήματα ασφάλειας. Η 
πραγματική δυσκολία είναι το γεγο
νός, ότι ο σκοπός των μουσείων εί
ναι ταυτόχρονα η προφύλαξη και η 
έκθεση των συλλόγων. Το πιθανότε
ρο να συμβεί είναι: όσο θα αυξάνει 
ο αριθμός των κλοπών τόσο θα 
εκτείνεται η προστασία των έργων 
τέχνης με αποτέλεσμα να κρατούν
ται μακριά από το κοινό. Υπάρχει 
ανησυχία για την τάση των μουσείων 
να προωθήσουν την εξάπλωση της 
κουλτούρας μέσα από την μαζική 
επικοινωνία Αλλά πώς είναι δυνατόν 
να συμβιβαστούν οι κίνδυνοι, που 
προκύπτουν από μια τέτοια πολιτική 
με τις απαγορεύσεις των μέτρων 
ασφαλείας; Κάτω από τέτοιες συνθή
κες είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί μια

ισορροπία.
Η Ιντερπόλ είναι ενήμερη για το 

πρόβλημα και έχει αρχίσει, από το 
1968, να εφαρμόζει μεθόδους προ
στασίας των έργων τέχνης κατά την 
μεταφορά τους. Η τελευταία μέθο
δος (από το 1983) είναι η συγκέντρω
ση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή των 
στοιχείων από κλεμμένα έργα πολι
τιστικής κληρονομιάς. Έχει συστα- 
θεί μια τεχνική επιτροπή για την με
λέτη του θέματος και οι εργασίες 
της, σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
θα συντελέσουν στη δημιουργία 
ενός διεθνούς συστήματος έρευνας 
υψηλής απόδοσης καθώς και στην 
βελτίωση της διαχείρισης και προ
στασίας της πολιτιστικής κληρο
νομιάς.

Τέλος, η Ιντερπόλ διατηρεί σταθε
ρή συνεργασία με την Ουνέσκο, που 
είναι αρμόδια για τον συντονισμό 
των πρωτοβουλιών και των ενερ
γειών, που διεξάγονται σε παγκό
σμια κλίμακα για την προστασία της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. 
Συμπέρασμα

Αν και η Ιντερπόλ δεν μπορεί να 
ισχυρισθεί, ότι οι στατιστικές της δί
νουν την ακριβή εικόνα της πραγμα
τικής κατάστασης σ’ αυτό τον τομέα 
εγκληματικότητας, ωστόσο οι αριθ
μοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
σαν οι κατευθυντήριοι δείκτες, που 
θα αποτελόσουν την βάση για τις 
αποφάσεις των μεθόδων δράσης.

Στον τομέα των κλοπών έργων τέ

χνης η πρόληψη είναι ουσιαστικό 
στοιχείο. Σ’ αυτό το επίπεδο οι αστυ
νομικές υπηρεσίες παίζουν καθορι-
(Ύτ ικ Ά  Γ \ή  λ η  ττο  oQ w i»^A  »̂ q · CTTi

πεδο. Βλέπουμε, ότι, τα τελευταία 
χρόνια, η Αστυνομία έχει συνειδητο
ποιήσει την σπουδαιότητα της κατα
πολέμησης αυτών των εγκλημάτων, 
αν κρίνουμε από την τάση να δη- 
μιουργούνται ειδικευμένες μονάδες 
ή τμήματα γ ι’ αυτά τα εγκλήματα.

Τα αρμόδια τμήματα οφείλουν να 
επαγρυπνούν, εφ’ όσον ορισμένες 
κοινωνικές εξελίξεις προκαλούν επι
δείνωση αυτής της μορφής εγκλήμα
τος. Ας πάρουμε, για παράδειγμα, 
την εξάπλωση του τουρισμού. Συχνά 
οι τουρίστες «αποκτούν» ενθύμια 
από χώρους αρχαιολογικών ανασκα- 
φών, κομμάτια έργων τέχνης τόσο 
μικρά ώστε να διαφεύγουν της προ
σοχής σ’ ένα φυσιολογικό τελωνεια
κό έλεγχο.

Ένας άλλο παράγοντας είναι η 
μείωση του σεβασμού για την πολι
τιστική κληρονομιά. Παλαιότερα, ο 
θρησκευτικός και ο ηθικός χαρακτή
ρας των έργων τέχνης αποτεΛΟύσε 
επαρκή προστασία ενάντια στην κλο
πή: οι λαοί ήταν συναισθηματικά συν- 
δεδεμένοι με τα χνάρια της ιστορίας 
και της κουλτούρας τους. Για τον ίδιο 
λόγο, οι έμποροι ένιωθαν ανέντιμοι 
αν αγόραζαν κλεμμένα έργα τέχνης. 
Ο θρησκευτικός χαρακτήρας έχει 
διατηρηθεί σε κάποιες περιοχές και 
ειδικά στην Αφρική, όπου η πολιτιστι
κή κληρονομιά κλέβεται συνήθως 
από ξένους και όχι από τους πολίτες 
των ενδιαφερομένων χωρών.

Όπως βλέπουμε, λοιπόν, οι nape, 
γοντες είναι πολλοί και διάφοροι, 
που προέρχονται από την πρόοδο 
της κοινωνίας και την εξάπλωση της 
κουλτούρας. Μπορούμε, επίσης, να 
προσθέσουμε ότι σε περιόδους οικο
νομικής κρίσης, οι άνθρωποι θεω
ρούν τα έργα τέχνης σαν αξιόλογες 
επενδύσεις.

Ό λες αυτές οι σκέψεις έχουν οδη
γήσει σε ουσιώδη αύξηση την ζήτη
ση, τόσο στις νόμιμες όσο και στις 
παράνομες αγορές τέχνης, με απο
τέλεσμα ορισμένες απομονωμένες 
κατοικίες καθώς και τόποι λατρείας 
σε επαρχιακές περιοχές να αποτε
λούν δελεαστικούς στόχους.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Thefts» by Boumedien Berouiguet 
/ICPO -  Interpol General Secretariat 
(International Criminal Police Review/ 
Φεβρ. 1986 No 395).
2. «The FBI’s National Stolen Art Fi
le» by Alice S. Cole (FBI Law 
Inforcement Bulletin/ Μάιος 1989).
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Θεωρητική 
προσέγγιση 

στη γυναικεία 
εγκληματικότητα

Γ. Μασούρη
Νομικού -  M.A.S. Εγκληματολογίας

Η εγκληματολογική έρευνα πάνω 
στο γυναικείο έγκλημα είναι πολύ πε
ριορισμένη. Οι λόγοι που έχουν προ- 
ταθεί για την έλλειψη ενδιαφέροντος 
από τους εγκληματολόγους θα μπο
ρούσαν να συνοψισθούν στους εξής: 
Ο μικρός αριθμός εγκλημάτων που 
διαπράττονται από γυναίκες δεν 
αποτελεί σοβαρό κοινωνικό 
πρόβλημα (Smart 1977) -  γ ι’ αυτό το 
λόγο δε διατίθενται ποσά για έρευνα 
(Heindenson 1985)- και τέλος δη
μιουργεί πρόβλημα στην έρευνα 
(Manheim 1965). Οι φεμινιστικές κρι
τικές επισημαίνουν επίσης την ανδρι
κή κυριαρχία στον ερευνητικό χώρο 
σαν υπεύθυνη της τάσης για την 
έρευνα συγκεκριμένων θεμάτων και 
όχι άλλων σαν άξιων ενδιαφέροντος.

Τα βασικά ερωτήματα σχετικά με 
τη γυναικεία εγκληματικότητα μπο
ρούν να εντοπισθούν στα εξής:
1) Διαπράττουν οι γυναίκες λιγώτε- 
ρα εγκλήματα από τους άνδρες;
2) Υπάρχει αύξηση του γυναικείου 
εγκλήματος σε συσχετισμό με την 
εξάπλωση του γυναικείου απελευθε
ρωτικού κινήματος;
3) Πώς εξηγούν οι θεωρίες του εγ
κλήματος τη γυναικεία εγκληματι
κότητα;
I) Σχετικά με το πρώτο ερώτημα ο 
ισχυρισμός του Poliak (1950) ότι οι 
γυναίκες διαπράττουν τόσα εγκλή
ματα όσο και οι άνδρες αλλά το γυ
ναικείο έγκλημα εμφανίζεται χαμη- 
λώτερο γιατί είναι αόρατο καταρρί- 
πτεται. Τα αποτελέσματα συγχρόνων 
ερευνών πιστοποιούν το αντίθετο 
(π.χ. Scutt 1978).

Οι τάσεις των οργάνων της ποινι
κής καταστολής (αστυνομία, δικα

στές) απέναντι στις γυναίκες ενώ κα
τά τον Poliak (1950) είναι επιεικείς κα
τά τον Anderson (1976) είνα ι 
διακριτικές σε βάρος των γυναικών. 
Ο Box (1983) παίρνει ενδιάμεση θέ
ση υποστηρίζοντας ότι και οι δύο 
απόψεις είναι σωστές αφού αναφέ- 
ρονται σε διαφορετικά είδη εγ
κλημάτων:

Εκείνοι οι εγκληματολόγοι που δέ
χονται τη δυσμενή μεταχείριση των 
γυναικών από τους δικαστές αναφέ- 
ρονται στα ασήμαντα εγκλήματα ενώ 
οι άλλοι που δέχονται την επιεική με
ταχείριση αναφέρονται στα σοβαρά 
εγκλήματα. Υπάρχουν όμως αντίθε
τα ερευνητικά αποτελέσματα που 
αποδεικνύουν δυσμενή μεταχείριση 
των γυναικών που διαπράττουν σο
βαρά εγκλήματα τόσο από την αστυ
νομία όσο και από τους δικαστές 
(Nagel 1981).
II) Τα τελευταία χρόνια ήταν πολύ 
διαδεδομένή η άποψη της αύξησης 
του γυναικείου εγκλήματος και ειδι
κά του εγκλήματος κατά της ιδιοκτη
σίας, αύξηση που αποδόθηκε στην 
εξάπλωση του γυναικείου απελευθε
ρωτικού κινήματος. Οι Box και Hale 
(1983) που ανέλυσαν το ρυθμό της 
γυναικείας εγκληματικότητας στην 
Αγγλία από το 1950-1980, διαπίστω
σαν ότι δεν υπήρξε αξιόλογη μετα
βολή εκτός από κάποια ελαφρά άνο
δο του ρυθμού των εγκλημάτων κα
τά της ιδιοκτησίας. Την αύξηση την 
απέδωσαν στην επίδραση που είχαν 
οι αλλαγές της κοινωνικής κατάστα
σης της γυναίκας μάλλον παρά στη 
γυναικεία απελευθέρωση που βρή
καν να την επηρεάζει έμμεσα.
III) Η παραδοσιακή σχολή της εγκλη

ματικότητας αποδίδει το γυναικείο 
έγκλημα στη σεξουαλική φύση της 
γυναίκας. Μια τέτοια αιτιολογία 
όμως, δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανο
ποιητική αφού δε λαμβάνει υπόψη 
της τη συμβολή των οικονομικών και 
κοινωνικών παραγόντων.

Η σχολή του Chicago, παρά τη 
συμβολή της στην κατάργηση της 
αντίληψης της παθολογίας σαν αι
τίας του εγκλήματος, αγνόησε το γυ
ναικείο έγκλημα. Αυτή η τάση δεν εί
ναι μοναδική στις θεωρίες του εγκλή
ματος: ακόμα και η κοινωνιολογική 
εγκληματολογία υιοθέτησε την ίδια 
στάση.

Ήταν οι φεμινιστές συγγραφείς 
που απαίτησαν μια ξεχωριστή θεω
ρία για το γυναικείο έγκλημα στον 
παράγοντα φύλλο, επειδή οι υπάρ- 
χουσες θεωρίες είναι «ειδικές κατα
νοήσεις της αντρικής 
συμπεριφοράς» (Leonard 1982). Μια 
τέτοια άποψη από τη μια βρήκε αν
τίθετους τους εγκληματολόγους που 
προειδοποίησαν ότι η υλοποίησή της 
θα σήμαινε «εγκληματολογικό 
διαχωρισμό» (Greenwood 1981), ενώ 
από την άλλη, υπάρχουν εκείνοι που 
ισχυρίζονται ότι αυτό που πρέπει 
πρώτα να γίνει είναι η εξέταση της 
καταλληλότητας των υπαρχουσών 
κοινωνιολογικών θεωριών για τις γυ
ναίκες εγκληματίες και μόνο όταν αυ
τές αποδειχτούν ακατάλληλες τότε 
επιβάλλεται η ανάπτυξη μιας ειδικής 
θεωρίας (Rock 1977).

Η εξέταση της καταλληλότητας 
των υπαρχουσών κοινωνιολογικών 
θεωριών για το γυναικείο έγκλημα 
κρίνεται σκόπιμη αφού μερικές απ’ 
αυτές όπως η θεωρία της κοινωνικο-
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ποίησης που βασίζεται στο ρόλο που 
παίζει το φύλο (SEX ROLE 
SOCIALIZATION THEORY), η θεωρία 
του διαφορικού συγχρωτισμού 
(differential association theory), η θε
ωρία των νόμιμων και παρανόμων 
προϋποθέσεων (legal and illegal 
opportunity structures) και τέλος η 
θεωρία της ετικέττας (Labelling 
theory) προσφέρουν κάποιες εξη
γήσεις.

α) Η θεωρία της κοινωνικοποίησης 
που βασίζεται στο ρόλο του φύλου 
(Sex Role Socialization Theory). Σύμ
φωνα με τον Τ. Parson (1949) η χα
μηλή γυναικεία εγκληματικότητα 
αποδίδεται στο γεγονός ότι το κορί
τσι μπορεί να έχει πρότυπο τη μητέ
ρα του που μένει στο σπίτι ενώ το 
αγόρι στερείται από το πρότυπο του 
ρόλου του πατέρα αφού ο τελευ
ταίος πηγαίνει στην εργασία \ου. Η 
εγκληματική συμπεριφορά είναι το 
αποτέλεσμα της διαμαρτυρίας απέ
ναντι στη θηλυκότητα της μητέρας. 
Η γυναικεία εγκληματικότητα με άλ
λα λόγια, είναι αντίθετη με τη στερε
ότυπη αντίληψη της θηλυκότητας 
ενώ η ανδρική εγληματικότητα απο
τελεί διαμαρτυρία με εγκληματικό 
τρόπο στη θηλυκότητα της μητέρας.

Η Bertrand (1969) αναθεωρώντας 
τη θεωρία του ρόλου την τοποθετεί 
στο κοινωνικό πλαίσιο, αφού επιση
μαίνει ότι η συμπεριφορά που βασί
ζεται στο φύλο δεν είναι «φυσική» 
αλλά αποτέλεσμα μεθόδευσης της 
κοινωνίας η οποία έχει συμφέρον να 
διαφοροποιεί τη συμπεριφορά ανά
λογα με το φύλο.

Η έρευνα που εξετάζει τη βασιμό- 
τητα των ισχυρισμών αυτής της θε
ωρίας όχι μόνο είναι πολύ περιορι
σμένη και με μεθοδολογικές ατέ
λειες αλλά κυρίως, διαπιστώνει την 
έλλειψη καθαρής συνάφειας ανάμε
σα στο γυναικείο έγκλημα και στην 
ανεπάρκεια της κοινωνικοποίησης 
των γυναικών (π.χ. βλέπε διαφορετι
κά πορίσματα στις έρευνες που διε- 
ξήγαγαν οι Shover Et Al (1979) και οι 
James Et Al (1980)).

β) Η θεωρία του διαφορικού 
συγχρωτισμού (D ifferentia l 
Association Theory) συνοψίζεται 
στον εξής ισχυρισμό: όσο πιο ισχυ
ροί είναι οι δεσμοί του ατόμου με γο
νείς δασκάλους και φίλους που συμ
μορφώνονται με τους νόμους, τόσο 
πιο μικρή είναι η πιθανότητα της επί
δρασής τους από εγκληματικό πρό
τυπο συμπεριφοράς. Παρόλο που η 
θεωρία αυτή αφορά αγόρια και κορί
τσια, η καταλληλότητά της ειδικά για

τις γυναίκες εγκληματίες έχει εξετα
στεί από πολλούς ερευνητές που 
έφτασαν σε συμπεράσματα που υπο
στηρίζουν την επάρκεια της θεωρίας 
για την εξήγηση του χαμηλού ρυθ
μού της γυναικείας εγκληματικότη
τας (π.χ. Hagan Et Al 1979, Johnson 
1979, κ.λπ.). Η ερευνητική ομάδα με 
επικεφαλής τον Hagan (1979) εξέτα
σε 611 μαθητές Λυκείου που φοιτού
σαν σε τέσσερα Λύκεια του Toronto.

Αντικείμενο εξέτασης υπήρξε ο 
βαθμός των προσκολλήσεων των μα
θητών με τον πατέρα/μητέρα και η 
προθυμία τους να εκτεθούν σε κίνδυ
νο. Τα αποτελέσματα αυτής της

έρευνας οδήγησαν τους ερευνητές 
στη διαπίστωση ότι οι γυναίκες ήταν 
υπερκοινωνικοποιημένες, υπερελεγ- 
χόμενες, με άλλα λόγια ότι ήταν τα 
αντικείμενα του άτυπου κοινωνικού 
ελέγχου ενώ τα αγόρια ήταν τα αν
τικείμενα του επίσημου κοινωνικού 
ελέγχου.

Γι’ αυτό το λόγο, στον κόσμο του 
εγκλήματος όπως και στον κόσμο 
της δουλειάς στις γυναίκες αρνούν- 
ται πλήρη πρόσβαση στη δημόσια 
σφαίρα μέσα από μια διαδικασία κοι
νωνικοποίησης που κινείται από τη 
μητέρα στην κόρη.
3) Οι Cloward και Ohlin (1961) σε μια
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προσπάθεια να εξηγήσουν τις εγκλη
ματικές συμμορίες, των αγοριών βά
σισαν το επιχείρημά τους στη φιλο
δοξία των αγοριών να αποκτήσουν 
εργασία. Εάν η φιλοδοξία αυτή δεν 
εκπληρώνεται αυτά «εξωτερικεύουν» 
την ευθύνη απέναντι στην κοινωνία 
με εγκληματικό τρόπο. Η σημασία 
αυτού του ισχυρισμού για τις γυναί
κες, εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι 
γυναίκες διαπράττουν λιγότερα εγ
κλήματα γιατί βιώνουν τη φιλοδοξία 
σε μικρότερο βαθμό από τα αγόρια, 
αφού η πλειοψηφία των κοριτσιών δί
νει προτεραιότητα στο γάμο και στην 
ανατροφή των παιδιών και μόνο μία

μειοψηφία στοχεύει στην ανεύρεση 
εργασίας. Ο Box (1983) υποστηρίζει 
ότι σε περίπτωση αποτυχίας στην ικα
νοποίηση της φιλοδοξίας τους τα κο
ρίτσια είναι πιο πιθανό να εσωτερι- 
κεύσουν την ευθύνη γιατί έχουν κοι
νωνικοποιηθεί με τρόπο τέτοιο ώστε 
να «αντέχουν».

Την κατάσταση της γυναίκας στην 
κοινωνία και γ ι’ αυτό το λόγο η δια
μαρτυρία τους θα πάρει εξατομικευ- 
μένη μορφή, όπως αλκοολισμός, 
χρήση ναρκωτικών κ.ά. (Cloward 
And Piven 1979). Ο ισχυρισμός ότι η 
εργασία αυτή καθεαυτή προσφέρει 
τη δυνατότητα στις γυναίκες να δια- 
πράξουν αριθμό εγκλημάτων ίσο με 
αυτό των ανδρών όπως υποδεικνύ
ουν οι Cloward και Ohlin δεν αφορά 
τις γυναίκες όπως υποστηρίζει ο Box 
(1983) ιδιαίτερα στην περίπτωση των 
σοβαρών εγκλημάτων (π.χ. οργανω
μένο έγκλημα) εξαιτίας του χαμηλού 
Status που αυτές κατέχουν στην 
επαγγελματική ιεραρχία. Η ερμηνεία 
που δίνει ο Box μπορεί να χρησιμο
ποιηθεί για να εξηγηθεί η μικρή συμ
μετοχή των γυναικών στο έγκλημα.
4) Η θεωρία της ετικέττας βασίζεται 
στο επιχείρημα ότι η εγκληματική 
ετικέττα στη συμπεριφορά ενός αν
θρώπου αποτελεί πηγή παραπέρα 
εγκληματικότητας. Οι εξωτερικοί πα
ράγοντες της φυλάκισης και του 
στίγματος είναι ζωτικοί στη διαδικα
σία της ετικέττας και όπως υποστη
ρίζει ο Box (1983) υπάρχουν εμπειρι
κά δεδομένα ότι ο στιγματισμός εί
ναι μεγαλύτερος όταν ένα άτομο 
έχει φυλακιστεί. Η θεωρία αυτή πα
ρά το γεγονός ότι αφορά άνδρες πα
ρουσιάζεται εξίσου κατάλληλη και 
για τις γυναίκες. Πρώτο, γιατί μικρό
τερος αριθμός γυναικών φυλακίζεται 
σε σύγκριση με τους άνδρες. Δεύτε
ρο, γιατί η εμπειρία της φυλάκισης 
(σχετικά με την εκμάθηση εγκλημα
τικών κωδίκων συμπεριφοράς) δεν 
επηρεάζει τη συμπεριφορά τους 
αφού η παρουσία σκληροπυρηνικών 
γυναικών εγκληματιών είναι κατά πο
λύ μικρότερη από την αντίστοιχη των 
ανδρών.

Προκειμένου να εξεταστεί η  κα
ταλληλότητα της θεωρίας της ετικέτ
τας στις γυναίκες εγκληματίες 
-σ χ ετ ικά  με την επίδραση του 
στίγματος — σημαντική εμφανίζεται 
η αντίδραση της κοινωνίας στο γυ
ναικείο έγκλημα:

Αν η κοινωνία θεωρεί το γυναικείο 
έγκλημα τυχαίο και ακόλουθα ακίν
δυνο τότε το στίγμα που αποδίδεται 
δεν έχει επίδραση τέτοια που θα 
οδηγούσε σε αλλαγή της αντίληψης

που έχει η γυναίκα για τον εαυτό της.
Η υπάρχουσα έρευνα (π.χ. Kramer, 

1980) υποδεικνύει ότι ο φόβος του 
κοινού απέναντι στις γυναίκες εγ
κληματίες είναι μικρότερος απ’ αυ
τόν για τους άνδρες. Τέτοια συμπε
ράσματα μπορούν να εξηγήσουν για
τ ί οι γυνα ίκες σ τιγματίζοντα ι 
λιγότερο από τους άνδρες και μπο
ρούν να επιβεβαιώσουν το επιχείρη
μα της θεωρίας της ετικέττας ότι λι- 
γότερος στιγματισμός οδηγεί σε μι
κρότερη εγκληματική συμπεριφορά.

Συνοψίζοντας, θα μπορούσε να ει
πωθεί ότι η συμβολή των θεωριών 
του εγκλήματος στην εξήγηση της 
γυναικείας εγκληματικότητας ποικίλ
λει. Η παραδοσιακή σχολή της εγ
κληματικότητας παρόλο που σήμερα 
μόνο ιστορικό ενδιαφέρον παρουσιά
ζει, συνεχίζει να επηρεάζει τη σύγ
χρονη συγγραφική δραστηριότητα 
αφού οι εγκληματολόγοι ασχολούν
ται με την κριτική επανεξέταση των 
παλαιών θεωριών χωρίς όμως αυτή 
να συμβάλλει σε μια σφαιρική προ
σέγγιση του θέματος.

Μερικές από τις κοινωνιολογικές 
θεωρίες προσφέρουν κάποιες εξηγή
σεις για το χαμηλό ποσοστό της γυ
ναικείας εγκληματικότητας. Τέλος, η 
συμβολή των φεμινιστριών επιστημό
νων πρέπει να μην αγνοηθεί αφού 
ήταν οι φεμινίστριες ειδικοί που επε- 
σήμαναν ότι το γυναικείο έγκλημα εί
ναι μοναδικό φαινόμενο που είναι 
αναγκαίο να εξεταστεί αντικειμενικά 
και επιστημονικά.
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ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
Δρος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ

Καθηγητού Δ ιεθνούς Δικαίου

Είναι παρήγορο το  γεγονός ότι έστω  και ύεττερα αττό- 
πολλά χρόνια άρχισε να γίνετα ι λόγος σε κυβερνητικούς 
και μη κύκλους η θέεππση ενός οργάνου, του οποίου κύ
ρια αποστολή θα είναι να γεφυρώ νει το  χάσμα ανάμεσα 
στη διοίκηση και στους διο ικούμενους και να επιλαμβάνε
τα ι τω ν αναφορών που υποβάλλουν οι πολίτες σε βάρος 
της κρατικής εξουσίας. Η ονομασία του οργάνου δεν παί
ζει μεγάλο ρόλο αφού οι αρμοδιότητες του είνα ι εκείνες 
που θα καθορίσουν την επιτυχία ή αποτυχία του θεσμού. 
Οποιαδήποτε όμως ονομασία ή παροχή αρμοδιοτήτων που 
θα είχαν σχέση με την εκάστοτε κυβέρνηση θα οδηγούσε 
τον θεσμό σε σ ίγουρη επιτυχία. Ο θεσμός του επιτρόπου 
της Δ ιο ικήσεω ς —όπως κρίνεται προτιμώτερο να αποκα- 
λε ίτα ι— στηρ ίζετα ι ακριβώς στη διατήρηση ίσων αποστά
σεων ανάμεσα στους κυβερνώ ντες και κυβερνώμενους 
α φ ' ενός και α φ ' ετέρου ανάμεσα στη συμπολίτευση και 
στην αντιπολίτευση για να έχει τη δυνατότητα και το  κύ
ρος να κρίνει τα θέματα της αρμοδιότητάς του. Γιατί όταν 
ο επίτροπος Δ ιο ικήσεω ς είναι ανεξάρτητος θα είναι σε θ έ 
ση να επ ιτελέσει στο ακέραιο τα καθήκοντά του. Τα περί 
δημιουργίας ξεχωριστού Υπουργείου με κάποιο τιμητικό 
τίτλο  απορρίπτονται ασυζητητί γ ια τί ουδέποτε ο εν λόγω 
υπουργός θ ' αποκτήσει τη  δυνατότητα να παραπέμπει συ
νεργάτες του στη δικαιοσύνη όπως μία εκ τω ν αρμοδιοτή
των του επιτρόπου υπαγορεύει. Σε πολλές χώρες του κό
σμου ο θεσμός που λε ιτουργεί εδώ και 30  χρόνια περίπου 
έχει επιτύχει τα μέγιστα αλλά και η μέχρι τώρα εμπειρία 
επιτρέπει για χώρες που δεν έχουν το  θεσμό του Οπι- 
budsmand —επιτρόπου διο ικήσεω ς— να τον  συμπεριλά- 
βουν εττην οργανική δομή τους. Επιβάλλεται η ύπαρξή του 
σε χώρες όπου η νομοθεσ ία  αυτή κα θ ' εαυτή εμφανίζει 
συχνά κενά και ατέλειες με αποτέλεσμα και η βουλή και 
τα δικαστήρια να καλούνται να καλύψουν τα κενά ή να ερ
μηνεύσουν τους νόμους, ο πολίτης δε να θεω ρ εί τον εαυ
τό  του έρμαιο τω ν κάθε αποφάσεων, οι οποίες σε όχι λ ί
γες περιπτώσεις αντικρούονται μεταξύ τους!

Επιβάλλεται όμως και για ένα άλλο σπουδαιότατο λόγο: 
Να βοηθήσει τον αδικηθέντα  πολίτη που δεν έχει τη  δυ
νατότητα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη, να προασπίσει τα 
συμφέροντά του και να διαφυλάξει την  προσωπικότητά 
του από την αυθαιρεσ ία  και τον  παραλογισμό τω ν κρατι
κών οργάνων. Για να επ ιτευχθεί όμως αυτό θα πρέπει να 
υπάρχει άμεση συνεργασία του επιτρόπου και τω ν δικα
στικών αρχών.

Οι αποφάσεις του επιτρόπου θα είνα ι υποχρεωτικές για 
τη  διοίκηση, η οποία θα καλείτα ι εντός εύλογου χρονικού 
διαστήματος να αποκαταστήσει την  αδικία. Δεν θα είναι 
υποχρεωτικές για τα δικαστήρια τα οποία μόνο ε φ ' όσον ο 
αδικούμενος προσέφυγε μπορούν να επ ιληφθούν. 0  επί
τροπος που σε καμμιά περίπτωση δεν έχει το  δικαίωμα να 
αναμιγνύεται σε κομματικές διαμάχες και να επιλαμβάνε
ται πολιτικών διαφορών, θα πρέπει να είνα ι πρόσωπο γε
νικής αποδοχής απ' όλες τ ις  πράξεις του κοινοβουλίου. Η 
καθ ’ οιονδήποτε τρόπο μέχρι σήμερα ανάμιξη ενός ατό
μου στις κομματικές διαμάχες, ε ίτε  ως βουλευτού, ε ίτε  ως 
πολιτευτού, σ τερε ί αυτό από το  δικαίωμα της υποψηφιό
τητας ως επιτρόπου. Επίτροπος διορ ίζετα ι εκείνος που κα
τέχει τουλάχιστον δύο Πανεπιστημιακά διπλώματα, νομι
κών ή πολιτικών επιστημών, που διεθνώ ς έχει ως επιστή
μων καταξιω θεί και βραβευτεί γ ι' αυτό και χαίρει της έξω

θεν καλής μαρτυρίας. Εκλέγεται από τη βουλή ύστερα από 
υποψηφιότητα την οποία ο ενδιαφερόμενος θέτει ενώπιον 
του προέδρου του σώματος και κατόπιν ελέγχου υπό των 
αρμοδίων οργάνων της πολιτείας περί της «ποιότητος» 
του προσώπου. Απαιτείτα ι δε η ειδ ική πλειοψηφία των 
2 /3  του συνόλου τω ν βουλευτώ ν ώστε να αποκλείεται κά
θε κομματική εκμετάλλευση του θεσμού. Η ηλικία του δεν 
θα πρέπει να είνα ι μικρότερη τω ν 35 και μεγαλύτερη των 
70 ετών. Η εξαετής θητε ία  του ανανεώνεται μέχρι δύο 
φορές το  ανώτερο. Α σκεί τα καθήκοντά του ανεξάρτητα 
από τη βουλή παρότι εκλέγετα ι απ' αυτή. Πλαισ ιώνεται 
πέραν τω ν ειδ ικώ ν συμβούλων και υπαλλήλων που ο ίδιος 
επ ιλέγει ή δ ιορ ίζει —όχι πλέον τω ν 10 συμβούλων και 50 
υπαλλήλων— και από κοινοβουλευτική επιτροπή με ισάρι
θμα μέλη από κάθε κόμμα. Υπηρεσιακοί παράγοντες δε ό
ταν καλούνται θα υποχρεούνται να εκφέρουν την  άποψή 
τους. Ό λω ν  τω ν ανωτέρω η γνώμη θα είναι συμβουλευτι
κή. Υποχρεούται ο επίτροπος στην τήρηση του επαγγελ
ματικού μυστικού σχετικά με όσα μαθαίνει κατά την άσκη
ση του λειτουργήματος του.

0  θεσμός δεν εντάσσετα ι εττην υπαλληλική ιεραρχία 
χωρίς να αποκλείεται ο ίδιος να είναι μετακλητός κρατικός 
υπάλληλος. Η σχέση του με τα όργανα διοικήσεω ς είναι 
λεπτή: Ό ντα ς  υπεράνω προσώπων και πραγμάτων έχει 
από το  νόμο την ευχέρεια  να επιλαμβάνεται και χωρίς 
ακόμη προσφυγή του υπαλλήλου, υπουργικών αποφά
σεων, μόνον ε φ ' όσον αυτές έχουν σχέση με γην υπαλλη
λική ιδ ιότητα και δεν είνα ι γενικής πολιτικής ή κυβερνητι
κής μορφής. Οι αποφάσεις του περιβάλλονται την μορφή 
τω ν πράξεων διοικήσεως, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, ουδεμία σχέση έχουν με δικαστικές 
αποφάσεις ούτε αποτελούν πρόκριμα αυτών και τέλος δεν 
εφεσιβάλλονται. Αν ο επίτροπος διαπιστώνει ελλείψ εις 
στους ισχύοντες νόμους και δ ιο ικητικούς κανονισμούς 
αναφέρετα ι σχετικά στη βουλή ή στον αρμόδιο υπουργό. 
Πρέπει κάθε χρόνο να αποστέλνει στη βουλή υπόμνημα 
σχετικό με τη δράση του το  οποίο τυπώνεται και δημο
σ ιεύετα ι.

Κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να απευθύνεται στον επί
τροπο με συστημένη επιστολή εφόσον παραβιάζεται η 
προσωπική του ελευθερ ία  και να καταγγέλει κάθε πρόσω
πο ή κατάσταση. Καταγγελία εναντίον αποφάσεων που 
μπορούν να μεταβληθούν από την ανώτερη διο ικητική αρ
χή δεν γ ίνετα ι στον επίτροπο πριν αποφανθεί σχετικά η εν 
λόγω αρχή. Για κάθε καταγγελία ο επίτροπος οφ είλει να 
απαντά στον ενδιαφερόμενο και να κρίνει εάν χρήζει πε
ραιτέρω εξετάσεω ς ή όχι.

Γ ια να μπορεί ο Επίτροπος να γνωρίζει σε βάθος τις κα
ταστάσεις που αναλαμβάνει του απονέμει ο νόμος ευρύ
τατες εξουσίες όπως το  δικαίωμα, με ορ ισμένους περιορι
σμούς, να επ ιθεω ρεί οποιοδήποτε τόπο εργασίας —χωρίς 
προμήνυση— δημοσίων ή ιδ ιω τικώ ν οργανισμών. Κάθε δε 
υπηρεσία έχει υποχρέωση να του παρέχει πάραυτα όλα τα 
απαιτούμενα για την έρευνα στοιχεία. Ο επίτροπος μπορεί 
να ζητε ί επί πλέον τόσο από εκείνον εναντίον του οποίου 
σ τρέφετα ι η καταγγελία όσο και από τους ανωτέρους του 
έγγραφες δηλώσεις και κάθε άλλη πληροφορία. Ακόμη έ
χει το  δικαίωμα να ζητήσει την επέμβαση του αρμοδίου 
εισαγγελέως. Τα παραπτώματα τω ν υπουργών τα καταγ- 
γέλει δια κοινοποιήσεως στον πρόεδρο της βουλής και
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τους προέδρους τω ν ευρισκομένω ν στη βουλή κομμάτων. 
Ο καταγγελόμενος έχει υποχρέωση να απόσχει τω ν καθη
κόντων του έως ότου η βουλή αποφασίσει. Ό τα ν  σε υπη
ρεσία κατόπιν προσωπικής εξονυχιστικής έρευνας διαπι
στώ σει ότι διαπράττονται παραπτώματα τω ν οποίων η φύ
ση δ ικα ιολογεί πειθαρχική δίωξη, ο επίτροπος μπορεί να 
παραγγέλνει στους ιεραρχικά ανώ τερους του υπευθύνου 
να προβούν στην άσκηση πειθαρχικής αγωγής. Πριν όμως 
προβεί σε τέτο ιες  ενέργειες έχει υποχρέωση για την εύρ- 
ρυθμη αφενός λειτουργία  της υπηρεσίας και για το  γόητρο 
και κύρος του θεσμού α φ ' ετέρου, να καλέσει τον καταγ- 
γελόμενο και να ενημερω θεί ώστε να έχει σαφή και σφα ι
ρική εικόνα του θέματος. Εάν ο αρμόδιος υπουργός ή Νο
μάρχης ή Δήμαρχος δεν συμμορφούνται με τις  αποφάσεις 
του επιτρόπου αυτός έχει το  δικαίωμα της ενώπιον δικα
στηρίου εξασφάλισης στον καταγγέλοντα δικαστικής συμ
παράστασης. Εάν και το  δ ικαστήριο αποφασίσει υπέρ του

καταγγέλοντος και του Επιτρόπου ο εν λόγω Υπουργός, 
Νομάρχης ή Δήμαρχος διώ κετα ι πάραυτα για παράβαση 
καθήκοντος και καταχρηστική άσκηση εξουσίας. 0  επίτρο
πος δεν δικα ιούται να παρέμβει για δ ιαφορές που ανακύ
πτουν κατά την άσκηση τω ν καθηκόντων μεταξύ στρατιω 
τικών, κληρικών και δ ικαστικώ ν μη διο ικητικώ ν υπαλλή
λων.

Πολλοί ίσως αντιδράσουν λόγω δημοκρατικής ευθιξίας 
και εκφράσουν φόβους για τον θεσμό του om budsm and, 
θεω ρήσουν δε το  εν λόγω άτομο ως συγκεντρώνον υπε
ρεξουσίες, πράγμα το  οποίο θα αποβεί σε βάρος της Δη
μοκρατικής πορείας του λαού. Το γεγονός όμως ότι θα 
ελέγχεται από τη βουλή με ειδ ική πλειοψηφία, και από δ ι
καστήρια ανωτάτου βαθμού α φ ' ενός και α φ ' ετέρου ότι 
όπου ο θεσμός υπάρχει απέδωσε τεράστια  οφέλη, δια
σκεδάζει τους φόβους και κατοχυρώνει πολλαπλασίως 
τους δημοκρατικούς θεσμούς.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ
ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Γνωμ. ΝΥΔ 619/86.
Γνωμοδοτών: Ρ. Αντωνακόπουλος, Νομ. Σύμβου

λος Δ/σεως.
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: * ΝΔ 119/1974 άρθρο 12 * Ν 14/1975 

άρθρο 7 * Ν 1590/1986 άρθρο 4 παρ. 2.

Αυτοδίκαιη προαγωγή στον επόυενο βαθυό αποκα- 
τασταθέντων -τολυθέντων κατά την δικτατορία. 
Προϋποθέσεις.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Μόνη η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως 
κατά το άρθρο 12 του Ν.Δ. 119/1974 δεν αποτελεί απο
κατάσταση κατόπιν διώξεως για πολιτικούς λόγους, 
ώστε να έχει εφαρμογή το άρθρο 4 παρ. 2 των Ν. 
1590/1986.

Γνωμ. ΝΥΔ 18/87.
Γνωμοδοτών: Ν. Κατσίμπας, Πάρεδρος Δ/σεως.
Μη υπαγωγή σε κρατήσεις της πάγιας αποζημιώ- 

σεως οδοιπορικών εξόδων των αξιωματικών και αν- 
δρών της Ελληνικής Αστυνομίας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δεν υπόκειται σε κράτηση υπέρ των 
Ασφαλιστικών Ταμείων της Ελληνικής Αστυνομίας η 
καταβολή της πάγιας αποζημιώσεως που προβλέπεται 
από το'άρθρο μόνο του ΠΔ 934/1980.

Γνωμ. ΝΥΔ 108/87
Γνωμοδοτών: Ρ. Αντωνακόπουλος, Νομικός Σύμ

βουλος.
Ασφάλιση πολιτικού προσωπικού Ελληνικής Αστυ

νομίας.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Δύναται με έκδοση ΠΔ να ρυθμισθε’ι η 

ασφάλιση πολιτικού προσωπικού που προσελήφθη 
μετά την ισχύ του Ν. 1481/1984 στο Υπουργείο Δημό
σιας Τάξης σε ασφαλιστικούς φορείς που βάσει των 
καταστατικών τους διατάξεων ασφαλίζουν και πολιτι
κούς υπαλλήλους.

Γνω. ΝΥΔ 131/87.
Γνωμοδοτών: Ρ. Αντωνακόπουλος, Νομικός Σύμ

βουλος.

Στέρηση βαθμού οπλίτη Ελληνικής Αστυνομίας 
λόγω καταδίκης του σε στέρηση πολιτικών δικαιωμά
των.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ο καταδικασθείς αμετακλήτως σε στέ
ρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, στερείται αυτο
δικαίως του βαθμού του βάσει της διατάξεως του άρ
θρου 2 παρ. 1 του ΝΔ 935/71. Η στέρηση του βαθμού 
διαπιστούται με απόφαση του Αρχηγού και δεν έχει 
αναδρομική ισχύ.

Γνωμ. ΝΥΔ 308/87.
Γνωμοδοτών: Ν. Κατσίμπας, Πάρεδρος Δ/σεως.
Προαγωγή ανθυπασπιστών υπηρεσίας γραφείου 

της Ελληνικής Αστυνομίας. Προϋποθέσεις.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Οι ανθυπασπιστές υπηρεσίας γρα

φείου της Ελληνικής Αστυνομίας προάγονται μέχρι 
τρεις βαθμούς χωρίς το ειδικό τυπικό προσόν της 
αποφοιτήσεως από τη Σχολή Μετεκπαιδεύσεως Ανθυ- 
πασπιστών.

Γνωμ. ΝΥΔ 918/87.
Γνωμοδοτών: Ρ. Αντωνακόπουλος, Νομικός Σύμ

βουλος.
Διαδικασία διεξαγωγής εισιτηρίων εξετάσεων για 

το Τμήμα Μετεκπαιδεύσεως Ανθυπαστυνόμων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Βάσει του άρθρου 110 του Π.Δ. 585/85 

για την κατάρτιση του πίνακος επιτυχόντων στις εισι- 
τήριες εξετάσεις του Τμήματος Μετεκπαιδεύσεων 
Ανθυπαστυνόμων, θα εφαρμοσθεί το άρθρο 3 του Π.Δ. 
390/85 που ισχύει για τον αντίστοιχο πίνακα του Τμή
ματος Υπαστυνόμων.



Κατάδεσμοι και καταπασσαλεύσεις
Το «δέσιμο» του κλέφτη

Οι κατάδεσμοι και οι καταπασσα- 
λεύσεις ήσαν γνωστοί από την αρ
χαιότητα όχι μόνον στην Ελλάδα και 
σε άλλους λαούς, από το Μεξικό ως 
την Ιβηρική. Οι πρώτοι συνίστανται 
στην αναγραφή σε μεταλλική πλάκα 
(όστρακα, κ.λπ) του ονόματος του 
εχθρού, που ήθελε κάποιος να θλά: 
ψει και κάποιων «μαγικών» λέξεων 
και στη συνέχεια απόκρυψη αυτής 
στο χώμα ή οπουδήποτε αλλού. Οι 
δεύτερες συνίσταντο στο τρύπημα 
ομοιώματος του μισουμένου 
προσώπου με περόνες (καταπερό- 
νηση) ή «πασσάλους» (καταπασσά- 
λευση) σε διάφορα σημεία, όπου ο 
δράστης αποσκοπούσε να προκαλέ- 
σει βλάβη, π.χ. στο κεφάλι για να χά
σει ο εχθρός το μυαλό του, κ.λπ. Το 
ομοίωμα αυτό απεκρύπτετο επιμε- 
λώς, γιατί αν βρισκόταν το θύμα 
εσώζετο.

Οι κατάδεσμοι λοιπόν και οι κατα- 
πασσαλεύσεις -  ιδιαίτερα οι πρώτοι 
-  έφτασαν ως τις μέρες μας (τα γνω
στά «δεσίματα») προς δόξαν της ελ
ληνικής, μα και παγκόσμιας, δεισι
δαιμονίας. Το απώτερο αλλά και το 
πρόσφατο παρελθόν μας άφησε 
γραπτά μνημεία καταδέσμων, γύρω

_____Του Κώστα Δανούση.____

από τα οποία υπάρχει πλούσια βι
βλιογραφία.

Οικατάδεσμοι όμως δεν αποσκο
πούν μόνον στο να κάνουν κακό 
αλλά και στο να το αντιμετωπίσουν. 
Έτσι πολλοί απ’ αυτούς επικαλούν
ται το Χριστό και τους αγίους για 
προστασία τους από τους καταλα- 
λούντας αυτούς:

«Κύριε Ιησού Χριστέ σώσον με εκ 
των καταδιωκόντων με και των λα- 
λούντων πονηρά κατ’ εμού. Σύντρι- 
ψον την ισχύν αυτών και τα ονόματα 
αυτών αψάνισον ως τους Σοδομίτας. 
Προστάτα μου, αρχάγγελε, Σαβαώθ, 
εις την κεφαλήν μου, Εμμανουήλ εις 
την δεξιάν μου, Μιχαήλ και Γαβριήλ 
σκέπη μου, Ουριήλ εξ αριστερών 
μου, Ραφαήλ εκ πλαγίων μου, δή- 
σατε και χαλινώσατε τους εμέ κατα- 
λαλούντας και πολεμούντας και μι- 
σούντας και αδικούντας, ίνα εισίν 
έμπροσθεν μου άλαλοι και κωφοί και 
τυφλοί και παρειμένοι τω λόγω και τη 
ενεργεία και ίνα έρχωνται προς 
βοήθειαν μου και φεύξονται παν κα
κόν, ει από νίκην έρχομαι ή εις νίκην 
υπάγω, τους εξ ουρανού ενδέδυμαι 
τον τίμιον σταυρόν περιπλεκόμενος. 
Άγιε Κυπριανέ, άγιε Γεώργιε, άγιε

Δημήτριε, άγιε Θεόδωρε, ως εχαλι- 
νώσατε τους των Ελλήνων θεούς και 
τους ειδωλικούς ναούς και ηφανί- 
σατε, ούτως δήσατε, χαλινώσατε και 
αφανίσατε τα στόματα των καταλα- 
λούντων με και τους λαλούντας πο
νηρά κατ' εμού...»

Δεν έδεναν όμως οι βυζαντινοί 
προγονοί μας μόνον τους αντιπά
λους τους αλλά τους υποψήφιους 
κλέπτες της περιουσίας τους. Σε 
κώδικα λοιπόν του 15ου αιώνα δια
βάζουμε:

Ε ις  κ λ έ π τ η ν  

«Γράψον εις χάρτην ούτω:

Αβραάμ σε καταδιώκει, ο Ισαάκ σε 
καταφθάνει, Ιακώβ σε ανατρέχει. 
Γεννηθήτω η οδός αυτού σκότος και 
ολίσθημα. Και αναποδόγραφε τούτο 
και βάλε όπισθεν της θύρας.»

Κατά τους χρόνους που ακολού
θησαν την άλωση οι κατάδεσμοι έδι
ναν και έπαιρναν. Στην Σολομωνική 
του Καντεράκη από την Κρήτη δια
βάζουμε:

Δ έ σ ι μ ο ν  κ λ έ π τ ο υ
«Κάτω ’ς το γιαλό, σε φόρο, εκεί
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Καύση μαγισσών κατά το Μεσαίωνα.

στέκονται δυο άλογα σιδεροχαλι- 
νωμένα, κομποδεμένα, σε μια 
γούρνα πίνουνε, σε μια ματζαδούρα 
τρώνε και εκεί πλαγιάζουνε. Ποιος 
τα έδεσε και ποιος τα κομπόδεσε; Ο 
σοφός Σολομών με την μητέρα του 
και με την δύναμιν της αγίας Αικατε
ρίνης όπου έδεσε τσοι καταρράχτες 
τ ’ ουρανού. Έτσι δένω κι εγώ το 
δούλο του Θεού στανικώς του Θεού 
και θεληματικώς του διαβόλου με 
την δύναμιν του Τζετζεβουήλ»

Σ’ αυτά όμως προστίθεται:
Λ ύ ο ιμ  ο ν .

«Όταν θέλης να τους λύσης, θα

διαβάσης από την κάτω μεριά από το 
τέλος τα γράμματα εφτά φορές και 
κάθε φορά θα λυς και ένα κόμπον.»

Όταν όμως τα δεσίματα των κλε
πτών δεν έφερναν αποτέλεσμα και η 
ζημιά γινόταν, άρχιζε ο αγώνας για 
την ανακάλυψη του δράστη. Και εδώ 
τα μαγικά έχουν το ρόλο τους. Σε 
«μαγικούς» παπύρους συναντάμε 
την εξής συνταγή για την ανακά
λυψη του κλέφτη:

Λαβών σελίγνιον (καλής ποιότη
τας άρτον) άναλον και τυρόν αίγειον 
δίδου εκάστω σελιγνίου δραχμάς ή 
τυρού δραχμάς ή. Επιπλέον τον εξής

λόγον «δέσποτα ϊαω, φώσφορε, 
παράδος φωρ'ον ζητώ, εαν δε τις μη 
καταπίη το δοθέν αυτώ, αυτός έστιν 
ο κλέψας».

Για τον ίδιο σκοπό έδιναν επίσης 
στον ύποπτο να φάει άρτον της Με
γάλης Πέμπτης. Η ενοχή του απε- 
δεικνύετο αν αυτός δεν μπορούσε 
να τον καταπιεί!!! Τέτοιον κλεπτέ- 
λεγχον αναφέρει και ο Μιχαήλ Φελ
λός. Επίσης στο Ιατροσόφιο του 
Σταφίδά διαβάζουμε:

Π ε ρ ί  τ ο υ γ ν ώ ν  αι  τ ο ν  κ λ έ 
π τ η ν

«Έπαρον προσφοράν λειτουργη-

h .
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μένην και γράψον εις αυτήν «ου 
αράς το στόμα αυτό γέμει και πικρίας 
και δόλου υπό την γλώσσαν αυτού 
κόπος και πόνος». Και γράψον τα 
ονόματα των υπόπτων και ας πάρη 
καθαείς την μερίδα και ας τρώγη και 
συ λέγε τους άνω γεγραμμένους 
στίχους και ο μη δυνάμενος κατα- 
πιείν αυτός ο κλέπτης».

Σε κρητική Σολομωνική διαβά
ζουμε επίσης το εξής:

Πω ς β ρ ί σ κ ε τ α ι  ο κ λ έ -  
π τ η ς .

«πάρε ψωμί Σαββατοζυμωμένο, 
γράψε επάνω εις αυτό την πεντάλφα 
και δος του υπόπτου κλέπτου να το 
φάη και δεν μπορεί να κατουρήση 
ώστε να το μολοήση».

Τέλος από α γιολογικά κείμενα 
μαθαίνουμε πως όποιος ήθελε να 
ανκαλύψει τον κλέφτη των πραγμά
των του κατέφευγε στο ναό του 
Θεοδώρου του Τήρωνος, από τον 
οποίο έπαιρνε και πήγαινε σπίτι του 
σφραγίδα κεριού.

Όμως και οι κλέφτες δεν έμεναν 
με σταυρωμένα τα χέρια!! Από την 
Κρήτη μαθαίνουμε πως ο κλέφτης 
για να αποφύγειτον έλεγχο είχε μαζί 
του άρτο της Μεγάλης Πέμπτης, 
ενώ τον σχετικό κατάδεσμο αναφέ- 
ρεται:

«Δένω τον τάδε και ή σταυρό πατεί 
ή καβαλλίνες ή βάτο είναι δεμένος ή 
Σάββατο εγεννήθηκε ή άγιον άρτον 
βαστά τίποτε να μην ενεργήσει μο

ναχά να είναι δεμένος».
Η νομοθεσία αλλά και η επίσημη 

εκκλησία καταδίκαζαν αυστηρά 
τους «γόητες» και μάγους. Ο Αρμε- 
νόπουλος στην Εξάβιβλό του (βιβλίο 
ΣΤ,' τίτλος I, παρ. 3 - 9 )  διατάσσει 
ανάμεσα στα άλλα:

«Οι τα λεγάμενα ποιούντες φυλα
κτά επί φιλία του δοκείν ανθρώπων 
δημευόμενοι εξοριζέσθωσαν.

Ο συνειδώς τινι γοητείαν κατα- 
σχών αυτόν τη δημοσία όψει παρα-

Νεαρή κοπέλα καταποσσαλεύει αναμμένο κερί 
για να εξοντώσει την αντερόστριό της.

διδότω- ει δε τις οιοσδήποτε άνθρω
πος συλλαβόμενος τούτον μη 
παραδώσει, εσχάτην, υπομενέτω τ ι
μωρίαν.

Οι δια γοητείας σώφρονας λογι
σμούς προς έρωτας στρέφοντες 

'δημεύσει και εξορία καθυποβάλ- 
λοντατ ει δε και προς πρόσωπον 
υπερέχον τούτο τολμήσουσι, τη δια 
ξίφους τιμωρία υπόκεινται.

Το δια θυσιών μαντεύεσθαι κεκώ- 
λυται· ο δε τοιούτος ξίφει τιμωρεί- 
σθω.

Οι τα φίλτρα ποιούντες δημευό
μενοι τον βίον και πάσαν την περι
ουσίαν εξορίζονται.

Οι εις βλάβην ανθρώπων δαίμονες 
επικαλούμενοι, ει μη κατά άγνοιαν 
τούτο πράξουσι, ξίφει τιμωρείσθω- 
σαν...».

Φαίνεται, όμως, ότι προς δόξαν 
της λογικής και του νόμου οι άν
θρωποι ελάχιστα επηρεάστηκαν από 
τις απαγορεύσεις της Εκκλησίας και 
της Πολιτείας, καθώς και από τις 
επιταγές της λογικής. Τελευταία 
μάλιστα τα πράγματα δεν είναι κα
λύτερα, δεν είναι λίγα τα θύματα 
των κλοπών που αναζητούν τα κλο
πιμαία διαμέσου των συγχρόνων 
καταδέσμων (μέντιουμ, χαρτορι- 
κτρών, κ.λπ.).

Δυστυχώς οι κατάδεσμοι -  οι 
καταπασσαλεύσεις δεν πάνε πίσω -  
ανθούν και σήμερα. Είναι άραγε η 
δεισιδαιμονία σύμφυτη με τον άν
θρωπο; Οπωσδήποτε όχι. Είναι όμως 
στενά συνδεδεμένη με την ανθρώ
πινη μικρόνοια, αφού ακόμη δίνουν 
και παίρνουν τα φίλτρα και οι λογής 
-  λογής μαγγανείες που «δένουν 
τους άνδρες», φέρνουν πίσω τους 
άπιστους συζύγους, στερεώνουν 
συνοικέσια και ερωτικούς δεσμούς, 
κ.ο.κ.

Αν γυρίσουμε δίπλα μας είναι σί
γουρα πως κάποιο κατάδεσμο ή φίλ
τρο θα συναντήσουμε. Κι όλα αυτά 
όταν ο άνθρωπος φιλοξενεί να 
κατακτήσει το σύμπαν...

Σ η μ ε ι ώ σ ε ι ς :

1. Βασικό έργο για το θέμα μας είναι του Φαί
δωνα Κουκουλέ, Βυζαντινών βίος και πολι
τισμός, τόμος ΣΤ', σελ. 167 και επόμενες 
(όπου και πλούσια βιβλιογραφία).

2. Επίσης βλέπεται 1) Α. Αδαμάντιου, Αγνείας 
πείρα, Λαογραφία, τ. 3, σελ. 67 επόμ., 2) Α. 
Vasilier, Anecdota Graeco - Byzantina, 3) Μι
χαήλ Φελλός, Περί ενεργείας των δαιμόνων 
(στον Westerman, Παραδοξογράφοι, 144) 
και 4) Ρόλλη -  Ποτλή, Σύνταγμα Ιερών Κα
νόνων.
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Η Bl ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ

Επιμέλεια: Μαρία Πίσχου
Φ. Μακροζαχόπουλος

Το πρωτάθλημα αρχίσε οι ενδεκάδες 
των ομάδων βγαίνουν από τις καταπακτές, 
οι φ ίλαθλοι στις εξέδρες ξεσηκώνονται.

Αγωνιούν για την αποδοση των καινού
ριων «αστεριών» τους και αναρωτιούνται 
για την πορεία της ομάδας τους. Θα δι
καιώσει άραγε φέτος τα όνειρά τους και 
τις προσδοκίες τους: Θα τους γεμ ίσει χαρά 
ή θα τους απογοητεύσει;

Φαινόμενο της εποχής μας το ποδό
σφαιρο, είναι τοποθετημένο στην κορυφή 
του ενδιαφέροντος σε εκατομμύρια αν
θρώπους, σ ' όλο τον κόσμο, ανεξαρτήτως 
φύλου, φυλής, κοινωνικής τάξης και ηλι
κίας. Καταφέρνει να φανατίζει τα πλήθη 
μέχρι αιματοχυσίας, να σκοτώνει ανθρώ
πους από τη συγκίνηση, να δημιουργεί 
μνημειώδεις επινίκειους εορτασμούς και 
να προκαλεί εθνική υπερηφάνεια στους 
λαούς.

Ποδοσφαιριστές ινδάλματα, «αστέρια», 
ονόματα «θρυλικά», πρόεδροι και παρά
γοντες «μεγιστάνες του πλούτου» και λιγό
τερο πλούσιοι, εκατομμύρια «Μουντιάλ» 
(παγκόσμιο κύπελλο), όλα ένας κόσμος 
«μαγικός» που μαγνητίζει και γοητεύει 
τους φιλάθλους, τους φανατίζει και τους 
κάνει να παραληρούν από ενθουσιασμό, 
ένα «βασίλειο» που συγκεντρώνει τη με
γαλύτερη «ακροαματικότητα» στον κόσμο.

Ό μω ς παρ' όλα αυτά η απομυθοποίηση 
του «Βασιλιά τω ν σπορ» φαίνεται ότο έχει 
αρχίσει να συντελείται. Οι δωροδοκίες, οι

κακές διαιτησίες, τα λίγα γκολ, το φτωχό 
θέαμα, πολλές φορές, οι ακριβοπληρωμέ
νοι «άσσοι» που δεν αποδίδουν σύμφωνα 
με τα ποσά που δαπανήθηκαν και (γιατί ό
χι) το ακριβό εισιτήριο, διώχνουν από τα 
γήπεδα καθημερινά όλο και περισσότε
ρους φιλάθλους. Ο μεγαλύτερος όμως 
εχθρός του ποδοσφαίρου είναι η βία. Ο 
«χουλιγκανισμός», που είναι, μάλλον, 
προϊόν των σύγχρονων κοινωνιών, δη
μιουργεί τρομακτικά επεισόδια στην εξέ
δρα και έξω από τα γήπεδα με θύματα 
αθώους φιλάθλους που ο αριθμός τους 
μέχρι σήμερα ξεπερνάει τους 1 000. Η χώ
ρα που «παρήγαγε» το ποδόσφαιρο, η 
Αγγλία, βρίσκεται ήδη απομονωμένη πο
δοσφαιρικά, διεθνώς, πληρώνοντας τίμημα 
μ ' αυτό για τους νεκρούς που άφησαν πί
σω τους, με τα επεισόδια που δημιούργη
σαν, οι οπαδοί της Λίβερπουλ, στο Χέϊζελ 
των Βρυξελλών στον τελικό του κυπέλλου 
Πρωταθλητριών με τη Γιουβέντους, το 
1985.

Οι κυβερνήσεις των χωρών καθημερινά 
λαβαίνουν όλο και πιο δραστικά μέτρα για 
την καταστολή και εξαφάνιση της βίας από 
τα γήπεδα, για να πάψουμε να θρηνούμε 
αθώα θύματα θυσιασμένα στο βωμό της 
«στρογγυλής θεάς» και της τυφλής μανίας 
της ανώνυμης και φανατισμένης μάζας.

Αλλά θα μπορούσε κανείς να ισχυρι- 
σ θεί ότι η θέσπιση και μόνο κατασταλτι
κών νόμων είναι μέτρο ικανό να απαλείψει

ένα φαινόμενο, που, όπως φαίνεται, είναι 
βαθιά ριζωμένο στις δομές της σημερινής 
σύγχρονης κοινωνίας και οικογένειας:

Οι επιστήμονες που ασχολήθηκαν την 
τελευτα ία  δεκαετία με το φαινόμενο της 
βίας στα γήπεδα, αποφάνθηκαν ότι «η μα- 
ζικοποιημένη λατρεία του αθλήματος, η 
οπαδοποίηση που καταστρέφει το φίλαθλο 
πνεύμα και τα σαρωτικά ξεσπάσματα βίας, 
συνιστούν ένα φαινόμενο της εποχής μας 
ή καλύτερα αποτελούν την πραγματική ε ι
κόνα της ζωής μας, όπως τη διαμορφώσα
με».

Η επ ιθετικότητα —λένε οι επιστήμονες— 
είναι ένα στοιχείο του ανθρώπινου ψυχι
σμού που εδράζεται στο υποσυνείδητο 
μαζί με τα άλλα ένστικτα. Ανατομικά βρί
σκεται στον παλαιοεγκέφαλο. 0  πολιτι
σμός είναι ένα πλέγμα ηθικών αξιών που 
ελέγχει και καταπιέζει την επ ιθετικότητα, η 
οποία προσπαθεί συνεχώς να αποδράσει 
μεταχειριζόμενη διάφορους τρόπους. Εί
ναι, λοιπόν, σε τέτο ια παρακμή η κοινωνία, 
ο πολιτισμός και οι αξίες, ώστε να μην 
ελέγχεται πλέον η βία;

Στα ερωτήματα αυτά και σε πολλά άλλα 
θα προσπαθήσουμε ν ' απαντήσουμε στη 
συνέχεια μέσα από τις διεξοδικές μελέτες 
και έρευνες των επιστημόνων, οι οποίες 
σκιαγραφούν το φαινόμενο της βίας στα 
γήπεδα.
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Συμβάσεις - Συνέδρια και έρευνες 
για τη βία στα γήπεδα

Σημειώνουμε ότι στην αλλοδαπή το θέμα της γηπεδικής βίας 
έχει ήδη μελετηθεί διεξοδικό σε θεω ρητικό και εμπειρικό επίπε
δο, από κοινωνιολόγους και νομικούς καθώς και από το Συμβού
λιο της Ευρώπης, το οποίο μάλιστα κατάρτισε σχετική Σύμβαση 
από 19 -8 -1985  (μετά τα επεισόδια του Σταδίου Χέυζελ των 
Βρυξελλών) με τίτλο «Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη βία των θεα
τών και την ανάρμοστη συμπεριφορά στις αθλητικές συναντή
σεις και ιδιαίτερα στους ποδοσφαιρικούς αγώνες» (η σύμβαση 
αυτή υπογράφτηκε τότε και από τη χώρα μας και η κύρωσή της 
έγινε με το ν, 1 787/1 988)(1).

Ό σ ον αφορά τη χώρα μας το Υπουργείο Πολιτισμού και η 
Γενική Γραμματεία, Αθλητισμού, οργάνωσαν φέτος το Πρώτο 
Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την καταστολή της βίας στα γήπεδα σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Συμμετείχαν συνολικά 2000  
ειδ ικοί από τον Ελληνικό και Ευρωπαϊκό χώρο.

Στη διάρκεια των 3 ημερών δόθηκε η ευκαιρία στους εκπρο
σώπους τω ν Ευρωπαϊκών χωρών να αναπτύξουν, εκτός από τα 
αίτια που προκαλούν τη βία στα γήπεδα και στους αθλητικούς 
χώρους και τα μέτρα που έχουν ληφ θεί για τον περιορισμό της 
βίας στις χώρες της Ευρώπης. Ό λο ι οι σύνεδροι αλλά και οι πα
ρατηρητές, που παρακολούθησαν το συνέδριο συμφώνησαν 
στα παρακάτω:

«Υπάρχει έξαρση της βίας: Στα περισσότερα κράτη της Ευρώ
πης και ιδιαίτερα στη Βόρεια». «Τα τελευτα ία  10 χρόνια έχει γί
νει αύξηση των κρουσμάτων βίας εκτός από τα ποδοσφαιρικά 
γήπεδα και σε άλλα σπορ, σε ποσοστό 20-30%  από την προη
γούμενη δεκαετία».

Οι διαπιστώσεις αυτές είναι ανησυχητικές. Να ευχηθούμε 
τουλάχιστον ότι στα ελληνικά γήπεδα το φαινόμενο θα περιορί
ζεται όσο συνειδητοποιούμε όλοι ότι ο αθλητισμός είναι φίλος.

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο ήλθε να συμπληρώσει και να εμ
πλουτίσει διάφορες άλλες αξιόλογες επιστημονικές έρευνες που 
έγιναν τα προηγούμενα χρόνια στη χώρα μας, για το φαινόμενο 
της βίας στα ελληνικά γήπεδα, όπως αυτή που πραγματοποιήθη
κε κατά την περίοδο Ιανουάριος 1986 - Δεκέμβριος 1987 με 
ευθύνη του κ. Νέστωρα Κουράκη.

Στην έρευνα αυτή συνεργάστηκαν τέσσερις κοινωνιολόγοι - 
εγκληματολόγοι, ένας κλινικός - αθλητικός ψυχολόγος, δύο στα- 
τικολόγοι και δεκατρείς συνεργάτες - ερευνητές. Επειδή η έρευ
να αυτή είναι πράγματι πολύ αξιόλογη παρουσιάζουμε στη συνέ
χεια, χάριν τω ν αναγνωστών μας αποσπάσματα από τα γενικά 
συμπεράσματα και τις προτάσεις ,(2)

Το πορτραίτο του Έλληνα «hooligans»

Οι ακραίοι οπαδοί ομάδων (που συνήθως χαρακτηρίζονται με 
το  δ ιεθνή όρο «hooligans» και που ανήκουν κατά μεγάλο μέρος 
—86,5% — σε οργανωμένες «θύρες» ομάδων), είναι κατά πλειο
νότητα νεαρά άτομα μέσης ηλικίας 20 ετών, συνήθως γεννημέ
να και μεγαλωμένα σε μεγαλουπόλεις. Προέρχονται κυρίως από 
γονείς που απασχολούνται περισσότερο σε επαγγέλματα υπαλ
ληλικά (οι πατέρες τους) ή εργατοτεχνικά (οι μητέρες τους). Το 
μηνιαίο καθαρό εισόδημα της οικογένειας τους εμφανίζεται, κα
τά δήλωσή τους, ως μάλλον υψηλό (κατά μέσο όρο περί τις 
1 00 .000  δρχ. την εποχή της έρευνας, δηλ. τέλη 1 986, αρχές 
1 987. Επίσης όσον αφορά το εκπαιδευτικό επίπεδο τω ν γονέων 
οι περισσότεροι είναι απόφοιτοι γυμνασίου ή και λυκείου καθώς 
και πτυχιούχοι ανώτερης ή και ανώτατης εκπαίδευσης και σα
φώς λιγότεροι αγράμματοι ή απλοί απόφοιτοι στοιχειώδους 
εκπαίδευσης. Οι ίδιοι οι ερω τηθέντες - ακραίοι οπαδοί ομάδων 
είναι εργαζόμενοι σε ποσοστά μεγαλύτερα από τους συνομηλί
κους τους στην περιφέρεια πρωτευούσης. Απασχολούνται κυ
ρίως ως υπάλληλοι ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, έμποροι, β ιοτέ- 
χνες, πωλητές και πολύ λιγότερο ως τεχν ίτες και εργάτες, δεν έ
χουν σταθερότητα εργασίας και το μηνιαίο εισόδημά τους —ό
σων εργάζονται— δεν υπερβαίνει, κατά δήλωσή τους, τις 
51 .500  δρχ. κατά μέσο όρο. Χαρακτηριστικό είναι ιδίως το γε
γονός ότι μόνο το 31,9%  των ερω τηθέντω ν απάντησαν πως έ 
χουν μια σταθερή εργασία, ενώ από τους υπόλοιπους οι 35,5%  
δήλωσαν ότι εργάζονται εποχιακά (ανάμεσά τους και ένα ποσο
στό 14,4% μαθητές) και οι 28,8%  ότι δ εν  εργάζονται καθόλου.

Εξάλλου το επίπεδο εκπαίδευσής τους δεν διαφέρει σημαντι
κά από εκείνο άλλων συνομηλίκων τους της περιφέρειας πρω
τευούσης, απλώς είναι λιγότεροι μεταξύ τους οι φοιτητές (λόγω 
και της μικρής τους, συγκριτικά, ηλικίας) και περισσότεροι οι 
απόφοιτοι γυμνασίου ή αυτοί που τελείω σαν μερικές τάξεις του 
λυκείου (αντίθετα δεν υπήρχαν ουσιώδεις διαφορές ως προς 
τον αριθμό εκείνω ν που είχαν τελειώ σει τη μέση εκπαίδευση έ
ναντι του αντίστοιχου γενικού πληθυσμού).

Διαπιστώθηκαν προβλήματα στο οικογενειακό περιβάλλον 
τω ν ερω τηθέντω ν πέρα από τα όρια του συνήθως συμβαίνον- 
τος (αρκετοί γονείς αποβιώσαντες ή χωρισμένοι ή άρρωστοι) 
καθώς και προβλήματα στις σχέσεις με τους γονείς τους, είναι 
δε αξιοσημείωτο ότι το 1/3 περίπου των ερω τηθέντω ν δε μέ
νουν με τους δυο γονείς τους και ότι ο θάνατος, η διάσταση ή 
το διαζύγιο με κάποιον γονέα επισυνέβησαν, κατά πλειονότητα, 
στην ευαίσθητη ηλικία κάτω των 12 ετών, πράγμα που πιθανόν 
να τους δημιούργησε σημαντικά ψυχολογικά προβλήματα. Επί
σης παραδέχτηκαν ότι συχνά έμειναν στην ίδια τάξη από απου
σίες και ότι γενικότερα οι σχέσεις τους με τους συμμαθητές και 
τους δασκάλους ή καθηγητές τους δεν ήταν πάντα αρμονικές.

Επομένως οι νέοι αυτοί, κατά τα διαθέσιμα στοιχεία, αντιμε
τωπίζουν στο περιβάλλον τους αρκετές δυσχέρειες προσαρμο
γής και έλλειψη κατανόησης, πράγμα που με τη σειρά του επι
τείνει το γενικότερο αίσθημα μοναξιάς και ανίας των νέων της 
εποχής μας και τους εξωθεί ν' αναζητήσουν νέους χώρους έντα
ξης και ομαδικής έκφρασης με «παρέες» στις ντισκοτέκ ή τις κα- 
φετέριες, όπου αρέσκονται να συχνάζουν, και στο γήπεδο, με τη 
μεθυστική γ ι' αυτούς ατμόσφαιρα της αντιπαλότητας και της 
σύγκρουσης (σε επίπεδο παραγόντων, ποδοσφαιριστών και 
οπαδών).

Η γενικότερη συμπεριφορά τους στο γήπεδο χαρακτηρίζεται 
έτσ ι —κυρίως σε κρίσιμους αγώνες— όχι τόσο από την τάση να 
παρακολουθήσουν την πλοκή του παιχνιδιού, όσο κυρίως από 
τη διάθεση: να υποστηρίξουν την ομάδα τους, συμπάσχοντας 
μαζί της, να εκτονωθούν από τις αλλοτριωτικές συνθήκες της 
καθημερινής ζωής, νιώθοντας ίσως τη διάκριση της ομάδας 
τους σαν δική τους έξοδο από την ισοπέδωση και την ανωνυμία, 
καθώς και ν’ απολαύσουν ένα ξεχωριστά τρόπο διασκέδασης 
και γιορτής. Ειδικότερα, η επιθυμία των ερω τηθέντω ν για υπο- 
σ τή ρ ίξ ΐ της ομάδας τους «με άμεσο και δυναμικό τρόπο», βρί
σκει έκφραση και σε ποικίλες άλλες εκδηλώσεις, όπως η κατά 
προτίμηση ανάγνωση εφημερίδων που την υποστηρίζουν, η συ
χνή ή πολύ συχνή μετάβασή τους σε παιχνίδια εκτός έδρας ό
που παίζει η ομάδα τους και η παρακολούθηση αγώνων της 
ομάδας τους στο γήπεδο, ακόμα και όταν το παιχνίδι μεταδίδε
ται ζωντανό από την τηλεόραση.

0 )  Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη βία στα γήπεδα δημοσιεύθηκε στο τεύχος Δεκεμ- 
βρίου 1988 της «Αστυν. Επιθεώρησης».

(2) Το πλήρες κείμενο της επιστημονικής ερευνάς βρίσκεται στη Διεύθυνση του πε
ριοδικού και είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.
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πράγματι οι περισσότεροι, έστω και σπάνια, έχουν παίξει ξύλο ή 
έχουν πετάξει αντικείμενα στο γήπεδο. Επίσης στη συντριπτική 
τους πλειονότητα «έχουν δει» πράξεις χουλιγκανισμού ή βανδα
λισμού, και γνωρίζουν άτομα που έχουν συμμετάσχει σε τέτο ιες 
πράξεις ή που έχουν καταδικασθεί γ ι ’ αυτές. Και οι ίδιοι οι ερω- 
τηθέντες παραδέχτηκαν άλλωστε ότι έχουν καταδικασθεί για 
ένα ή για δύο και περισσότερα αδικήματα σχετικά με τη βία στα 
γήπεδα, ή και για άλλα άσχετα αδικήματα.

Εν όψει αυτών τω ν τάσεων επ ιθετικότητας που φαίνεται ότι 
χαρακτηρίζουν τη συμπεριφορά τω ν ερωτηθέντων, μια φαινο
μενικό ή πραγματικά άδικη απόφαση του διαιτητή στη διάρκεια 
ενός κρίσιμου αγώνα είναι απλώς η θρυαλλίδα που πυροδοτεί 
την έκρηξη των επεισοδίων και όχι η βαθύτερη αιτία αυτής της 
έκρηξης, ούτε άλλωστε οι νέοι αυτοί είναι πάντοτε σε θέση να 
κρίνουν, με βάση τις περιορισμένες γνώσεις για την τεχνική του 
ποδοσφαίρου, εάν η απόφαση είναι όντως άδικη, φ α ίνεται εξάλ
λου ότι πέρα και από τα λάθη της διαιτησίας την αφορμή των 
επεισοδίων αποτελεί πολύ συχνά «η πρόκληση αντιπάλων οπα
δών», καθώς επίσης η επιθυμία για εκδίκηση και εκκαθάριση 
λογαριασμών ως προς παλαιότερες φαινομενικές ή πραγματικές 
αδικίες που έχουν διαπραχθεί σε βάρος της ομάδας των ερω τη
θέντω ν (π.χ. στημένα παιχνίδια, στημένη διαιτησία).

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι και κατά τη γνώμη των 
ερω τηθέντω ν ο κυριότερος λόγος που συντελεί στη δημιουργία 
επεισοδίων, είναι η «προκλητική συμπεριφορά των οπαδών της 
άλλης ομάδας» και όχι τόσο οι άδικες αποφάσεις τω ν διαιτητών. 
Επιβάλλεται επομένως μια γενικότερη προσπάθεια για απάλειψη 
του φανατισμού μεταξύ των οπαδών αντιπάλων ομάδων, καθώς 
και για μια αλλαγή της αρνητικής νοοτροπίας με την οποία αντι
μετωπίζονται από την κοινωνία στο σύνολό της αυτά τα μέλη 
της, που τόσο εύκολα στιγματίζονται σαν «hooligans». Επίσης 
χρειάζεται να ληφθούν πρόσφορα μέτρα, ώστε η επ ιθετικότητα 
τω ν νεαρών αυτών ατόμων να δ ιοχετευθεί σε άλλες δραστηριό
τητες, χρήσιμες για τους ίδιους και κοινωνικά αποδεκτές για 
τους άλλους. Μόνον έτσ ι πιστεύουμε ότι μπορεί να περιορισθεί 
ο φαύλος κύκλος της βίας στα γήπεδα και έξω από αυτά.

Περισσότερο όμως και από τη διάθεση αυτή για υποστήριξη 
της ομάδας τους εκείνο που τους ελκύει στα γήπεδα είναι κυ
ρίως, η διάθεση για εκτόνωση και για συμμετοχή σ ' ένα ξεχωρι
στό τρόπο διασκέδασης, μέσα στην ασφάλεια ενός ολόκληρου 
ήθους ομοϊδεατών. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι οι ερωτη- 
θέντες δεν συνηθίζουν να πηγαίνουν στο γήπεδο όταν η ομάδα 
τους κάνει απλή προπόνηση. Η ταύτιση όμως αυτή με τους 
ομοϊδεάτες τους και η χαλάρωση τω ν αναστολών υπό την επί
δραση της ψυχολογίας του πλήθους δεν αρκεί από μόνη της να 
εξηγήσει την τάση των νεαρών αυτών για τέλεση επεισοδίων 
μέσα στο γήπεδο. Κατά βάση η εξήγηση αυτή θα πρέπει ν ' ανα
ζητηθεί στις ψυχολογικές ιδ ια ιτερότητες τω ν ατόμων αυτών και 
στα ψυχολογικά προβλήματα που τους δημιουργούνται όχι μόνο 
λόγω των συχνά διαλυμένων οικογενειώ ν τους και της αστά
θειας των εργασιακών τους σχέσεων, αλλά και λόγω του γεν ι
κότερου εχθρικού περιβάλλοντος που αντιμετωπίζουν στην κοι
νωνική τους ζωή.

Είναι φανερό ότι οι διάφορες αυτές ψυχολογικές πιέσεις οδη
γούν πολύ συχνά τους ερω τηθέντες νεαρούς σε επιθετικότητα, 
η οποία: α) άλλοτε εκδηλώ νεται με παθητικό τρόπο, όπως η 
χρήση τοξικών ουσιών εξάρτησης (νοούνται εδώ τα ναρκωτικά, 
τα χαπάκια κ.λπ., τα οποία ε ίτε έχουν δοκιμάσει οι ίδιοι οι ερω 
τηθέντες σε ποσοστό τουλάχιστον 44,8%  κατά δήλωσή τους, 
ε ίτε θεω ρείτα ι από αυτούς ότι τα έχουν δοκιμάσει φ ίλοι και 
γνωστοί στο εκπληκτικό ποσοστό του 83,4%), β) άλλοτε με ή
πιο τρόπο, όπως το έντονο ενδιαφέρον για δυναμικά αθλήματα 
άμεσης επαφής (μποξ, κατς, πάλη, καράτε, τζούντο) και ο συγ
χρωτισμός με διάφορες περιθωριακές ομάδες όπως οι «αναρ
χοαυτόνομοι» (10,2%) και οι «νεοναζιστές» (5,4%) (οπωσδήπο
τε όχι ευκαταφρόνητα ποσοστά εκτιμώμενης παρουσίας τους 
στις «θύρες») και γ) άλλοτε τέλος με βάναυσα ενεργητικό τρό
πο, δηλ. με την τέλεση επεισοδίων.

Οι ίδιοι οι ερω τηθέντες δεν αρνούνται ότι «για το χατήρι της 
ομάδας τους» θα ήταν αποφασισμένοι να φτάσουν μέχρι χειρο
δικίας εναντίον οπαδών άλλης ομάδας ή και εναντίον αστυνομι
κών, καθώς και μέχρι καταστροφής ξένης περιουσίας και ότι
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Η συμβολή των παραγόντων στη βία

Τα μέτρα όμως αυτά αφορούν κυρίως στους ίδιους τους νεα
ρούς ταραξίες των γηπέδων, ενώ η ευθύνη για τα επεισόδια στα 
γήπεδα βαρύνει σε μεγάλο βαθμό και ορισμένους παράγοντες 
που συνδέονται άμεσα με το θέμα και που θα μπορούσαν επο
μένως να βοηθήσουν ουσιαστικά στην περιστολή αυτών των 
επεισοδίων. Ειδικότερα:

1. Οι επικεφαλής των ΠΑΕ έχουν οπωσδήποτε ιδ ιαίτερο κύ
ρος μεταξύ των οπαδών τους και μπορούν με το λόγο τους και 
τη γενικότερη συμπεριφορά τους (π.χ. αποφεύγοντας εμπρηστι
κές δηλώσεις πριν και μετά τον αγώνα) να συμβάλλουν σ ' ένα 
ηπιότερο και «αθλητικότερο» κλίμα στα γήπεδα.

Είναι άλλωεττε γνωστό ότι τα επεισόδια στα γήπεδα άρχισαν 
να παίρνουν έκταση ιδίως μετά την πλήρη επαγγελματοποίηση 
και εταιρειοποίηση τω ν ποδοσφαιρικών ομάδων (ν. 879 /1979) 
(π.χ. επεισόδια στη Ριζούπολη το 1979), οπότε οι αγώνες αρχί
ζουν να έχουν ένα σημαντικότατο οικονομικό αντίκρυσμα και η 
ενίσχυση των παικτών από την οργανωμένη εξέδρα θεω ρείται 
ως αναγκαία προϋπόθεση για τη στήριξη της ομάδας στις δύ
σκολες στιγμές του αγώνα. Αποτέλεσμα, η προσεκτικότερη ορ
γάνωση και ο αμεσότερος έλεγχος των «συνδέσμων» ή «θυ
μών» (που υπήρχαν ήδη α-πό προγενέεττερους χρόνους) από 
την ηγεσία της ομάδας, η οποία μάλιστα αποκτά βαθμιαία στα 
μάτια των οπαδών ένα μεσσιανικό χαρακτήρα (χωρίς όμως και 
ν ' αποκλείεται αρκετές φορές η άσκηση πιέσεων από τους επι
κεφαλής τω ν συνδέσμων προς την ηγεσία της ομάδας). Το δι- 
λημματικό ερώτημα που προβάλλει εδώ είναι τελικά το εάν οι 
επικεφαλής των ΠΑΕ επιθυμούν πράγματι να επιβάλλουν αυτο
συγκράτηση στους φανατικούς οπαδούς των ομάδων, ώστε να

μη γίνονται επεισόδια ή εάν αντίθετα προτιμούν να τους συντη
ρούν σε κατάσταση φανατισμού για ν ' αποκτούν έτσ ι οι αγώνες 
περισσότερη ένταση και αποτελεσματικότητα (άρα και εισπρα
κτική επιτυχία). Όπως και να έχει το πράγμα, οι αθλητικο ί παρά
γοντες θεω ρήθηκαν από όλες σχεδόν τις πλευρές (πλην των πο
δοσφαιριστών) ως κύριοι συνυπεύθυνοι —μαζί με τους hooli
gans— για τη βία στα γήπεδα. Το πρόβλημα της βίας στα γήπεδα 
αλλά και το γενικότερο επίπεδο των αθλητικών πραγμάτων στη 
χώρα μας ίσως να είχε καλύτερη εξέλιξη εάν οι δ ιοικήσεις των 
ΠΑΕ αποσυνδέονταν από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες ή 
την πολιτική και ασκούνταν από πρόσωπα με εγνωσμένη αγάπη 
και σεβασμό για το άθλημα. Αλλωστε οι ίδιες οι τω ρινές διο ική
σεις τω ν ΠΑΕ έχουν κατ' επανάληψη εκφράσει τη βούλησή 
τους για άλλης ποιότητας και ήθους αθλητισμό.

2. Οι ποδοσφαιριστές, μολονότι η ευθύνη τους στα επεισόδια 
κρίθηκε από όλους ως ιδιαίτερα περιορισμένη, συντελούν 
ωστόσο αρκετά συχνά στην πυροδότηση έκρυθμων καταστά
σεων με το ψυχρά επαγγελματικό - ω φελιμιστικό πνεύμα που 
τους διακατέχει. Εξ αιτίας δηλ. αυτής της αντίληψης (και μολονό
τι ο επαγγελματισμός καθ ' εαυτό στον αθλητισμό δεν βλάπτει, 
αλλ' ίσως και ωφελεί, όταν συνοδεύεται από φ ίλαθλο πνεύμα), 
οι ποδοσφαιριστές παρουσιάζουν συχνά την ψυχολογία «βεντέ
τας» και όχι μόνο δεν παίζουν «με την ψυχή τους» για την ομά
δα, όπως αντίθετα συνέβαινε σε παλαιότερες εποχές, αλλ' επι
πλέον: είναι πρόθυμοι ν ' αλλάξουν εύκολα τη «φανέλα τους» για 
μεγαλύτερη αμοιβή ή και —σε ακραίες όμως περιπτώσεις— να 
δωροδοκηθούν, και όχι σπάνια αναδεικνύονται κατώτεροι των 
προσδοκιών που ο φίλαθλος έχει επενδύσει σ ' αυτούς, δη
μιουργώντας του έτσ ι μια πικρία (ή και αγανάκτηση) για τη δυ
σανάλογη προς τις υπέρογκες αμοιβές τους και το ακριβό εισ ιτή-
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ριο πενιχρή τους εμφάνιση (καθυστερήσεις, χαλαρότητα και 
αστοχία στο παιχνίδι). Μια σκέψη για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος θα ήταν η καθιέρωση θετικώ ν κινήτρων για τη 
βελτίωση του ήθους των παικτών, όπως π.χ. η θέεππση βρα
βείου για εκείνους οι οποίοι σε μια αγωνιστική περίοδο δε 
χρεώνονται με επίδειξη κίτρινης ή κόκκινης κάρτας.

3. Οι διαιτητές από την πλευρά τους θεωρούνται ότι έχουν 
αρκετά υψηλό μερίδιο ευθύνης στα επεισόδια των γηπέδων και 
τούτο γιατί, η παρουσία μιας αφορμής, όπως η φαινομενικά ή 
πραγματικά λανθασμένη απόφαση του διαιτητή, αποτελεί ένα 
σημαντικό παράγοντα για την πυροδότηση επεισοδίων στο γή
πεδο.

Οι ίδιοι οι δ ια ιτητές παραδέχτηκαν άλλωστε, στις απαντήσεις 
των ερωτηματολογίων τους, ότι η αντικειμενικότητα τω ν απο- 
φάσεών τους επηρεάζεται όχι σπάνια από την ψυχολογική τους 
διάθεση κατά την ώρα του αγώνα και από τις πιθανές αντιδρά
σεις τω ν ποδοσφαιριστών ή —λιγότερο βέβαια— από τις αντι
δράσεις των φ ιλάθλων στην εξέδρα. Απαιτείται να θεσπισθούν 
για τους δ ια ιτητές ειδικά κατώτατα όρια προσοχής, νοημοσύνης 
κ.λπ., ώστε να εξασφαλίζεται από πριν η εκ μέρους τους επιτυ
χής διεύθυνση ενός αγώνα. Επίσης θα πρέπει'να εξετασθεί το 
θέμα μιας ουσιαστικής αύξησης των αμοιβών τους, αλλά με πα
ράλληλη καθιέρωση γ ι' αυτούς του «πόθεν ίσ χ ες »  (ώστε ν ’ 
αποτρέπονται κατά το δυνατόν οι κίνδυνοι δωροδοκίας), καθώς 
επίσης η επιβολή διαγραφής σε περιπτώσεις Σοβαρώ ν λαθών 
κατά τη διαιτησία, η δυνατότητα διατύπωσης γνώμης για αγώ
νες στους οποίους δια ιτητεύουν και η συμμετοχή τους σε επιδο
τούμενα σεμινάρια, π.χ. σχετικά με την ψυχολογία του πλήθους 
ή με ζητήματα της επαγγελματικής τους ειδίκευσης.

4. Οι αθλητικοί συντάκτες και ο αθλητικός Τύπος γενικότερα, 
θεω ρήθηκαν ότι έχουν ιδιαίτερα μεγάλες ευθύνες στην πρόκλη
ση επεισοδίων, λόγω του εμπρηστικού ή «πολεμικού» τρόπου 
με τον οποίο αρκετά συχνά παρουσιάζονται στον Τύπο γεγονό
τα και καταστάσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ίδιοι οι ερω- 
τηθέντες δημοσιογράφοι αξιολόγησαν το κύρος και την αξιοπι
στία του αθλητικού Τύπου με πολύ χαμηλή βαθμολογία (η βα

θμολογία 0 —5, με άριστα αξιοπιστίας το 10, συγκέντρωσε δυ
στυχώς το  83,1%  τω ν προτιμήσεων), επισημαίνοντας ωστόσο 
ότι εν μέρει μόνον συμμετέχουν στη διαμόρφωση τω ν πηχιαίων 
πρωτοσέλιδων τίτλων, με τους οποίους τροφοδοτείτα ι κατά κα
νόνα ο φανατισμός των οπαδών (υπόδειξη δήθεν συνωμοσιών, 
κατασκευή ενόχων, αμφισβήτηση αποτελεσμάτων). Επίσης, κα
τέστησαν φανερό ότι γενικά προσπαθούν να διατηρούν την αυ
τονομία τους απέναντι στις παρεμβάσεις τω ν προϊσταμένων 
τους, εάν π.χ. οι τελευτα ίο ι τους υποχρέωναν να γράψουν κάτι 
αντίθετο  με τις  πεποιθήσεις τους ή τις προσωπικές τους διαπι
στώσεις. Παραδέχθηκαν ακόμη ότι ένας δημοσιογράφος μπορεί 
«πολύ συχνά» ή «συχνά» να επηρεάζεται στο έργο του από την 
προσωπική του συμπάθεια για κάποιαν ομάδα, ή ακόμη από την 
ψυχολογική του διάθεση και από τις φ ιλικές του σχέσεις με πο
δοσφαιριστές, προπονητές, διοικητικούς ή άλλους αθλητικούς 
παράγοντες, καθώς και από το τοπικιστικό στοιχείο. Και αποκά
λυψαν ότι όχι σπάνια, ορισμένοι από τους συναδέλφους τους 
γράφουν ηθελημένα ανακρίβειες που θίγουν άδικα ορισμένους 
αθλητές ή παράγοντες. Οπωσδήποτε οι περιπτώσεις αυτές επη- 
ρεασμού, που εκπλήσσουν με την ειλικρίνειά τους, συνδέονται 
άμεσα με ανθρώπινες αδυναμίες και δεν μπορούν ν ' αντιμετω - 
πισθούν με κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις παρά μόνο με την 
ευχή να εξυψω θεί γενικότερα το όλο επίπεδο δημοσιογραφίας 
στη χώρα μας.

Σημειώνεται άλλωστε ότι τελευταία, με παρέμβαση του 
ΠΣΑΤ, έχει αμβλυνθεί κάπως ο τόνος με τον οποίο προβάλλον
ται κρίσιμα γεγονότα από τον αθλητικό Τύπο. Θεωρούμε πάν
τως ότι από πλευράς βραχυπρόθεσμων μέτρων η ποιότητα του 
αθλητικού Τύπου θα μπορούσε ν ' αναβαθμιστεί σημαντικά εάν 
οι δημοσιογράφοι - συντάκτες είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή στη 
διαμόρφωση των τίτλω ν και της όλης «εικόνας» της εφημερίδας.

5. Τα αστυνομικά όργανα που είναι επιφορτισμένα με την τή 
ρηση της τάξης στα γήπεδα δεν μπορεί να θεω ρηθεί ότι έχουν 
ιδ ιαίτερες ευθύνες στην πρόκληση επεισοδίων στα γήπεδα (αν
τίθετα  η παρουσία τους και η γενικότερη ύπαρξη επαρκούς κρα
τικού —κυρίως— ελέγχου λειτουργούν, ανασταλτικά στη δη-



μιουργία τέτο ιω ν επεισοδίων.). Ωστόσο ενδέχεται πολλές φορές 
να έχουν ευθύνη στην κλιμάκωση των επεισοδίων, είτε διότι 
παρεμβαίνουν λιγότερο ή πιο καθυστερημένα από όσο επιβάλ
λουν οι περιστάσεις, ε ίτε διότι, αντίστροφα, παρεμβαίνουν πε
ρισσότερο ή/και νωρίτερα από όσο χρειάζεται, συντελώντας έ
τσι στην όξυνση ενός υπολανθάνοντος κλίματος βίας. Και οι ί
διοι άλλωστε οι ερω τηθέντες αστυνομικοί παραδέχονται ότι 
μπορεί ένας αστυνομικός να παρασυρθεί «μερικές φορές» από 
την ψυχολογική του διάθεση ή και να χάσει την ψυχραιμία του 
όταν ρίπτονται εναντίον του αντικείμενα ή —λ ιγό τερο^  όταν 
εκστομίζονται βρισιές εις βάρος του. Πάντως και στις περιπτώ
σεις, αυτές η αντίδραση του αστυνομικού οργάνου επικεντρώνε
ται κατά δήλωσή του κυρίως στην προσπάθεια για σύλληψη του 
ταραξία.

Τέλος ευθύνες για τα επεισόδια μπορούν ν ’ αποδοθούν στην 
κοινωνία ως σύνολο και στην αθλητική - πολιτική ηγεσία. Για 
την κοινωνία οι ευθύνες ανάγονται κυρίως στη γενικότερη αδια
φορία και έλλειψη κατανόησης των μελών της απέναντι στα ογ- 
κούμενα προβλήματα τω ν νέων, οι οποίοι συνθλίβονται κάτω 
από το άγχος της καθημερινότητας και την έλλειψη μακρόπνοων 
στόχων ή αξιών, χωρίς παράλληλα να τους δίνεται η δυνατότητα 
ενεργητικής συμμετοχής και διαλόγου στην κοινωνική ζωή. 
(Εξάλλου και η παρουσία τους στο γήπεδο έχει κυρίως παθητικό 
χαρακτήρα, ως θεατών, και όχι ως συμμετεχόντων σε «δρώμε
να»).

Αντίθετα, για την αθλητική - πολιτική ηγεσία οι ευθύνες είναι 
περισσότερο συγκεκριμένες και αναφέρονται στην παράλειψη 
θέσπισης των αναγκαίων εκείνων μέτρων, που θα επέτρεπαν 
έγκαιρα την άμετρη επαγγελματοποίηση ή και εμπορευματο- 
ποίηση του ποδοσφαίρου, με όλα τα δυσμενή επακόλουθα που 
είχε η εξέλιξη αυτή από την περίοδο της Δικτατορίας και μετά 
στην ψυχολογία της «εξέδρας» (χωρίς να είμαστε εναντίον του 
επαγγελματισμού θεω ρούμε ωστόσο ότι το  φίλαθλο πνεύμα 
εξυπηρετείται καλύτερα όταν το ποδόσφαιρο παραμένει ερασι
τεχνικό ή έστω συγκρατημένα επαγγελματικό, όπως στη Σουη
δία, όπου άλλωστε το επίπεδο απόδοσης και η όλη ποιότητα του 
θεάματος βρίσκονται σε υψηλή στάθμη). Επίσης, ευθύνες μπο
ρούν ν ' αναζητηθούν και ως προς τον ελλιπή τρόπο αντιμετώπι
σης του προβλήματος: συνήθως με νομοθετική αυστηρότητα 
και δικαστική χαλαρότητα, εν πάση δε περιπτώσει με κατασταλ
τικά - αστυνομικά και όχι με προληπτικά μέτρα.

Η βία όταν αντιμετωπίζεται με καταστολή καταλήγει απλώς 
σε ανακύκλωση και μετάθεση ή επέκταση του προβλήματος. ΓΓ

αυτό τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την μερική, έστω, 
απομάκρυνση της βίας από τα γήπεδα επιβάλλεται να έχουν 
προληπτικό κυρίως χαρακτήρα. Σημειώνεται ότι ορισμένα από 
τα μέτρα αυτά αναφέρθηκαν ήδη για συγκεκριμένες κατηγορίες 
παραγόντων, όπως για τους επικεφαλής των ΠΑΕ, για τους πο
δοσφαιριστές, για τους διαιτητές και για τους αθλητικούς συντά
κτες.

Βεβαίως, τα περισσότερα από τα προληπτικά μέτρα που μπο
ρούν να ληφθούν για το συγκεκριμένα πρόβλημα έχουν ήδη 
προταθεί κατ' επανάληψη από γνώστες του προβλήματος, έχουν 
περιληφθεί σε διακρατικές συμβάσεις (π.χ. στη σχετική Ευρω
παϊκή Σύμβαση, που με το ν. 1787 /1988  κυρώθηκε και από το 
Ελληνικό Κοινοβούλιο) και εφαρμόζονται ή είναι εύκολο να 
εφαρμοσθούν ήδη στη χώρα μας (π.χ. διαχωρισμός αντιπάλων 
οπαδών, ελεγχόμενη πώληση εισιτηρίων, ομάδες «περιφρούρη
σης» από οπαδούς τω ν ομάδων, απαγόρευση πώλησης οινο
πνευματωδών κ.λ.π. ποτών, διοργάνωση ψυχαγωγικών θεαμά
των πριν και ενδιάμεσα του αγώνα κ.ο.κ.), έτσι ώστε να περιτ
τεύε ι η εδώ εκ νέου ανάλυσή τους. Είναι εξάλλου φανερό ότι το 
πρόβλημα της βίας στα γήπεδα σχετίζεται άμεσα με γενικότερα 
ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων κάθε μορφής (εργασιακών, 
μορφωτικών, οικονομικών κ.λ.π.), των οποίων όμως η αντιμετώ 
πιση ανάγεται προφανώς σε πολιτικούς χειρισμούς πέρα από το 
επιστημονικό πλαίσιο μελέτης αυτής της Ομάδας. Επομένως, η 
Ομάδα μας θεω ρεί αναγκαίο να προτείνει δύο μόνο προληπτικά 
μέτρα μεσοπρόθεσμου χαρακτήρα, τα οποία πιστεύει ότι θα 
μπορούσαν να συμβάλουν, μέσα στα όρια του εφικτού, σε μια 
καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Τα μέτρα αυτά δεν 
αποτελούν βέβαια την «πανάκεια» για το τεράστιο ζήτημα που 
μας απασχολεί, ούτε επαγγέλλονται την εξάλειψη της βίας από 
τα γήπεδα, αφού, όπως αναφέρθηκε, τα βαθύτερα αίτια του 
προβλήματος έχουν κοινωνικό χαρακτήρα' επαγγέλλονται απλώς 
τον περιορισμό της βίας, εφόσον εφαρμοσθούν επιτυχώς.

Προτεινόμενα μέτρα

Τα προτεινόμενα δύο μέτρα στηρίζονται αντίστοιχα στους κα
τά τη γνώμη μας δύο βασικούς άξονες του προβλήματος, δηλ. 
αφ ' ενός στις δομές και στον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι 
ποδοσφαιρικοί αγώνες σήμερα και α φ ’ ετέρου στα κίνητρα τα 
οποία εξωθούν τους νεαρούς ταραξίες στα επεισόδια.

Ειδικότερα:
(α) Διαπιστώθηκε ότι η διεξαγωγή των ποδοσφαιρικών αγώ

νων σήμερα διέπεται από άκρατο επαγγελματισμό, υπέρμετρη
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εμπορευματοποίηση και ανταγωνιστικό - «πολεμικό» πνεύμα για' 
επίτευξη νίκης επάνω στον αντίπαλο με κάθε θυσία και κάθε 
μέσο. Επομένως η νίκη επιδιώκεται χωρίς να λαμβάνεται ιδ ια ίτε
ρα υπόψη το κατά πόσον υποβιβάζεται έτσ ι η ποιότητα του θεά
ματος (π.χ. αδικαιολόγητες καθυστερήσεις: catenaccio) και η 
ποιότητα του ήθους του αγώνα (π.χ. χτυπήματα μεταξύ παι
κτών), αφού το επίπεδο της ποιότητας αυτής σε μικρό μόνο βα
θμό και έμμεσα μπορεί να επηρεάσει το τελικό αποτέλεσμα του 
αγώνα. Γνώμη λοιπόν της Ομάδας μας είναι θα θεσ μοθετηθεί 
και ν ' απονέμεται για κάθε αγωνιετπκή περίοδο, με βάση τα δ ιε
ξαγόμενα εκάστοτε εθνικά πρωταθλήματα ποδοσφαίρου Α" και 
Β" Εθν. Κατηγορίας, ένα «Κύπελλο του καλώς αγωνίζεοθαι» 
("fairplay cup") (προτείνεται δηλ. να καθ ιερω θεί όχι ένα δεύτε
ρο πρωτάθλημα, αλλά μια δεύτερη, παράλληλη κλίμακα βαθμο
λογίας για τα υπάρχοντα πρωταθλήματα). Σύμφωνα με το σκε
πτικό αυτό, το «Κύπελλο του καλώς αγωνίζεσθαι» θα δίνεται 
στις .τρεις εκείνες κατά σειρά ομάδες που θα συγκεντρώνουν 
κάθε φορά τη μεγαλύτερη βαθμολογία στους ακόλουθους τρεις 
τομείς: (1) στην αγωνιστική απόδοση, δηλ. crrov αριθμό των νι
κών τους (ή ισοπαλιών) επάνω σε αντίπαλες ομάδες (συντελε
στής 50%)' (2) στην ποιότητα του ήθους, δηλ. στο φ ίλαθλο ή 
μη πνεύμα που διακρίνει τους παίκτες και οπαδούς μιας ομάδας 
(συντελεστής 30% )' ενδεικτικό, αλλά όχι αποφασιστικό κριτήριο 
στάθμισης του παράγοντα αυτού είναι η επίδειξη στους παίκτες 
της κίτρινης ή και κόκκινης κάρτας' και ακόμη (3) εττην ποιότητα 
του θεάματος, δηλ. εττην τεχνική αρτιότητα και τον γρήγορο ρυ
θμό του παιχνιδιού (συντελεστής 20%). Η αξιολόγηση και βα
θμολόγηση τω ν ομάδων ως προς του (2) και (3) τομείς θα γ ίνε
ται από επιτροπή, τα μέλη της οποίας θα υποδεικνύονται από ό
λες τις μετέχουσες στο πρωτάθλημα ομάδες και τους σχετικούς 
φορείς (ΠΣAT, ΠΣΑΠ, ΟΔΠΕ, ΕΠΑΕ, ΕΠΟ, ΝΕφΑ κ.λ.π.). Περαι
τέρω, για να εξασφαλιεττεί η κατά το δυνατόν αντικειμενικότερη 
κρίση της επιτροπής α φ ' ενός μεν η σύνθεσή της θα είναι εναλ
λασσόμενη (θα κληρώνονται κάθε φορά τα μέλη της από πίνακα 
περισσοτέρων μελών που θα προτείνει ο φορέας τους) και αφ ' 
ετέρου ο τρόπος βαθμολογίας θα περιέχει τις απαραίτητες εκε ί
νες ασφαλιστικές δικλείδες που θα εγγυώνται τη δίκαιη και αμε
ρόληπτη αξιολόγηση της κάθε ομάδας. Οι κυπελλούχες ομάδες 
θα περιβάλλονται με ιδ ια ίτερες ηθικές διακρίσεις, αφού η νίκη 
τους θα αποτελεί την ομόθυμη και ύψιστη αναγνώρισή τους 
από ολόκληρη την «κοινωνία του ποδοσφαίρου». Θα τους δ ίδε
τα ι επίσης και χρηματικό έπαθλο, το οποίο όμως ορθό θα είναι 
να κατανέμεται κατά μέγα μέρος μεταξύ των μελών του συνδέ
σμου ή της «θύρας» της Ομάδας, του προπονητή και τω ν παι
κτών. Επί πλέον ορθό θα ήταν να προταθεί στην UEFA η διορ
γάνωση αντίεττοιχων Κυπέλλων και στις άλλες χώρες της Ευρώ
πης, ώστε οι κατά χώρα κυπελλούχες ομάδες να διαγωνίζονται 
στη συνέχεια μεταξύ τους. Και γενικότερα όμως η βαθμολογία 
της κάθε ομάδας — υψηλή ή χαμηλή — στο «Κύπελλο του καλώς 
αγωνίζεσθαι» θα μπορεί να αποτελεί τη βάση για τον υπολογι
σμό του ύψους των επιχορηγήσεων για την κάθε ομάδα από 
την πλευρά της Γ.Γ.Α. Επίσης μέτρα στο ίδιο πλαίσιο εξύψωσης 
της στάθμης του αθλήματος θα μπορούσαν να γίνουν τροπο
ποιήσεις στον ισχύοντα Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου, ώ
στε π.χ. να περιοριστούν οι καθυστερήσεις, καθώς και να επα- 
νεπσαχθεί το παλαιό σύστημα βαθμολογίας 3 -2 -1 , ώστε να επι
βραβεύεται και ο ηττημένος με ένα βαθμό.

(β) Διαπιστώθηκε περαιτέρω ότι οι νεαροί ταραξίες των γη

πέδων προσφεύγουν στη βία σ ' ένα παροξυσμό έντονου ενθου
σιασμού για υποστήριξη της ομάδας τους (και τω ν παικτών της), 
καθώς και από την εσω τερική ανάγκη να εκτονώσουν έτσ ι τα 
πιεστικά τους προβλήματα και να γευθούν ένα ξεχωριστό τρόπο 
διασκέδασης. Επομένως, τα  νεαρά αυτά παιδιά, που όπως ειπώ
θηκε αντιμετωπίζονται συνήθως από την κοινωνία με καχυπο
ψία και εχθρότητα, θα μπορούσαν να βρουν μεγαλύτερο πνεύμα 
κατανόησης από την ηλευρά-τω ν άλλων μελών της κοινωνίας 
και να επανενταχθούν ευκολότερα στο κοινωνικό σύστημα, εάν 
η Πολιτεία έδ ινε πρώτη το παράδειγμα και αντιμετώπιζε με πε
ρισσότερο ενδιαφέρον και στοργή το πάθος αυτών τω ν παιδιών 
για το ποδόσφαιρο. Γνώμη λοιπόν και εδώ της Ομάδας είναι ότι 
το πρόβλημά θα μπορούσε σημαντικά να περιορισθεί με την ορ
γάνωση από επίσημους φορείς (π.χ. ΕΛΚΕΠΑ, Υφυπουργεία 
Αθλητισμού και Νέας Γενιάς ΤΕΦΑΑ, Δήμοι κ.λ.π.), ή και από 
ιδιωτικούς φ’ορςίς (στο μέτρο του εφ ικτού), μ ιας πλειάδας «κέν
τρων ελεύθερων συναντήσεων», όπου θα συμμετέχουν κατά 
προτίμηση (αλλ' όχι αποκλειστικά) νεαροί -  μέλη «θυρών». Οι 
συναντήσεις αυτές θα είναι επιδοτούμενες για τους συμμετέ- 
χοντες νεαρούς και θα στελεχώνονται, ει δυνατόν, από γνω
στούς ποδοσφαιριστές, προπονητές, δημοσιογράφους ή ειδικούς 
επιστήμονες (π.χ. από το Σύλλογο Ελλήνων Κοινωνιολόγων και 
το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών). Κυρίως θα συζητούνται σ ' 
αυτές αθλητικά ή άλλα θέματα που ενδιαφέρουν ιδ ιαίτερα τους 
νεαρούς (π.χ. επίμαχες φάσεις από τους αγώνες, και δη με βάση 
τους σχετικούς κανονισμούς και με χρήση video, ή σχολιασμός 
επικείμενων αγώνων κ.λ.π.), ενώ παράλληλα θα παρακολου- 
θούνται κινηματογραφι: ά έργα γενικότερου ενδιαφέροντος (π.χ. 
η ταινία του Τσιβιλίκα για τα ναρκωτικά), θα τους παρέχεται κά
θε είδους βοήθεια μορφωτικού,, εργασιακού κ.λ.π. χαρακτήρα 
από κοινωνικούς λειτουργούς σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ (π.χ. 
για εξεύρεση σταθερής εργασίας), θα γίνονται ψυχαγωγικές ή 
καλλιτεχνικές εκδηλώ σεις (π.χ. μουσικές βραδιές) στις οποίες θα 
συμμετέχουν ενεργά οι ίδιοι οι νεαροί τω ν «θυρών», θα πραγ
ματοποιούνται εκδρομές ποδοσφαιρικού κ.λ;π. ενδιαφέροντος, 
και θα οργανώνεται η διεξαγωγή ποδοσφαιρικών ή άλλων αγώ
νων από τους ίδιους τους συμμετέχοντες στις συναντήσεις. Για 
τον σκοπό αυτό χρήσιμο είναι επίσης να οργανωθούν χώροι 
αθλοπαιδιάς πόυ θα μπορούν να χρησιμοποιούνται κυρίως από 
τα μέλη της «θύρας», καθώς και «κέντρα νεότητας» για τον ίδιο 
σκοπό. Τέλος σε μακροπρόθεσμο και ευρύτερης εμβέλειας πλαί
σιο Θεωρούμε αναγκαίο να προγραμματισθεί η εισαγωγή μαθή
ματος αθλητικής αγωγής στα σχολεία και η καλύτερη οργάνωση 
χώρων αθλοπαιδιάς σ ' αυτά, καθώς επίσης η συγκρότηση ομά
δων «Εθελοντών» για την προετοιμασία τω ν Ολυμπιακών Αγώ
νων του 1996 (π.χ. για την ξενάγηση αλλοδαπών αθλητών). Ει
δικότερα, το σώμα αυτό τω ν «Εθελοντών», πέρα από τη συμβο
λή του εττην καλύτερη οργάνωση τω ν Αγώνων αυτών εττη χώρα 
(που όπως πιεττεύουμε θα γίνουν εδώ), μπορεί πράγματι ν ' απο- 
τελέσ ει παράλληλα τον πυρήνα για να καλλιεργηθεί — ιδίως 
στους νέους ανθρώπους — η ιδέα για ένα αθλητισμό με υψηλό
τερη ποιότητα ήθους και με μεγαλύτερο φ ίλαθλο πνεύμα. Μέσα 
σ ’ αυτό το πλαίσιο για διάδοση της Ολυμπιακής Ιδέας θεω ρού
με ότι είναι σε θέση να διαδραματίσουν ένα ουσιαστικό ρόλο 
ως «Εθελοντές» και οι συμμετέχοντες στους κύκλους τω ν ελευ
θέρω ν αυτών συναντήσεων, ώεττε η δραεττηριότητά τους να με- 
ταπλασθεί και να δ ιοχετευθεί σε στόχους δημιουργικούς για τον 
αθλητισμό.

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η βία στα γήπεδα δεν αποτελεί ένα 
επιφανειακό πρόβλημα, αλλά είναι ένα φαινόμενο με πολύμορ
φα αίτια και άμεσα εξαρτημένο από τις δομές της σημερινής 
σύγχρονης κοινωνίας. Οι συμβάσεις και οι νόμοι αποβλέπουν 
στην καταστολή της βίας, ενώ οι επιστημονικές έρευνες προ
σπαθούν να προσεγγίσουν το θέμα και να δώσουν τις απαραί
τητες εξηγήσεις και ίσως τις πιθανές λύσεις - προτάσεις για την 
πρόληψη της βίας. Στις θετικές αυτές ενέργειες θα πρέπει να 
προστεθεί και η προσωπική προσπάθεια του κάθε απλού πολί
τη, του κάθε φίλαθλου να βοηθήσει με τη στάση του την «ειρη
νική» διεξαγωγή των αθλητικών αγώνων, ώστε ο αθλητισμός ν ’ 
αναδεικνύει ξανά μόνο θετικά πρότυπα ενισχύοντας την άμιλλα 
και τον ευγενή συναγωνισμό. Η έκφραση του πολιτισμού πρέπει 
να πάψει να περιορίζεται μόνο στα γραπτά κείμενα και να γίνει 
επιτέλους τρόπος ζωής.
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Δεν κουράζεστε να ακούτε τις λέξεις, «Η κοινωνία 
μας είναι μια κοινωνία που παίρνει ναρκωτικά». Έχουν 
δημοσιευτεί τόσα πολλά τελευταία σχετικά με ναρκω
τικά που οι γονείς ανησυχούν διαρκώς, πιο πολύ διό
τι φοβούνται μήπως τα δικά τους παιδιά μπλέξουν με 
τα ναρκωτικά.

Πολλοί γονείς θέλουν τώρα να μάθουν όσο το δυ
νατό πιο πολλά σχετικά με ναρκωτικά για να μπορούν 
να κάνουν μια λογική συζήτηση με τα παιδιά τους ό
ταν γίνονται ερωτήσεις σχετικά μ’ αυτό το θέμα. Οι 
φωτογραφίες που εμφανίζονται συχνά στις εφημερί
δες καθώς και οι τραγικές ιστορίες που δημοσιεύον
ται μας κάνουν να πιστεύουμε όλες τις εκδοχές 
σχετικά με τα ναρκωτικά.

Ίσως να μη δίνομε αρκετό καιρό στον εαυτό μας να 
σκεφτούμε και να διαχωρίσουμε την πραγματικότητα 
από τη φαντασία όταν επέρχεται ο φόβος. Χρειάζεται 
να εξετάσουμε τα γεγονότα ψύχραιμα όπως συμβαί
νουν παρά να επηρεαζόμαστε από τις εντυπωσιακές 
ειδήσεις.

Σ’ αυτό το άρθρο δίνουμε απαντήσεις όσο πιο απλά 
μπορούμε σε μερικές από τις ερωτήσεις που συνεχώς 
μας υποβάλλουν οι γονείς. Θα προσπαθήσουμε επίσης 
να δώσουμε μερικές συμβουλές σχετικά με το τι εσείς, 
σαν ένας γονιός, μπορείτε να κάνετε για να εμποδί
σετε τα παιδιά σας ν’ αποκτήσουν προβλήματα με ναρ
κωτικά.

Μπορώ να εμποδίσω το παιδί μου 
από το να κάνει χρήση ναρκωτικών;
Με το να διηγείστε ιστορίες που προκαλούν φόβο 

και ν’ απαγορεύετε τη χρήση ναρκωτικών δε λύνετε 
το πρόβλημα. Χρειάζεται να χειριστείτε το πρόβλημα 
με ψυχραιμία και θετικότητα. Θα πρέπει να είστε δια

τεθειμένοι να συζητήσετε τα θέματα σοβαρά και ν’ α
παντήσετε σε ερωτήσεις με ειλικρίνεια. Μερικές φορές 
τα παιδιά σας θα ξέρουν πιο πολλά σχετικά με τα ναρ
κωτικά από σας.

Θα πρέπει να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας από μικρή 
ηλικία να συζητούν τα προβλήματά τους μαζί σας.

Είναι καλύτερα να μη γίνεται καθόλου 
λόγος για ναρκωτικά για να αποφύγουμε 

να δημιουργήσουμε ενδιαφέρον;
Τα παιδιά μαθαίνουν σχετικά με τα ναρκωτικά από 

την τηλεόραση, από τον Τύπο και στο σχολείο. Θα πρέ
πει να είστε διατεθειμένοι να συζητάτε για τα ναρκω
τικά οπότε κάποιος στην οικογένεια δείχνει κάποιο 
ενδιαφέρον σ’ αυτό το θέμα.

Θα πρέπει το αλκοόλ, ο καπνός και τα 
συνηθισμένα γιατρικά να 

περιλαμβάνονται στις συζητήσεις 
σχετικά με τα ναρκωτικά;

Μάλιστα, οτιδήποτε που επηρεάζει μια ή περισσό
τερες λειτουργίες του σώματος είναι μια τοξική ουσία 
ένα ναρκωτικό. Το παιδί σας θα αγνοήσει οποιαδήπο
τε συμβουλή που έχετε να του δώσετε αν εσείς αρνη- 
θείτε ν’ αναγνωρίσετε ότι τα πιο κοινά ναρκωτικά όπως 
το αλκοόλ και ο καπνός προκαλούν πραγματική βλάβη.

Γιατί οι νέοι επιθυμούν 
να παίρνουν ναρκωτικά;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι.
Ίσως διότι θέλουν να δοκιμάσουν.
Όπως και με πιο ηλικιωμένα πρόσωπα, έτσι και οι
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νέοι αισθάνονται την ανάγκη να συμπεριφέρονται ό
πως και οι φίλοι τους, άυτό μπορεί να σημαίνει την ε
πιδίωξη της τελευταίος μόδας, άσχετα άν η μόδα 
σχετίζεται με το ντύσιμο, μουσική ή-χρήση ναρ
κωτικών. · . . .

Για μερικούς νέους πομ έχουν προβλήματα όπως α- · 
βεβαιότητα και μοναξιά, τα ναρκωτικά είναι εκείνα πάυ 
φαίνεται να επιφέρουν κάποια λύση σ' αυτά τα προ
βλήματα: .·...·
• Είναι αυτά τα ’νεαρά πρόσωπα που πιθανόν .να; κά-
. νουν χρήση ναρκωτικών .πιο συχνά.. .
" · · · · ·■· ·  . · . · ■ ’* . ·  * . ■ * . · : · ·

Τι κάνουν τα ναρκωτικά; ·
γ. Τα’ναρκωτικά διαφέρουν κατά πολύ στις επιδράσεις 
πομ'έχόυν στα διάφορα.άτομά. Πολλοί άνθρωποί ίΐε- ·

' ριλαμβάνομένων καί ενήλικων χρησιμοποιούν ναρκω; 
.'τικά για νά πρρ.καΧέσόυν άισθήμρΤα ίκανοπΡίησηςκαι 
'ανακούφισης, ··.■;· ·' . · - '. '.·

ΥπάρχουΥ πολλά· και διάφορα ναρκωτικά στην κοι
νωνία μάς σήμερα rtou επιφέρουν αλλαγές στη διάθε
ση εν'ός. ατόμόύ.'.και τα οποία,-αν χρησιμοποιηθούν ■ 
σωστά; είναι .αποτελεσματικά και ωφέλιμα, ϊι,χ: πολ· ; 
λόί άνθρώπότχρησίμοπρίούν αλκοόλ για ανακούφισή 

..και η:ήρωίνη είνάμΓίρλύ αποτελεσματική σαν ένα παυ-!.'
• ρίπόνο. .’ · ' ··.*··’ '·· . ’ .· ’ . ' ■ ■ · ;  ;■ '

■ ίά  ναρκωτικά πράκάλρύν προβλήμρ'ταπου μπορεί·.· 
. να είνάισωματικά, ψυχολογικά ή^θίνωνίκάκάί έχουν . 
,·.νρ κάνρυν'με.τό είδος κάι με την πόσότήτά.τόϋ.ναρ-' 

κωτίκού που χρησιμοποιείται, με το χαρακτήρα του 
προσώπου που το χρησιμοποιεί, τη διάρκεια χρήσης 
και με πολλούς άλλους παράγοντες.

Έχει η συμπεριφορά των 
γονέων κάποια επίδραση 

στα παιδιά;
Και βέβαια υπάρχει ένδειξη ότι τα παιδιά που ανα

πτύσσουν προβλήματα με ναρκωτικά προέρχονται από 
οικογένειες στις οποίες γίνεται συχνή χρήση ναρκω
τικών. Τα παιδιά μπορούν να μάθουν επίσης και με μια 
απλή παρατήρηση ότι η ζωή απολαμβάνεται και χω
ρίς ναρκωτικά.

Πώς μπορούν οι γονείς να 
διαπιστώσουν αν το παιδί τους 

χρησιμοποιεί ναρκωτικά;
Είναι δύσκολο ακόμη και για τους εμπειρογνώμονες 

να το διαπιστώσουν. Οι επιδράσεις των ναρκωτικών 
διαφέρουν κατά πολύ από ναρκωτικό σε ναρκωτικό και 
από άτομο σ’ άτομο.

Αν το παιδί σας έχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με 
ναρκωτικά, θα πρέπει να παρουσιάσει κάποια αλλαγή 
στη συμπεριφορά του. Αλλαγές στη συμπεριφορά των 
νέων είναι κάτι το συνηθισμένο αλλά αν υποτεθεί ότι 
υπάρχει κάποια ασυνήθιστη συμπεριφορά που διαρ- 
κεί για αρκετό χρονικό διάστημα τότε θα μπορούσε 
να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Και βεβαίως, ίσως αυ
τό το πρόβλημα να μη σχετίζεται με τα ναρκωτικά και 
η αιτία να οφείλεται σ’ άλλους παράγοντες οι οποίοι 
θα πρέπει να τύχουν την προσοχή σας.

Στη σημερινή εποχή όλοι αντιδρούν στη λέξη «ναρ
κωτικά» και κατά συνέπεια δεν είναι και τόσο παράξε
νο ότι πολλοί χρησιμοποιούν ναρκωτικά για να

επισημάνουν ότι χρειάζονται βοήθεια. Μη προσπαθεί
τε να γίνετε ερασιτέχνες, εμπειρογνώμονες για να α
νακαλύψετε σημεία που ν’ αποδίδονται στη χρήση 
ναρκωτικών. Ένα τέτοιο πράγμα μπορεί να οδηγήσει 
στο να χάσετε την εμπιστοσύνη παυ υπάρχει μεταξύ 
εσάς.και i o u  παιδιού σας.:

Τι μττορ.εί νά κάνει κάποιος 
γονιός αν γίνεται .

. . .  χρήση ναρκωτικού;
’ Μη'θεωρείς τον:εαυτό σου υπεύθυνα αν τα τίαιδιά. 
σου-έχουν δοκιμάσει ναρκωτικά.· Μην πανικόβληθεί- 
τέ. Το· παιδί’-σάς ίρως να πειραματίζεται καί εφόσον 
έχε ι δοκιμάσει το ναρκωτικό θα πάύσει να τό χρήσι- 

, μοποιεί-πλέρν. Πληροφορείστε το παιδί σαςπόσο και 
γιατί ανησυχείτε κάι ότι θέλετε να το βοηθήσετε νά 

•λύσει όποιαδήποτε προβλήμάτα-πρυ έχει. Δείχνετε η-, 
ρεμίά. Είναι’ απαραίτητο για σας να συζητήσετε σχε^ 
τικά με. τή συμπεριφορά.-που σχετίζεται με το 
νάρκωτικό και σχέΐικά,με τις άμεσες συνέπειες'.

Αν. το παιδί σάς χρησιμοποιεί κάποιο ναρκωτικό συ: 
χνά -γιςί να ικανοποιήσει κάποια ανάγκη ή γιά να λιί- 

'. σει; κάποιο πρόβλημα, τότε.χρειάζεται τη βοήθεια σας.
’ Ε(ναΐ άρκέτ-ά’σ.ημάντικό·να προσπαθείτε. ν·α διατηρεί
τε μιά ανοίχτόκάρδή στάσή. Το παιδί σας' θα πρέπει 
νά αίσθάνετάι ότι μπορεί γα μιλήσει ελεύθερό Οχεττ- 
κά μ ε  τή’χρήση:'ναρκωτικών χωρίς, νά φοβάται ότι θ’ 
αποδοκιμαστεί. '

Πέστε το καθαρά ότι δεν εγκρίνετε τη συμπεριφο
ρά χρήσης ναρκωτικών αλλά ότι ακόμη αγαπάτε το 
παιδί σας.

Αν οι σχέσεις και η επικοινωνία μέσα στην οικογέ
νεια είναι καλές τότε θα μπορέσετε να βοηθήσετε τα 
παιδιά σας ν’ αντιμετωπίσουν τη ζωή μ’ επιτυχία χω
ρίς τη χρήση ναρκωτικών και ν’ αποκαταστήσουν αι
σθήματα αυτοσεβασμού και αισιοδοξίας.

Μη προσπαθήσετε να καλύψετε κάποιο πρόβλημα 
σχετικά με τα ναρκωτικά.

Μπορεί να χρειαστεί συμβουλή και βοήθεια από κα
τάλληλα πρόσωπα και το γρηγορότερο που μια τέτοια 
βοήθεια μπορεί να προσφερθεί τόσο το καλύτερο. Εί
ναι πιο εύκολο ν’ αλλάξεις μια καινούρια συμπεριφο
ρά παρά ένα χρόνιο πρόβλημα.

Η πρόληψη είναι 
καλύτερη από τη θεραπεία

Οπωσδήποτε τα παιδιά που προέρχονται από οικο
γένειες στις οποίες οι γονείς δείχνουν μια ζεστή και 
περιποιητική στάση απέναντι τους είναι λιγότερο πι
θανόν να δελεαστούν από τα ναρκωτικά. Ηθικοποίη
ση και αποδοκιμασία σχετικά με τέτοια ζητήματα δεν 
επιφέρουν κανένας όφελος. Αν ακούσετε τις απόψεις 
του παιδιού σας και είστε διατεθειμένοι να συζητάτε 
τις απόψεις και των δύο ανοιχτά, είναι πιο πιθανόν το 
παιδί σας να εκτιμήσει την πείρα σας και να δεχτεί τη 
συμβουλή σας σ’ όλους τους τομείς περιλαμβανομέ- 
νων και των ναρκωτικών.

(Από φυλλάδιο του Κεντρικού Συμβουλίου για 
την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρ
κωτικών)
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ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ
Η άλλη διάσταση 
στην οικογένεια 

και ο ρόλος 
των σημερινών 

μπαμπάδων

Σίγουρα ο σημερινός πατέρας 
ασχολείται πολύ περισσότερο με το 
παιδί του, από ότι στο παρελθόν.

Στην εποχή μας, που η πατριαρχι
κή δόμηση της κοινωνίας διαφορο
ποιείται, ο ρόλος του πατέρα μοιάζει 
να αλλάζει. Η αλλαγή όμως αυτή 
αφορά μόνο την κοινωνική πλευρά 
και όχι την ουσιαστική. Γιατί η σχέ
ση του με το παιδί ήταν και θα είναι 
πάντα η ίδια, δηλαδή μια σχέση γεν
νήτορα προς απογονο, στον οποίο 
οφείλει να μεταφέρει τα δικά του 
πνευματικά στοιχεία για να τον τρο
φοδοτεί ώσπου να γίνει αυτεξούσιος. 
Αν αυτό στο παρελθόν γινόταν με 
μια αυστηρότητα και απολυτότητα, 
ενώ τώρα γίνεται με μια απλούστε- 
ρη επαφή συντροφικότητας, δεν έχει

!£
Κάποτε επικρατούσε η αντίληψη 

ότι η μητέρα ήταν το μόνο σημαντι
κό πρόσωπο στη ζωή ενός παιδιού, 
ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της ζω
ής του. Οι καιροί όμως άλλαξαν. Πολ
λά πράγματα αναθεωρήθηκαν και 
έτσι σήμερα οι ερευνητές που παρα
κολουθούν την οικογενειακή ζωή, 
αρχίζουν να δίνουν ιδιαίτερη έμφα
ση στη σημασία της ενεργοποίησης 
του πατέρα στη φροντίδα, στην αγω
γή και στην ολοκλήρωση του 
παιδιού.

Ο άνδρας που γίνεται πατέρας 
αποκτά με το παιδί του μια σχέση 
πολύ πιο πλατειά και σφαιρική από 
την απλή βιολογική του προέκταση.

σημασία. Γ ιατί οι ρόλοι ήταν οι ίδιοι: 
ο πατέρας παραμένει πατέρας και το 
παιδί είναι παιδί. Μόνο όσοι και στο 
παρελθόν προσπαθούσαν να καλύ- 
ψουν τα δικά τους κενά μέσα στα 
πλαίσια μιας πατριαρχικής κοινω
νίας, δεν θα μπορούσαν τώρα να 
βρουν καινούργιο τρόπο επαφής με 
τους νεότερους.

Γ ιατί τα κατεστημένα και οι τρόποι 
που είχαν καθιερωθεί έως τώρα φεύ
γουν και το μόνο που αναζητιέται εί
ναι μια πιο ουσιαστική επαφή. Αν στη 
σημερινή κοινωνία, που τα εξωτερι
κά φράγματα μειώνονται, δε δομηθεί 
η βαθειά, αληθινή σχέση του πατέρα 
με τα παιδιά, τότε η πατρότητα κιν
δυνεύει να καταρρεύσει. Θα υπάρχει 
σαν ανάγκη στα πρώτα χρόνια μόνο
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του παιδιού και μετά το χάος.
Γιατί τώρα που η νεολαία έχει τη 

δυνατότητα να αναζητά και να βρί
σκει έστω και λανθασμένα, μια πρω
τοβουλία και ανεξαρτησία από πολύ 
νωρίς, δεν μπορεί να στρέφεται πια 
προς τους γονείς, αν αυτοί οι γονείς 
δεν τη στηρίζουν. Αν δηλαδή ο αρ
χηγός της οικογένειας δεν είναι 
πραγματικός αρχηγός, γιατί τα παι
διά θα θελήσουν να βρίσκονται κά
τω από την εποπτεία του, όταν οι 
συνθήκες της κοινωνίας δεν τους εμ
ποδίζουν να απομακρυνθούν;

Η κοινωνία περνά μια δοκιμασία. 
Σαν μέλος της κοινωνίας, δοκιμάζε
ται και ο άνδρας, σε όλους του τους 
ρόλους. Στην πατρότητα, που κανείς 
δεν αμφισβητούσε μέσα στα παλιά 
πατριαρχικά σχήματα, αναζητιέται 
τώρα η ουσιαστική θέση και η αλη
θινή έκφραση. Τα νέα παιδιά είναι 
έτοιμα να δεχτούν, να αγαπήσουν 
και να σεβαστούν έναν πατέρα, όταν 
αυτός έχει την πραγματική πατρική 
εκδήλωση προς αυτά. Είναι όμως 
έτοιμα να αποτινάξουν από πάνω 
τους τη σχέση αυτή, όταν τους γίνε
ται εμπόδιο στην πορεία τους. Χρέ
ος λοιπόν του πατέρα είναι να γίνει 
αυτό που είναι, δηλαδή να γίνει πα
τέρας. Να γίνει ο γεννήτορας που 
αγαπά, γνωρίζει, προσφέρει ό,τι πρέ
πει, είναι όμοια αυστηρός, αλλά και 
τρυφερός, ανάλογα με την ανάγκη 
του παιδιού του.

Ο πατέρας κάθε παιδιού πρέπει να 
του δώσει τα γνωρίσματα που θα 
φτιάξουν την προσωπικότητά του, το 
χαρακτήρα του. Γ ιατί το όνομα που 
δίνεται από τον νονό είναι απλά μια 
λέξη στην οποία μαθαίνει να ακούει 
το παιδί. Ενώ το όνομα, που θα δώ
σει ένας πατέρας, είναι ο χαρακτή
ρας που θα δομήσει στο παιδί του. 
Αν ξέρει να πλάσει ένα σωστό χαρα
κτήρα, τότε αυτό θα είναι το ωραίο 
και αγαπητό πνευματικό πρόσωπο 
του παιδιού.

Ρόλος του πατέρα είναι ακριβώς 
αυτός. Να πάρει το μικρό, ανώριμο 
πλάσμα και να το πλάσει σύμφωνα 
με τα δικά του πιστεύω. Όσο πιο
αγνά, υψηλά και σωστά είναι τα πι
στεύω του πατέρα, τόσο πιο άρτιο θα 
γίνει και το παιδί.

Δεν θα ήταν δυνατόν εδώ να δο
θούν τα επί μέρους διδάγματα, που 
πρέπει ένας γονιός να δώσει στα παι
διά του. Υπάρχουν πάντα ειδικές 
συνθήκες, καταστάσεις και κοινωνι
κοί παράγοντες, που διαφοροποιούν 
αρκετά τα επί μέρους στοιχεία μιας 
αγωγής. Αλλά πέρα απ’ αυτά, μπο
ρούν να δοθούν οι βασικές αρχές

της πνευματικότητας, που είναι η 
αγάπη, η αποδοχή, η ένωση με τους 
άλλους και μια στάση γενικά ανιδιο
τέλειας και προσφοράς.

Ας μην ξεχνάμε ότι κάθε παιδί εί
ναι μιμητής του πατέρα, της μητέρας 
και γενικά του περιβάλλοντός του.

Γ ιατί δεν υπάρχει καλύτερο δίδαγ
μα από την ίδια τη ζωή κάποιου αν
θρώπου. Οι πράξεις του είναι αυτές 
που αποτυπώνονται στον κόσμο, πο
λύ περισσότερο από τα λόγια και τις 
θεωρίες του. Το παιδί διδάσκεται από 
αυτό που είναι οι γονείς του και πο
λύ λιγότερο από αυτό που του λένε.

Η λέξη «πατέρας» είναι συνδεδε- 
μένη με πολύ υψηλές έννοιες. Στη 
θρησκεία «πατήρ» είναι ο θεός και ως 
πατέρας εκφωνείται ένας ιερέας. Αλ
λά και σε διάφορες ομάδες, πατέρας 
αποκαλείται ο καθοδηγητής, ο πνευ
ματικός άνθρωπος, που βοηθάει τους 
άλλους. Η λέξη αυτή δίνει την έννοια 
της αρχής, της δύναμης, της εξου
σίας, πάντα με την καλή τους 
πλευρά.

Τα πράγματα όμως για τους πατε
ράδες της δεκαετίας του ’80 είναι 
πράγματι δύσκολα. Πρέπει να είναι 
πρότυπα. Πρέπει να είναι «άντρες» 
δυνατοί, επιτυχημένοι και ευαίσθη
τοι. Αν κάνουν δουλειές στο σπίτι, 
δεν τους παίρνει κανείς στα σοβαρά. 
Αν πάλι κάνουν τους σκληρούς, τους 
κατηγορούν αμέσως σαν εγωιστές, 
εγωκεντρικούς και φαλλοκράτες. Τα 
τελευταία χρόνια σίγουρα συζητήθη
καν και γράφτηκαν πολλά για την ει
κόνα του σύγχρονου πατέρα.

Ένα πάντως είναι το σίγουρο: ο 
πατέρας είναι ο γεννήτορας των παι
διών του. Λέγεται λοιπόν ότι οι «νέ
οι» πατεράδες διαφοροποιούνται σε

πολλά από τους παλιότερους 
όμοιούς τους. Τολμούν να εκδηλώ
νουν τα αισθήματά τους, μοιράζονται 
με τη σύντροφό τους τις υποχρεώ
σεις μέσα στο σπίτι, νιώθουν και αυ
τοί συνυπεύθυνοι για το μεγάλωμα 
των παιδιών τους. Δεν διστάζουν να 
αναλάβουν καθήκοντα, που γενικά 
θεωρούνται αποκλειστικά «γυναι
κείες δουλειές».

Σε μια αγγλική έρευνα διαπιστώ
θηκε ότι οι μέλλοντες πατέρες είχαν 
πράγματι συμπτώματα εγκυμοσύνης, 
όπως ξαφνική πείνα, πονόδοντους 
και ζαλάδες σε όλη τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης της γυναίκας τους. Και 
κάτι πιο ακραίο: στους Αραπές, μια 
φυλή της Νέας Γου'ίνέας, οι άντρες 
ξαπλώνουν στο ίδιο κρεβάτι με τη 
γυναίκα τους πριν από τον τοκετό 
και μέσα σε μια επιβλητική τελετουρ
γία μοιράζονται μαζί της όλη την 
επώδυνη διαδικασία μιμούμενοι με 
ακρίβεια τις ωδίνες και τους τελικούς 
πόνους του τοκετού.

Στο σημείο αυτό μπαίνει το εξής 
ερώτημα: Μπορούν οι πατεράδες να 
συναγωνιστούν τις μητέρες στην πα
ροχή φροντίδων στο μωρό; Δεν 
υπάρχουν βέβαια στοιχεία που να 
αποδεικνύουν ότι οι γυναίκες έχουν 
κάποιο βιολογικό, ψυχολογικό ή άλ
λο φυσικό πλεονέκτημα που τις κά
νει καλύτερες στη φροντίδα των παι
διών. Έχουν απλώς περισσότερη εμ
πειρία. Και η εμπειρία τους 
δημιουργεί ερωτηματικά για έναν 
από τους κυριότερους μύθους σχε
τικά με την πατρότητα, την άποψη 
ότι ο πατέρας δεν έχει τις ίδιες ικα
νότητες με τη μητέρα όταν πρόκειται 
για τη φροντίδα ενός παιδιού.

Ο Άγγλος ψυχολόγος Ρούντολφ 
Σάφερ υποστηρίζει μια άλλη θέση, 
στο ερώτημα αν τα παιδιά χρειάζον
ται περισσότερο τη μητέρα τους: 
«Ναι, αφού καταλαβαίνουμε ότι τα 
μωρά πρέπει να αποκτήσουν την ευ
καιρία μιας σχέσης αγάπης και ότι η 
ικανοποίηση των αναγκών τους δεν 
κατορθώνεται από μόνη της.

Η μητέρα όμως δεν είναι απαραί
τητο να είναι γυναίκα. Εξ άλλου ιδιαί
τερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το βι
βλίο της Γαλλίδας καθηγήτριας φι
λοσοφίας Ελίζαμπεθ Μπαντιντέρ, 
μητέρας τριών παιδιών. Η παραπάνω 
συγγραφέας έχει συγκεντρώσει πλη
ροφορίες για τη συμπεριφορά της 
μητέρας από τον 17ο αιώνα μέχρι σή
μερα. Και επιπλέον έχει κάνει μά
ταιες έρευνες για να αποδείξει την 
έμφυτη και γεμάτη αγάπη φροντίδα 
της μητέρας προς το παιδί. Τώρα 
ακούστε το συμπέρασμα της: «μητρι-
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κό ένστικτο δεν υπάρχει».
Οι πατεράδες μπορούν να μοιρά

ζονται με τις γυναίκες τους και τα βά
ρη και τις ωφέλειες των παιδιών. Αλ
λά βέβαια διαφέρουν από τις  
μητέρες.

Και οι διαφορές αυτές έχουν ξε
χωριστή σημασία για τα μικρά παι
διά. Οι πατεράδες έχουν άλλη όψη, 
αλλοιώτικη φωνή, διαφορετική μυρω
διά, άλλη υφή και διαφορετικές αν
τιδράσεις από τις μητέρες.

Οι διαφορές ανάμεσα στο μεγαλύ
τερο σώμα του πατέρα και στο μικρό
τερο της μητέρας, στη βαθιά φωνή 
του πατέρα και στην ψιλή της μητέ
ρας ή στο αδρό πρόσωπο του πατέ
ρα και στο απαλό της μητέρας, βοη
θάνε το μικρό παιδί να μάθει τις αν
τιθέσεις που παρουσιάζονται από 
άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι αντιθέσεις προσφέρουν την 
ποικιλία και η ποικιλία προσδίδει και
νούριο ενδιαφέρον στη ζωή των 
παιδιών.

Επίσης υπάρχει μια ιδιαίτερα ση
μαντική διαφορά στον τρόπο που 
παίζουν οι γονείς με τα παιδιά τους. 
Οι πατεράδες παίζουν συνήθως πιο 
ενεργά με τα παιδιά τους σε σχέση 
με τις μητέρες. Αναστατώνουν το 
σπίτι πιο εύκολα, έχουν περισσότε
ρες πιθανότητες να πετάξουν ένα μι
κρό παιδί στον αέρα και να το ξανα- 
πιάσουν, εκείνοι είναι που παίρνουν 
συχνότερα τα παιδιά στους ώμους 
και αρχίζουν να χοροπηδάνε εκείνοι 
είναι που κυλιούνται στο πάτωμα και 
παλεύουν με το παιδί και εκείνοι εί
ναι που έχουν περισσότερες πιθανό
τητες να διασκεδάζουν κυνηγώντας 
ένα μικρό γύρω-γύρω σε ένα δωμά
τιο ή μέσα στο σπίτι. Και αυτό οφεί
λεται κατά ένα λόγο, στο δραστήριο, 
ενεργητικό στυλ την ανδρών και κα
τά άλλο λόγο, στο ότι βρίσκονται πο
λύ λιγότερο χρόνο με τα παιδιά τους, 
από ότι οι μητέρες. Θέλουν λοιπόν 
να δημιουργήσουν μαζί τους μια 
ενεργό και δυνατή σχέση τη λίγη 
ώρα που περνάνε μαζί. Αν οι μητέ
ρες έπαιζαν τόσο δραστήρια όσο οι 
πατεράδες κατά τη διάρκεια των 
ωρών που περνάνε συνήθως με τα 
παιδιά τους, τόσο εκείνες όσο και τα 
μικρά θα έπεφταν κάποια στιγμή κά
τω από την εξάντληση.

Οι ερευνητές που έχουν παρακο
λουθήσει μητέρες και πατεράδες να 
παίζουν με τα παιδιά τους βρήκαν ότι 
στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
παιδιά συμμετέχουν περισσότερο, 
ενεργοποιούνται περισσότερο και 
συνεργάζονται περισσότερο όταν 
παίζουν με τους πατεράδες τους.

Είναι λοιπόν προφανές ότι τα παι
διά λατρεύουν την ώρα που παίζουν 
με τον πατέρα τους. Με δεδομένο 
ότι το παιχνίδι για τα παιδιά είναι 
συγχρόνως και μάθημα, γίνεται ξεκά
θαρο ότι οι πατεράδες δεν πρέπει με 
κανένα τρόπο να μένουν στο περιθώ
ριο της ζωής των παιδιών τους, για
τί παίζουν έναν απόλυτα κρίσιμο 
ρόλο.

Από διάφορες έρευνες προέκυψε 
ότι οι πατεράδες διαθέτουν κατά μέ
σον όρο τρεις ώρες καθημερινά στα
παιδιά τους και το μεγαλύτερο μέρος 
αυτού του χρόνου αφιερώνεται σε 
παιχνίδια.

Όμως είναι μόνο το παιχνίδι, αυ
τό που περιμένουν τα παιδιά από τον 
πατέρα τους; Σίγουρα το βρίσκουν 
υπέροχο όσο είναι ακόμα μικρά. 
Όταν όμως μεγαλώσουν θέλουν την 
καθημερινή συμπαράσταση και συμ
μετοχή των πατεράδων τους στα μι
κρά και μεγάλα προβλήματά τους.

Κάποιοι ερευνητές διαπίστωσαν 
ότι σε ορισμένους τομείς της ανατρο
φής των παιδιών, οι πατεράδες 
έχουν κάποια συγκρπικά πλεονεκτή
ματα. Ένα τέτοιο σημείο είναι στην 
πειθαρχία. Λένε ότι υπάρχουν στιγ
μές που το παιδί τους, «νοιάζεται» 
πολύ περισσότερο για το τι θα πει ο 
μπαμπάς παρά η μαμά. Αν αυτό είναι 
αλήθεια μπορεί να έχει κάποια σχέ
ση με το γεγονός ότι, με το να βλέ

πει τον πατέρα του λιγότερο από ότι 
τη μητέρα του, το μικρό μπορεί να μη 
νιώθει τόσο άνετα μαζί του κι έτσι να 
κάνει ευκολότερα αυτά που του ζη
τάει. Ή μπορεί να έχει σχέση με την 
εικόνα της ηγεμονίας που προβάλ
λουν πολλοί πατεράδες με τον όγκο 
και τη βαρύτερη φωνή τους.

Αυτή η εικόνα των πατεράδων 
μπορεί επίσης να βοηθήσει τα παιδιά 
να καταλαγιάσουν τους φόβους 
τους. Ο μπαμπάς μπορεί να πείσει το 
μικρό παιδί ότι δεν κρύβονται κροκό
δειλοι κάτω από το κρεβάτι του, μό
νο και μόνο επειδή θα φαίνεται τόσο 
βέβαιος και χωρίς ίχνος φόβου, οπό
τε το παιδί θα χάνει κάθε αίσθηση 
κινδύνου με την παρουσία του.

Σίγουρα το πελώριο αυτό θέμα 
δεν μπορεί να εξαντληθεί και να ανα
λυθεί σε όλες του τις προεκτάσεις 
από αυτές τις λίγες σελίδες. Σ’ αυτό 
όμως που μπορούμε ανεπιφύλακτα 
να καταλήξουμε, είναι ότι οι σημερι
νοί πατεράδες σε σύγκριση με τους 
πατεράδες περασμένων δεκαετιών 
έχουν κάνει σημαντικά άλματα. Κα
νείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το 
1950 είδε κάποιον άνδρα να βγάζει 
με το καροτσάκι το μωρό του περί
πατο ή να κρατάει το χέρι της γυναί
κας του στην αίθουσα του τοκετού. 
Κι όμως αυτά και πολλά άλλα «παρά
ξενα» για το κοντινό παρελθόν, είναι 
φαινόμενα ρουτίνας σήμερα.
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«Περί του αξιοποίνου 
της δι’ επεμβάσεως 

αλλαγής φύλου»
Α. Ιακώβου

Βοηθός Νομικής Σχολής 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Εις το τεύχος της «Αστυνομικής Επιθεώρησης» του 
μηνός Ιουνίου 1989, σελ. 347 επ., είδε το φως της δη- 
μοσιότητος μία μελέτη του Εισαγγελέως Εφετών Α. Κα- 
ράμπελα, η οποία ασχολείται με το θέμα της δι’ επεμ
βάσεως αλλαγής φύλου.

Το εν λόγω θέμα και ημείς έχομεν θίξει εις σχετικήν 
μας διατριβή (Βλ. Ποιν. Χρον. ΑΖ', σελ. 479 επ.) την 
οποίαν ως φαίνεται έλαβεν υπ’ όψιν του ο ανωτέρω.

Εις την εν λόγω διατριβή μας είχομεν υποστηρίξει 
ότι, όσον αφορά τον ερμαφρόδιτον όπου εμφανίζεται 
το παθολογικόν φαινόμενον ένα άτομον να μετέχει και 
άρρενος και θήλεος γένους, ου μόνον επιτρέπεται αλ
λά και επιβάλλεται, η δια χειρουργικής επεμβάσεως 
αποκατάστασις του επικρατεστέρου φύλου τούτου χά- 
ριν της ψυχικής, βιολογικής και σωματικής του υγείας, 
όσον αφορά δε τον ομοφυλόφιλον, ήτοι το εν γεννε- 
τησία διαστροφή ευρισκόμενον άτομον, η δι’ επεμβά
σεως αλλαγή φύλου είναι πράξις άδικος και αξιόποινος.

Παρά ταύτα εις την ως είρηται μελέτην του ο εν λό
γω συγγραφεύς, αν και δέχεται την άποψίν μας, ότι δη
λαδή δεν είναι δυνατόν δια της επεμβάσεως να επέλ- 
θει πραγματική αλλαγή φύλου και ότι δια τον ερμαφρό
διτον επιβάλλεται η δι’ επεμβάσεως αποκατάστασις 
τούτου, δια τον ομοφυλόφιλον φρονεί ότι γεννάται ζή
τημα το εάν η δι’ επεμβάσεως αλλαγή φύλου τούτου 
είναι αξιόποινος πράξις, ως ημείς υποστηρίζομεν. Εν 
συνεχεία ισχυρίζεται ότι εις την εν λόγω άποψίν μας 
μπορεί να αντιταχθεί «ότι η ενέργεια αυτή αποβλέπει 
σε αποκατάσταση κάποιας ανωμαλίας του ατόμου που 
την επιδιώκει. Δηλαδή, με την ιατρική αυτή πράξη (επέμ
βαση), σκοπείται η εξυπηρέτηση του αληθινού συμφέ
ροντος του ατόμου, που είναι φορέας του εννόμου αγα
θού της ζωής και υγείας και σωματικής ακεραιότητας 
χωρίς να βλάπτεται το κοινωνικόν συμφέρον, όπως 
στην περίπτωση του ερμαφρόδιτου. Βεβαίως εφόσον 
δεν γίνεται πραγματική αλλαγή φύλου, δεν πρέπει να 
αλλάξει όνομα και οι έννομες συνέπειες που έχει το φύ
λο για το άτομο π.χ. υποχρέωση στράτευσης ή χορη
γείται άδεια για γάμο ως γυναίκα.

Εφόσον, όμως ο άνθρωπος έχει το συνταγματικά κα
τοχυρωμένο δικαίωμα να αυτοδιαθέτει την ίδια του τη 
ζωή και αυτό φαίνεται στην πράξη από την ατιμωρη
σία αυτού που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει χωρίς 
επιτυχία, δεν μπορεί να του απαγορεύεται να προβαί
νει μέσω άλλου, σε πράξεις πάνω στο σώμα του, οι 
οποίες μπορεί να βελτιώσουν την ψυχολογική του κα
τάσταση χωρίς όμως και να βλάψουν το κοινωνικό σύ
νολο ούτε και έμμεσα με το να αποφύγει κάποιες υπο
χρεώσεις που έχει λόγω του φύλου του, γιατί αυτές οι

υποχρεώσεις θα εξακολουθούν να υπάρχουν».
Πλην όμως η ανωτέρω άποψίς του κατά τα ιατρικά 

δεδομένα τυγχάνει κατά τρόπον ανεπανόρθωτον βλα
βερή και λίαν επικίνδυνος και μάλιστα χωρίς να εξυ
πηρετεί το αληθινόν συμφέρον του ατόμου και το κοι
νωνικόν σύνολον και συγκεκριμένως:

α) Διότι δια της επεμβάσεως ουδεμία πραγματική αλ
λαγή φύλου είναι δυνατόν να επέλθη, γεγονός όπερ 
δημιουργεί άλυτα ατομικά και κοινωνικά προβλήματα 
και ως εκ τούτου αποκλείεται η δια του εν λόγω τρό
που ψυχική αποκατάστασις του ατόμου τούτου.

β) Διότι εις την περίπτωσιν του ομοφυλοφίλου υφί- 
στανται τα διακριτικά γνωρίσματα του ανδρός. Δηλα
δή δεν παρουσιάζει το εν λόγω άτομον σωματικήν και 
βιολογικήν ανωμαλίαν, ως τούτο συμβαίνει εις τον ερ
μαφρόδιτον, δια να δικαιολογηθεί επιστημονικώς και 
κοινωνικώς μία τοιαύτη επέμβασις.

Εν όψει των ανωτέρω, η δι’ επεμβάσεως αλλαγή φύ
λου, εις την περίπτωσιν του ομοφυλοφίλου, όχι μόνον 
δεν είναι επιστημονικώς δυνατή, αλλ’ ως μία βλαβερή 
ενέργεια, κοινωνικώς αδικαιολόγητος και λίαν επικίν
δυνος δια την σωματικήν, βιολογικήν και ψυχικήν 
υγείαν τούτου, είναι όντως άδικος και αξιόποινος, καθ’ 
όσον αυτή, έχει ως αποτέλεσμα την βαρείαν σωματι
κήν βλάβην του παθόντος, η οποία προβλέπεται και τ ι
μωρείται υπό της διατάξεως του άρθρου 310 του Π.Κ., 
δεδομένου ότι η συναίνεσις του παθόντος δεν αίρει εν 
προκειμένω τον άδικον χαρακτήρα της πράξεως τού
της, καθόσον, ως είναι γνωστόν η συναίνεσις πράγμα
τι αίρει τον άδικον χαρακτήρα αλλά της απλής και μό
νον σωματικής βλάβης (Βλ. άρθρ. 308 του Π.Κ.).

Αλλ’ εκτός των ανωτέρω η άποψίς του είναι και πρα- 
κτικώς ανεφάρμοστη, διότι, ενώ και ο ίδιος δέχεται ότι 
δια της επεμβάσεώς δεν επέρχεται πραγματική αλλα
γή φύλου, εν τούτοις προτείνει ότι «εφόσον δεν γίνε
ται πραγματική αλλαγή φύλου δεν πρέπει (το άτομο) 
να αλλάξει όνομα και οι έννομες συνέπειες που έχει το 
φύλο για το άτομο π.χ. υποχρέωση στράτευσης ή να 
χορηγείται άδεια για γάμο ως γυναίκα».

Τούτο όμως θα έχει ως συνέπεια το ότι ο άνδρας, ο 
οποίος θα εμφανίζεται μετά την επέμβασιν ως δήθεν 
γυναίκα, να είναι, συμφώνως με την άποψίν του ανω
τέρω συγγραφέως, υπόχρεως στρατεύσεως, να διατη
ρεί το ανδρικόν του όνομα και να έχει δικαίωμα να ζη
τήσει άδεια γάμου ως άνδρας, δημιουργώντας ούτω 
άλυτα ατομικά και κοινωνικά προβλήματα.

Κατόπιν των ως άνω δεν συμφωνούμεν με την άπο- 
ψιν του ανωτέρω συγγραφέως.
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ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ 
ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
Οι τρόποι και τα σύμβολα που χρησιμοποιεί η 
βυζαντινή αγιογραφία για να «ιστορήσει» 
τη Θεία Γέννηση.

Ο  Δημιουργός του Κόσμου 
γεννιέται στο σπήλαιο της 
Βηθλεέμ της Ιουδαίας επί 

Καίσαρος Αυγούστου. Κ α ι γίνετα ι 
δημιούργημα με "ψυχή κα ι σώμα, με 
νου κα ι βούληση, με αρχή κα ι 
τέλος.

Η είσοδός του μέσα στην Ιστο
ρία κα ι στη δική μας ανθρώπινη 
ζωή δημιούργησε μια Νέα Πραγμα
τικότητα, αλλά κα ι μια θρησκευτι
κή πίστη που είκοσι αιώνες αργότε
ρα ζε ι βαθιά σε πολλούς ανθρώ
πους.

Στην αρχαιοελληνική σκέψη, 
που συνοψιζόταν στη φράση του 
Πλάτωνα: «Ο Θεός ανθρώποις ου 
μείγνυται» κα ι στο «απερίγραπτο» 
της Παλαιός Διαθήκης, η θρησκευ
τική  αυτή πίστη αντιπαράθεσε την 
ένωση Θεού κα ι ανθρώπου -  την 
ενότητα θείας κα ι ανθρώπινης φύ
σης. Κ α ι τη νομιμοποίηση να εικο- 
ν ίζετα ι, να ιστορείται κα ι να περι- 
γράφεται μέσα από την αντίληψη 
κάθε εποχής κα ι κάθε λαού.

«Δεύτε ίδωμεν», λοιπόν, πιστοί 
κα ι... μη πιστοί πώς μορφοποιεί η 
εικονογραφία το μήνυμα αυτής της 
ιστορικής μέθεξης, αλλά κα ι πώς 
προβάλλει την αντίληψή της για  τις 
σχέσεις Θεού κα ι ανθρώπου. Πώς 
επικαιροποιεί την ιστορική ζωή του 
Χριστού, πώς αντικειμενικοποιεί 
κάθε γεγονός της διαδρομής του για 
να λειτουργήσει ως διαχρονική 
αλήθεια, γ ια  να μας κάνει αυτόπτες 
μάρτυρες κα ι συμμέτοχους αυτού 
του γεγονότος.

Η εικονογραφία της Γέννησης 
από την Πρωτοχριστιανική έως κα ι 
τη Μεσοβυζαντινή περίοδο, κατά 
την οποία ολοκληρώνεται ως σύν
θεση -  «η έγκριτος θεσμοθεσία κα ι 
παράδοσις των Πατέρων» -  είχε 
πολλές εκφάνσεις, ενώ πλαισιώθη
κε κα ι από έναν αφηγηματικό κύ
κλο που αρχίζει από τα γεγονότα 
πριν από τη Γέννηση (Ό νε ιρο  του 
Ιωσήφ, Ταξίδ ι προς τη Βηθλεέμ, 
Απογραφή στον Άρχοντα Κυρή- 
νιο) φτάνει στο κορυφαίο θέμα της 
Γεννήσεως κα ι συνεχίζει με την 
απεικόνιση των Μάγων (Ταξίδ ι 
των Μάγων, ο ι Μάγοι μπροστά 
στον Ηρώδη, ο Ηρώδης ερωτά τους 
Γραμματείς, η Επιστροφή των Μ ά
γων) κα ι κλείνει με τα γεγονότα με
τά τη γέννηση (Φυγή στην Αίγυπτο 
κα ι Βρεφοκτονία). Ένας τέτοιος 
εικονογραφικός κύκλος διασώθηκε 
στη Μονή της Χώρας (Καχριέ Τζα
μί) στην Κωνσταντινούπολη, αρχές 
14ου αι. κα ι στη Μονή Δαφνιού. Η 
Προσκύνηση των Μάγων, η οποία 
είναι από τις αρχαιότερες παρα
στάσεις, απαντάται στις κατακόμ
βες του Αγ. Καλλίστου κα ι Δομιτίλ- 
λης, σε ανάγλυφες μαρμάρινες σαρ
κοφάγους κα ι σε ψηφιδωτά της Ρα
βέννας, του 6ου αι. κ.ά.

Ας επανέλθουμε όμως στη Γέν
νηση «την μητρόπολιν πασών των 
εορτών», κατά τον ιερό Χρυσόστο
μο, που είνα ι το δογματικό θεμέλιο 
της Εικονογραφίας της Ορθόδοξης 
Εκκλησίας.
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Σύμφωνα με τον κατ’ εξοχήν εκ
πρόσωπο της εικονογραφικής πα
ράδοσης της βυζαντινής αγιογρα
φίας, τον Φώτη Κόντογλου («'Εκ- 
φρασις της Ορθοδόξου εικονογρα
φίας», εκδ. οίκος «Αστήρ»), τα 
στοιχεία που χαρακτηρίζουν μια 
σύνθεση αυθεντική είνα ι τα παρα
κάτω:

Στο κέντρο της εικόνας, «εικόνι- 
σον βουνόν βραχώδες, αλλ’ εύχαρι 
κα ι φωτεινόχρωμον», μ’ ένα σκο
τεινόχρωμο σπήλαιο κα ι μέσα σ’ 
αυτό τη Φάτνη με το νήπιο Χριστό 
σπαργανωμένο. Δίπλα «τη Θεοτό
κο μισοξαπλωμένη πάνω σε στρω
σίδι με το κεφάλι της ακουμπισμένο 
στο δεξί της χέρι», ή σε μεταγενέ
στερες παραστάσεις να γονατίζει. 
Πίσω από τη φάτνη κα ι πάνω από 
το αρτιγέννητο νήπιο να προβάλ
λουν τα κεφάλια τους ένα βόδι κα ι 
ένα άλογο ή ονάριο. Έξω από το 
σπήλαιο κα ι στο κάτω δεξιό μέρος 
της εικόνας να κάθεται συλλογισμέ
νος ο Ιωσήφ. Απέναντι του, στο 
άλλο άκρο της εικόνας, δύο γυναί

κες, η μία, συχνά, ηλικιωμένη, να 
κρατά στην αγκαλιά της το Χριστό, 
βρέφος, κα ι να δοκιμάζει το νερό 
που χύνει το νέο κορίτσι στη λε
κάνη.

Στο επάνω μέρος ο χορός των 
αγγέλων υμνεί.κα ι αναγγέλλει το 
χαρούμενο μήνυμα της γέννησης 
στους ποιμένες, ο ι οποίοι δέχονται 
έκπληκτοι το άγγελμα. Συχνά ένας 
απ’ αυτούς παίζει φλογέρα, ενώ 
ένας άλλος συνομιλεί με τον Ιωσήφ. 
Η παράσταση ολοκληρώνεται με 
την προσκύνηση των Μάγων, που 
ντυμένοι με εξωτικά πολύχρωμα 
ρούχα, «έρχονται γρήγορα επάνω 
εις άλογα, το έν άσπρον, το δεύτε
ρον μαύρον κα ι το τρίτον κόκκινο 
να προσκυνήσουν το θείο βρέφος, 
κομίζοντας τα δώρα τους, κα ι οδη
γημένοι από τον λαμπρό αστέρα 
που κρέμεται πάνω από το σπήλαιο 
ωσάν δροσοσταλίδα...».

ΗΔΥΝΑΜ Η
ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΩΝ

Το περιβάλλον όπου διαδραμα
τίζετα ι το θαυμαστό μυστήριο της 
ενανθρώπησης είνα ι «...τερπνό». 
«Ο χρωματισμός των βουνών είνα ι 
χαριέστατος κα ι γλυκής, με ελαφρά 
ισκιώματα. Ά γ ρ ια  πρινάρια κα ι 
ευώδη χόρτα, μυρσίνες, θυμάρια 
κα ι άλλα στολίζουν ταπεινά τους 
βράχους, όπως τα βλέπει κανένας 
εις τα ευλογημένα βουνά της πατρί
δας μας».

Η εικονογραφική σύνθεση, για  
να εκφράσει το θεολογικό βάθος 
της Γέννησης -  σε αντίθεση με τη 
μυστικοπαθή έξαρση της ορθολογι
στικής αντίληψης της Δύσης, με την 
ατμόσφαιρα των τριών διαστάσεων 
κα ι την αίσθηση φυγής-απόδρασης 
του βάθους -  βάζει να συνυπάρ
χουν το βουνό, το σπήλαιο, η Φάτνη 
κα ι τα ζο')α με τον χρυσό κάμπο της 
εικόνας, που αντιπροσωπεύει τον 
πνευματικό κόσμο του ουρανού, να 
διαλέγονται ο Ουρανός κα ι η Γη, ο 
άνθρωπος κα ι ο Θεός, με ενδιάμεσο 
τη Θεοτόκο, η οποία, θα έλεγα, με 
τη θέση της ερμηνεύει τη φύση ανά-
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μέσα στο θείο κα ι το ανθρώπινο, το 
επιπλέον της Γυναίκας ως ένα ανοι
κτό παράθυρο - πέρασμα από τη 
μια ύπαρξη στην άλλη.

Ό λα  τα στοιχεία που συνθέτουν 
την παράσταση της Γέννησης περιέ
χουν ένα ειδικό νόημα κα ι συμβολι
σμό. Η γέννηση τοποθετείται μέσα 
στο σκοτεινόχρωμο σπήλαιο, μέσα 
στον Ά δ η  δηλαδή, που θα φωτίσει 
με την Ανάστασή του ο Χριστός. 
Όμως, συμβολίζει κα ι το πνευματι
κό σκοτάδι του προχριστιανικού 
κόσμου, που θα διαλυθεί από το 
λυτρωτικό φως: «Ο λαός, ο καθήμε- 
νος εν σκότει, είδε φως μέγα κα ι 
τοις καθήμενοις εν χώρα κα ι σκιά 
θανάτου φως ανέτείλεν αυτοίς» 
(Ματθ. 4, 16). Ο εσπαργανωμένος 
Χριστός μας ανακαλεί στη μνήμη 
την Ταφή τοττΧριστού αλλά κα ι την 
Ανάσταση του Λαζάρου.

Η Παναγία, ο σύνδεσμος ανάμε
σα στο ανθρώπινο κα ι το Θείο, μ’ 
όλο που εικονίζεται σε κάποια σχέ

ση με το βρέφος,, είνα ι σε απόσταση 
απ’ αυτό, γνωρίζοντας τη θεότητά 
του.

Η ανακεκλιμένη που βλέπουμε 
σε πολλές παραστάσεις (Δαφνιού 
11ος α ι., Μονή Χώρας 14ος α ι., Πε
ρίβλεπτος Μυστρά, 14ος α ι., Θεο
φάνης 16ος α ι.) πιστεύεται ότι εκ
φράζει την με ωδίνες γέννηση, με 
σκοπό να υπογραμμιστεί περισσό
τερο η ανθρώπινη φύση που ενεδύ- 
θη ο Χριστός (ενανθρώπηση) εφό
σον η μητέρα του εδοκίμασε κ ι αυτή 
τους πόνους της γέννας, όπως κάθε 
γυναίκα. Τα δύο ζώα στο σπήλαιο 
(βόδι κα ι ονάριο) μας παραπέ
μπουν στους καυτερούς λόγους του 
Ησαΐα εναντίον του εκλεκτού λαού 
του Ισραήλ, «έγνω βους τον κτησά- 
μενον κα ι όνος την φάτνην του κυ
ρίου αυτού. Ισραήλ δε με ουκ έγνω 
κα ι ο λαός με ου συνήκε» (Ησ. 1,3).

Ο Ιωσήφ, ο οποίος κάθεται έξω 
από το σπήλαιο κα ι κάπως απόμα
κρα, με τη συλλογισμένη στάση του, 
δείχνει τον άνθρωπο του ονείρου 
κα ι του μύθου, τον άνθρωπο που 
επινοεί τον εαυτό του. Τον άνθρω

πο που δοκιμάζεται από λογισμούς 
κα ι δυσπιστία, αλλά με τον τρόπο 
του αυτό διατρανώνει την πίστη της 
Εκκλησίας γ ια  την απείρανδρο γέν
νηση του Χριστού.

Σε κάποιες άλλες εικόνες, μπρο
στά στον Ιωσήφ είνα ι ζωγραφισμέ
νος ένας κακόμορφος, γέρος συνή
θως, καλυμμένος με προβιά, που 
σύμφωνα με τα απόκρυφα Ευαγγέ
λια  είνα ι ο Διάβολος μεταμορφωμέ
νος σε τσοπάνη, ο οποίος πειράζει 
τον Ιωσήφ, επιδεικνύοντας το ρο
ζιασμένο στηλιάρι του κα ι λέγοντας 
ειρωνικά πως όσο αυτό το ξεραμένο 
ξύλο μπορεί να βγάλει κλαδιά κα ι 
φύλλα, άλλο τόσο μπορεί κα ι μια 
Παρθένα να γεννήσει.

Ο ι ποιμένες εκπροσωπούν τη 
μεγάλη κοινωνική μερίδα, το λαό, 
που πάντοτε οραματίζεται τον 
Μεσσία του. Γ ι’ αυτό κα ι ανταπο- 
κρίνονται με χαρά στο μήνυμα του 
ερχομού του κα ι προστρέχουν στον 
τόπο του μυστηρίου, όπου όμως 
αντικρίζουν περιδεείς κα ι αμήχα
νοι το θαύμα.

Ο ι Μ άγοι αντιπροσωπεύουν τη 
Γνώση κα ι την Επιστήμη. Ε ίνα ι οι 
αναζητητές της αλήθειας διαμέσου 
της σοφίας των αιώνων. Κ α ι βρί
σκουν την αλήθεια αυτή στην απλό
τητα κα ι στην ταπείνωση της Φάτ- 
νης, όπου καταθέτουν τον πνευμα
τικό  τους μόχθο κα ι ενώνονται με 
τον απλό άνθρωπο, γ ια  να πανηγυ
ρίσουν μαζί τη σάρκωση του 
Λόγου...

Ο ι Ά γγελο ι, ντυμένοι με ιμάτιο 
κα ι χιτώνα, είνα ι ο ι ταχυδρόμοι του 
ουρανού, ο ι αγγελιοφόροι που 
αναγγέλλουν στον κόσμο το μέγα 
γεγονός με ευγενικές κα ι μεγαλό
πρεπες κινήσεις.

Κ α ι η σύνθεση ολοκληρώνεται 
με τη σκηνή του Λουτρού, η οποία 
δεν ιστορείται από την Καινή Δ ια 
θήκη. Ε ίνα ι παρμένη από το  πρω- 
τοευαγγέλιο του Ιακώβου. Λέγεται 
ότι ο Ιωσήφ κάλεσε δύο γυναίκες, 
τη μαία κα ι τη βοηθό της Σαλώμη, 
για  να συνδράμουν την Παναγία 
στον τοκετό της. Της Σαλώμης μά
λιστα τα χέρια παρέλυσαν, επειδή 
αρνιόταν ότι η Μ αρία παρέμεινε 
παρθένα μετά τη Γέννηση. Κ α ι έγι
νε καλά όταν άγγιξε τα σπάργανα 
του Βρέφους.

Η  παράσταση αυτή κατάγεται 
από τη σκηνή του λουτρού του Δ ιο 
νύσου, όπως εικονίζετα ι σε αρχαίες 
ελληνικές σαρκοφάγους κα ι προα-



ναγγέλλει τη βάπτιση του Χριστού. 
Από τους πρώτους αιώνες της χρι
στιανικής τέχνης βρίσκουμε εικόνες 
της Γέννησης με τη σκηνή του Λου
τρού, όπως στο σταυρό με σμάλτο 
στη Σάντα Σανκτόρουμ του Λατε- 
ρανού (Ρώμη). Ακόμη τη βρίσκουμε 
στις τοιχογραφίες του Καστελσπέ- 
ριο, κοντά στο Μ ιλάνο (6ος κα ι 7ος 
α ι.). Τη συναντάμε όμως κα ι κατά 
τη βυζαντινή περίοδο σε πλήθος 
φορητών εικόνων, σε τοιχογραφίες, 
χειρόγραφα κ.ά. Θα αναφέρουμε 
τις  τοιχογραφίες της Καππαδοκίας 
(10ος κα ι 11ος αιώνας), της Καστο
ριάς, σε εικόνες του Σ ινά, στη μονή

της Χώρας στην Κωνσταντινούπο
λη, στην Κρήτη, στα Μετέωρα, στο 
Ά γ ιο ν  Όρος, την Τραπεζούντα. 
Α ξ ίζε ι να σημειωθεί ότι συχνά σε 
εικόνες της Γέννησης παραλείπο- 
ντα ι άλλες σκηνές, αλλά όχι αυτή 
του Λουτρού.

Γ ια  να κάνουμε όμως μια σύ
γκριση με τις  «δυτικίζουσες» παρα
στάσεις της Γέννησης, ας δούμε πώς 
εικονογραφείται το γεγονός από 
έναν Κρητικό ζωγράφο, επηρεα
σμένο από τη ζωγραφική της Δύ
σης. (Βλ. την εικόνα «Η Προσκύνη
ση των Μάγων»).

Η πρώτη εντύπωση του θεατή

είναι ότι έχει να κάνει με την κατα
γραφή ενός ιστορικού συμβάντος 
που εκφράζεται με τα στοιχεία της 
ουμανιστικής ομορφιάς, το μέτρο 
κα ι την αρμονία. Δηλαδή ένα μυ- 
στηριακό γεγονός εξανθρωπίζεται 
εδώ κα ι κοσμικοποιείται για  να 
προβληθεί το αστικό θρησκευτικό 
συναίσθημα των μεσαιωνικών συ
ντεχνιών ή του τοπικού άρχοντα 
παραγγελιοδόχου. Η καθολική 
πνευματική έκφραση της πίστης γ ί
νεται ατομική υπόθεση κα ι προσω
πική αυθαιρεσία.

Ο ι Μάγοι του πνεύματος αντι
καθίστανται από αριστοκράτες της 
εποχής ζωσμένους με σπαθιά και 
στολισμένους με όλα τα σύμβολα 
της καταγωγής τους κα ι της τάξης 
τους, ενώ ο ι ιπποκόμοι τους συ
γκρατούν τα άλογα με τη χρυσοποί
κιλτη ιπποσκευή τους κα ι τα κυνη
γόσκυλα. Η εικόνα τελικά δεν είναι 
τίποτε άλλο από μια φωτογραφική 
αναπαράσταση της εποχής της (αρ
χές του 16ου αιώνα), εμπλουτισμέ
νη με κάποια στοιχεία της παράδο
σης, στην απεγνωσμένη προσπά
θεια του ζωγράφου να προσδώσει 
κάποια πνευματικότητα μέσα στην 
κυριαρχούσα παγανιστική ατμό
σφαιρα.

Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώ
ρισμα της βυζαντινής αγιογραφίας 
είνα ι η ταυτόχρονη αναπαράσταση, 
μέσα στην ίδ ια  σύνθεση, ιστορικών 
επεισοδίων που έγιναν σε διαφορε
τικές στιγμές μεταξύ τους. Η παρά
θεση αυτών των επεισοδίων (άφιξη 
των έφιππων Μάγων, ενώ συγχρό
νως προσκυνούν, ο Χριστός στη 
Φάτνη αλλά κα ι στη σκηνή του 
Λουτρού) κα ι η κυκλική διάταξή 
τους γύρω από το κεντρικό θέμα της 
Γέννησης, ώστε αυτή να αναδει- 
κνύεται ανεμπόδιστα κα ι αδιάσπα
στα, δεν σημαίνει την υπέρβαση του 
χρόνου μόνο, αλλά κυρίως τη συμ- 
μέθεξή τους στο βάθος του κύκλου 
απ’ όπου πηγάζουν κα ι γεμίζουν 
κα ι γίνονται Σώμα Χριστού.

Έ τσ ι, λοιπόν, η βυζαντινή 
αγιογραφία δημιουργεί τη θέαση, 
υπερυψώνει κα ι νοηματίζει το α ί
σθημα, μορφοποιεί τα νοήματα της 
Πίστης. Κ α ι μ’ αυτό τον τρόπο, από 
τα ύψη της φαντασίας της ξαναβλέ
πουμε μέσα μας κα ι ξαναζούμε τη 
Θεία Αποκάλυψη ως μια ανανέωση 
κα ι αναγέννηση του εσωτερικού 
κα ι εξωτερικού μας κόσμου, ως μια 
απολύτρωση μέσα από την ένωση 
του ανθρώπου με τον πλησίον του
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Η ιστορία δείχνει 
τα... χαρτιά της!
Μια σύντομη διαδρομή στην ιστορία 
των παιγνιόχαρτων από τα ανάκτορα 
του Σέουν-Χο μέχρι τα τυπογραφεία 
της «Ασπιώτη-Έλκα»

Τ α χαρτιά έχουν 
μπει από πολλούς 
αιώνες στη ζωή 
μας, μα πιο πολύ στη 

γλώσσα μας: «Τα βρή
καμε μπαστούνια», «γί
ναμε σαν τρία καρό», 
«την κάναμε από κού
πες», «είμαστε όσοι στη 
δουλειά μας», «μας έπε
σε το δέκα το καλό», 
«εμφανίστηκε σαν φάν
της μπαστούνι».
Η καταγωγή των χαρ
τιών, των παιγνιόχαρ
των, της τράπουλας, 
δεν έχει το προνόμιο 
να είναι ελληνική!
Αν και δεν είναι σίγουρο 
πού και πάτε δημιουρ- 
γήθηκαν τα πρώτα παι
γνιόχαρτα, πολλοί ισχυ
ρίζονται ότι οι πρώτες 
τους μορφές εμφανί
στηκαν στην Κίνα, όπου 
ο πρώτος αυτοκράτο- 
ρας Σέουν-Χο, γύρω 
στο 1120 π.Χ., τα χρησι
μοποιούσε ευρύτατα 
στα ανάκτορά του, και 
κυρίως για να ψυχαγω
γούνται οι πολλές παλ
λακίδες του, που ήταν 
φυσικό να πλήττουν α
φόρητα.
Από την Κίνα και γεν ι
κότερα την Ανατολή, τα 
τραπουλόχαρτα πέρα
σαν τελικά στην Ευρώ
πη με τους Άραβες, στα

μέσα του 13ου αιώνα. 
Στην Ισπανία ήταν γνω
στό με το όνομα 
«Ναΐμπ», που στα αραβι
κά σημαίνει «βεζίρης, 
τοποτηρητής». Στην Ι
ταλία αναφέρονται για 
πρώτη φορά το 1376, 
στη Γερμανία τον επό
μενο χρόνο και στη 
Γαλλία στο τέλος του 
14ου αιώνα.
Από κει και έπειτα κυ
ριάρχησαν παντού και 
έγιναν μέχρι και κοινω
νική μάστιγα, που ξεσή
κωσε κρατικές και θρη
σκευτικές επεμβάσεις, 
ιδίως όταν η χρήση της 
τράπουλας συνδυάστη
κε με τη χαρτομαντεία.
Τα πρώτα παιγνιόχαρτα 
ήταν ζωγραφισμένα με 
το χέρι σε περγαμηνή 
φύλλων από κόκαλο ή 
άλλες ύλες και ήταν πα
νάκριβα, γιατί κάθε 
τράπουλα ήταν ένα 
πραγματικό έργο τέ 
χνης και μικρογραφίας. 
Αργότερα η ξυλογραφία 
επέτρεψε τη μαζικότερη 
παραγωγή τους, ενώ 
πολλοί πιστεύουν πως 
αυτή η ίδια η ξυλογρα
φία οφείλει τη δημιουρ
γία της στην ανάγκη να 
παράγονται μεγάλες πο
σότητες παιγνιόχαρτων, 
λόγω της τρομακτικής

ζήτησης, που έγινε, λέ
νε, αιτία να δημιουργη- 
θεί μέχρι και αυτή η... 
τυπογραφία!
Οι πρώτες δέσμες είχαν 
διάφορα σύμβολα: ήλιο, 
σελήνη, σπαθί κτλ. Ά λ 
λες δέσμες είχαν εικό
νες από την παγκόσμια 
ιστοοία και μυθολογία: 
τον Αλέξανδρο, τον 
Ιούλιο Καίσαρα, τον 
Καρλομάγνο, την Αθη- 
νά, τον Έκτορα, τον 
Δαβίδ, τον Ιωσήφ, την 
Ραχήλ κτλ.
Τα πρώτα ελληνικά τρα
πουλόχαρτα τυπώθηκαν 
στην Ουγγαρία και πρό
λαβαν να έλθουν στο 
επαναστάτημένο μας έ
θνος το 1829 με ...μπα
στούνια τον Υψηλάντη, 
τον Κανάρη, την Καρτε
ρία, τον Καποδίστρια, 
με κούπες τον Καποδί- 
στρια, τον Μιαούλη και 
την Ελλάδα, με καρό 
τον Μαυροκορδάτο, τον 
Μπότσαρη κάι την Αθη- 
νά και με σπαθιά τον 
Κουντουριώτη και τον 
Κολοκοτρώνη.
Μέχρι να υπαχθούν τα 
παιγνιόχαρτα στα είδη 
του κρατικού μονοπω
λίου το 1884, στην Ελ
λάδα κυκλοφορούσαν 
ποικίλες ευρωπαϊκές 
τράπουλες, που φυσικά
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δασμολογούνταν.
Αυτή η πρώτη ελληνική 
τράπουλα, με τους αγω
νιστές του 1821 και με 
την Αθηνά ανάμεσά 
τους να θυμίζει τους 
Ολύμπιους θεούς, σώζε
ται στο Εθνολογικό 
Μουσείο.
Από το 1884 άρχισε η 
κατασκευή παιγνιόχαρ
των από την εταιρεία 
«Ασπιώτή>> και αργότε
ρα «Ασπιώτη-Έλκα», 
που πραγματικά θεμε
λίωσε την τυπογραφία 
ποιότητας στην Ελλάδα. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι 
μόνο για ένα χρόνο, το 
1928, τυπώθηκαν στην 
Ελλάδα περίπου 800.000 
τράπουλες!
Η μαγική ιδιότητα των 
«χαρτιών» συμπληρώνε
ται και από τη φήμη ότι 
τα μπαστούνια, τα σπα
θιά, οι κούπες και τα κα
ρό συμβολίζουν τις τέσ
σερις εποχές, τα 13 
τραπουλόχαρτα του κά
θε συμβόλου τούς σε- 

> ληνιακούς μήνες και τα 
52 χαρτιά της τράπου
λας, τις... εβδομάδες 
του χρόνου, που πραγ
ματικά είναι 52 κι αυτές. 
Ακόμα, αν προσθέσετε

όλα τα χαρτιά της δέ
σμης και προσθέσετε 
και ένα για τον μπαλαν- 
τέρ ή Joker, θα έχετε 
τον αριθμό 365, δηλαδή 
όσες και τις μέρες του 
χρόνου.
Πολύ εντυπωσιακή ακό
μα είναι η διαπίστωση 
ότι ο αριθμός των γραμ
μάτων που απαιτούνται 
στην αγγλική ή στη γαλ
λική γλώσσα για να γρα
φτούν οι σειρές «Άσος, 
ένα, δύο, τρία κτλ., Ρή
γας, Βαλές, Ντάμα...» 
φτάνουν τα 52! Δηλαδή 
όσα και τα χαρτιά της 
τράπουλας.
Οι 12 φιγούρες κάθε 
δέσμης συνήθως απει
κονίζουν:
- Τ ο ν  Ρήγα (βασιλιά ή 
και παπά), ηλικιωμένο, 
πωγωνοφόρο, εστεμμέ
νο ή απλώς με καπέλο, 
κύριο σοβαρό με σπαθί 
ή πέλεκυ, δόρυ ή λύρα 
στις πιο ρομαντικές 
περιπτώσεις.
- Τ η ν  Ντάμα, (ή βασί
λισσα ή κόρη), με στέμ
μα ή πέπλο, που κρατά 
άνθος ή έχει τα χέρια

στη μέση.
- Τ ο ν  Βαλέ ή Φάντη, 
συνήθως ασκεπή ή με 
μικρό καπέλο με φτερό, 
που κρατά πέλεκυ, σπα
θί ή κάποιο θυρεό! 
Τουλάχιστον εμείς εν
διαφερόμαστε,'όπως και 
σεις, μόνο για το αισθη
τικό μέρος των παιγνιό
χαρτων και δεν έχουμε 
το χαρτοπαικτικό πάθος 
του Δούκα της Βουρ
γουνδίας, που το 1379 
πέρασε στα λογιστικά 
του βιβλία φανταστικά 
ποσά για την αγορά 
τραπουλόχαρτων.

Κ.Π. Παναγιωτόπουλος

Από το Περιοδικό «Εμείς»
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ

Αριθ. 393/1988 Τμ. Στ' 
Ναρκωτικά. -Η καλλιέργεια οποιοσ
δήποτε ποσότητας ινδικής κάναβης 
•από μη τοξικομανή δεν στοιχειοθε
τε ί το έγκλημα της προμήθειας ναρ
κωτικής ουσίας για αποκλειστική 
■χρήση του προμηθευόμενου και αν ' 
ακόμα η ινδική κάναβη προορίζεται 
για αποκλειστική χρήση αυτού που ·

' την καλλιεργεί.

( Α π ό σ π α σ μ α )  -.' Επειδή, στη;δίή-. 
τάξη του άρθρ. 3 εδ.,η τόυ ν.δ. 743/1970 

·. «περί τιμωρίας των παραβατών των νό- 
, μών περί ναρκωτικών και· ουσιών προ.κα- . 
. λαυσών τοξικο  μανίαν κ.λπ.», όπως ίσχυέ 
πριν καταργηθεί από το άρθρ. 28 του ν. 
1729/1987 και εφαρμόζεται στη ν προκει
μένη· Πέρίΐττωση, αφού η πράξη τελέ- . 
ατηκε πριν από τον τελευτα ίο  νόμο, ό 
οποίος δεν είνα ι επ ιεικέστερος από την 
πιο πάνω διάταξη για τη συγκεκριμένη 
πράξη, ορίζεται ότ ι «δια πρόσκαιρου κα- 
θείρξεως και δια χρηματικής ποινής πεν- 
τήκοντα χιλιάδων μέχρι δέκα εκατομμυ
ρίων δραχμών τιμωρείται όστις κατά 
παράβαση των διατάξεων άρθρ. 1 και 2 
καλλιεργεί ή συγκομίζει άνευ αδείας 
οιανδήποτε ποικιλίαν ινδικής κανάβεως 
ή υπνοφόρου μήκονος, ή αποκρύπτει 
παρά της αρμοδίας αρχής την υπ' αυτού 
παραχθείσαν ποσότητα οπίου», στη διά
ταξη δε του άρθρ. 12 του ν. 1729/1987, 
που είνα ι επιεικέστερη του άρθρ. 7 παρ. 1 
του ν.δ. 742/1970 και εφαρμόζεται στην 
προκειμένη περίπτωση, ορίζεται επίσης 
«όποιος για δική του αποκλειστική χρήση 
προμηθεύεται ή κατέχει με οποιονδή- 
ποτε τρόπο ναρκωτικά σε μικρή ποσό
τητα ή κάνει χρήση τους τιμωρείται με 
φυλάκιση». Από τις  διατάξεις αυτές προ
κύπτει ότ ι η καλλιέργεια οποιοσδήποτε 
ποσότητας ινδικής κάναβης από μη τοξι
κομανή στο ιχε ιοθετε ί την αντικειμενική 
υπόσταση του εγκλήματος που προβλέ- 
πεται από το παραπάνω άρθρ. 3 εδ. η του 
ν.δ. 743/1970 δηλαδή της καλλιέργειας, 
και αν ακόμα προορίζεται η ινδική κά
ναβη για αποκλειστική χρήση του καλ- 
λιεργούντος και όχι την αντικειμενική 
υπόσταση του άρθρ. Τ2 του ν. 1729/1987, 
δηλαδή του εγκλήματος της προμήθειας 
ναρκωτικής ουσίας για αποκλειστική 
χρήση του προμηθευόμενου, το  οποίο 
προβλεπόταν και από τη διάταξη του 
άρθρ. 7 παρ. 1 του ν.δ. 743/1970 το 
οποίον όριζε ότι: «όστις μη εμπίπτων εις 
τας περιπτώσεις των άρθρων 3 και 4 του

ν.δ. 743/1970, προμηθεύεται προς ιδίαν 
αποκλειστικήν χρήσιν ναρκωτικάς ου
σίας τιμωρείται, εάν δεν είνα ι τοξικομα
νής, δια φυλακίσεως τουλάχιστον δύο
ετών».

Η έννοια αυτή των παραπάνω διατά
ξεων συνάγεται από το γράμμα του νό
μου που ομιλεί γιά  τον προμηθευόμενο 
για δική του. αποκλειστική χρήση ναρκω
τική ουσία και όχ ι για τον καλλιεργούντο, 
.αλλά και από τη θέληση' του νομοθέτη 
που είναι· να ..τιμωρεί' βαρύτερα τον 
οπρτονδήποτε καλλιεργητή ινδικής κά-, 
ναβής, που παράγει έτσ ι τή  ναρκωτική 
αύτή Ουσία και εκδηλώνει την εγκλημά- 
τική του βούληση με περισσότερες εν
έργειες (σπορά, σκάλισμρ, πότισμα 
κ,λπ.); σε όλο τό απαιτοϋμένό για καλ
λ ιέργεια  χρονικό^διάστημα. Αν ο νομοθέ- 
της.ήθελε να τιμωρήσει επ ιεικέστερα και 
τον καλλιεργούντο :ή ' και παρασκευά: 
ζοντα τ ις  πιο πάνω ναρκωτικές ουσίες για 
•δική τόυ αποκλειστική, χρήση, θα όριζε 
τούτο ρητώς. τουλάχιστο μέ τ ις :ν εό τε 
ρες διατάξεις· τού. άρθρ. 12" του ·,ν, 
1 7 2 9 / 1 9 8 7 . . " . ·  · ·;·;.'· · '··.· ' .·’ ;.

Αριθί 727/1988 Τμ . Στ' (Βού« 
λευμα)

Βιασμός. -  Απόπειρα. -  Υπαναχώ
ρηση.- Εφόσον η αποχή του δράστη 
από την ολοκλήρωση της πράξης 
ήταν αυθόρμητη, οφείλονταν σε λό
γους εσωτερικούς και δεν ήταν απο
τέλεσμα εκφοβισμού, συντρέχει 
περίπτωση εφαρμογής των διατά
ξεων για υπαναχώρηση (άρθρ. 44 
παρ. 1 ΠΚ).

Επειδή, κατά τη σαφή έννοια της διά
ταξης του άρθρου 336 παρ. 1 του ΠΚ 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του 
ν. 1419/1984 για τον απαρτισμό του εγ
κλήματος του βιασμού απαιτούνται: α) 
εξαναγκασμός κάποιου, ανεξαρτήτως 
φύλου, δηλαδή αν είνα ι άνδρας ή γυ
ναίκα, εκτός άλλων και σε συνουσία εξ
ώγαμη, υπάρχει δε εξαναγκασμός όταν 
το πρόσωπο αυτό, χωρίς τη θέλησή του, 
υποβάλλεται σε εξώγαμη συνουσία και β) 
ο τέτο ιος εξαναγκασμός αυτού του 
προσώπου να γίνετα ι, πλην άλλων και με 
σωματική βία, που είνα ι η μη δυναμένη 
να απωθηθεί σωματική δύναμη, η αναγ- 
κάζουσα το  πρόσωπο να υποστεί χωρίς 
τη θέλησή του σαρκική μίξη. Από το  συν
δυασμό της παραπάνω διάταξης του 
παραπάνω άρθρου 336 παρ. 1 του ΠΚ με 
τη διάταξη του άρθρου 42 παρ. 1 του 
ίδιου Κώδικα, συνάγεται ότι σε περί
πτωση αποτυχίας του σκοπού της συν
ουσίας, δηλαδή όταν δεν συνενώθηκαν 
τα γεννητικά μόρια, η επιδίωξη αυτής 
συνιστά απόπειρα βιασμού, γ ια τί η σωμα

τική βία που πραγματοποιήθηκε από το 
δράστη, περιέχει αρχή εκτέλεσης της 
αντικειμενικής υπόστασης του εγκλήμα
τος του βιασμού. Τέλος από τη διάταξη 
του άρθρου 44 παρ. 1 τόυ ΠΚ κατά την 
οποία η απόπειρα μένει ατιμώρητη, αν ο 
δράστης άρχισε την ενέργεια  για την τέ- . 
λεση του κακουργήματος ή του πλημμε
λήματος αλλά δεν την.ολοκλήρωσε από 
δική του βούληση, και όχι από εξωτερικά 

• εμπόδια, συνάγεται ;ό τ ι η απόπειρα 
παραμένει ατιμώρητη', όταν η ύΠαναχώ- 
"ρήσή .του δράστη, από την αρξαμένή καί 
στο εγκλημάττκό αποτέλεσμα κατεϋθυ- 
νόμενη εν.έργεια ε ίνα ι αυθόρμητη, όφέί- V 

’.λόμενη σε λόγους.εσωτερικούς, π η γά τ. 
ζοντας από τη  συνείδηση .αυτού,-κα ι. 
απαλλαγμένους από κάθε εξωτερική αι
τία . ' · ·’ .·····. ■■ ■ ’

Παραπέρα όπως προκύπτει από,το άρ
θρο 484 nqp. 1 περ. Β του ΚΠΔ εσφαλ
μένη ερμηνεία ουσιαστικής, παιδικής 
διάταξης υπά'ρχεί; όταν ο δικαστής απο-. 
δ ίδει στο νήμα έννοια διαφορετική Οπό . 
εκςίνη, τ η ν -onqia έχει, αυτός -πράγμα- ’ 
τικά, ενώ εσφαλμήνη- είνα ι η  εφαρμογή; 
αυ.τής,'ότανο δικαστής χωρίς vd ίταρέρ- 

. μηνεύέι. το νόμό δεν υπάγει ότην αλή-· 
θ ινή 'έννοίά του τα πραγμ'αΐική περιστ'α-' 
τικά που δέχθηκε ότι πρόέκυψαν από την 
ανάκριση, αλλά σε άλλη διάταξη νόμου 
που δεν αρμόζει στη συγκεκριμένη περί
πτωση.

Στην προκειμένη υπόθεση το Συμβού
λιο Εφετών της Αθήνας, δέχθηκε ανέ
λεγκτα με δικές του σκέψεις, αναφέρον- 
τας και τα αποδεικτικά μέσα ότι ο αναι- 
ρεσείων Α.Μ.** 32 ετών, γιατρός την 1 
Απριλίου 1986 και περί ώραν 10.30' μ.μ. 
συναντήθηκε με τη μηνϋτρια Χ .Κ ." 24 
ετών, τραπεζικό υπάλληλο στο διαμέρι
σμά του (γκαρσονιέρα) στην οδό Φ ."  αρ. 
1 - 3  στους Α.**, προκειμένου στη συν
έχεια να μεταθοϋν για διασκέδαση με 
συντροφιά σε κέντρο του Κ.**. Εκεί ο 
αναιρεσείων επιτέθηκε κατά της μηνύ- 
τριας, με την οποία είχε φ ιλικές σχέσεις 
από πενταετίας και συνδιασκέδασε πολ
λές φορές σε διάφορα κέντρα και την 
αγκάλιασε βίαια με προφανή σκοπό να 
την εξαναγκάσει, εκμεταλλευόμενος 
την υπέρτερη σωματική του δύναμη, σε 
εξώγαμη συνουσία. Μάλιστα με βίαιες 
κινήσεις της κατέβασε το καλτσόν και 
την περισκελίδα, την ξάπλωσε βίαια στο 
δάπεδο ενώ αυτή αντιστεκόταν και φώ
ναζε, αυτός προσπαθούσε να κάμψει την 
αντίστασή της και να επ ιτύχει τη συνου
σία που επιθυμούσε και επιδίωκε, αλλά 
στην προσπάθειά του αυτή απέτυχε διότι 
παρά τη βιαιότητα των κινήσεών του η 
μηνύτρια πρόβαλε αποτελεσματική 
αντίσταση και σε κάποια στιγμή του είπε 
«μα επί τέλους τ ι κάνεις; είσαι επιστήμο
νας δεν το σκέφτεσαι;». Ύ στερα από
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αυτά ο αναιρεσε’ιων αναγκάστηκε να 
παραιτηθεί από την παραπέρα προσπά- 
θειά του να επ ιτύχει με βία εξώγαμη 
συνουσία με τη μηνύτρια, άφησε αυτήν, 
και όπως χαρακτηριστικά η ίδ ια καταθέ
τει, κάθησε σε ένα καναπέ «αποσβολω
μένος» δηλαδή καταπτοημένος. Έ τσ ι η 

.μηνύτρια έλαβε ευκαιρία, μάζεψε γρή
γορα από το δάπεδο τα όχι σχισμένα 
καλτσόν κάι περισκελίδα, τα παπούτσια 
καί την τσάντα της και έφυγε ταχέώς. 
Μετά από τις  παραδοχές αυτές το Συμ
βούλιο Εφετών έκρινε ότ ι υπάρχουν 
επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή 
του αναιρεσείοντος στο ΜΟΔ για να δι
καστεί για απόπειρα βιασμού, όπως απο- 
φάνθηκε και το πρωτόδικο βούλευμα και 
απέρριψε τόν ισχυρισμό του αναιρε- 
σείοντος ότι υπαναχώρησε από την απο- 

. διδόμενη σ ’ αυτόν πράξη της απόπειρας 
βιασμού με τις  εξής σκέψεις: «Ο ισχυρι
σμός του κατηγορουμένου (αναίρε- 
σείοντος) ό τ ι ή .πράξη αυτή είνα ι ατιμώ
ρητη, λόγω υπανάχώρήσεως αυτού- κατά 
το άρθρο 44 παρ. 1.του ΠΚ. προκύπτει: 
αβάσιμος, δ ιότι από όσα έχόυν εκ τεθε ί η 
αποχή, του κατηγορουμένου, δηλαδή η 
παραίτηση αυτού αιχό την παραπέρα . 
προσπάθεια να επ ιτύχει' με τη βία εξ
ώγαμη συνουσία με τη μηνύτρια, δεν 
έγινε από δική του θέληση (αυθόρμητα), 
αλλ’ από λόγους εξωτερικούς και συγκε
κριμένα διότι η μηνύτρια αντιστάθηκε 
σθεναρώς και τελικά καταπτόησε (εκφό
βισε) αυτόν με την υπόμνηση της ευθύ
νης του για την πράξη, με την ανωτέρω 
φράση που του απηύθυνε (μα επ ιτέλους 
τ ι κάνεις; είσαι επιστήμονας δεν το 
σκέφτεσαι;). Έ τσ ι όπως έκρινε το Συμ
βούλιο Εφετών εσφαλμένα ερμήνευσε 
την ουσιαστική ποινική διάταξη του άρ
θρου 44 παρ. 1 του ΠΚ που καθιερώνει 
λόγον εξάλειψης του αξιοποίνου της 
παραπάνω απόπειρας που δεν περατώ- 
θηκε, και εσφαλμένα δεν υπήγαγε τα 
πραγματικά περιστατικά που δέχθηκε 
στη διάταξη αυτή, αφού με τα πραγμα
τικά  αυτά περιστατικά που δέχθηκε το 
προσβαλλόμενο βούλευμα όπως λέ
χθηκε ο αναιρεσείων άρχισε την ενέρ- 
γρια για την τέλεση της εγκληματικής 
πράξης που του αποδίδεται, αλλά δεν 
την ολοκλήρωσε γ ια τί «κάθησε σε ένα 
καναπέ αποσβολωμένος, δηλαδή κατα
πτοημένος», μετά τ ις  φράσεις που 
απηύθυνε σ’ αυτόν η μηνύτρια «μα επί 
τέλους τ ι κάνεις, δεν το  σκέφτεσαι; είσαι 
επιστήμονας άνθρωπος». Από αυτά που 
δέχθηκε ανέλεγκτα το Συμβούλιο Εφε
τών, προκύπτει ότ ι η αποχή του αναιρε- 
σείοντος από την ολοκλήρωση της πρά
ξης ήταν αυθόρμητη οφείλονταν σε λό
γους εσωτερικούς που πήγασαν από τη 
συνείδησή του και τ ις  αντιλήψεις του για 
την ηθική συγκρότηση αυτού ως ανθρώ

που και επιστήμονος, με αναπτυγμένες 
εσωτερικές ηθικές αναστολές και αί
σθημα ηθικής ευθύνης και δεν ήταν απο
τέλεσμα εξωτερικών λόγων και μάλιστα 
εκφοβισμού που προέρχονταν από τις 
πιο πάνω φράσεις, αφού τέτο ια  έννοια 
δεν είχαν ο ι φράσεις αυτές, αλλά αποτε
λούσαν υπόμνηση στον αναιρεσείοντα 
της προσωπικότητός του και της συγ
κρότησης αυτού ως'επιστήμονα καί όχι 
απειλή καταγγελίας της πράξης, που θα 
μπορούσε να εκδηλωθεί με τη χρήση άλ
λων φράσεων, όπως «θα σε καταγγείλω», 
«θα πάω στην αστυνομία», «θα αποκα- 
λύψω τη συμπεριφορά σου», και άλλες 
παρόμοιες φράσεις, που θά αποτελού
σαν εξωτερικό εμπόδιο με τη δημιουργία 
του φόβου της άμεσης και ασφαλώς επι
κείμενης αποκάλυψης της πράξης. 
Έσφαλε συνεπώς το προσβαλλόμενο 
βούλευμα που απέρριψε τον ισχυρισμό

του αναιρεσείοντος, ό τ ι υπαναχώρησε 
από την πράξη” του  και εξαλείφθηκε το 
αξιόποινο αυτής σύμφωνα με την παρα
πάνω διάταξη τόυ άρθρου 44 παρ. 1 του. 
ΠΚ, γ ι’ αυτό πρέπει, να γ ίνε ι δεκτή ως 
βάσιμος η αίτηση αναίρεσης που στηρί
ζετα ι στην παρ. 1 πέρ. Β του άρθρου 484 
του ΚΠΔ κατά την οποία λόγο αναίρεσης 
αποτελεί η εσφαλμένη εφαρμογή ή ερ
μηνεία ουσιαστικής ποινικής διάταξης 
και να αναιρεθεί το βούλευμα αυτό.

Επειδή μετά από αυτά και σύμφωνα με 
τ ις  διατάξεις των άρθρων 518, 309 παρ. 
1α και 310 παρ. 1 του ΚΠΔ που εφαρμό
ζονται κατά το άρθρο 485 παρ. 1 του ίδιου 
Κώδικα και στην προκειμένη περίπτωση, 
πρέπει το δικαστήριο τούτο σε Συμβού
λιο να αποφανθεί ότι δεν πρέπει να γ ίνε ι 
κατηγορία κατά του αναιρεσείοντος.

Η διαφοροποιημένη ως προς την ουσία 
του αναιρετικού λόγου πρόταση του Αν
τεισαγγελέα κ. Σ. Κ α ν ί ν ι α έχει ως 
εξής:

Ως προς τον προβαλλόμενο λόγο 
αναιρέσεως για εσφαλμένη ερμηνεία και 
εφαρμογή της ποινικής διατάξεως περί 
υπαναχωρήσεως από την απόπειρα, 
παρατηρούμε τα ακόλουθα: Το Συμβού
λιο Εφετών, αφού δέχθηκε τυπικώς την 
έφεση του κατηγορουμένου (αναιρε- 
σείοντος), προέβη σε καθολική επανε
κτίμηση της ουσίας της υποθέσεως και 
κατέληξε στο συμπέρασμα -  κατά την 
αναιρετικώς ανέλεγκτη κρίση του -  ότι 
υπάρχουν επαρκείς ενδείξε ις  ότ ι ο κατη
γορούμενος διέπραξε την απόπειρα βια
σμού και ότι δεν συνέτρεξε υπαναχώ
ρηση, η οποία συνεπάγεται το ατιμώρητο 
της απόπειρας. Συγκεκριμένως έγινε δε
κτό ότι τον κατηγορούμενο ιατρό επι- 
σκέφθηκε φιλικώς στο σπίτι του γνωστή 
του νεαρή γυναίκα και τό τε αυτός επε- 
δίωξε με σωματική βία να την εξαναγκά

σει σε συνουσία. Όμως δεν επέτυχε τον 
σκοπό του, δ ιότι εκείνη πρόβςιλε αντί
σταση και σε κάποια στιγμή του απηύ
θυνε τη φράση «μα επιτέλους τ ι κάνεις 
είσαι επιστήμονας, δεν το σκέφτεσαι». 
Στο. βούλευμα αναφέρονται λεπτομερώς 
τα περιστατικά της επιθέσεως ίο υ  κατη-' 
γορουμένου της αντιστάσεως .του θύμα
τος και της εκστομίσεως’ της ανωτέρω 
φράσεως.Ό κύριός απολογητικός ισχυ
ρισμός του κατηγορουμένου περί υπα
ναχωρήσεως (άρθρο 44 πάρ. .1 ΠΚ) απο
κρούστηκε με την αιτιολογία, ότι η μη 
ολοκλήρωση του β ιασμού'οφείλετα ι σε 
εξωτερικά εμπόδια και όχι στην ελεύ
θερη θέληση του κατηγορουμένη. Αλλά 
σχετικώς με το  κρίσιμο θέμα των «εξ
ωτερικών εμποδίων» μφίσταται ικανή 
ασάφειαστην απολογία του βουλεύμα
τος όπου αναγράφεται η.αναφορική αν-’ 
τωνυμία α υ τ ά  (ύστερα από αυτά.,) γιά 
να δηλωθεί πότε ο'κατηγορούμενος εγ- 
κατάλειψε την παραπάνω προσπάθειά 
του για συνουσία.· H x y  λό.γω.αντωνυμία 
εκφέρετα ι στον πληθυντικό’ και δεν ανα- 
φέρετα ι μόνο στην αντίσταση της_τ(α-. 
θούσάς ούτε μόνο στη φράσή ΤΓ)ί; προς 
τον κατηγορούμενο, αλλά ε ις  αμφότερα. 
Όμως η φράση -  κατά την παραδοχή του 
Συμβουλίου Εφετών -  έφερε τον κατη
γορούμενο σε σ υ ν α ί σ θ η σ η ς  της 
ευθύνης του. Καιευλόγως υποτίθεται ότι 
όχι μόνον η αντίσταση της παθούσας, 
αλλά και η συναίσθηση αυτή συνετέλεσε 
ώστε ο κατηγορούμενος να εγκαταλεί- 
ψει την περαιτέρω προσπάθειά του για 
συνουσία. Ά ρα  εκτός της αντιστάσεως 
της παθούσας (εξωτερικό εμπόδιο) υφί- 
σταται και συντελεστής, που δεν μπορεί 
ναχαρακτηρισθείως εμπόδιο εξωτερικό, 
δ ιότι έχει εσωτερική (πνευματική) υπό
σταση εφόσον πηγάζει από την συνεί
δηση του πράττοντος (βλέπε Αιτιολογία 
του Σχεδίου ΠΚ 1933 εκδ. Ζαχαροπού- 
λου, σελ. 19). Συνεπώς ελέγχετα ι συγκε
χυμένη και ασαφής η α ιτιολογία του 
βουλεύματος, σχετικώς με το κρίσιμο 
ζήτημα της υπαναχωρήσεως από την 
απόπειρα. Δ ιότι χαρακτηρίζει ως εξωτε
ρικό εμπόδιο αδιαφοροποιήτως και την 
αντίσταση και τη φράση της παθούσας. 
Επομένως ως λόγος αναιρέσεως συν
τρέχει όχι ο προβαλλόμενος για ψευδή 
ερμηνεία και εφαρμογή της ποινικής 
διατάξεως του άρθρου 44 παρ. 1 ΠΚ, 
αλλά ο λόγος για έλλειψη ειδ ικής και εμ
περιστατωμένης αιτιολογίας, ο οποίος 
μπορεί να εξετασθεί αυτεπαγγέλτως, 
σύμφωνα με το άρθρο 484 παρ. 1 ε και 3 
ΚΠΔ. Δια ταύτα προτείνω: Να αναιρεθεί 
το προσβαλλόμενο βούλευμα και να 
παραπεμφθεί η υπόθεση στο ίδ ιο Συμ
βούλιο Εφετών, που θα συντεθεί από άλ
λους δικαστάς (άρθρο 485 παρ. 1, 513, 
519 ΚΠΔ).
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Επιμέλεια: Φώτης Μακροζαχόπουλος

ΓΝΩΡΙΣΤΕ 
ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ

Μερικές τεχνικές πληροφορίες 
για λιγότερες φθορές και ασφα
λέστερη οδήγηση.

Το σύγχρονο αυτοκίνητο αποτελεί 
ένα σύνολο συστημάτων υψηλής τε
χνολογίας, τα οποία συνεργάζονται 
για να επιτρέψουν την ασφαλή κυ
κλοφορία του αυτοκινήτου στους 
δρόμους, ενώ παράλληλα εξασφαλί
ζουν για τον οδηγό και τους επιβά
τες του άνετες συνθήκες μετα
κίνησης.

Η πρόοδος της τεχνικής έθεσε 
σαν στόχο της την απλοποίηση των 
διαφόρων διαδικασιών συντήρησης 
του αυτοκινήτου, οι οποίες, όπως 
όλοι ξέρουμε, γίνονται κάθε μέρα πιο 
δαπανηρές και πιο δύσκολες. Έτσι 
τα σημερινά αυτοκίνητα ζητούν από 
τον ιδιοκτήτη τους πολύ λιγότερα και 
κατά πολύ αραιότερα χρονικά δια
στήματα. Επειδή όμως το τέλειο εί
ναι αδύνατο να εξασφαλιστεί, ιδίως 
όταν υπάρχουν οι σοβαροί περιορι
σμοί που επιβάλλει στους τεχνικούς 
η ανάγκη να κρατηθούν μέσα σε 
πλαίσια ανταγωνιστικού κόστους του 
αυτοκινήτου, μετατίθεται πια στον
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οδηγό η ευθύνη του να ελέγχει συ
χνά και να παρακολουθεί την κατά
σταση διαφόρων συστημάτων του 
αυτοκινήτου, ιδίως των πιο ζωτικών 
για την ασφαλή κυκλοφορία. Και αυ
τό γιατί είναι πιο εύκολο στον κάτο
χο του αυτοκινήτου που το οδηγεί 
κάθε μέρα, να παρατηρήσει διαφο
ρές στη συμπεριφορά του που οφεί
λονται σε φθορές ή βλάβες, παρά 
στον τεχνικό του συνεργείου, ο 
οποίος ούτε πολύ χρόνο είναι διατε
θειμένος να διαθέσει για έλεγχο ού
τε είναι δυνατό να διαπιστώσει ανω
μαλίες που δεν παρουσιάζονται 
συνεχώς.

Για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ιδίως 
για εκείνα που έχουν προχωρημένη 
ηλικία ή είναι ήδη πια στο τέλος της 
ζωής τους, η συνεχής παρακολούθη
ση της καλής λειτουργίας των συ
στημάτων και οργάνων αποτελεί βα
σική υποχρέωση του οδηγού.

Τα συστήματα αυτά τα οποία μπο
ρείτε και πρέπει να ελέγχετε είναι τα 
παρακάτω:

Το σύστημα των φρένων, το οποίο 
πρέπει να εξασφαλίζει πάντα τη δυ
νατότητα επιβράδυνσης και ακινητο- 
ποίησης του αυτοκινήτου μέσα στα 
όρια που προβλέπονται από τις προ
διαγραφές.

Τα λάστιχα του αυτοκινήτου, τα 
οποία πρέπει να εξασφαλίζουν, ακό
μα και κάτω από δυσμενείς συνθή
κες, την πρόσφυση που είναι απαραί
τητη, για να μπορεί να ελεγχθεί από 
τον οδηγό η πορεία του αυτοκινήτου.

Το σύστημα διευθύνσεως, του 
οποίου οι φυσιολογικές φθορές πο
τέ δεν επιτρέπεται να υπερβούν τα 
όρια που έχει προδιαγράφει ο κατα
σκευαστής του αυτοκινήτου και διά
φορες άλλες διαδικασίες περιοδικού 
ελέγχου.

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτο
κινήτου, κυρίως σε ότι αφορά τα διά
φορα φώτα του, που πρέπει πάντο
τε, μέρα ή νύχτα, να βρίσκονται σε 
κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

Το σύστημα ανάρτησης, το οποίο 
κυρίως με τα αμορτισέρ συντελεί 
αποφασιστικά στην ευστάθεια του 
αυτοκινήτου και το καλό κράτημα 
του δρόμου.

Τα διάφορα άλλα όργανα και συ
στήματα που βοηθούν σημαντικά 
την ασφαλή οδήγηση, όπως οι καθα- 
ριστήρες και τα συστήματα εκτοξεύ- 
σεως νερού, οι ζώνες ασφαλείας, οι 
καθρέπτες, τα κρύσταλλα ασφα
λείας, κ.λπ.

Όσα θα πούμε για τα βασικά συ
στήματα, είναι απλώς στοιχεία για 
μια γενική κατατόπιση. Συνιστούμε

όμως στους οδηγούς να ζητήσουν 
από τον εκπαιδευτή τους ή από το 
συνεργείο τους περισσότερες πλη
ροφορίες, ώστε να είναι σε θέση να 
καταλάβουν πως κάτι δεν πάει καλά, 
πριν να πάει πολύ άσχημα...
Τα φρένα.

Όλα τα αυτοκίνητα πρέπει να εί
ναι εφοδιασμένα με δύο ανεξάρτητα 
μεταξύ τους συστήματα φρένων.

α) το ποδόφρενο
που χρησιμοποιείται κανονικά κατά 
τη λειτουργία του αυτοκινήτου, και

β) το χειρόφρενο
το οποίο χρησιμοποιείται μόνο όταν 
το αυτοκίνητο είναι ακινητοποιημένο.

Διπλό κύκλωμα φρένων
Τα περισσότερα από τα σύγχρονα 

αυτοκίνητα είναι εφοδιασμένα για 
μεγαλύτερη ασφάλεια με διπλό κύ
κλωμα φρένων. Δηλαδή έχουν ανε
ξάρτητα συστήματα, που επενερ
γούν σε έναν μπροστινό τροχό και 
στον πίσω αντίθετό του. Έτσι, ακό
μα και σε περίπτωση αιφνίδιας βλά
βης, διατηρείται πάντα δυνατότητα 
φρεναρίσματος.

Υδραυλικά φρένα
Ό λα σχεδόν τα επιβατικά αυτοκί

νητα σήμερα είναι εφοδιασμένα με 
ένα από τα δύο κύρια συστήματα 
υδραυλικών φρένων, δηλαδή τα φρέ
να με ταμπούρα ή τα δισκόφρενα. 
Επίσης είναι δυνατό να υπάρχει συν
δυασμός των δύο αυτών συστημά
των, να λειτουργούν στους δύο τρο
χούς φρένα με ταμπούρα και στους 
άλλους δύο δισκόφρενα. Το βασικό 
σύστημα λειτουργίας των υδραυλι
κών φρένων μπορεί να εξηγηθεί 
απλά ως εξής:

Η πίεση που ασκεί ο οδηγός με το 
πόδι του στο πεντάλ του φρένου κι
νητοποιεί μία αντλία, η οποία με ένα 
σύστημα σωληνώσεων στέλνει το 
υγρό των φρένων υπό πίεση προς 
όλους τους τροχούς του αυτο
κινήτου.

Το υγρό αυτό, φθάνει σε 4 αντλίες 
που είναι προσαρμοσμένες ανά μία 
σε κάθε τροχό. Εκεί τώρα, ανάλογα 
με το σύστημα φρένου, (δισκόφρενο

ή ταμπούρο), γίνονται τ ’ ακόλουθα: 
α) Στα φρένα με ταμπούρα, ή αντλία 
επενεργεί σε δύο σιαγώνες φρένων,
που βρίσκονται μέσα από το ταμπού
ρο, και τις πιέζει με δύναμη επάνω 
στα πλαϊνά τοιχώματα του ταμπού- 
ρου. Έτσι ο τροχός φρενάρει, 
β) Στα δισκόφρενα, η αντλία πιέζει 
δύο ειδικά «τακάκια» επάνω σ’ έναν 
μεταλλικό δίσκο, ο οποίος είναι συν- 
δεδεμένος και περιστρέφεται μαζί με 
τον τροχό. Επομένως και πάλι επι
βραδύνεται η περιστροφή του 
τροχού.

Χειρόφρενο.
Το χειρόφρενο λειτουργεί μόνο 

στους πίσω τροχούς. Επενεργεί επά
νω στα ταμπούρα ή στους δίσκους με 
τις ίδιες σιαγώνες ή τα τακάκια των 
φρένων, τα οποία όμως ελέγχει όχι 
υδραυλικά, αλλά με ντίζες από συρ
ματόσχοινο. Είναι φρένο για τη στάθ
μευση, χρησιμοποιείται μόνο αφού 
ακινητοποιηθεί το αυτοκίνητο.

Όταν λύνετε το χειρόφρενο για

να ξεκινήσετε, είναι εύκολο να κά
νετε λάθος και να μην το λύσετε εν
τελώς. Το αυτοκίνητο θα ξεκινήσει, 
αλλά συγχρόνως οι τροχοί θα είναι 
ως ένα ποσοστό φρεναρισμένοι, με 
αποτέλεσμα να έχουμε υπερθέρμαν
ση και φθορά των φρένων. ΓΤ αυτό 
πρέπει να προσέχουμε να λύνουμε 
καλά το χειρόφρενο και να βεβαιω
νόμαστε πως έσβησε το ειδικό λαμ
πάκι (για όσα αυτοκίνητα είναι εφο
διασμένα μ’ αυτή τη φωτεινή 
ένδειξη).

Ενδείξεις που θα πρέπει να σας 
οδηγήσουν σε έλεγχο ή και ακόμη 
στο συνεργείο για επισκευή είναι:

Αν το πεντάλ του φρένου κατεβαί
νει πολύ χαμηλά, χωρίς αντίσταση. 
Κανονικά, μετά από το 1/3 της δια
δρομής του πεντάλ, το πόδι πρέπει 
να συναντήσει ισχυρή αντίσταση. Αν 
αυτό δε συμβαίνει ή συμβαίνει χαμη-

791



λότερα, χρειάζεται άμεση επίσκεψη 
στο συνεργείο.

Αν για να λειτουργήσει το φρένο 
χρειάζεται ένα επανειλημμένο πάτη
μα (ένα τρομπάρισμα, όπως λέγεται), 
είναι πιθανό πως υπάρχει αέρας μέ
σα στο σύστημα των φρένων και το 
όχημα πρέπει αμέσως να ακινητο- 
ποιηθεί.

Ο οδηγός πρέπει να ελέγχει τακτι
κά τη στάθμη του υγρού των φρένων, 
μέσα στο ειδικό δοχείο που υπάρχει 
συνήθως στο διαμέρισμα του κινητή
ρα. Αν διαπιστώσει πως η στάθμη εί
ναι χαμηλή, πρέπει να συμπληρώσει 
με υγρά φρένων. Αν όμως αυτό πα- 
ρατηρείται συχνά, πρέπει και πάλι να 
επισκεφτεί το συνεργείο του και να 
το αναφέρει για έλεγχο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν μετά από κάποιο 
πλύσιμο τα φρένα δεν λειτουργούν 
κανονικά, αυτό οφείλεται πιθανώτα- 
τα σε νερά που εισχώρησαν στα δι- 
σκόφρενα ή στα ταμπούρα.

Ο οδηγός μπορεί να αντιμετωπίσει 
το πρόβλημα αυτό μόνος του, αν κι
νηθεί με μικρή ταχύτητα και συγχρό
νως φρενάρει παρατεταμένα. Τα 
φρένα θα ζεσταθούν αμέσως και θα 
στεγνώσουν, οπότε και θα αποκατα
σταθεί η κανονική λειτουργία τους.

Η χρησιμοποίηση των φρένων.
Γενικά, πρέπει να χρησιμοποιού

με τα φρένα μαλακά και όχι απότο
μα. Ακόμα και σε περίπτωση κινδύ
νου, το φρενάρισμα πρέπει να είναι 
προοδευτικό και όχι πολύ δυνατό και 
απότομο, γιατί αν ακινητοποιηθούν 
οι τροχοί το αυτοκίνητο μπορεί να 
χάσει την πρόσφυσή του και να κινη
θεί ακυβέρνητο.

Σε μεγάλες διαδρομές πρέπει να 
ξεκουράζουμε τα φρένα, χρησιμο
ποιώντας και τον κινητήρα για το 
φρενάρισμα του αυτοκινήτου. Γιατί 
όταν υπερθερμανθούν από τη συνε
χή χρησιμοποίησή τους, τα φρένα 
λειτουργούν λιγότερο αποδοτικά.

Πρέπει λοιπόν κατεβάζοντας τα
χύτητα, π.χ. από τετάρτη σε τρίτη και 
σε δευτέρα, να επιβραδύνουμε το αυ
τοκίνητο χωρίς υπερβολική χρησιμο
ποίηση των φρένων.

Επίσης πρέπει οπωσδήποτε να 
φρενάρουμε με τον κινητήρα ή και 
με τον κινητήρα, όταν κατεβαίνουμε 
απότομους κατηφορικούς δρόμους.

Γ ενικός και πολύ σημαντικός κανό
νας για τη χρησιμοποίηση των φρέ
νων είναι πως, όταν φρενάρουμε, για 
να σταματήσουμε χρησιμοποιούμε 
τον συμπλέκτη και απελευθερώνου
με τον κινητήρα μόνο την τελευταία 
πια στιγμή, όταν το αυτοκίνητο είναι

έτοιμο να σταματήσει.
Παρατήρηση: πολλά από τα σύγ

χρονα αυτοκίνητα, ιδίως τα μεγαλύ
τερα ενισχύουν τη λειτουργία του 
ποδόφρενου με σύστημα σερβό. Αυ
τό που πρέπει να θυμόμαστε είναι 
πως τα φρένα που δουλεύουν με 
σερβόφρενο λειτουργούν μόνο εφ’ 
όσον λειτουργεί ο κινητήρας. Με τον 
κινητήρα σβηστό δεν έχουμε σχεδόν 
καθόλου φρένο!

Τα ελαστικά.
Το αυτοκίνητο πρέπει να είναι 

πάντα εφοδιασμένο με τα λάστιχα 
που είναι κατάλληλα γι’ αυτό. Επίσης 
τα λάστιχα πρέπει να είναι σε καλή 
κατάσταση, έτσι ώστε να εξασφα
λίζουν:
-  Καλό τιμόνι, δηλαδή υπακοή του 
αυτοκινήτου στους χειρισμούς του 
τιμονιού.
-  Θετικό φρενάρισμά κάτω από 
οποιεσδήποτε συνθήκες.
-  Καλή πρόσφυση με το δρόμο,
ιδίως κάτω από δύσκολες συνθήκες 
και
-  Σωστή ανάρτηση, ούτε πολύ 
σκληρή ούτε πολύ μαλακή.

Οι γραμμώσεις που έχουν επάνω 
τα λάστιχα πρέπει να έχουν βάθος 
τουλάχιστον ενός χιλιοστού. Καλό εί
ναι όμως για ασφάλεια, ν’ αλλάξου
με λάστιχα νωρίτερα, στα 2 χιλ. Λά

στιχα με φθορά μεγαλύτερη από αυ
τή, δημιουργούν σοβαρό κίνδυνο 
γλιστρήματος του αυτοκινήτου. Επί
σης ελαττώνουν σημαντικά την απο- 
τελεσματικότητα των φρένων.

Η σωστή πίεση του αέρα μέσα στα 
λάστιχα είναι πολύ σημαντική, τόσο 
για την καλή τους απόδοση όσο και 
για την ελάττωση της φθοράς. Η πίε
ση πρέπει να είναι αυτή που συνι- 
στούν οι κατασκευαστές του αυτοκι
νήτου ή και των ελαστικών, διαφέρει 
από αυτοκίνητο σε αυτοκίνητο, όπως 
επίσης διαφέρει μεταξύ των εμπρό
σθιων και οπίσθιων ελαστικών.

Ο έλεγχος της πίεσης των ελαστι
κών πρέπει να γίνεται πάντοτε όταν 
τα λάστιχα είναι κρύα. Η κανονική 
πίεση στα λάστιχα αποτελεί σημαν
τικό στοιχείο για την ασφάλεια στην 
οδήγηση και παρατείνει τη ζωή των 
ελαστικών.

Λάστιχα που παρουσιάζουν στις 
εξωτερικές τους επιφάνειες σκισίμα
τα ή σπασίματα πρέπει να ελέγχον
ται αμέσως από ειδικό και να επι
σκευάζονται ή να αντικαθίστανται. 
Σε περίπτωση μερικής αντικατάστα
σης των ελαστικών, τα καινούργια 
πρέπει να τοποθετούνται στους 
μπροστινούς τροχούς. Γ ενικά πρέπει 
να αποφεύγουμε τη χρησιμοποίηση 
επισκευασμένων ελαστικών στους 
μπροστινούς τροχούς.
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Το σύστημα διευθύνσεως.
Δεν χρειάζεται ασφαλώς να τονί

σουμε το πόσο σημαντικό είναι να 
βρίσκεται πάντα σε άριστη μηχανική 
κατάσταση το σύστημα διευθύνσεως 
του αυτοκινήτου. Και το σύστημα αυ

τό όμως, όπως κάθε τι μηχανικό, υφί- 
σταται με τη χρήση συνεχείς φθο
ρές, οι οποίες σταδιακά δημιουρ
γούν τους λεγάμενους «τζόγους».
Αυτό σημαίνει, πως αν γυρίσουμε το 
τιμόνι προς τα δεξιά, ή τα αριστερά, 
μέσα σε ορισμένα όρια, οι τροχοί δεν 
επηρεάζονται και στρίβουν μόνο 
όταν στρίψουμε το τιμόνι περισσότε
ρο. Μια τέτοια φθορά, ένας υπερβο
λικός τζόγος, έχει σαν αποτέλεσμα

να γίνεται πιο δύσκολο το κράτημα 
του αυτοκινήτου στην ευθεία.

Μπορούμε σχετικά εύκολα να δια
πιστώσουμε την ύπαρξη υπερβολι
κής φθοράς στο σύστημα διευθύνσε- 
ως, αν με σταθμευμένο το αυτοκίνη
το στρίψουμε λίγο το τιμόνι προς τα 
δεξιά και τ’ αριστερά και συγχρόνως 
τους τροχούς. Αν το τιμόνι στρίβει 
περισσότερο από δύο δάχτυλα στην 
εξωτερική περίμετρό του χωρίς η κί
νηση να μεταδίδεται στους τροχούς, 
πρέπει να πάμε στο συνεργείο για 
καλύτερο έλεγχο του συστήματος.

Το σύστημα αναρτήσεως.
Οι τροχοί με το υπόλοιπο αυτοκί

νητο μέσω του συστήματος ανάρτη
σης. Το σύστημα αυτό έχει αποστο
λή πολύ σπουδαιότερη από το να 
προσφέρει άνεση στους επιβάτες: 
από την κατάσταση και λειτουργία 
του εξαρτάται η πρόσφυση του αυ
τοκινήτου στο δρόμο, δηλαδή η 
ασφαλής κυκλοφορία του.

Για την σύνδεση των τροχών με το 
αμάξωμα χρησιμοποιούνται συνήθως 
διαφόρων τύπων ελατήρια και ρά

Αν τα αμορτισέρ δουλεύουν σω
στά, το αμάξωμα θα επανέλθει μόλις 
σταματήσουμε την πίεση στην κανο
νική του θέση, χωρίς ταλαντώσεις 
επάνω-κάτω. Αν χρειαστεί κάποιος 
χρόνος και μερικές ταλαντώσεις 
ώσπου να ηρεμήσει το αμάξωμα, το 
συγκεκριμένο αμορτισέρ δεν δου
λεύει σωστά και είναι άμεση η ανάγ
κη επισκευής του, γιατί η οδήγηση 
του αυτοκινήτου είναι επικίνδυνη.

βδοι στρέψεως. Υπάρχουν ακόμα συ
στήματα υγροπνευματικά, δηλαδή 
συνδυασμός ειδικού υγρού και αε
ρίου υπό πίεση. Συχνά το εμπρόσθιο 
σύστημα ανάρτησης διαφέρει από το 
πίσω σύστημα. Η πιο σύχρονη τάση 
πάντως είναι η ανεξάρτητη ανάρτη
ση για κάθε τροχό.

Τα αμορτισέρ μπορεί να θεωρη
θούν τα πιο σημαντικά εξαρτήματα 
του συστήματος ανάρτησης. Χαλινα
γωγούν τον τροχό και αποσβένουν 
τους κραδασμούς που προκαλούν οι 
ανωμαλίες του δρόμου.

Αν τα αμορτισέρ είναι σε κακή κα
τάσταση, το αυτοκίνητο μπορεί κά
θε στιγμή να χάσει την πρόσφυσή 
του και να μείνει ακυβέρνητο. Γι’ αυ
τό μια από τις βασικές υποχρεώσεις 
του οδηγού είναι ο συχνός έλεγχος 
της κατάστασης των αμορτισέρ.

Ένας πρακτικός τρόπος για να 
έχουμε μια ένδειξη αν τα αμορτισέρ 
του αυτοκινήτου βρίσκονται σε καλή 
κατάσταση, είναι να πιέσουμε απότο
μα με όλο μας το βάρος το αμάξωμα 
κοντά σε κάθε τροχό διαδοχικά.

Το ηλεκτρικό σύστημα.
Από όσα είπαμε ως τώρα, έχει γ ί

νει ήδη φανερή η μεγάλη σημασία 
της καλής λειτουργίας του ηλεκτρι
κού συστήματος για την ασφαλή κυ
κλοφορία του αυτοκινήτου τόσο την 
ημέρα όσο και τη νύχτα. Τονίσαμε 
ακόμα την ανάγκη να παρακολου
θούμε συχνά και να είμαστε σίγου
ροι πως το αυτοκίνητό μας δεν έχει
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καμμένες λάμπες ή φώτα εκτός λει
τουργίας από άλλες βλάβες. Επίσης 
επαναλαμβάνουμε, πως πρέπει κατά 
διαστήματα να αλλάξουμε τις λο ι
πές γιατί η χρήση μειώνει την από
δοσή τους.

Επεμβάσεις στο ηλεκτρικό σύστη
μα του αυτοκινήτου (καλώδια, συνδέ
σεις κ.λπ.) πρέπει να γίνονται μόνο 
από τους ειδικευμένους ηλεκτρολό
γους, γιατί δημιουργούνται κίνδυνοι 
βλαβών ή ακόμα και πυρκαγιάς. Επί
σης, πρέπει να αποφεύγουμε τον πει
ρασμό προσθήκης διαφόρων ηλε
κτρικών συσκευών που υπάρχουν 
στο εμπόριο και πρόσθετων φώτων. 
Ό λ ’ αυτά πολύ σπάνια χρησιμεύουν, 
αποτελούν όμως συχνά αιτίες ανω
μαλιών.

Οι καθαριστήρες
Πολύ ζωτικό όργανο που ανήκει 

στο ηλεκτρικό σύστημα είναι οι κα- 
θαριστήρες. Πρέπει να φροντίζουμε 
πάντα για την καλή λειτουργία τους 
και να αντικαθιστούμε συχνά τα λά
στιχά τους, τα οποία φθείρονται γρή
γορα, παύουν να καθαρίζουν καλά το 
κρύσταλλό μας και δημιουργείται 
κίνδυνος να το χαράξουν.

Πολύ χρήσιμη είναι η ύπαρξη πρό
σθετου καθαριστήρα στο πίσω κρύ
σταλλο του αυτοκινήτου (αν δεν εί
ναι τοποθετημένος από τον κατα
σκευαστή, μπορεί να προστεθεί 
εύκολα και με μικρή δαπάνη).

Στο σύστημα αυτό τέλος, ανήκει 
και η αντίσταση που θερμαίνει το πί
σω κρύσταλλο για να μη θαμπώνει 
και είναι εξαιρετικά χρήσιμη για το 
οδήγημα το χειμώνα.

Η μπαταρία
Η «καρδιά» του ηλεκτρικού συστή

ματος του αυτοκινήτου είναι η μπα
ταρία. Αυτή δίνει το ρεύμα που 
χρειάζεται για την εκκίνηση του κι

νητήρα και αυτή παρέχει την πρό
σθετη ηλεκτρική ενέργεια που χρειά
ζονται τα διάφορα συστήματά του, 
όταν λόγω λειτουργίας του κινητήρα 
με λίγες στροφές -  το παραγόμενο 
από τη γεννήτρια του αυτοκινήτου 
ρεύμα δεν είναι αρκετό για να καλύ
ψει τις ανάγκες. Ένα αυτοκίνητο με 
κατεστραμμένη ή πεσμένη μπαταρία 
είναι αυτοκίνητο «ανάπηρο» και κά
θε στιγμή υπάρχει κίνδυνος δυσάρε
στων περιπλοκών.

Η συντήρηση της μπαταρίας είναι 
πράγμα πολύ απλό: χρειάζεται μόνο 
περιοδικός έλεγχος και συμπλήρω
ση των υγρών της μπαταρίας, εφ’ 
όσον η στάθμη έχει χαμηλώσει.

Ο χειμώνας αλλά και η μεγάλη ζέ
στη του καλοκαιριού είναι παράγον
τες που επιβαρύνουν την μπαταρία 
και κάνουν την ανάγκη των ελέγχων 
πιο συχνή. Η πρώτη εκκίνηση του αυ
τοκινήτου το πρωί, όταν ο καιρός εί
ναι πολύ κρύος, είναι πολύ δύσκολη 
και απορροφά μεγάλο μέρος της 
ηλεκτρικής ενέργειας που είναι ενα
ποθηκευμένη στη μπαταρία. Γι’ αυτό 
χρειάζεται πάντα μπαταρία σε άρι- 
στη κατάσταση και σωστοί χειρισμοί 
για την εκκίνηση του κινητήρα, με τη 
χρήση του τσοκ κ.λπ., όπως περιγρά- 
φονται στο βιβλίο του κατασκευαστή 
του αυτοκινήτου.

Επίσης, μια πεσμένη μπαταρία κά
νει την οδήγηση το βράδυ πολύ πιο 
δύσκολη, γιατί οι προβολείς δεν φω
τίζουν όσο χρειάζεται.

Τα ενδεικτικά λαμπάκια.
Στο ηλεκτρικό σύστημα ανήκουν 

και τα διάφορα ενδεικτικά λαμπάκια, 
τα οποία βρίσκονται στο ταμπλώ του 
αυτοκινήτου και κάνουν δυνατή την 
συνεχή παρακολούθηση της καλής 
λειτουργίας διαφόρων ζωτικών συ
στημάτων του αυτοκινήτου.

Το βιβλίο του κατασκευαστή κάθε

αυτοκινήτου περιέχει λεπτομερείς 
πληροφορίες για τα λαμπάκια αυτά. 
Συνιστούμε στους νέους οδηγούς να 
μάθουν καλά, με τη βοήθεια του βι
βλίου του κατασκευαστή, τη σημασία 
καθενός από τα λαμπάκια και να κα
ταβάλλουν προσπάθεια για να συνη
θίσουν να τα παρακολουθούν συχνά 
όταν οδηγούν. Η συνήθεια αυτή μπο
ρεί να αποτρέψει σοβαρές βλάβες 
του αυτοκινήτου και πάντως συντε
λεί στην ασφαλέστερη κυκλοφορία 
του.

Αν ανάψει κάποιο λαμπάκι.
• Αν ανάψει το κόκκινο φως των λα
διών, πρέπει να σταματήσουμε αμέ
σως να σβήσουμε τον κινητήρα και 
να μην ξαναξεκινήσουμε πριν να δια
πιστώσουμε την έκταση της βλάβης 
και την αποκαταστήσουμε.
• Αν ανάψει το κίτρινο φως που δεί
χνει ανωμαλία στη φόρτιση της μπα
ταρίας πρέπει και πάλι να σταματή
σουμε αμέσως και να εξακριβώσου
με τι συμβαίνει.

Προσοχή: μπορεί να έχει κοπεί το 
λουρί του κινητήρα, οπότε η συνέχι
ση της πορείας θα οδηγήσει και σε 
πολύ επικίνδυνη υπερθέρμανση του 
κινητήρα.
• Αν ανάψει το ενδεικτικό φως που
δείχνει υπερθέρμανση, πρέπει αμέ
σως να διακόψουμε την πορεία μας, ,
να εξακριβώσουμε το αίτιο και να μη 
συνεχίσουμε πριν από την αποκατά
σταση της βλάβης.

Ο οδηγός που θα συνηθίσει να πα
ρακολουθεί αυτόματα και συχνά τις 
διάφορες αυτές φωτεινές ενδείξεις 
οδηγεί πιο συνειδητά και μπορεί να 
αποφύγει αδικαιολόγητες ζημιές του 
αυτοκινήτου του που έχουν υψηλό 
κόστος αποκαταστάσεως.

Ιδιαίτερος, λοιπόν παράγων, για 
ασφαλή οδήγηση, για όλους τους 
οδηγούς είναι να γνωρίζουν καλά το 
αυτοκίνητό τους και να είναι πλήρως 
εξοικειωμένοι με αυτό. Κάθε αυτο
κίνητο έχει τη δική του οδική συμπε
ριφορά, και τις δικές του ιδιομορ
φίες με τις οποίες ο οδηγός πρέπει 
να είναι εντελώς εξοικειωμένος.

Καλή προληπτική συντήρηση του 
αυτοκινήτου σημαίνει πάντα πε
ρισσότερη ασφάλεια στην κυκλο
φορία, αποφυγή απρόοπτων τα
λαιπωριών και λιγότερα έξοδα ·
επισκευών.

Σημ.: Τα στοχεία είναι από το βι
βλίο των Γ. Βερβερίδη και Μ. Βλαχό
πουλου «Το βιβλίο του οδηγού».
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ΤΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΠΟΡΤΡΑΙΤΟ 
TOY 1989

Το «Αστυνομικό πορτραίτο του 1989» αποτελεί μια σύντομη παρουσίαση των κυριώτερων γε
γονότων και επιτυχιών της Αστυνομίας, τόσο στον τομέα της πρόληψης όσο και καταστολής του 
εγκλήματος, όσο και στον τομέα της κοινωνικής προσφοράς και της βελτίωσης των σχέσεων 
Αστυνομίας-Πολίτη.

Τα γεγονότα αυτά καταξιώνουν την καθημερινή κοινωνική προσφορά της Αστυνομίας και επι
βεβαιώνουν την ανάγκη της συνεχούς συμπαράστασης του κοινού στο δύσκολο έργο της.
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Επιμέλεια: Ελισσαίος Αρτόπουλος 
Αγγελική Ρήγα

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
-  Συνελήφθη άλλος ένας από τους 
έξι νεαρούς κατάδικους των φυλα
κών Κορυδαλού, που απέδρασαν το 
μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς πηδών
τας από τον εξωτερικό τοίχο των φυ
λακών. Πρόκειται για τον 18χρονο 
Γιώργο Τζελέπη.
-  Το πρώτο θύμα των ναρκωτικών 
για το 1989. Ο 22χρονος Κων. Πρινά- 
ρης βρέθηκε νεκρός μέσα σε παλαιό 
οικοδομή στη διασταύρωση των 
οδών Λομβάρδου και Μπούσγου, 
στου Γκύζη, από υπερβολική χρήση 
ναρκωτικών.
-  Εντοπίστηκαν στη Βραζιλία από 
την Ιντερπόλ οι δύο πιλότοι (Έλεν 
και Φρεντερίκ Στραφτ) του ιδιωτικού 
τζετ του Αργ. Σαλιαρέλη που φυγά- 
δευσαν τον Γ. Κοσκωτά στην Αμερι
κή. Για το λόγο αυτό η Εισαγγελία 
Εφετών διαβίβασε έγγραφο στη 
Βραζιλιάνικες αρχές σχετικά με τη 
δίωξή τους, για υπόθαλψη εγ 
κληματία.
-  Χασίς άριστης ποιότητας, συνολι
κού βάρους 5 κιλών βρέθηκε μέσα σε 
13 κονσέρβες μετά από έρευνα της 
Ασφαλείας στο διαμέρισμα Τούρκου 
μουσικού, στους Αμπελοκήπους Θεσ
σαλονίκης. Πρόκειται για τον Τούρ
κο υπήκοο Στυλιανό Γκέτις, 41 
χρόνων.
-  Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανι
σμός που τον αποτελούσαν 9 μασού
ρια δυναμίτιδας με καψούλι, φυτίλι 
ακαριαίο και ένα ρολόι χειρός βρέ
θηκε χθες έπειτα από τηλεφώνημα 
αγνώστου στο σπίτι του εφοπλιστή 
Αριστείδη Αλαφούζου, φερομένου 
σαν ιδιοκτήτη της εφημερίδας «ΚΑ
ΘΗΜΕΡΙΝΗ», που βρίσκεται στην 
οδό Παπαπολίτη 25 στη Νέα Μάκρη.
-  Απόπειρα δολοφονίας διαπράχθη- 
κε από την οργάνωση «Λαϊκές Αντιε- 
ξουσιαστικές ομάδες πύρινης δρά
σης» με τις «προδιαγραφές» της 
«Ε.Ο. 17 Νοέμβρη» με θύμα τον ει
σαγγελέα Κων. Ανδρουλιδάκη, ο 
οποίος δέχτηκε τρεις σφαίρες στην 
αριστερή πλευρά του σώματός του, 
τη στιγμή που έμπαινε στο αυτοκίνη
τό του, στου Ζωγράφου. Απ’ ότι φά
νηκε στόχος των δραστών που ήταν 
τρεις, ηλικίας 25-35 ετών, δεν ήταν να 
σκοτώσουν τον κ. Ανδρουλιδάκη, αλ
λά να τρομοκρατήσουν τους δικαστι
κούς λειτουργούς.
-  Έμπορος εκτός από εισαγωγές 
αυτοκινήτων έκανε και... εισαγωγή 
χασίς από το Μαρόκο, το οποίο που
λούσε 1.000 δρχ. το γραμμάριο. Πρό

κειται για τον 49χρονο Σαράντη Παυ- 
λάκο από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος 
συνελήφθη από άνδρες της 
Ασφάλειας.
-  Αρχιφύλακας της ομάδας «Ζ» συ
νέλαβε τον 27χρονο Λιβανέζο Θεό
φιλο Σατάρ με 700 γραμμάρια χασίς, 
στην οδό Μαρίνου Αντίπα 22, στην 
Ηλιούπολη.
-  Δύο αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχα
νισμοί τίναξαν στον αέρα, η πρώτη 
το αυτοκίνητο του διευθυντή της Πα
θολογικής Κλινικής του «Βενιζέ- 
λειου» νοσοκομείου Μανώλη Λιρώνη 
και η δεύτερη το φορτηγό του αγρό
τη Ζαργιαννάκη.
-  Τρία αδέλφια πιάστηκαν από άν
δρες της υποδιεύθυνσης Δίωξης 
Ναρκωτικών για κατοχή και εμπορία 
ναρκωτικών. Πρόκειται για τους Νι
κόλαο, Χαράλαμπο και Κωνσταντίνο 
Γ ούτσο.
-  Νέα δολοφονική απόπειρα κατά 
δικαστικού. Συγκεκριμένα τρεις 
οπλοφόροι πυροβόλησαν και τραυ
μάτισαν τον αντιεισαγγελέα Αρείου 
Πάγου κ. Παν. Ταρασουλέα και με 
προκήρυξη που άφησαν στον τόπο 
της επίθεσης, η «17 Νοέμβρη» ανα
λαμβάνει την ευθύνη και για την τρο
μοκρατική ενέργεια σε βάρος του ει
σαγγελέα κ. Ανδρουλιδάκη.
-  Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου 
Πάγου Αναστ. Βενάρδος 61 ετών δο
λοφονήθηκε από την τρομοκρατική 
οργάνωση «1η Μάη», λίγα μέτρα έξω 
από το σπίτι του, στα Κάτω Πατήσια. 
Οι δράστες ήταν δύο και διέφυγαν 
μετά την επίθεση, με μοτοσυκλέτα.
-  Αποφασίστηκε η επικήρυξη των 
τρομοκρατών με 200 εκατομμύρια 
δραχμές και η δημιουργία ανεξάρτη
της αστυνομικής δύναμης για τη δίω
ξη τρομοκρατών. Επίσης αποφασί
στηκε η απελευθέρωση 3.000 αστυ
νομικών από δευτερεύουσες 
εργασίες και η τοποθέτησή τους σε 
μάχιμες υπηρεσίες.
-  Ελληνοτουρκικό κύκλωμα εμπό
ρων ναρκωτικών εξάρθρωσε η Ασφά
λεια Θεσ/νίκης, που κατάσχεσε τρία 
κιλά και 685 γραμμάρια ηρωίνης, 
αξίας 150 εκατομμυρίων δρχ. και συ
νέλαβε τον Παν. Λογαρά 53 χρόνων 
και τον Τούρκο Α. Ρεμτζί, 40 χρόνων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
-  Στα πλαίσια της υλοποίησης των 
μέτρων για την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας, εστάλη στο Συμβού
λιο της Επικράτειας για επέξεργα- 
σία, σχέδιο Προεδρικού Διατάγμα
τος για τη δημιουργία ειδικής υπηρε
σίας της ΕΛ.ΑΣ με την επωνυμία 
«Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών

Εγκλημάτων βίας», για την αντιμετώ
πιση αλλά και την αποτελεσματικώ- 
τερη πρόληψη, ειδικών εγκλημάτων 
βίας. Η νέα υπηρεσία θα αποτελείται 
από 7 συνολικά τμήματα και θα διοι- 
κείται από ταξίαρχο ή αστυνομικό 
διευθυντή.
-  Βραβεύτηκαν από την ΕΛΠΑ οι 
καλύτεροι τροχονόμοι για το 1988. 
Πρόκειται για τους Κ. Ξηντάρα (τμή
μα τροχαίας Αιγάλεω), Ιωάννη Κου- 
γιούφα (τμήμα τροχαίας Κολωνού), 
Ολυμπία Λύττα (τροχαία Θεσ/νίκης) 
και Γ. Σπανουδάκη (τμήμα τροχαίας 
Χανίων), οι οποίοι υποδείχθησαν από 
την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ.
-  Για πρώτη φορά διοργανώνεται 
στην Ελλάδα τριήμερο συνέδριο για 
την αντιμετώπιση της βίας, υπό την 
αιγίδα της Γ.Γ.Α. Τα πορίσματα του 
συνεδρίου θα χρησιμοποιηθούν για 
την αναμόρφωση της σχετικής νομο
θεσίας.
-  Θεαματικό πλήγμα κατά των διε
θνών λαθρεμπόρων του αργού θανά
του κατάφεραν τελωνείο και αστυνο
μία. Πέτυχαν να βάλουν στο χέρι 
έναν από τους μεγαλύτερους διακι- 
νητές ναρκωτικών και τον άμεσο 
βοηθό του και να κατάσχουν ποσό
τητα κατεργασμένου χασίς βάρους 
111 κιλών πάνω στη μεγάλη νταλίκα 
με την οποία έκαναν τη διακίνηση
στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της < 
Δυτ. Ευρώπης. Οι συλληφθέντες έμ
ποροι ναρκωτικών είναι: ο Μουστα- 
φά Καλίλ και ο Νασερεντίν Ακράμ, 
στους οποίους ασκήθηκε ποινική 
δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από 
το Ε' τακτικό ανακριτή Πειραιά κ. Τη
λέμαχο Φλέσσουρα.
-  Η «17 Νοέμβρη» ξαναχτύπησε.
Αυτή τη φορά με βόμβες που τοπο
θέτησε σε τρία ακατοίκητα σπίτια 
στο Κολωνάκι, στα Βριλήσια και στο 
Χαλάνδρι. Σε τετρασέλιδη προκήρυ
ξη που βρέθηκε και χαρακτηρίστηκε 
γνήσια από την ασφάλεια, αναλαμ
βάνει την ευθύνη η γνωστή τρομο
κρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη».
-  Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών 
που είχαν κατασχεθεί από την Αστυ
νομία τα τέσσερα τελευταία χρόνια, 
συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 
δύο δισεκατομμυρίων δρχ. κατα
στράφηκαν σε κεραμοποιία του Αιγά
λεω, παρουσία του Διοικητή Ασφά
λειας Αττικής, Εισαγγελέα και εκ
πρόσωπου του υπουργείου Υγείας. (

ΜΑΡΤΙΟΣ
-  Μάνα και γιος συνελήφθησαν και 
κατηγορούνται για κατοχή ναρκωτι
κών. Πρόκειται για τον Κωνσταντίνο 
Α. Καραφυλλίδη 33 ετών και τη μη-

796



τέρα του Ευαγγελία 54 ετών.
-  Εξαρθρώθηκε από την Ασφάλεια 
Αττικής σπείρα που έφερνε ηρωίνη 
από την Τουρκία και τη διακινούσε 
στη χώρα μας. Συγκεκριμένα συνε- 
λήφθησαν οι Τούρκοι: Μαχμούτ Σαμ- 
πρί Καχιά, 45 ετών και η Αϊλά Καχιά, 
51 ετών και η Κωνσταντίνα Νίκα σε 
ξενοδοχείο όπου διέμεναν και κατα
σχέθηκε ποσότητα ηρωίνης ενός κι
λού και 184 γραμμαρίων και χρημα
τικό ποσό 1,5 εκατομμυρίου δρχ. σαν 
προϊόντα εγκλήματος.
-  Μητέρα 27 χρόνων τοξικομανούς, 
κρατούμενης για ναρκωτικά συνελή- 
φθη έξω από το ανακριτικό γραφείο, 
κατηγορούμενη ότι προσπάθησε να 
δώσει στην κόρη της 1,5 γραμμάριο 
ηρωίνης. Πρόκειται για την Χαρί- 
κλεια Νίκα, μητέρα της Κων/νας 
Νίκα.
-  Θύματα του αποκριάτικου γλεν- 
τιού της Τσικνοπέμπτης έπεσαν δύο 
αστυφύλακες της ομάδας «Ζ», όταν 
τους επετέθηκαν πέντε νεαροί και 
πήραν από τον ένα το υπηρεσιακό 
του περίστροφο και το γκλομπ του. 
Πρόκειται για τους αστυφύλακες 
Βασ. Θραύαλο (από τον οποίο αφαι- 
ρέθηκε το περίστροφο) και Γιώργο 
Βερίγο.
-  Συνελήφθη στο τελωνείο Ευζώ- 
νων, ο Αθηναίος γιατρός Χρήστος 
Πανόπουλος, 37 ετών, με την κατη
γορία ότι προσπάθησε να εισάγει λα
θραία μεγάλη ποσότητα όπλων, με 
το κλειστό φορτηγάκι του, τύπου 
«Φολκσβάγκεν». Συγκεκριμένα βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 14 πιστόλια 
των 38 χιλιοστών, 13.000 σφαίρες, 
δύο ημιαυτόματα πολεμικά όπλα και 
δύο καραμπίνες.
-  Αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανι
σμός εξερράγη στο 1ο Λύκειο του Δι
δυμότειχου Έβρου, ενώ λίγο αργό
τερα βρέθηκε από πυροτεχνουργούς 
και αστυνομικούς και άλλος παρό
μοιος, σε άλλο όροφο του σχολείου.
-  Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει 
κόβοντας τις φλέβες του χεριού της, 
η Ευανθία Κεχαγιόγλου, η οποία φέ
ρεται σαν αυτόπτης μάρτυρας της 
δολοφονίας του εισαγγελέα κ. Βε- 
νάρδου, από την οργάνωση «1η 
Μάη». Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει 
η Κεχαγιόγλου, αποφάσισε να αυτο- 
κτονήσει επειδή τον τελευταίο καιρό 
δεχόταν συνεχώς απειλητικά τηλε
φωνήματα.
-  Μεγάλης ισχύος εκρηκτικός μη
χανισμός εξερράγη στο υποκατάστη
μα της Γαλλικής Τράπεζας, «Νάσιο- 
ναλ Μπανκ ντε Παρί», στην οδό 
Κουμπάρη 4 στο Κολωνάκι. Όπως 
έγινε γνωστό, την ευθύνη ανέλαβε η

οργάνωση «Επαναστατική Αλληλεγ
γύη», με προκήρυξη που έστειλε σε 
ραδιοφωνικό σταθμό. Η βομβιστική 
επίθεση έγινε για συμπαράσταση και 
αλληλεγγύη στα τέσσερα μέλη της 
γαλλικής τρομοκρατικής οργάνωσης 
«Action Direct», που καταδικάστηκαν 
πρόσφατα σε ισόβια για ένοπλη 
δράση.
-  Μπαράζ εμπρησμών στο Θησείο 
και τα Πετράλωνα αναστάτωσε και 
πάλι την Πυροσβεστική. Δέκα αυτο
κίνητα και μηχανάκια έγιναν στόχοι 
άγνωστων εμπρηστών.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
-  Νέα παρτίδα θανάτου. Δέκα νέοι 
νεκροί το τελευταίο 15νθήμερο από 
νοθευμένη ηρωίνη.
-  Συγκλονιστική συνέντευξη έδωσε 
ο Αμερικανός καθηγητής Ντέιβιντ 
Ντάιτς, με την ευκαιρία διημέρου σε
μιναρίου κατά των ναρκωτικών, που 
διοργανώθηκε στο Ζάππειο.
-  14χρονος πυροβολεί τον αστυνο
μικό πατέρα του τραβώντας το υπη
ρεσιακό του περίστροφο. Σοβαρά 
τραυματισμένος ο 45χρονος αστυφύ
λακας Νίκος Τσουκάτος, που υπηρε
τεί στον αστυνομικό σταθμό Ιάσμου.
-  Πέμπτο χτύπημα κατά δικαστικού. 
Βόμβα που τοποθέτησε η επαναστα
τική οργάνωση «1η Μάη», εξερράγη 
στο σπίτι του αρεοπαγίτη κ. Σαμου
ήλ Σαμουήλ.
-  Εκτέλεσαν τον «βασιλιά του τζό
γου». Πρόκειται για τον Γιάννη Κα- 
λούδη ή «Γιαννέα», που εκτελέστηκε 
στην Νίκαια από τον Κυριάκο Κουλί- 
ζο, ο οποίος εκδικήθηκε για το θάνα
το του αδελφού του, πληρώνοντας 
με το ίδιο νόμισμα τον «Γιαννέα».
-  Πιάστηκαν στη φάκα οι ληστές 
του Βενιζέλειου. Ύστερα από έφοδο- 
αστραπή οι άνδρες της Ασφάλειας 
τους συνέλαβαν σε διαμέρισμα της 
Γλυφάδας, όπου κρύβονταν.
-  Νέο μπαράζ εμπρησμών σε αυτο
κίνητα. Αυτή τη φορά άγνωστοι πυρ
πόλησαν Ι.Χ. αυτοκίνητα στις περιο
χές Ψυρρή, Κουμουνδούρου, Μετα
ξουργείο, Πετράλωνα.
-  1.800 νέοι αστυφύλακες παρου
σιάστηκαν για να παρακολουθήσουν 
τη σχολή αστυφυλάκων. Με την αύ
ξηση αυτή της μάχιμης δύναμης της 
Αστυνομίας πιστεύεται ότι θα αντιμε
τωπιστεί αποτελεσματικώτερα η 
διαρκώς αυξανόμενη εγκληματι
κότητα.
-  Μεγάλη εξόρμηση εκκαθάρισης 
των χαρτοπαιχτικών λεσχών έγινε 
στη Θεσσαλονίκη από την Ασφάλεια. 
Συγκεκριμένα προφυλακίστηκε ένας 
από τους «νονούς» της Θεσσαλονί

κης, ο Αλεξ. Ξεκερίδης και άρχισε το 
«ξήλωμα» του κυκλώματος που ελέγ
χει τις χαρτοπαιχτικές λέσχες.
-  Από σύμπτωση δεν τινάχθηκε 
στον αέρα το εργοστάσιο «ΤΙΤΑΝ». 
Οι βόμβες του είχαν τοποθετήσει μέ
λη της επαναστατικής οργάνωσης 
«Αντιεξουσιαστικός Αγώνας» βρέθη
καν τυχαία και αχρηστεύτηκαν, με 
αποτέλεσμα να αποσοβηθεί μια και
νούργια, καταστροφή.

ΜΑΊΌΣ
-  26 νεκροί και 330 τραυματίες θύ
ματα στον βωμό της ασφάλτου από 
την Μεγάλη Πέμπτη, ενώ δεν έχει 
συμπληρωθεί η επιστροφή των 
Αθηναίων.
-  Απόπειρα δολοφονίας κατά του 
πρώην υπουργού Γ. Πέτσου, από την 
επαναστατική οργάνωση «17 Νοέμ
βρη». Προκήρυξη της οργάνωσης 
στάλθηκε σε απογευματινή εφη
μερίδα.
-  Λουκέτο σε επτά ραδιοσταθμούς 
που δεν είχαν σχετική άδεια λειτουρ
γίας, έγινε στην Χαλκίδα.
-  Προκήρυξη της «Ε. Ο. 17 Νοέμ
βρη» απαντά σε άρθρο του καθηγη
τή της κοινωνιολογίας κ. Φίλια.
-  2 νέες βομβιστικές επιθέσεις από 
τον «Ε.Λ.Α.». Χτύπησε το υπουργείο 
Υγείας και τα Κεντρικά του ΙΚΑ Θεσ
σαλονίκης. Στην προκήρυξη που 
άφησαν προτείνουν συνεργασία με 
την «17 Νοέμβρη» και με άλλες ορ
γανώσεις.

ΙΟΥΝΙΟΣ
-  Νέα βόμβα του Ε.Λ.Α. αυτή τη φο
ρά στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Πα
ράλληλα έστειλαν προκήρυξη στις 
εφημερίδες.
-  Σε πορεία διαμαρτυρίας στην Κι
νεζική πρεσβεία, αναρχικοί έκαψαν 
μοτοσυκλέτα αστυνομικού και έκλε
ψαν ένα υπηρεσιακό περίστροφο. Σε 
συμπλοκή τραυματίστηκε σοβαρά ο 
τροχονόμος Παναγιώτης Καρα- 
γιάννης.
-  Τρεις αυτοσχέδιοι ωρολογιακοί 
μηχανισμοί του Ε.Λ.Α. εξερράγησαν 
σε δύο παραρτήματα του υπουρ
γείου Εσωτερικών και στην Εφορία 
Νίκαιας. Ευτυχώς δεν θρηνήσαμε 
θύματα.
-  Θαμμένο οπλοστάσιο, με πυρομα- 
χικά από τον Β' παγκόσμιο πόλεμο 
βρέθηκε από εργάτες που έκαναν 
εσκαφή σε οικόπεδο στην Αργυ
ρούπολη.
-  Συνελήφθησαν στην Κάνδανο, δε
καπέντε μέρες μετά την δολοφονική 
απόδραση από τις φυλακές Νεάπο-
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λης Λασιθίου, τρεις ακόμα δραπέτες. 
Άλλος ένας είχε συλληφθεί την 
προηγούμενη ημέρα
-  Ένοπλη ληστεία έγινε σε υποκα
τάστημα της Τράπεζας Εργασίας, 
στην οδό Πατησίων. Με επαγγελμα
τικό τρόπο οι πέντε μεταμφιεσμένοι 
δράστες, έκλεψαν τα εκατομμύρια 
και εξαφανίσθηκαν.
-  Έγκλημα σε πανηγύρι στην Ηρά
κλεια Φθιώτιδας, μετά από συμπλο
κή ανάμεσα σε δύο παρέες τραυμα
τίστηκε επίσης ο αρχιφύλακας Δ. 
Υφαντής, διοικητής του Α.Σ. Μοσχο 
χωρίου, που προσπάθησε να επιβάλ
λει την τάξη.

ΙΟΥΛΙΟΣ
-  Σοβαρά επεισόδια, που είχαν σαν 
αποτέλεσμα την πρόκληση μεγάλων 
υλικών ζημιών έγιναν στον ιππόδρο
μο του Φαλήρου, από εξαγριωμένους 
Φίλιππους για μια «στημένη» κούρσα.
- Σε κάθειρξη έξι χρόνων καταδικά
στηκε από το Κακουργοδικείο Αθη
νών ο πρώην αστυφύλακας Ε. Ζαφει- 
ράτος ο οποίος είχε τραυματίσει θα
νάσιμα με χτυπήματα τον καφεπώλη 
Γ. Σταματόπουλο, στην είσοδο του 
Μεγάρου της Αστυνομίας, στη Λεωφ. 
Αλεξάνδρας. Με την ίδια απόφαση 
αθωώθηκαν τέσσερεις αστυνομικοί 
που κατηγορούνταν για απλή συνερ
γεία εξ αμελείας.
-  Βαρυποινίτης «ξέφυγε από τα χέ
ρια των αστυνομικών-φρουρών του» 
ενώ μεταφερόταν με το πλοίο «Κάν
τια» από τον Πειραιά στο Ηράκλειο 
Κρήτης προκειμένου να οδηγηθεί 
στις φυλακές Αλικαρνασσού.
-  Με απόφαση του Υπουργού Εσω
τερικών κ. Ν. Κωνσταντόπουλου πε
ριέρχεται στους Οργανισμούς Τοπι
κής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) η ευθύνη 
της έκδοσης αδειών εγκατάστασης 
και λε ιτουργ ίας Κέντρων δ ια 
σκέδασης.
-  Ομολογία-σοκ 41χρονου πατέρα 
στη Λάρισα: «Σκότωσα τον έμπορο 
ναρκωτικών για να σώσω τα παιδιά 
μας από την καταστροφή. Ο δράστης 
έστελνε κατά καιρούς προκηρύξεις 
της οργάνωσης «1η Μάη» σε τοπική 
εφημερίδα.
- Συνελήφθη η 17χρονη υπόδικος 
των φυλακών Κορυδαλλού που είχε 
δραπετεύσει από το Γενικό Κρατικό 
Νοσοκομείο Νίκαιας, όπου είχε δια- 
κομισθεί υπό Αστυνομική επιτήρηση, 
για να υποβληθεί σε ιατρικές εξε
τάσεις.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
-  Αυτοκτόνησε με το υπηρεσιακό 
του περίστροφο ο 28χρονος αστυφύ

λακας Βασίλειος Κυριαζής λόγω ψυ
χολογικών προβλημάτων.
-  Έγκλημα με θύμα καταστηματάρ
χη τουριστικών ειδών στο Σύνταγμα 
και δράστη Πολωνό διαρρήκτη. Τελι
κά ο δράστης, Γουέσλεϊ Μιγκολίσκι 
27 χρόνων Πολωνός πρόσφυγας συ
νελήφθη από αστυνομικούς που 
φρουρούσαν το Υπουργείο Εθνικής 
Οικονομίας (που βρίσκεται πολύ κον
τά στο κατάστημα του θύματος). Θύ
μα του στυγερού εγκλήματος ήταν ο 
65χρονος Θεόδωρος Κουλουρίδης. 
Ο δράστης στην απολογία του ισχυ
ρίστηκε ότι δεν είχε χρήματα να πλη
ρώσει το ενοίκιό του γ ι’ αυτό κατά- 
φυγε στη δολοφονία...
-  Αεροπλάνο της Ολυμπιακής Αερο- 
πλοίας με 32 επιβάτες συντρίβεται 
σε βουνό της Σάμου.
-  Μπαράζ εμπρησμών σε αυτοκίνη
τα, τέντες καταστημάτων, κινηματο
γράφους καθώς και σε εκλογικά κέν
τρα χωρίς να γίνουν γνωστοί οι εμ
πρηστές.
-  Αιματηρά επεισόδια δημιουργήθη- 
καν στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθή
νας κατά τη διάρκεια του φιλικού 
αγώνα μεταξύ των ομάδων Ολυμπια
κού και ΑΕΚ όταν οπαδοί τους συνε
πλάκησαν μεταξύ τους. Η Αστυνομία 
επενέβει με δάκρυ γόνα. Από τις συμ
πλοκές τραυματίστηκαν τουλάχιστον 
50 άτομα μεταξύ των οποίων 17 
αστυνομικοί και προκλήθηκαν ση
μαντικές υλικές ζημιές.
-  Πραγματοποιήθηκε στο Υπουρ
γείο Δημ. Τάξης συνάντηση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας 
Τάξης με θέμα τη μεταβίβαση την Το
πική Αυτοδιοίκηση των αρμοδιοτή
των σχετικά με την εγκατάσταση και 
λε ιτουργ ία  των κέντρων δ ια 
σκέδασης.
-  Ψώνισε ρούχα αξίας μισού εκα
τομμυρίου με ξένη Ιονοκάρτα. Η Δέ
σποινα Μιλτ. Καμπίρη επί τρεις μή
νες άδειαζε τα ράφια των καταστη
μάτων στον Πειραιά και στη Νίκαια 
χρησιμοποιώντας ξένη πιστωτική 
κάρτα.
-  Σε φυλάκιση 16 μηνών καταδικά
στηκε από το αυτόφωρο τριμελές 
Πλημμελειοδικείο Αθήνας υπάλλη
λος της Εφορίας που δέχτηκε «φακε
λάκι» 200.000 δραχμών από φορολο
γούμενο προκειμένου ο δεύτερος να 
τακτοποιήσει τα χρέη του προς το 
Δημόσιο. Κατηγορούμενος ήταν ο 
ελεγκτής της Γ Οικονομικής Εφορίας 
Αθ. I. Τσούμας, 48 χρόνων.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
-  Σκοτώθηκε από διερχόμενο ταξί 
η υπαστυνόμος Δωροθέα Παυλίδου

ενώ ρύθμιζε την κυκλοφορία στην 
εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.
-  Δύο εκρηκτικοί μηχανισμοί μεγά
λης ισχύος βρέθηκαν κρυμμένοι σε 
θάμνους στο Πόρτο Χέλι.
-  Σε οκτώ χρόνια κάθειρξη καταδι
κάστηκε ο πρώην ανθυπαστυνόμος 
Π. Κουτρούλης, που είχε συλληφθεί 
για διακίνηση ναρκωτικών.
-  Προτάσεις για την πρόληψη και 
καταστολή της βίας στα γήπεδα έκα
νε η ΕΠΑΕ στον Γ ενικό Γ ραμματέα 
Αθλητισμού.
-  Είκοσι πέντε μασούρια δυναμίτι- 
δας ανακαλύφθηκαν από αστυνομι
κούς της Ασφάλειας Αττικής στην εί
σοδο της Πανεπιστημιούπολης Ζω
γράφου.
-  Με εντολή εισαγγελέα θα κατά
σχονται οι μοτοσυκλέτες, όταν οι 
οδηγοί τους κάνουν στους δρόμους 
επικίνδυνους ελιγμούς, κόντρες και 
σούζες.
-  Με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανι
σμό άγνωστοι ανατίναξαν ί.Χ.Ε. αυ
τοκίνητο, στο συνοικισμό Πασακάκι 
Χανιών.
-  Βόμβα εξερράγη σε παραλία στην 
Ερεσό Μυτιλήνης με αποτέλεσμα να 
τραυματιστούν ελαφρά δυο Γ άλλοι 
λουσμένοι. Την ευθύνη ανέλαβε η ορ
γάνωση «Πατριωτικό Απελευθερωτι
κό Κίνημα 1989».
-  Νεαρός κυνηγός έχασε τη ζωή 
του όταν στην προσπάθειά του να 
απομακρύνει δυο άλλους κυνηγούς 
που είχαν συμπλακεί εκπυρσοκρότη
σε τυχαία το όπλο του ενός. Δράστης 
ο αστυφύλακας Γεώργιος Λούτας.
-  Συνελήφθησαν στην Κάλυμνο 16 
Πακιστανοί, γιατί αποπειράθηκαν να 
μπουν λαθραία στη χώρα μας, κρυμ
μένοι μέσα σε ελληνική θαλαμηγό.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
-  Δολοφονήθηκε ο βουλευτής της 
Ν. Δημοκρατίας Παύλος Μπακογιάν- 
νης την ώρα κατά την οποία προσήρ- 
χετο στο γραφείο του, που βρίσκεται 
στην οδό Ομήρου στο Κολωνάκι. Την 
ευθύνη της δολοφονίας ανέλαβε με 
προκήρυξη της η τρομοκρατική ορ-· 
γάνωση 17 Νοέμβρη.
-  Έρευνες για πολυεθνικό κύκλω
μα, που εμπορεύεται, μέσω της χώ
ρας μας τεράστιες ποσότητες λα
θραίων τσιγάρων, διενεργούν οι ελ
ληνικές τελωνειακές υπηρεσίες.
-  Με απόφαση του μικτού ορκωτού 
εφετείου Αθήνας αφέθηκε ελεύθε
ρος με περιοριστικούς όρους ο αστυ
φύλακας Αθανάσιος Μελίστας.
-  Αυτοκτόνησαν την ίδια μέρα οι 
αστυφύλακες Αντώνης Προβατάς 
στα Λεχαινά Ηλείας και Μιχαήλ Καμ-
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πουράκης που υπυρετούσε στο Β- 
Α.Τ. Πειραιά.
-  Κατατέθηκε στη Βουλή το νομο
σχέδιο για την ίδρυση Οργανισμών 
για τα Ναρκωτικά και το AIDS.
-  Βόμβες μολότωφ έριξαν άγνω
στοι εναντίον τριών τραπεζών (Εθνι
κή Τράπεζα στην οδό Ιπποκράτους 
12, Τράπεζα Εργασίας στην οδό Κυ
ψέλης και Εθνική Τράπεζα στην οδό 
Φαιδριάδων), και προκάλεσαν υλικές 
ζημιές.
-  Αναστάστωση στην αγορά της 
Πάτρας για διακίνηση κάλπικων χαρ
τονομισμάτων των 5.000 δραχμών.
-  Ανακαλύπτονται 463 κιλά χασίς 
στην Ικαρία και εξαρθρώνεται η σπεί
ρα που τα προωθεί. Αξιοσημείωτο εί
ναι το γεγονός ότι σημαντική θέση 
στη σπείρα κατείχε η Ειρήνη Μεγα- 
λοοικονόμου 75 χρόνων στο σπίτι 
της οποίας βρέθηκε και το χασίς. Η 
75χρονη που συνελήφθη είχε στήσει 
οικογενειακή επιχείρηση εμπορίας 
χασίς με τον εγγονό της Σταμ. Μά- 
ματο 29 χρόνων και το Λιβανέζο «συ
νεργάτη» τους Τζοζέφ Σαρκίζ.
-  Στη Λάρνακα συνελήθφη ο Γιώρ- 
γος Μεγαλοοικονόμου γιος της 
75χρονης Ειρήνης από την Ικαρία 
στο σπίτι της οποίας βρέθηκε ο μισός

τόνος χασίς. Ο Μεγαλοοικονόμου 
ήταν ο εγκέφαλος της προαναφερ- 
θείσης σπείρας.
-  Αποτρόπαιο έγκλημα μικρού μα
θητή στην Καβάλα. Συγκεκριμένα δο
λοφονήθηκε κατά φρικιαστικό τρόπο 
με μαχαίρι οκτάχρονος μαθητής κα
τά την έξοδό του από το σχολείο.
-  Στα χέρια του επίδοξου βομβιστή 
έσκασε ωρολογιακός εκρηκτικός μη
χανισμός, έξω από το Δημοτικό Θέ
ατρο Μυτιλήνης και τον διαμέλισε. 
Δράστης και θύμα ταυτόχρονα ο αν- 
θυπασπιστής της αεροπορίας Μ. 
Π αυλής. Έγιναν ανακοινώσεις του 
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και των 
πολιτικών κομμάτων για το θέμα.
-  Τρεις αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μη
χανισμοί που είχαν τοποθετηθεί κά
τω από ισάριθμα αυτοκίνητα αμερι- 
κανών, στη Γλυφάδα προκάλεσαν 
ισχυρές εκρήξεις και τραυμάτισαν 
ελαφρά 4 άτομα. Την ευθύνη για τις 
εκρήξεις ανέλαβε με τηλεφώνημα σε 
δημοτικό ραδιοφωνικό σταθμό ο 
Ε.Λ.Α.

-  Μια σακούλα με 7 χειροβομβίδες 
βρέθηκε στην παραλία της Νέας Μά- 
κρης και καταστράφηκε από ειδική 
ομάδα καταδρομέων.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

-  Μετά την ολοκλήρωση της ανά
κρισης παραπέμπεται για «κατοχή 
και εμπορία όπλων και πυρομαχι- 
κών» ο γιατρός Χρ. Πανόπουλος που 
είχε συλληφθεί τον περασμένο Μάρ
τιο στους Ευζώνους Κιλκίς.
-  Την ευθύνη για τη βομβιστική 
απόπειρα στο σπίτι του αρχηγού της 
ΕΛΑΣ αντιστράτηγου κ. I Αντωνό- 
πουλου ανέλαβε με προκήρυξη που 
έστειλε σε απογευματινή εφημερίδα 
η επαναστατική οργάνωση «1η Μάη».
-  Άγρ ιο έγκλημα έγινε τα ξημερώ
ματα της 5ης Νοέμβρη σε αγροτική 
περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο της 
Αλεξ/πολης με άγνωστο δράστη. Θύ
ματα ο 44χρονος αστυφύλακας Βα
σίλης Τσαταλμπασίδης και η 
36χρονη γυναίκα του, Μαρία.
-  Απόδραση σχεδίαζε ο Ρωχάμης. 
Συνέλαβαν την κόρη του με εκρηκτι
κά στις φυλακές της Πάτρας.
-  Συνελήφθη και ομολόγησε η δρά- 
στιδα της δολοφονίας του αποτρό
παιου εγκλήματος των δύο γυναικών 
στα Κάτω Πατήσια.
-  Πλήρωμα περιπολικού της Ά με
σης Δράσης σώζει τη ζωή μικρού κο
ριτσιού στην Πεύκη.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α ΘΗ Ν Α  
17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1989
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ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΡΙΘ. 202

Ρύθμιση θεμάτων του αστυνομικού και άλλου προσωπικού του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Του άρθρου 11 παρ. 1 εδαφ. α, γ , στ και θ και 7 του Ν. 1 4 8 1 /  

1 9 8 4  «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης» (Α 152), όπως αντι- 
καταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1 και 2 του Ν. 1 5 9 0 /1 9 8 6  «Τροπο
ποίηση διατάξεων του Ν. 1 4 8 1 /1 9 8 4 .. . .»  (Α 49).

β . Του Π.Δ. 1 3 7 /1 9 8 6  «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δη
μόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α 51).

2. Την 7 0 0 4 / 3 / 8  από 2 1 .1 2 .1 9 8 8  απόφαση του Πρωθυπουργού 
και Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυ
πουργό Δημόσιας Τάξης Σήφη Βαλυράκη» (Β 92 1 ).

3 . Την υπ’ αριθμ. 2 4 0 /1 9 8 9  γνωμοδότηση του Συμβουλίου της 
Επικράτειας ύστερα από πρόταση Υπουργού Οικονομικών και του Υφυ
πουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Τυπικά προς προαγωγή προσόντα αξιωματικών

1. Στο άρθρο 10 του Ν. 6 7 1 /1 9 7 7  «Περί ιεραρχίας, προαγωγών... 
αξιωματικών...» (Α' 2 3 6 ) προστίθεται παρ. 5 ως ακολούθως:

5 . Αξιωματικός, προαχθείς ή προαγόμενος επ’ ανδραγαθία ή ως 
ολυμπιονίκης, θεωρείται ότι απέκτησε το βαθμό του Υπαστυνόμου Β' 
από τη χρονολογία που απέκτησε το βαθμό αυτό ο, μετά την ανωτέρω 
προαγωγή, αμέσως νεότερος του».

2 . Οι αξιωματικοί, που εντάχθησαν στην Ελληνική Αστυνομία, σύμ
φωνα με τις διατάξεις των άρθρων 5 5  και 5 6  του Ν." 1 4 8 1 /1 9 8 4 , για 
την απόκτηση δικαιώματος προαγωγής κατά τα άρθρα 10 και 2 8  του 
Ν. 6 7 1 /1 9 7 7 , θεωρείται ότι έχουν συμπληρώσει το συνολικό χρόνο 
υπηρεσίας αξιωματικού, που συμπλήρωσε ο αμέσως νεώτερός του, εφό
σον ο τελευταίος δεν έχει απολέσει αρχαιότητα κατ’ εφαρμογήν των δια
τάξεων του άρθρου 12 παρ. 2 και 3 του Ν. 6 7 1 /1 9 7 7 .

Άρθρο 2

Είσοδος στις Σχολές προς φοίτηση

1. Η παράγραφος 6  του άρθρου 7 του Ν.Δ. 6 4 9 /1 9 7 0  «Περί ιεραρ
χίας, προαγωγών... Ανθυπασπιστών...» (Α’ 176 ) αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«6. Ανθυπαστυνόμοι και Πυρονόμοι που καλούνται προς φοίτηση στις 
ανωτέρω Σχολές, κωλυόμενοι κατά το χρόνο της εκπαίδευσης για υπη
ρεσιακούς λόγους και χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καλούνται προς φοί
τηση στην επόμενη, μετά την άρση του κωλύματος αυτού, εκπαιδευτική 
περίοδο, εφόσον δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσόντα. Αν αποφοιτή
σουν ευδόκιμα, εντάσσονται, ανάλογα με το βαθμό επίδοσής τους, στην 
επετηρίδα μαζί με τους αποφοιτήσαντες συναδέλφους τους κατά την εκ
παιδευτική περίοδο κατά την οποία κλήθηκαν για πρώτη φορά να φοιτή
σουν.

Σε περίπτωση που για σοβαρούς προσωπικούς ή οικογενειακούς λό
γους ζητήσουν την εξαίρεσή τους από τη φοίτηση στη συγκεκριμένη εκ
παιδευτική περίοδο, εφόσον οι προβαλλόμενοι λόγοι κριθούν βάσιμοι, 
καλούνται να φοιτήσουν στην επόμενη περίοδο, με την προϋπόθεση ότι 
δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσόντα. Νέα εξαίρεση επιτρέπεται 
μόνο για μια ακόμη φορά. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, οι αποφοιτούντες 
ευδόκιμα, εντάσσονται στην επετηρίδα των συναδέλφων τους με τους 
οποίους αποφοιτούν μαζί.

Για τους διατελούντες στην κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, η κατά
στασή τους αυτή δεν αποτελεί κώλυμα για την πρότασή τους προς φοί
τηση ή συμμετοχή στις εξετάσεις, οι καλούμενοι όμως προς φοίτηση πα- 
ραπέμπονται στην Υγειονομική Επιτροπή του άρθρου 5 5  του Π.Δ. 
5 8 4 /1 9 8 5  (Α' 2 0 5 ) για να αποφανθεί αν η υγεία τους επιτρέπει ακιν- 
δύνως την παρακολούθηση του προγράμματος. Σε περίπτωση που δεν 
κρίνονται ικανοί ή αρνούνται τη φοίτηση, δεν εξελίσσονται περαιτέρω.

2. Στο άρθρο 3 8  του Π.Δ. 4 9 6 /1 9 8 7  «Προέλευση, προσόντα, κατά
ταξη κ.λπ του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τά
ξης» (Α' 2 2 9 ) προστίθεται παράγραφος 3  έχουσα ως εξής:

«3. Ειδικά οι γυναίκες που κρίνονται μη ικανές λόγω κύησης ή λο
χείας, εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Αρχιφυλάκων, είτε στην ίδια 
εκπαιδευτική περίοδο, με τους περιορισμούς της διάταξης της παρ. 8 
του άρθρου 33  του Π.Δ. 5 8 5 /1 9 8 5 , όπως ισχύει κάθε φορά, είτε στην 
επόμενη, εφόσον κριθούν ικανές από την Α.Υ.Ε. και δεν απώλεσαν τα 
απαιτούμενα προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας.
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Αν στην τελευταία περίπτωση συντρέχει νέα κύηση ή λοχεία, εισάγο- 
νται για φοίτηση στη Σχολή, το αργότερο την αμέσως επόμενη εκπαι
δευτική περίοδο, εφόσον κριθούν ικανές σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά 
την αποφοίτησή τους εντάσσονται, ανάλογα με τη βαθμολογία τους, 
στον πίνακα των συναδέλφων τους, με τους οποίους αποφοιτούν μαζί.

Άρθρο 3

Ενοποίηση θέσεων αστυκτηνιάτρων αξιωματικών

Οι οργανικές θέσεις των Αστυκτηνιάτρων Αστυνομικών Διευθυντών, 
Αστυνομικών Υποδιευθυντών και Αστυνόμων Α', που προβλέπονται 
από το άρθρο 2 3  παρ. 4  του Ν. 1 4 8 1 /1 9 8 4  καθίστανται ενιαίες.

Άρθρο 4

Αύξηση θέσεων ανιχνευτών - εξουδετερωτών βομβών

Οι θέσεις του αστυνομικού προσωπικού, που προβλέπονται από την 
παρ. 2 του άρθρου 2  του Π.Δ. 3 5 7 /1 9 8 6  (Α’ 1 5 7 ) και από το άρθρο 2 
του Π.Δ. 2 4 2 /1 9 8 8  (Α’ 104), αυξάνονται κατά δέκα.

Άρθρο 5

Προγραμματισμός - Χορήγηση αδειών

Όπου από τις διατάξεις των άρθρων 13 και 14  του Π.Δ. 2 7 /1 9 8 6  
(Α' 11) δεν προβλέπονται αρμόδιοι για τον προγραμματισμό και την 
έγκριση χορήγησης των αδειών του αστυνομικού προσωπικού, αρμοδιό
τητα αυτή ασκείται από τους αξιωματικούς διοικητές Υπηρεσιών για το 
προσωπικό των Υπηρεσιών τους. Για  τα ίδια θέματα των αδειών των 
διοικητών, αρμόδιοι καθίστανται οι διευθυντές ή διοικητές των προϊστα
μένων τους Υπηρεσιών.

Άρθρο 6

Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης Αστυφυλάκων, 
Αρχιφυλάκων και Ανθ/μων

Το Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Κρίσης για την παραμονή των Αστυ
φυλάκων στο Σώμα, που προβλέπεται από την παρ. 2  του άρθρου 4 7  
τουΝ. 1 4 8 1 /1 9 8 4  αποτελείται από ένα Τ  αξίαρχο, ιος πρόεδρο και δύο 
Αστυνομικούς Διευθυντές, ως μέλη.

Άρθρο 7

Τροποποίηση διατάξεων

Οι αρμοδιότητες των εδαφίων ε και στ του άρθρου 2 2  του Π.Δ. 5 8 2 /  
1 9 8 4  (Α' 2 0 8 ) υπάγονται, ως έχουν, στις αρμοδιότητες του άρθρου 2 0  
του ίδιου Π .Δ/τος.

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

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

Αθήνα, 13 Απριλίου 1 9 8 9
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Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 5 8 4 /1 9 8 5  «Οργάνωση και λειτουρ
γία  Υγειονομικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας» (Α-204).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τ ις διατάξεις:
α. Του άρθρου 11 του Ν. 1 4 8 1 /1 9 8 4  «Οργανισμός Υπουργείου Δη

μόσιας Τάξης» (Α -152), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 
1 5 9 0 /1 9 8 6  (Α-49) και των άρθρων 3 8  και 53  του ίδιου νόμου.

β . Του άρθρου 3 3  του Π.Δ. 5 8 2 /1 9 8 4  «Σύσταση, οργάνωση και λει
τουργία των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Δημόσιας Τάξης» (Α-208).

γ . Του Π.Δ. 1 3 7 /1 9 8 6  «Συγκρότηση της Γενικής Γραμματείας Δη
μόσιας Τάξης σε Υπουργείο Δημόσιας Τάξης» (Α-51).

2 . Την αριθ. 7 0 0 4 / 3 / 8  από 2 1 .1 2 .1 9 8 8  απόφαση το' Πρωθυ
πουργού και του Υπουργού Δημόσιας Τάξης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων 
στον Υφυπουργό Δημόσιας Τάξης, Σήφη ΕΙαλυράκη» (Β -921).

3 . Την αριθ. 2 3 1 /1 9 8 9  Γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρά
τειας, ύστερα από πρόταση του Υφυπουργού Δημόσιας Τάξης, αποφασί
ζουμε:

Άρθρο μόνο

α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του Π.Δ. 5 8 4 /1 9 8 5  αντικαθί
σταται ως εξής:

«1. Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού είναι ο αρχαιότερος 
των Ταξιάρχων υγειονομικών, από αυτούς που υπηρετούν στην περιφέ
ρεια της Γ  ενικής Αστυνομικής Δι εύθυνσης Αττικής (Γ.Α.Δ.Α .), ο οποίος 
και αναπληρώνει το Διευθυντή στα καθήκοντά του, ελλείποντα, απόντα 
ή  κωλυόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρ
θρου 5 8  του παρόντος διατάγματος».

β . Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 5 4  του Π.Δ. 5 8 4 /  
1 9 8 5  αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Ένα Ταξίαρχο της Διεύθυνσης Υγειονομικού, που υπηρετεί στην 
περιφέρεια της Γ.Α.Δ.Α. με αναπληρωτή του τον αρχαιότερο υγειονο
μικό Αξιωματικό από τα τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη, ιος Πρόε
δρο. Αν δεν υπάρχει Ταξίαρχος Υγειονομικός στην περιφέρεια της 
Γ.Α .Δ.Α . Πρόεδρος ορίζεται ο αρχαιότερος Αστυνομικός Υγειονομικός 
Διευθυντής».

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

Αθήνα, 13 Απριλίου 1 9 8 9

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

♦ ♦
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ΕΥΘΥΜΑ ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΑ:
Από τα πρώτα βήματα της Αστυνομίας στην Αθήνα

Αναμνήσεις του τέως Αρχηγού Α.Π. Ιωάννου Καλυβίτη

Οι αναμνήσεις των παλαιών 
συναδέλφων παρουσιάζουν πά
ντα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πολύ 
δε περισσότερο όταν οι αφη
γούμενοι κατείχαν καίριες θέ ' 
σεις στην υπηρεσιακή ιεραρχία.

Τέτοια είναι και η αφήγηση 
του πρώην Αρχηγού της Αστυ
νομίας Πόλεως αείμνηστου

Ιωάννου Γ. Καλυβίτη, από τα 
πρώτα βασικά στελέχη του α
στυνομικού αυτού Σώματος. Οι 
αναμνήσεις του τέως Αρχηγού, 
ανάμεσα στις εύθυμες αλλά και 
σοβαρές τους νότες, μας δί
νουν μια γλαφυρή εικόνα των 
αστυνομικών (και όχι μόνον) 
πραγμάτων της πρωτεύουσας

στη δεκαετία του '20.
Η «Α.Ε.» παρουσιάζει τις εν

θυμήσεις αυτές, αναδημοσιε- 
ύοντάς τες από το βιβλίο του 
«Μια μικρή ιστορία. Η Αστυνο
μία Πόλεων και τα 40 χρόνια 
της», Αθήναι 1962, χωρίς να 
αλλοιώσει τη γλώσσα του συγ
γραφέα.

ΚΟΝΤΗ ΦΟΥΣΤΑ

Μιά μέρα έπηγα ατό Προεδρικό 
Μέγαρο διά τήν τακτική άναφορά 
μου πρός τόν τότε Πρόεδρον άεί- 
μνηστον Στρατηγόν Πάγκαλον. Εις 
τό γραφείο του εύρίσκετο ή σύζυ
γός του καί ή κόρη του. Ή σύζυγος 
τού Προέδρου άποτεινομένη πρός 
εμέ μοϋ είπε: «Γιατί κ. Δ/τά έπιτρέ- 
πετε οέ μερικές κυρίες καί δεσποι
νίδες νά γυρνούν στους δρόμους 
μέ φούστες κοντές μέχρι τό γόνα
το;». Έγώ άπήντησα ότι ή 'Αστυνο
μία δέν κανονίζει τό μάκρος τής 
φούστας άλλ’ ή θεά μόδα. Ό  Πρόε
δρος ευρήκε λογική τήν παρατήρη
ση της συζύγου του καί μέ τή σειρά 
του μέ διέταξε νά προβώ άμέσως 
εις τήν σύνταξιν τής σχετικής α
στυνομικής διατάξεως. Παρ’ όλας 
τάς άντιρρήσεις μου ό Πάγκαλος 
έπέμενε καί έπανέλαβε τή διαταγή 
του. Έπηκολούθησε διαλογική συ
ζήτηση μεταξύ έμοϋ καί τού Προέ
δρου διά τό μήκος τής φούστας καί 
διά τόν τρόπον μετρήσεως της. Έν 
τέλει άπεφασίσθη νά άπέχη τό ά- 
κρον τής φούστας 30 πόντους άπό 
τό έδαφος καί νά μετράται διά μ έ
τρου τό ύψος αυτό ύπό των ’Αστυ
νομικών οργάνων.

Η Αστυνομική διάταξις 
συνετάχθη και υπεργράφη εκτός 
εμού ως Αστυνομικού Δ/τού και 
υπό του μακαρίτη Μαρούδα Διοικη- 
τού της Ασφαλείας της πόλεως, 
διότι κατά την εποχήν εκείνην την 
ασφάλειαν της πρωτευούυης κατά 
διαταγήν του Παγκάλου ήσκει η

Χωρ/κή. Μετά την υπογραφήν ε
στάλη προς το αρμόδιον Υπουρ- 
γείον των Εσωτερικών προς έγκρι- 
σιν. Μετά την έγκρισίν της εδημο- 
σιεύθη εις τας εφημερίδας και ήρ- 
χισεν η εφαρμογή της. Προ της ε
φαρμογής της όμως εκάλεσα στη 
Διεύθυνση τους Διοικητάς των 
Τμημάτων Τάξεως και τους συνέ
στησα να είναι πολύ προσεκτικοί 
εις την εφαρμογήν της περί ής 
πρόκειται διατάξεως και τους πα- 
ρεκάλεσα να αναθέσουν την εκτέ- 
λεσίν της μόνον σε ωρισμένους 
ανωτέρους υπαλλήλουςV Από 
πρόσφατον δημοσίευμα στα «Αστυ
νομικά Χρονικά» του φιλτάτου Δη
μοσιογράφου κ. Σπ. Λεωτσάκου 
«περί κοντής φούστας» σταχυολο
γώ τα κάτωθι: «Σύμφωνα με προ- 
διαγραμμένον σχέδιον, οι Συντά- 
κται των εφημερίδων «Βήματος», 
«Έθνους», «Εστίας» και «Βραδυ- 
νής» κ.κ. Ζερβέας, Γιανναράκος, 
Λεωτσάκος και Αρνέλλος, έγραφον 
εις τας εφημερίδας των ότι κατηρ- 
τίσθησαν ειδικά συνεργεία από πε
πειραμένους αστυνομικούς και ότι 
την επομένην θα ετίθετο εις σφαρ- 
μογήν η διάταξις και ότι οι γυναίκες 
θα έπρεπε να το έχουν υπ’ όψει 
των. Την μεθεπομένην ανέγραψαν 
την πληροφορίαν, ότι το πρώτον 
συνεργείον κατηρτίσθη ήδη υπό 
τον τότε υπαστυνόμον και ήδη ε.α. 
αστυνομικόν Δ/ντήν κ. Κ. Σαρλήν. 
Και ενθυμούμαι γράφει ο κ. Λεω- 
τσάκος, ότι λίαν πρωί της ημέρας 
της ερφαρμογής της, εγώ και ο συ
νάδελφός μου κ. Ζερβέας μετέβη-

μεν μετά των φωτογραφικών μηχα
νών μας εις το Α' Αστυνομ. Τμήμα 
και ανεμέναμεν την έξοδον εκ του 
Τμήματος του κ. Σαρλή μετά του 
συνεργείου του. Εις την οδόν 
Ευαγγελίστριας συνελήφθη η πρώ
τη παραβάτις». Και εξακολουθεί 
γράφων ο κ. Λεωτ σάκος πώς εφω- 
τογράφησαν αυτήν, πώς προσήχθη 
εις το αυτόφωρον Πταισματοδι- 
κείον και πώς ετιμωρήθη με διήμε
ρον κράτησιν. Οι εφημερίδες εσχο- 
λίασαν ειρωνικώς την εφαρμογήν 
της διατάξεως και ετόνισαν την α
ποδοκιμασίαν του κοινού. Τούτο 
ηνάγκασε τον Πάγκαλον να διατάξη 
την παύσιν της εφαρμογής της ι
στορικής αυτής διατάξεως.

Και αυτά μεν έγραψε ο φίλτατος 
κ. Λεωτ σάκος ότι ο τύπος επέτυχε 
την πρώτην επιτυχίαν δια την προσ
τασίαν του κύρους της νέας Αστυ
νομίας, εγώ δε προσθέτω ότι για 
πολύ καιρό συνεζητείτο υπό του 
λαού η κοντή φούστα και έγινε α- 
ντικείμενον των θεατρικών επιθεω
ρήσεων. Η κοντή φούστα έγινεν α- 
ντικείμενον σχολίων και από τον 
γαλλικόν Τύπον.

Η ΑΡΚΟΥΔΑ

Προς αποφυγήν της δυσαρέ- 
στου εντυπώσεως του κοινού εκ 
της διελεύσεως των αρκουδιαρέων 
εκ των κεντρικών οδών της πόλεως, 
συνέταξα κατά τα πρώτα έτη της 
εγκαταστάσεως της Αστυνομίας εις
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τας Αθήνας μίαν αστυνομικήν διά- 
ταξιν απαγορεύουσαν την διέλευ- 
σιν και την υπέβαλα προς έγκρισιν, 
ως συνήθως, εις το Αρχηγείον της 
Αστυνομίας. Μετά την μελέτην αυ
τής ύστερα από λίγες ημέρες με 
εκάλεσεν εις το Αρχηγείον ο Χαλί- 
ντεϊ, και διερμηνεύοντος του άλλο
τε τμηματάρχου του αρχηγείου και 
ήδη διακεκριμένου Καθηγητού του 
Πανεπιστημίου κ. Κωνστ. Γαρδίκα, 
και εζήτησε να μάθη από το στόμα 
μου τον λόγον της εκδόσεως της 
περί ής πρόκειται διατάξεως. Εγώ 
όπως έγραφα και στο ιστορικό της 
διατάξεως, ανέφερα ότι σκοπός 
της ήτο η αποφυγή της δυσαρέστου 
εντυπώσεως των πολιτών εκ της 
αθλίας εμφανίσεως των αρκουδια- 
ρέων και των ζώων των. Ο Αρχηγός 
έσκασε στα γέλια και αποτεινόμε
νος προς τον κ. Γαρδίκαν είπε «τον 
πιάσαμε τον κ. Καλυβίτη δεν γνωρί
ζει τον πραγματικό λόγο της εκδό
σεως της διατάξεως» και προσέθε- 
σεν ότι κατ’ αυτόν «σκοπός ήτο η 
πρόληψις αφηνιάσεως των αλόγων 
εκ της θέας των ζώων και εκ της 
δυσοσμίας πού αναδίδουν» και έ
κανε τη χαρακτηριστική κίνησι που 
κάνουν τα άλογα όταν μυρίζονται 
τις αρκούδες. Ο κ. Γαρδίκας και 
εγώ μετά κόπου κατωρθώσαμε να 
συγκρατήσουμε τα γέλια τα οποία 
ακράτητα εξέσπασαν όταν βρεθή
καμε μόνοι στο γραφείο του.

ΤΟ ΫΣΦΕΤΙ
Η πρώτη ελληνική λέξη που έ

μαθε ο αείμνηστος Αγγλος Διορ
γανωτής Φρ. Χαλίντεϊ όταν έγινε 
Αρχηγός του Σώματος ήτο η λέξη 
«ρουσφέτι». Οσάκις παρουσιαζόμην 
ενώπιον του δια να του ζητήσω την 
έγκρισιν ζητήματος διευκολύνσεώς 
τίνος, η πρώτη ερώτησή του ήτο 
«ρουσφέτι»; αναλόγως της απαντή- 
σεώς μου, ενέκρινεν ή απέριπτε 
την αίτησιν. Κάποτε ένας Υπουρ
γός, ξένου Υπουργείου, μου εζήτη
σε δ ι' επιστολής να εγκρίνω δι’ ένα 
φίλον του κόμματός του, την τοπο- 
θέτησιν ενός περιπτέρου εις την 
διασταύρωσιν των οδών Σταδίου και

Ο Σερ Φρέντερικ Χάλιντέϊ, οργανω
τής του σώματος της Αστυνομίας 
Πόλεων.

Πεσμαζόγλου. Εις τον ενδιαφερό
μενον και αργότερα εις τον Υπουρ
γόν ανέφερα ότι δεν μπορούσα να 
χορηγήσω την αιτουμένην άδεια, 
διότι ο ενδιαφερόμενος δεν ήτο 
τραυματίας πολέμου και διότι λόγοι 
κινήσεως δεν επέτρεπον την τοπο- 
θέτησιν περιπτέρου εις το ζητηθέν 
μέρος. Ο εν λόγω Υπουργός εζήτη
σε την ενίσχυσιν του προϊσταμένου 
μου Υπουργού, όστις με τη σειρά 
του με παρεκάλεσε να χορηγήσω 
την άδειαν. Τότε ηναγκάσθην να 
θέσω το ζήτημα υπ’ όψει του Αρχη
γού μου, εις ον εξέθεσα και τους 
λόγους της αρνήσεώς μου. Ο Χα- 
λ ίντεϊ ήρεμος και σοβαρός με ηρώ- 
τησε «ρουσφέτι»; και όταν του απή- 
ντησα ναι, με διέταξε να επιμείνω 
εις την άρνησίν μου και μου προ
σέθεσε «να ειπής εις τον Υπουργόν, 
ότι ο Αγγλος Αρχηγός δεν εγκρίνει 
οι πλάτες μου είναι πολύ γερές 
και αντέχουν σε τέτοιες πιέσεις». 
Έκτοτε σε κάθε παρομοία περί
πτωση ρουσφετιού, έλεγα στους 
ενδιαφερομένους ότι «ο Εγγλέζος» 
δεν εγκρίνει.

ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ 
ΠΑΡ’ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ 

Δ/ΝΤΟΥ

Σε όλη την αστυνομική σταδιο
δρομία μου μια φορά μόνον ευρέ- 
θηκα σε τόση αμηχανία και σε τόσο 
δύσκολη θέση. Ήτο η ημέρα που 
διετάχθην να συλλάβω τον Υπουρ
γόν μου και εξηγούμαι.

Μια μέρα με καλεί στο τηλέφω- 
μο ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως 
αείμνηστος Στρατηγός Πάγκαλος 
και μου είπε «Να πίασης τον Υ
πουργό σας και να τον οδηγήσης 
άνευ χρονοτριβής στο Πολιτικό 
Γραφείο». Φαντασθήτε την έκπληξί 
μου και την αμηχανία μου, να προ- 
βώ στη σύλληψη του προϊσταμένου 
μου Υπουργού. Η διαταγή όμως ήτο 
διαταγή και ως τοιαύτην έπρεπε να 
την εκτελέσω αναντιρρήτως. Ηνα- 
γκάσθην λοιπόν να μεταβώ εις το 
Υπουργείο και να παρουσιασθώ εις 
τον Υπουργόν προς όν ανέφερα τη 
διαταγή του Παγκάλου. Ο Υπουρ
γός εξανέστη ως εικός, και μου εί
πε με ύφος αυστηρό «από πότε κ. 
Δ/ντά οι κατώτεροι πιάνουν τους 
ανωτέρους των;». Εγώ διατηρήσας 
τον πρέποντα τρόπον συμπεριφο
ράς, αλλά και χυλωθείς από το αυ
στηρό ύφος του Υπουργού μη α- 
ναλογιζομένου την δεινήν θέσιν εις 
την οποίαν ευρίσκετο, απήντησα 
«Από τότε που διοικεί ο Πάγκαλος» 
και τούτο το είπα, διότι ο περί ού 
πρόκειται Υπουργός, ύστερα από 
κάθε διαταγή του εαυνείθιζε να λέγη 
«Θα διοικήσω Παγκαλικώ τωτρόπω». 
Εγώ αναλογιζόμενος την δεινήν θέ
σιν του οδηγουμένου δίκην κοινού 
εγκληματίου εις τοΠολιτικόγραφείο 
και μη θέλων να δημιουργήσω εις 
βάρος του επεισόδιο, τον παρεκά- 
λεσα να μεταβή μόνος του, πράγμα 
που έγινε, χωρίς το συμβάν να γίνη 
γνωστόν πέραν του κύκλου του Πο
λιτικού Γραφείου.
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Ο ΜΑΧΑΡΑΓΙΑΣ ΤΗΣ 
ΚΑΠΟΥΡΤΑΛΑΣ

Ο διαπρεπής δημοσιογράφος 
και αγαπητός φίλος ο κ. Σπυρ. Λεω- 
τσάκος έγραφε προ τίνος εις τα 
«Αστυνομικά Χρονικά» ένα χαριτω
μένο επεισόδιο που έλαβε χώρα 
κατά τα πρώτα έτη της εγκαταστά- 
σεως της Αστυνομίας εις τας Αθή
νας. Από την περιγραφήν του επει
σοδίου, παραθέτω μικράν περιλη- 
ψιν, «Ένα βράδυ της εποχής εκεί
νης, έλαβε χώραν μια υπηρεσιακή 
σύσκεψη εις τα γραφεία της Αστυ
νομικής Διευθύνσεως εις την ο
ποίαν παρίσταντο ο Αστυνομικός 
Διευθυντής και σεβαστός ήδη πρε
σβύτης κ. Ιω. Καλυβίτης, ο Διοικη
τής της Γενικής Ασφαλείας κ. Αρι- 
στ. Κουτσουμάρης, ήδη δικηγόρος 
και ο υποδιοικητής ο τέως Αρχηγός 
του Σώματος και τότε Αστυνόμος κ. 
Θεόδ. Λεονταρίτης. Αφορμήν έδω- 
κεν ένα τηλεφώνημα δια του οποί
ου ανεφέρετο ότι εις το επί της 
λεωφόρου Κηφισίας και νυν Βασι- 
λίσσης Σοφίας, πολυτελέστατον ξε- 
νρδοχείον «Πτι Παλαί» προσήρχετο 
πολύς εκλεκτός κόσμος με φράκα, 
στολές και παράσημα και κυρίες με 
εξώμους αμφιέσεις. Εις το τηλεφώ
νημα προσετίθετο ότι εις το ξενο- 
δοχείον εδίδετο επίσημος δεξίωσις 
υπό της Κυβερνήσεως προς τιμήν 
του Μαχαραγιά της Καπουρτάλας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
ναύαρχος Κουντουριώτης με τον 
Ιωάννη Καλύβιτη.

Η Διεύθυνσις δεν είχε λάβει 
ουδεμίαν σχετικήν είδησιν. Εν πά- 
σει περιπτώσει ο κ. Καλυβίτης διέ
ταξε τους ανωτέρω δύο αστυνομι
κούς να μεταβούν επί τόπου και να 
εξακριβώσουν τί ακριβώς συνέβαι- 
νε. Ταυτοχρόνως διέταξε τον διοι
κητήν του Γ' τμήματος Αστυνόμον 
τότε και ήδη Υπουργόν των Συγκοι
νωνιών κ. Δημ. Βρανόπουλον και 
τον Διοικητήν της Τροχαίας μακαρί
την Κατραμπασάν, να μεταβούν και 
αυτοί επί τόπου, προς τήρησιν της 
τάξεως. Οταν οι ανωτέρω αστυνο
μικοί κατέφθασαν επί τόπου, εύρον 
εκατοντάδες ιδιωτικών αυτοκινήτων 
και ταξί, τα οποία είχαν πιάσει ουρά 
και ανέμενον να αποβιβάσουν τους 
επιβάτας των. Μα τί να πρωτοκά- 
νουν οι άνθρωποι και σε ποιόν να 
πρωτοδώσουν εξηγήσεις. Να ο αεί
μνηστος Καφαντάρης με τη γυναίκα 
του, με φράκο και με τα παράσημά 
του. Μόλις πρόλαβαν να τον σταμα
τήσουν εις τα σκαλάκια οι αστυνο
μικοί. «Συγγνώμην κ. Πρόεδρε» τί 
τρέχει παρακαλώ απήντησεν ο μα
καρίτης. «Κάποια παρεξήγησις... η 
δεξίωσις δεν πρόκειται να δοθή» ο 
Μαχαραγιάς δεν ήλθε... απήντησαν 
οι αστυνομικοί για να είπουν κά
ποιαν δικαιολογίαν». «Φίλτατέ 
μου... Μα φίλτατέ μου (προσφιλής 
προσαγόρευση σε γνωστούς και 
αγνώστους του Καφαντάρη) θα έ
πρεπε το Υπουργείον των Εξωτερι
κών να μας ειδοποιήση σχετικώς 
όχι να μας κάνη να ντυνόμαστε». 
«Συγγνώμην κ. Πρόεδρε... έχετε 
πρόσκληση; ηρώτησεν ο κ. Κου
τσουμάρης. «Και βέβαια κ. Διοικη- 
τά, απρόσκλητος θα ηρχόμην φίλ
τατέ μου». «Θα μπορούσα να ιδώ 
την πρόσκλησή σας; παρεκάλεσε ο 
κ. Κουτσουμάρης. Ευχαρίστως φίλ
τατέ μου και έδωσεν εις τον Διοικη
τήν της Γεν. Ασφαλείας έντυπον 
την πρόσκλησιν την οποίαν είχε 
λάβει στο σπίτι του και η οποία 
όπως την διέσωσα εις την μνήμην 
μου, είχε περίπου ως εξής: Υπουρ- 
γείον Εξωτερικών. Τμήμα Εθιμοτυ
πίας. «Καθ’ υψηλήν Υπουργικήν εν
τολήν έχω την τιμή να παρακαλέσω 
Υμάς όπως μετά της αξιότιμου συ
ζύγου σας, τιμήσητε δια της πα
ρουσίας σας την δεξίωσιν που δίδει 
η Κυβέρνησις της Ελληνικής Δημο

κρατίας την προσεχή Δευτέραν... 
τρέχοντος μηνάς και ώραν 9 και 30' 
μ.μ. εις τας αιθούσας του ξενοδο
χείου «Πτι Πλαί» προς τιμήν της 
αφιχθείσης ΑΒ.Υ. του Μαχαραγιά 
της Καπουρτάλας». Ένδυμα επίση
μον ή μεγάλη στολή μετά παρασή
μων. Εντολή Υπουργού Δ. Καλλο- 
γιάννης». Η υπογραφή ή το έντυπος 
και η πρόσκληση δεν είχε καμμίαν 
σφραγίδα του Υπουργείου των Εξω
τερικών. Ο φάκελλος είχε γραμμα- 
τόσημον πράγΐ'α που φυσικά δεν 
θα συνέβαινεν αν πραγματικά 
προήρχετο εκ του Υπουργείου και 
είχε την σφραγίδα.

Ο κ. Κουτσουμάρης με την πρώ
τη ματιά που έρριψεν εις την πρόσ- 
κλησιν, αντελήφθη ότι επρόκειτο 
περί φάρσας, την οποίαν είχαν 
σκαρώσει άγνωστοι φαρσέρ. Μετά 
τον Καφαντάρην προσήλθον οι μα- 
καρίται Παπαναστάσης και Παναγής 
Τσαλδόοης. Συγγνώμην, Κύριοι 
Πρόεδροι, η δεξίωσις ξέρετε ανε- 
βλήθη. Ο Μαχαραγιάς δεν ήλθε. 
Εις την πραγματικότητα δηλαδή ο 
Μαχαραγιάς ο κακομοίρης δεν ε- 
πρόκειτο να έλθη. Πλέον από τρια
κόσια άτομα είχον προσκληθεί εις 
την δεξίωσιν και η Αστυνομία δεν 
έκανε τίποτα άλλο παρά να διώχνη 
τον κόσμο εγέλασε, με την καρδιά 
του, δια την φάρσαν εκείνην. Εκεί
νος που δεν γελούσε καθόλου ή το 
ο κ. Κουτσουμάρης, το φυσούσε και 
δεν κρύωνε». Πού θα μου παν οι 
άτιμοι», έλεγε και ξανάλεγε. Και 
πράγματι μετά πολλάς ερεύνας και 
ύστερα από ολοκλήρους μήνας κα- 
τώρθωσε να ανακαλύψη ότι αι περί 
ών επρόκειτο προσκλήσεις, είχον 
τυπωθεί εις  ένα μικρόν συνοικιακόν 
τυπογραφείον του Πειραιώς. Ο τυ
πογράφος ηναγκάσθη να ομολογή- 
ση και να αποκαλύψη τα ονόματα 
των δραστών. Ήσαν όλοι τους «κα- 
λόπαιδα» όπως ελέγοντο τότε, οι 
σημερινοί τεντυμπόιδες. Επειδή 
ούτε πλαστογραφία υπήρχεν, ούτε 
απάτη ο κ. Κουτσουμάρης ηρκέσθη 
να απευθύνη εις τους νέους εκεί
νους μίαν αυστηροτάτην κατσάδαν 
και να δώση τα ονόματά των εις τον 
Τύπον της εποχής εκείνης, μαζί με 
την αναγγελίαν της διαλευκάνσεως 
της υποθέσεως»...
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ΕΠΕΣΑΝ 
ΣΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ

Στο χρόνο που πέρασε, χάσαμε 
πολλούς συναδέλφους που η μοίρα 
το θέλησε να φύγουν για πάντα από 
κοντά μας.

Θάνατοι από φυσικά αίτια, θάνατοι 
από τροχαία ατυχήματα (πολλά τρο
χαία ατυχήματα) και τα θύματα του 
καθήκοντος.

Η «Αστυνομική Επιθεώρηση», μέ
σα απ’ τις σελίδες της, θρήνησε τους 
συναδέλφους αυτούς και εκφράζει 
για μια ακόμα φορά τα συλληπητή- 
ριά της στις οικογένειές τους.

Άλλον ένα συνάδελφο, τον ανθυ- 
παστυνόμο Απόστολο ΕΥΘΥΜΙΟ- 
ΠΟΥΛΟ, βρήκε ο θάνατος, ενώ ρύθ
μιζε την κυκλοφορία: στις 7 Νοεμ
βρίου 1989 εκτελούσε υπηρεσία 
τροχονομικού ελέγχου στο εθνικό 
οδικό δίκτυο Αθηνών-Θεσσαλονίκης 
με το ΕΑ 13177 R/T περιπολικό αυτο
κίνητο και οδηγό τον Αστυφύλακα 
Παντελή Σαρρή. Γύρω στις 07.20', 
στη Χ/Θ 400, 200 σταμάτησε το περι
πολικό αυτοκίνητο στο άκρο δεξιό 
της οδού, με αναμένα τα αλάρμ και 
τα φώτα οροφής (φάρους) και επιλή- 
φθηκαν τροχαίου ατυχήματος εκτρο
πής Δ.Χ.Φ. αυτοκινήτου. Στις 08.40' 
και ενώ ρύθμιζαν την κυκλοφορία 
στο σημείο του ατυχήματος, το ΝΑΝ 
9373 ΔΧΦ ρυμουλκό μετά ρυμουλ- 
κουμένου, με οδηγό το Χαράλαμπο 
Αναστασιάδη, που εκινείτο με κατεύ
θυνση από Αθήνα προς Θεσσαλονί
κη, λόγω υπερβολικής ταχύτητας και 
ολισθηρότητας του δρόμου, εκτρά- 
πηκε της πορείας του και κινούμενο 
με ζικ-ζακ, παρέσυρε κι εφόνευσε τον 
Ανθυπαστΰνόμο Ευθυμιόπουλο και 
τραυμάτισε σοβαρά τον Αρχιφύλακα 
Παντελή Χατζή, που υπηρετεί στον 
Αστυνομικό Σταθμό Πυργετού Λαρί- 
σης, που διερχόταν από τον τόπο του 
ατυχήματος και είχε κατέβει από το 
αυτοκίνητό του για να βοηθήσει τους 
συναδέλφους του. Στη συνέχεια, το 
φορτηγό προσέκρουσε και παρέσυ
ρε το περιπολικό αυτοκίνητο, το 
οποίο κατάστρεψε ολοσχερώς, και 
αφού προσέκρουσε σε άλλα δύο αυ
τοκίνητα και τραυμάτισε ελαφρά δύο 
άτομα, ανατράπηκε εκτός οδοστρώ
ματος, σταματώντας πάνω στον κορ
μό ενός δένδρου.

Ο Ανθυπαστυνόμος Απόστολος 
Ευθυμιόπουλος από το Πουρνάρι Δο- 
μοκού ήταν 49 χρονών, παντρεμένος 
και πατέρας ενός 17χρονου γιου. 
Από το Σεπτέμβριο του 1961, που εί
χε καταταγεί στο Σώμα της τ. Χωρο
φυλακής, μέχρι την ημέρα του τρα
γικού του θανάτου, διακρινόταν πάν
τα για την επαγγελματική του 
κατάρτιση, την προσήλωση στο κα
θήκον, την υπηρεσιακή συνέπεια, το 
άμεμπτο της επαγγελματικής και κοι
νωνικής του διαγωγής, την καλωσύ- 
νη και την ηπιότητα του χαρακτήρα 
του.

Θεωρούμε χρέος μας και ελάχιστο 
φόρο τιμής, να αφιερώσουμε μια σε
λίδα ακόμα για να ξαναθυμηθούμε 
και τους άλλους συναδέλφους που 
έπεσαν στο καθήκον μέσα στο 1989, 
και που τόσο πρόωρα έφυγαν από τη 
ζωή.

Αρχιφύλακας ΙΩΑΝ ΝΙΔΗΣ Κων
σταντίνος. Παρασύρθηκε από Ι.Χ. αυ

τοκίνητο στις 12.3.89 και τραυματί
στηκε σοβαρά, ενώ ρύθμιζε την κυ
κλοφορία, στον ισόπεδο κόμβο της 
Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με την οδό Τα- 
τοΐου. Την επομένη υπέκυψε στα 
τραύματά του.

Αστυφύλακας ΣΑΚΚΑΣ Σαράντος 
και ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ Νικόλαος. 'Επε
σαν νεκροί στις 8.6.89 απ’ τις σφαί
ρες δραπετών των φυλακών Νεαπό- 
λεως, όπου εκτελούσαν υπηρεσία.

Υπαστυνόμος Β' ΠΑΥΛΙΔΟΥ Δω
ροθέα. Παρασύρθηκε θανάσιμα στις ° 
30.8.89 από διερχόμενο ταξί, ενώ 
ρύθμιζε την κυκλοφορία στο 109 χι
λιόμετρο της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας.

Μέσα στο πρώτο δεκάμηνο του 
1989 πενθήσαμε και τους παρακάτω 
συναδέλφους (κατά βαθμό): Αστυν. 
Υποδ/ντή Πάνο Μούζη, Αστυνόμους 
Β' Γεώργιο Βούλγαρη και Δημήτριο 
Παπαντωνίου, Υπαστυνόμους Α' Μα
νουήλ Κοκκώνη, Κωνσταντίνο 
Ντουμπαναράκη και Νικόλαο Χάμπα, 
Υπαστυνόμο Β' Επαμεινώνδα Τσιά- 
τουρα, Ανθυπαστυνόμους Ζήση Δού- 
φα, Αντώνιο Μανογιαννάκη και Μι
χαήλ Τζοβάνο, Αρχιφύλακες Λουκά 
Βούρο, Αντώνιο Γαλανόπουλο, Φώ
τιο Θεοδωρακόπουλο, Σπυρίδωνα 
Καλούδη, Θεόδωρο Καμπούρη, Θω
μά Καρζή, Βασίλειο Κυριαζή, Μανού- 
σο Μανουσέλη-Μαρκάκη, Νικόλαο 
Μπαρπάτση, Σταύρο Νταματίδη, Γε
ώργιο Παζβάντη, Αθανάσιο Ρέντζιο, 
Αριστείδη Ταπεινό και Αθανάσιο 
Τσώλα, Αστυφύλακες Ελευθέριο 
Αποστολίδη, Ευάγγελο Βλαχάκη, 
Κωνσταντίνο Βλαχόπουλο, Περικλή 
Γ ούλα, Ευστράτιο Δεληαντωνίου, 
Φώτιο Δημοθόδωρο, Γεώργιο Ζιώγα, 
Μιχαήλ Καμπουράκη, Χρήστο Καρα- 
νικόλα, Ιωάννη Κόττα, Βασίλειο Κω- 
σιάρα, Κωνσταντίνο Κωστούδη, Αν
τώνιο Πρόβατά, Σταύρο Σαντορίδη, 
Θωμά Σιφνάκη, Χαράλαμπο Σουρρή, 
Νικόλαο Τσακαλάκη και Κυριάκο 
Χαντζόπουλο.

Στον παραπάνω τραγικό κατάλο
γο, πιθανώς να μη συμπεριλήφθηκαν 
συνάδελφοι που έφυγαν από κοντά 
μας μετά τη σύνταξη αυτού του αφιε
ρώματος. Στο επόμενο τεύχος θα 
αποκαταστήσουμε την αταξία αυτή.
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

• Προήχθησαν στο βαθμό του αστυ
νομικού διευθυντή οι αστυν. υποδιευ
θυντές ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπήλιος, 
ΜΑΚΡΗΣ Παναγιώτης, ΑΘΑΝΑΣΑ- 
ΡΟΣ Θεόδωρος, ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ Δη- 
μήτριος και ΣΑΓΩΝΑΣ Βασίλειος.
• Προήχθησαν στο βαθμό του αστυ
νομικού υποδιευθυντή οι αστυνόμοι 
Α':
Καρκάνης Βασίλειος, Γερογιάννης 
Δημήτριος, Τασάκος Νικόλαος, 
Τσουκαλάς Δημήτριος, Λουμπαρδιάς 
Νικόλαος, Μπουντάς Θεόδωρος, 
Κρυωνίδης Δημοσθένης, Αναγνώ
στου Γεώργιος, Κράβαρης Γεώργιος 
και Μανουράς Βασίλειος.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ

Ονομάστηκαν υπαστυνόμοι Β' 
-ε ιδ ικώ ν καθηκόντων (υγειονομι
κού) οι απόφοιτοι του ιατρικού τμή
ματος της Στρατιωτικής Σχολής 
Αξιωματικών Σωμάτων ΞΗΡΟΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ Γεώργιος και ΜΠΑΔΕΚΑΣ Αθα
νάσιος.

ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ

Έγινε μετάταξη του Αστυνόμου Β' 
γενικών καθηκόντων ΠΑΠΑΛΕΞΑΝ- 
ΔΡΑΚΟΥ Παναγιώτη, πτυχιούχου 
του Τμήματος Ιατρικής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, στην κατηγορία των αξιω
ματικών ειδικών καθηκόντων- 
υγειονομικού, με το βαθμό που 
φέρει.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επαναφέρθηκαν στην ενεργό υπη
ρεσία με τον ίδιο βαθμό που κατεί
χαν κατά την αποστρατεία τους, ο 
αστυνομικός διευθυντής ΚΑΤΣΙΦΗΣ 
Γεώργιος, οι αστυνομικοί υποδιευ
θυντές ΚΙΤΣΑΚΗΣ, Δημοσθένης και

ΜΑΡΑΒΕΛΕΑΣ Αλέξανδρος και ο 
αστυνόμος Α' ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Αθανά
σιος που προήχθη στο βαθμό του 
αστυνομικού υποδιευθυντή.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

• Αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους 
και ένα μήνα μετά την προαγωγή στο 
βαθμό τους οι ταξίαρχοι ΛΑΜΠΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος και ΔΕΡΝΙΚΑΣ 
Θωμάς.
• Αποστρατεύτηκε, μετά από αίτησή 
του ο αστυνομικός διευθυντής ΜΗ- 
ΤΡΟΓΩΓΟΣ Βασίλειος.
• Αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους 
και ένα μήνα μετά την προαγωγή στο 
βαθμό τους οι αστυνόμοι Α-: ΚΟΛΟ- 
ΚΟΚΟΥΡΗΣ Ανδρέας, ΠΙΤΣΟΓΙΑΝ- 
ΝΗΣ Κων/νος, ΛΕΚΕΑΣ Βασίλειος, 
ΧΑΡΑΚΙΔΑΣ Ηλίας, ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ, Νι
κόλαος, ΝΟΥΣΗΣ Κων/νος, ΧΡΙΣΤΟ- 
ΠΟΥΔΟΣ Φώτιος, ΠΑΠΑΔΟΛΙΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Παναγιώτης και ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ 
Ιωάννης.
• Αποστρατεύτηκαν, με αίτησή τους, 
οι υπαστυνόμοι Β' ΣΙΕΜΟΣ Νικόλα
ος και ΧΑΡΑΚΤΗΝΙΩΤΗΣ Γεώργιος.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές
στο κατωτέρω προσωπικό διότι με 
προθυμία, επιμονή και αποφασιστικό
τητα, κατόρθωσαν να συλλάβουν (ή 
βοήθησαν στη σύλληψη) κατόχους 
και εμπόρους ναρκωτικών ή καλλιερ
γητές δενδρυλλίων ινδικής 
κάνναβης:

• Υπαστυνόμο A’ ΜΗΤΤΟ Αθανάσιο 
και αστυφύλακες ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
Γεώργιο, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ Νικόλαο 
και ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ευάγγελο του Α.Τ. 
Κομμένων Βούρλων.
• Αστυν. Υποδιευθυντή ΠΑΤΡΙΝΟ Θε
όδωρο, αστυνόμου Β’ ΠΑΠΑΓΡΗΓΟ- 
ΡΙΟΥ Χρήστο, ΒΛΑΚΑΝ ΙΩΤΗ Κων/νο, 
ανθυπαστυνόμου ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ Νικό
λαο, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΛΗ Κων/νο και 
ΜΟΥΤΑΦΗ Γεώργιο, αρχιφύλακα 
ΠΡΕΜΕΤΗ Ιωάννη και αστυφύλακες 
ΣΑΚΚΑ Γεώργιο και ΖΑΛΑΩΡΑ Ευθύ

μιο του Α.Τ. Μακρακώμης και του 
Επιτελείου της Α.Δ. Φθιώτιδας.
• Υπαστυνόμο Α' Μ ΠΑΛΑΓΚΑ Γεώρ
γιο και αστυφύλακες ΡΟΔΟΠΟΥΛΟ 
Χρήστο, ΜΙΧΑ Κων/νο και ΚΟΛΟΒΑ- 
ΔΗ Παναγιώτη του Τ.Α. Άργους.
• Ανθυπαστυνόμο ΚΛΕΙΔΩΝΑ Σπυρί
δωνα και αστυφύλακα ΜΑΣΤΟΡΙΚΟ 
Ηλία του Αστυν. Σταθμού Μύλων Αρ
γολίδας.
• Αστυνομικό Δ/ντή ΠΑΠΑΕΥΘΥ- 
ΜΙΟΥ Γεώργιο, αστυνόμο Β' ΑΓΓΕ- 
ΛΑΚΟ Γεώργιο, υπαστυνόμο Α' ΠΙ- 
ΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Κων/νο, ΜΠΡΑΚΟΥΛΙΑ 
Θεοφάνη, ανθυπαστυνόμο Μ ΠΟΥΡΑ 
Κων/νο, αρχιφύλακες ΝΙΚΟΥ Στυλια
νό και ΠΑΓΑΝΗ Σωτήριο και αστυφύ
λακες ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, 
ΜΠΑΚΟΔΗΜΟ Δημήτριο, ΣΤΡΟΓΓΥ
ΛΟ Αντώνιο, ΓΚΟΥΜΑ Σταύρο και 
ΜΕΡΚΟΥΡΗ Αναστάσιο της 
υποδ/νσηςί Δίωξης Ναρκωτικών  ̂
Αττικής.
Για παρόμοιους λόγους απονεμήθη- 
κε ηθική και υλική αμοιβή στους 
αστυνομικούς:
• Αστυν. υποδ/ντή ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟ 
Ευάγγελο, αστυνόμο Β' ΚΑΛΦΟ
ΠΟΥΛΟ Πολυδεύκη, υπαστυνόμο Α' 
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Στέργιο, ανθυπαστυ- 
νόμους ΑΣΛΑΝΙΔΗ Σάββα, ΤΣΙΡΟΤ- 
ΖΙΔΗ Δημήτριο, αρχιφύλακες ΚΑΡΑ- 
ΝΙΚΑ Αντώνιο, ΝΙΚΟΓΛΟΥ Κων/νο, 
ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗ Σπυρίδωνα και αστυ
φύλακες ΡΙΖΟ Παναγιώτη, ΑΖΑ Γε
ώργιο, ΠΑΝΙΔΗ Παναγιώτη, ΤΡΙΚΑ- 
ΛΙΩΤΗ Κων/νο και ΚΑΡΥΔΑΚΗ Δημο
κράτη της Υποδ/^σης Δίωξης 
Ναρκωτικών Θεσ/νίκης.
• Αστυφύλακες ΜΠΙΝΙΑΡΗ Φώτιο, 
ΜΠΑΖΙΑΝΑ Χρήστο και ΕΓΚΑΡΧΟ 
Κων/νο της Άμεσης Δράσης Αττικής.

Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές
στο κατωτέρω προσωπικό διότι κα
τόρθωσαν να συλλάβουν ή βοήθη
σαν στη σύλληψη κλεπτών και διαρ- ι 
ρηκτών:
• Αστυφύλακες ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ 
Γεώργιο, ΠΑΝΤΙΕΡΑ Θεοφάνη, ΘΕΟ- 
ΔΩΡΟΠΟΥΛΟ Ηλία, ΚΑΤΣΩΝΗ Σπυ
ρίδωνα, ΠΑΠΠΑ Σπυρίδωνα, ΜΑΡ- 
ΓΩΝΗ Χρυσόστομο, ΝΤΕΜΕΡΤΖΑ
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Χρηστό, ΠΑΠΑΤΩΑΝΝΟΥ Ιωάννη, 
ΚΑΠΕΤΑΝΑΝΔΡΕΟΥ Νικόλαο και 
ΜΟΥΡΤΖΗ Αναστάσιο της Άμεσης 
Δράσης Αττικής.
• Αστυν. Δ/ντή ΣΚΙΤΣΑ Χαράλαμπο, 
Αστυνόμο Α' ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο 
Υπαστυνόμο Α' ΠΥΡΟΒΟΛΑΚΗ Γε
ώργιο, ανθυπαστυνόμου ΔΗΜΗΤΡΑ- 
ΚΟΠΟΥΛΟ Κων/νο, ΠΑΠΑΤΣΙΔΩ- 
ΡΟΥ Δημήτριο και ΡΑΜΜΟΠΟΥΛΟ 
Στέφανο, αρχιφύλακες ΚΩΣΤΟΠΟΥ- 
ΛΟ Παύλο, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, 
ΚΟΣΣΥΦΑ Γεώργιο και ΤΣΙΑΚΑΛΟ 
Πέτρο και αστυφύλακα ΚΑΡΑΔΗΜΑ 
Ιωάννη και ΑΡΒΑΝΙΤΗ Βασίλειο.
• Αστυνόμο Α' ΓΙΑΝΤΖΙΔΗ Απόστο
λο, αστυνομόμο Β' ΔΕΡΜΕΝΟΥΔΗ 
Νικόλαο, ανθυπαστυνόμους ΛΥΚΟ- 
ΤΣΕΤΑ Ιωάννη, ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗ Λεω
νίδα, ΣΤΑΘΗ Σωτήριο και ΓΙΑΝΝΟΥ- 
ΛΗ Κων/νο, αρχιφύλακα ΚΟΥΚΛΑΚΗ 
Γεώργιο.
• Αστυνόμο Β' ΚΟΚΜΟΤΟ Δήλο και 
αστυφύλακες ΔΙΑΜΑΝΤΩΝΗ Χρήστο 
του Α.Τ. Δελφών.
• Αρχιφύλακα ΛΥΚΟΚΑΠΗ Βασίλειο 
και αστυφύλακα ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Ιωάν
νη του Α.Τ. Άμφισσας και αστυφύλα
κα ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο του 
Τ.Τ. Άμφισσας.
• Για τους ίδιους λόγους απονεμήθη- 
κε έπαινος και υλική αμοιβή 20.000 
δραχμών στον καθένα, στους αρχι
φύλακα ΜΑΡΤΙΔΗ Νικόλαο και αστυ
φύλακες ΖΩΤΟ Απόστολο, ΜΑΡΓΩ- 
ΝΗ Χρυσόστομο και ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑ- 
ΝΐΝΟΥ Κων/νο της Άμεσης Δράσης 
Αττικής.

ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΓΩΝ

Στο ΦΕΚ 589/10.8.89 τ. Β' δημο
σιεύτηκε η σχετική με το αντικείμε
νο του θέματος Α 7α /οικ. 9193/ 
20.7.89 απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλί
σεων, με την οποία προβλέπονται τα 
κατωτέρω:
1. Με την παράγραφο (1) τροποποιεί
ται η αριθ. Α7α)4193)10-5-89 απόφα
ση και ορίζεται ότι, οι φαρμακευτικές 
συνταγές που η αξία τους δεν υπερ

βαίνει το ποσό των (12.000) δρχ. δεν 
θα υπόκεινται σε προέλεγχο από 
τους ελεγκτές γιατρούς του Δη
μοσίου.
Το ανωτέρω ποσό μπορεί να καταμε
ριστεί σε δύο συνταγές στον ίδιο 
ημερολογιακό μήνα.
Διευκρινίζεται, ότι μόνο δύο συντα
γές τον ίδιο μήνα που το συνολικό 
τους ποσό δεν θα υπερβαίνει τις 
12.000 δρχ. δεν θα θεωρούνται από 
τους ελεγκτές γιατρούς.
Οι άλλες συνταγές που τυχόν θα 
αναγραφούν στο βιβλιάριο νοση
λείας, ανεξαρτήτως ποσού, θα θεω
ρούνται υποχρεωτικά από τους ελεγ
κτές γιατρούς.
2. Στην παράγραγο 2 καθορίζεται ότι 
για συνταγές που περιλαμβάνουν 
ναρκωτικά ή ηρεμιστικά φάρμακα 
δεν ισχύει η τροποποίηση αυτή. Δη
λαδή για τέτοιες συνταγές ισχύει η 
προηγούμενη ρύθμιση σύμφωνα με 
την οποία δεν απαιτείται θεώρηση 
μέχρι ποσού 5.000 δρχ και για μία 
μόνο συνταγή το μήνα.
Αν αναγραφεί δεύτερη συνταγή τον 
ίδιο μήνα χωρίς ηρεμιστικά ή ναρκω
τικά και η αξία της αθροιστικά με την 
πρώτη, δεν υπερβαίνει τις 12.000,

Αστυνομικός υποδιευθυντής ΜΟΥ- 
ΖΗΣ Πόνος του Γεωργίου. Γεννήθη
κε το 1937 στο Στρέφι-Ηλείας. Υπη
ρετούσε στην Υποδ/νση Αστυνομίας 
Κρωπίας. Πνίγηκε στις 3.9.89 στη θα
λάσσια περιοχή Πύργου.

Αστυφύλακας ΓΟΥΛΑΣ Περικλής 
του Γεωργίου. Γεννήθηκε το 1963 
στη Δυτ. Φραγκίστα Ευρυτανίας. 
Υπηρετούσε στο Α.Τ. Ψυχικού. Πέθα- 
νε στις 16.9.89.

Αστυφύλακας ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ 
Ελευθέριος του Ιωάννη. Γεννήθηκε 
το 1951 στην Ορμύλια-Χαλκιδικής. 
Υπηρετούσε στο Α.Τ. Ανθούπολης. 
Πέθανε στις 29.9.89.

Αρχιφύλακας ΜΑΝΟΥΣΕΛΗΣ- 
ΜΑΡΚΑΚΗΣ Μανούσος του Ιωάννη.

δεν θα θεωρείται από τους ελεγκτές 
γιατρούς.
Πάντως σε καμμία περίπτωση δεν θα 
εκτελούνται περισσότερες των δύο 
συνταγών τον ίδιο μήνα χωρίς προη
γούμενη θεώρηση.

Εξάλλου για τη διαπίστωση της 
σωστής εφαρμογής της νεάς διαδι
κασίας οι ασφαλισμένοι του Δημο
σίου οφείλουν, όταν γίνεται αντικα
τάσταση του συνταγολογίου, να προ
σκομίζουν κάθε φορά που απαιτείται, 
θεώρηση των παροχών υγειονομικής 
τους περίθαλψης απ’ τον ελεγκτή 
γιατρό και το παλιό συνταγολόγιο, 
για ένα τουλάχιστον εξάμηνο.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ
Ο αστυφύλακας ΚΑΤΣΙΚΑΣ Ηλίας 

του Αστυν. Τμήματος Μυκόνου (τηλ. 
0289-22716) επιθυμεί αμοιβαία μετά
θεση με συνάδελφό του που υπηρε
τεί σε υπηρεσία της Αθήνας.

Ο αστυφύλακας ΔΑΝΙΑΣ Γεώργιος 
του Αστυν. Τμήματος Τήνου (τηλ. 
0283-22255) ζητά να μετατεθεί αμοι
βαία με συνάδελφό του της Γ.Α.Δ.Α. 
ή των Αστυν. Δ/νσεων Εύβοιας και 
Βοιωτίας.

Γεννήθηκε το 1947 στο Πατσιανό- 
Χανίων. Υπηρετούσε στο ΕΤΥΑΠ. Πέ
θανε στις 5.10.89.

Αστυφύλακας ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ 
Μιχαήλ του Γ εωργίου. Γ εννήθηκε το 
1946 στο Κλήμα-Ηρακλείου Κρήτης. 
Υπηρετούσε στο Β' Α.Τ. Πειραιά. Πέ
θανε στις 4.10.89.

Αστυφύλακας ΠΡΟΒΑΤΑΣ Αντώ
νιος του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 
1951 στους Αντιπερνούς Κέρκυρας. 
Υπηρετούσε στο Α.Τ. Λεχαινών. Πέ
θανε στις 4.10.89.

Αστυφύλακας ΣΙΦΝΑΚΗΣ Θωμάς 
του Παναγιώτη. Γεννήθηκε το 1952 
στη Νίκαια Πειραιά. Υπηρετούσε στο 
Γ' Αστυν. Τμήμα Πειραιά. Πέθανε 
στις 21.10.89.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
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(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ^

Συνάντηση γνωριμίας της
Τοπικής Διοίκησης Αχαίας 

της Ι.Ρ.Α.
Η Τοπική Διοίκηση Αχαίας της Διε

θνούς Ένωσης Αστυνομικών διοργά- 
νωσε πρόσφατα συνεστίαση γνωρι
μίας των μελών της, σε κέντρο της 
περιοχής.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν 
πολλά μέλη εν ενεργεία και απο
στρατεία με τις οικογένειές τους και 
μέσα σ’ ένα ευχάριστο και χαρούμε
νο κλίμα αντάλλαξαν απόψεις για 
τους σκοπούς και τις ιδέες της 
ένωσης.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα
ρουσία τους ο Γ' Γενικός Επιθεωρη
τής υποστράτηγος κ. Τσούνης, ο Επι
θεωρητής Αστυνομίας Δυτ. Ελλάδας 
ταξίαρχος κ. Κορμπάς, ο Δ/ντής της 
Αστυν. Δ/νσης Αχαίας Αστυν. Δ/ντής 
κ. Τσιάρας, ο Αστυν. Δ/ντής κ. Τσα
ούσης, ο Υπαστ/γος ε.α. κ. Ράικος, ο 
οποίος στο παρελθόν είχε διατελέσει 
πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης 
Αχαίας και άλλοι.

Συμμετοχή της Ελληνικής 
Αστυνομίας στην 34η 

Ομοσπονδιακή Έκθεση 
της Γαλλίας

Π ραγματοπ ο ιήθηκε πρόσφτα  σ την

πόλη ORANGE της Γαλλίας η 34η νομικής Κοινότητας, καθώς και της 
Ομοσπονδιακή Έκθεση. Αυστρίας, του Μονακό και της

Στις εναρκτήριες εκδηλώσεις προ- Σουηδίας, 
σκλήθηκαν για να παραστούν αντί- Την Ελληνική Αστυνομία εκπροσώ-
προσωπείες των Αστυνομικών των πησης ο Αστυνόμος Α' Τσεκούρας 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Οικο- Γεώργιος της Δ/νσης Αστυν. Προσω-
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ττικού/ΥΔΤ και ο Υπαστυνόμος Α' Κα- 
ραπανάγος Ιωάννης της Δ/νσης Δη
μοσίων Σχέσεων/ΥΔΤ. Τα εγκαίνια 
της έκθεσης έγιναν από τον Αστυν. 
Διοικητή της περιφέρειας Vancluse, 
παρουσία του Δημάρχου, τοπικών 
αρχών και των αντιπροσωπειών της 
Αστυνομίας.

Ακολούθησαν ομιλίες από διάφο
ρους επισήμους, πολιτιστικές εκδη
λώσεις, ρίψη αλεξιπτωτιστών των Ει
δικών Δυνάμεων της Γαλλικής Αστυ
νομίας, καθώς και ξενάγηση στους 
χώρους της έκθεσης και στα αξιοθέ-

Αλληλεγγύη και βοήθεια στις 
οικογένειες αδικοχαμένων 

συναδέλφων

Στις 9-6-1989 δύο συνάδελφοι αγα
πητοί οι Αστυφύλακες ΣΑΚΚΑΣ Σα- 
ράντος και ΚΟΚΚΟΛΑΚΗΣ Νικόλαος 
έπεσαν νεκροί από τις σφαίρες αδί
στακτων κακοποιών, εκτελώντας 
υπηρεσία στη φρουρά του Σ.Ε.Φ.Φ. 
Νεάπολης Λασιθίου.

Σίγουρα ο θάνατος ενός αγαπημέ
νου προσώπου αφήνει ένα ανεπλή- 
ρωτο κενό, μια απέραντη θλίψη. Η 
υλική, όμως, και ιδιαίτερα η ηθική

Παράδοση των βιβλιαρίων Τραπέ- 
ζης στις συζύγους των δολοφονημέ
νων αστυνομικών από τον Αστυν. 
Δ/ντή Λασιθίου.

συμπαράσταση και στήριξη των συ
νανθρώπων, προς τα μέλη της οικο
γένεια που μένουν πίσω, αποτελεί 
μια έμπρακτη απόδειξη ότι οι κοινω
νικές αρετές υπάρχουν ακόμη στις 
συνειδήσεις των ανθρώπων. Η συνα- 
δελφική αλληλεγγύη και η αλληλο
βοήθεια είναι περισσότερο αναπτυγ
μένες μέσα στους κόλπους της αστυ
νομίας, και ιδ ια ίτερα  όταν οι 
εκλιπόντες είναι θύματα του καθή-

ατα της πόλης.
Οι Αντιπροσωπείες των Αστυνομι

κών αντάλλαξαν μεταξύ τους από
ψεις σε θέματα αστυνομικού ενδια
φέροντος. Αξίζει να τονίσουμε ότι 
στις συζητήσεις επισημάνθηκε ιδιαί
τερα η ιδέα της ευρωπαϊκής ολοκλή
ρωσης και η συμβολή της Αστυνο
μίας στην υλοποίηση της ιδέας αυ
τής, κυρίως μέσα από την εφαρμογή 
ενιαίας τακτικής και πρακτικής αντι
μετώπισης των πολύ σημαντικών 
σύγχρονων προβλήματων των ναρ
κωτικών και της τρομοκρατίας.

κοντος, καλύπτοντας έτσι και την 
αδυναμία της πολιτείας να σταθεί 
στο πλευρό τους δυναμικά και απο
τελεσματικά.

Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα και 
στην περίπτωση των δύο προαναφε- 
ρομένων συναδέλφων.

Στις 17-10-1989, σε μια σεμνή τελε
τή που έγινε στα γραφεία της Αστυν. 
Δ/νσης Λασιθίου, παρουσία του Επι
θεωρητή Αστυνομίας Κρήτης Ταξιάρ
χου Δημητρίου Σφήκα, ο Αστυν. 
Δ/ντής Χρήστος Λιακόπουλος παρέ
δωσε στις συζύγους και στα παιδιά 
των δύο άτυχων συναδέλφων βιβλιά

ρια καταθέσεων Εθνικής Τράπεζας 
με 12.142.072 δρχ., που συγκεντρώ
θηκαν σε έρανο που έγινε μεταξύ 
του προσωπικού της Ελληνικής 
Αστυνομίας σ’ όλη τη χώρα.

Επιχείρηση σωτηρίας από την 
Αμεση Δράση

Οι φύλακες-άγγελοι της Άμεσης 
Δράσης έκαναν για άλλη μια φορά το 
θαύμα τους:

Μέσα σε χρόνο ρεκόρ -1 2  
λεπτά -  δύο αστυνομικοί μετέφεραν 
με περιπολικό από τη Λυκόβρυση 
στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυ

ριάκού» ένα κοριτσάκι 18 μηνών, που 
έπεσε και χτύπησε στα σκαλοπάτια 
του σπιτιού του, στο Ηλιακό Χωριό 
στην Πεύκη.

Η επιχείρηση σωτηρίας ξεκίνησε 
στις 18.38 περίπου, όταν ο φύλακας 
του Ηλιακού Χωριού της Πεύκης κά- 
λεσε το «100» και ζήτησε τη βοήθεια 
της Αστυνομίας, για τη μεταφορά 
στο Νοσοκομείο Παίδων της μικρής 
Εμμανουέλας Στρίκου, η οποία, παί
ζοντας στα σκαλοπάτια του σπιτιού 
της με ένα άλλο παιδάκι, κατρακύλη
σε και λιποθύμησε.

Δευτερόλεπτα, μετά την κλήση, ο 
εκφωνητής του κέντρου της Άμεσης 
Δράσης ανθυπαστυνόμος Σπύρος 
Ταϊπέτης, ξεκίνησε το συντονισμό 
της επιχείρησης σωτηρίας.

Το ΕΑ-10339 περιπολικό με οδηγό 
τον αστυφύλακα Γεώργιο Κωτσιώρη 
και συνοδηγό τον αρχιφύλακα Ζαχα
ρία Καβουσανάκη, βρισκόταν μεταξύ 
Κηφησιάς και Πεύκης, όταν πήρε το 
σήμα. Μέσα σε δύο λεπτά έφθασε 
έξω από την πύλη του Ηλιακού Χω
ριού. Εκεί περίμεναν γεμάτοι αγωνία 
οι γονείς της Εμμανουέλας, Νίκος 
και Μαρία Στρίκου.

Κρατώντας τη μικρή στην αγκαλιά, 
μπήκαν στο περιπολικό και αυτό ξε
κίνησε με ιλιγγιώδη ταχύτητα για το 
νοσοκομείο.

Μπαίνοντας, όμως, στη λεωφόρο 
Κηφισίας, συνάντησαν μεγάλη 
κίνηση.

Ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης 
ζήτησε τότε τη βοήθεια όλων των μο- 
τοσικλετιστών που εκτελούσαν υπη
ρεσία στα βόρεια προάστια, γιατί η 
μικρή παρουσίαζε σπασμούς, πράγ
μα που ανησύχησε ιδιαίτερα τους γο
νείς της.

Δέκα μοτοσικλετιστές της Άμεσης 
Δράσης έδωσαν τη λύση, ανοίγοντας 
το δρόμο στο περιπολικό.

Στις 18.52 το περιπολικό έφθασε 
στην πύλη του «Αγλαΐα Κυριάκού».

Η μικρή Εμμανουέλα μεταφέρθη
κε αμέσως στα εξωτερικά ιατρεία, 
όπου οι γιατροί άρχισαν αμέσως τις 
εξετάσεις.

Ύστερα από τις πρώτες βοήθειες, 
η Εμμανουέλα συνήλθε, δίνοντας χα
ρά και ανακούφιση στους γονείς της 
αλλά και στους δύο αστυνομικούς 
που συντέλεσαν στην έγκαιρη μετα
φορά και διάσωσή της.

Άλλη μια επιχείρηση της Άμεσης 
Δράσης είχε στεφθεί με επιτυχία.

Οι αστυνομικοί απέδειξαν, για άλ
λη μια φορά, την ετοιμότητα των δυ- 
νάμεών τους, την προσήλωση στο 
καθήκον αλλά και την πίστη και την 
αγάπη προς το συνάνθρωπο.
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ΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ /

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Απαραίτητα στη... μάχη.
2. Το πανί του... κινηματογράφου - 
Βρίσκεται μονίμως... από πάνω μας.
3. Παλαβά... τρελά - Τιμητική προσα- 
γόρευση γυναίκας - Μακ Γκρόου: 
γνωστή Αμερικανίδα ηθοποιός.
4. Λουριά στις μηχανές αυτοκινήτων 
- Ειδικός στο μασάζ (ξεν.)
5. Άρθρο (ουδ.) - Απαραίτητη και 
στον... κομμωτή.

6. Η χώρα του Ρατζίβ Γκάντι - Κο
σμάς που τιμάται από την εκκλησία.
7. Βραδινή ψυχαγωγική συγκέντρω
ση (ξεν) - Αμφίστομα μαχαίρια.
8. Ξένη... δεσποινίς - ...Καρλάτου Ελ- 
ληνίδα ηθοποιός με διεθνή καριέρα 
- Παλιό διάσημο μουσικό συγκρότη
μα από τη Σουηδία.
9. Κοινωνική τάξη στην Ινδία - Το κοι
νότερο δημητριακά.
10. Αποβάθρα (ξεν.) - Συσσωρεύονται 
στις αρθρώσεις - Ο αριθμός 13 με 
γράμματα.

11. Ρώσοι αδελφοί στρατιωτικοί που 
υποκίνησαν επανάσταση στην Πελο
πόννησο πριν το 1821 - Πρόθεση - 
Πολύ γνωστό το φοινικόδασος του.
12. Έξυπνοι άνθρωποι (μτφ.) - Ξυρι
στική λεπίδα.
13. Βουνό της Αρκαδίας - Το επίνειο 
της Άμφισσας.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Άνθρωπος ευγενής, κόσμιος, με 
κοινωνική συμπεριφορά.
2. Είναι κι αυτοί... Τούρκοι - Μέσο μα
ζικής μεταφοράς.
3. Γυναικείο χαϊδευτικό - Δεν πρέπει 
να παρουσιάζει η λύση αυτού του... 
σταυρολέξου.
4. Κόντρα, αντίθετα (επίρρ.) - Εργα
λεία τροχισμού.
5. Αρνητικό επίρρημα - Παλιός Ρώ
σος ηγεμόνας - Χοκ... ήρωας του 
Μαρκ Τουέν.
6. Νησί που βρίσκεται απέναντι από 
το Λαύριο - Ελληνικά Ταχυδρομεία 
(αρχικά) - Όμοια φωνήεντα.
7. Γ υναικείο ρούχο - Εξαιρετικά πο
λύτιμη τροφή.
8. Αρχαία πόλη της Μεσοποταμίας, 
γενέτειρα του Αβραάμ - Βιτόριο ντε... 
μεγάλος ιταλός σκηνοθέτης - Ό χ ι 
σύνθετο.
9. Τραγικά ή συγκλονιστικά γεγονό
τα - Γνωστή είναι η του Αττάλου στην 
Αθήνα.
10. Πανσέδες - Όμορφη η μυρωδιά 
τους - Μουσικός φθόγγος.
11 . Ελαφριά κίνηση - Μονάδα που με
τρά την ηλεκτρική ισχύ.
1 2 . Επιφώνημα... Ισπανών - Είναι και 
οι φακές.
13. Άνθρωπος αδύνατος ή... νόστι
μος ψαρομεζές - Νησί του Αργοσα- 
ρωνικού.
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GUESS WHAT-WORD PUZZLE

All the listed words are hidden in the puzzle, horizontally, perpendicularly, 
diagonally, even backwards but always in a straight line. Find the words and 
circle them as in the example. The leftover letters spell a word (or words).

WORD LIST

DINGHY
DIPLOMAT
DIRECTOR
NEST
LOVE

LUCK
INVITE
IRON
IN
HOW

DOG
GRACE
AT
FUME
DIN

BAD
ON
OF
AS
AN

N

S

C

T

O

L

N

I

T

A

T

K

M

G

E

I

I

D

I

S

ΕΙΣΤΕ ΣΙΓΟΥΡΟΙ 
, Π92 ΕΤΣΙ ΛΕΓΟΝΤΑΙ 

Μ) ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ Π Α  
ΑΓΓΛΙΚΑ,

3 50
ΔΡΑΧΜΕΣ 

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ-

(  b ΑΛΤΕ ΜΟΥ
Μ120 ΚΙΛΟ...

W E L L

ΛΥΣΗ
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 r K A Θ H M E P I N H
2 A N Ω T E P 0 T H Σ
3 B E N T A Γ I A Σ □
4 0 T □ 0 □ A □ Λ □ Θ
5 Y A □ Π A T P I Δ A
6 P Π 0 A □ H P Δ A □
7 A B A Θ H □ P A N □
8 K A M H Λ A □ □ 0 I /
9 I Σ □ Σ 0 Λ A P I 010 A H P □ Σ A M H □ 0  \
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(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |

3ος Διεθνής Μαραθώνιος 
Αστυνομικών στο Ρόττερνταμ 

της Ολλανδίας

Στις αρχές του Οκτωβρίου, έγινε 
στο Ρόττερνταμ της Ολλανδίας ο 3ος 
Λιεθνής Μαραθώνιος Αστυνομικών, 
στον οποίο πήραν μέρος με ατομική 
πρωτοβουλία τρεις Έλληνες αστυνο
μικοί, εραστές του κλασικού αθλητι
σμού: ο 47χρονος (!) Αστυνόμος Β' 
Γεώργιος Αλλοίμονος, υπασπιστής 
της Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, ο Αστυ
φύλακας Φώτης Χατζηγιαννίδης του 
Τ.Α. Σερρών και ο Αστυφύλακας 
Ευάγγελος Κιουρτίδης του Τ.Α. 
Γλυφάδας.

Οι τρεις συμπατριώτες μας συνά
δελφοι - ερασιστέχνες αθλητές κατά- 
φεραν να πραγματοποιήσουν πολύ 
καλή εμφάνιση, τερματίζοντας μέσα 
στο χρόνο που απαιτούσε ο διαγω
νισμός και σε καλή φυσική κα
τάσταση.

Τις εντυπώσεις τους από το ταξί
δι, την παραμονή και τη συμμετοχή 
τους στον αγώνα αξίζει να διαβάσου
με, όπως παραστατικότατα περιγρά
φει ο Αστυνόμος Β' Γεώργιος Αλ
λοίμονος:

«Τέλη Μαίου 1989 διάβασα στο Πε
ριοδικό τα «ΝΕΑ ΤΗΣ Ι.Ρ.Α.» για τον 
3ο Διεθνή Μαραθώνιο Αστυνομικών 
του ROTTERDAM της 7-10-1989. 
Έγραψα επιστολή στους διοργανω
τές του Μαραθωνίου και ζητούσα 
σχετικές πληροφορίες, οι οποίες μου 
δόθηκαν σε επιστολή και μάλιστα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Μετά την 
επιστολή των διοργανωτών αποφά
σισα να συμμετάσχω στον Μαραθώ
νιο του ROTTERDAM. Επειδή όμως 
ήθελα να έχω και κάποιον παρέα 
έβαλα την ιδέα και στον Αστυφύλα
κα ΚΙΟΥΡΤΙΔΗ Ευάγγελο του Τμήμα
τος Ασφαλείας Αλεξανδρούπολης, 
που και αυτός αγαπά τον αθλητισμό 
και που τελικά αποφάσισε να συμμε- 
τάσχει και αυτός, υποβάλλοντας σχε
τικές αιτήσεις συμμετοχής στους 
διοργανωτές του ROTTERDAM. 
Εκτός από εμάς τους δύο πληροφο- 
ρηθήκαμε ότι θα συμμετείχε στον 
Μαραθώνιο και ο Αστυφύλακας ΧΑΤ- 
ΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Φώτιος του Τ.Α. Σερ
ρών που είναι εν ενεργεία αθλητής.

Συνεννοηθήκαμε και οι τρεις να 
ταξιδέψουμε στις 5-10-1989 και να 
επιστρέψουμε στις 9-10-1989. Πράγ
ματι σας 5-10-1989 ώρα 09.35' αναχω

ρήσαμε από τον Ανατολικό Αερολι
μένα Αθηνών, με προορισμό το ΑΜ
ΣΤΕΡΝΤΑΜ, όπου και φθάσαμε ώρα 
12.00'. Αμέσως μετά την άφιξή μας 
βρεθήκαμε σε ένα φιλικό περιβάλλον 
γιατί μας περίμεναν οι Ολλανδοί συ
νάδελφοί μας.

Μαζί με άλλους συναδέλφους μας 
από την Ιρλανδία με πούλμαν μας με
τέφεραν στο ROTTERDAM. Η δια
δρομή ήταν θαυμάσια. Επίπεδο κατα-

πράσινο έδαφος με ωραία σπίτια και 
με άφθονα νερά σε λίμνες και κανά
λια, που στα περισσότερα ήταν αγ
κυροβολημένα μικρά σκάφη αναψυ
χής. Αφού τακτοποίησαν τους Ιρλαν
δούς και τους άλλους αθλητές σε 
Ξενοδοχείο του ROTERDAM μας με
τέφεραν με περιπολικό αυτ/το της

Ο αστυνόμος Β' Γεώργιος Αλλοίμο
νος τη στιγμή που τερματίζει.
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Ολλανδικής Αστυνομίας σε απόστα
ση 8 χιλιομέτρων από το ROTTER
DAM όπου βρίσκεται το προάστιο 
«ZEVENKAMP» για να φιλοξενηθού
με από τον Ολλανδό Αρχιφύλακα 
ROBERT και τη σύζυγό του KARLA 
σε θαυμάσιο ιδιόκτητο σπίτι τους. Τό
σο ο ROBERT όσο και η σύζυγός 
τους KARLA μας φέρθηκαν πάρα πο
λύ φιλικά και έγιναν οι προσωπικοί 
μας οδηγοί στις πολλές μετακινήσεις 
μας. Την άλλη ημέρα (6-10-1989) το 
πρωί πήγαμε στις αθλητικές εγκατα
στάσεις του HARMANDAN και μας 
έδωσαν χάρτες της διαδρομής, μία 
αθλητική φανέλλα, ένα στυλό και 
διάφορα άλλα έντυπα.

Το βράδυ της ίδ ιας μέρας 
(6-10-1989) όλοι οι αθλητές, μαζί με 
τους συνοδούς τους, συμμετείχαμε 
σε πάρτυ που διοργανώθηκε μέσα σε 
ειδική σκηνή που είχε εγκατασταθεί 
στις αθλητικές εγκαταστάσεις του 
HERMANDAN. Την άλλη ημέρα 
(7-10-1989) ώρα 11.00' δίδετο η εκκί
νηση του 3ου Διεθνούς Μαραθωνίου 
Αστυνομικών, στον οποίο συμμετεί
χαν αστυνομικοί - μέλη της Ι.Ρ.Α. από 
20 Χώρες (Σοβ. Ένωση, Ολλανδία, 
Γαλλία, Βέλγιο, Αγγλία, Γερμανία, 
Σουηδία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Λου
ξεμβούργο, Τουρκία, Δανία, Ισπανία, 
Φιλλανδία, Ουγγαρία, Αυστρία, 
U.S.A., Γιουγκοσλαβία, Ιταλία και Ελ
λάδα). Ο αριθμός των αθλητών που 
συμμετείχαν ξεπερνούσε τους 480. Η 
εκκίνηση δόθηκε με παλαιό κανόνι 
που είχε μεταφερθεί ειδικά από ομά
δα στρατιωτών. Η διαδρομή ήταν κά
τι το φανταστικό, γιατί περνούσε δί
πλα από κανάλια, δάση, - ανεμόμυ
λους, λιβάδια, γέφυρες, δρόμους, 
πεζόδρομους, ποδηλατοδρόμους, μι
κρά χωριά και άλλα αξιοθέατα. Κα
τά τη διάρκεια της διαδρομής γνω
ρίσαμε τις τέσσερις εποχές του χρό
νου (καλοκαίρι, φθινόπωρο, άνοιξη, 
χειμώνα). Αυτός είναι ο καιρός της 
Ολλανδίας. Τέλος τερματίσαμε και οι 
τρεις μέσα στο χρόνο που απαιτού
σε ο διαγωνισμός και σε καλή φυσι
κή κατάσταση. Φυσικά δεν είχαμε φι
λοδοξίες για πρωτεία και διακρίσεις, 
αλλά το μόνο που μας ενδιέφερε 
ήταν η συμμετοχή μας και ο τερμα
τισμός μέσα στα χρονικά πλαίσια, 
πράγμα που έγινε.

Από πλευράς Ελλάδας, αφού τονί
σθηκε από εμάς ότι δεν εκπροσω
πούμε ομάδα της Ελληνικής Αστυνο

μίας, γιατί στη Χώρα μας υπάρχουν 
αθλητές Αστυνομικοί με άριστες επι
δόσεις, πρώτος τερμάτισε ο Αστυφύ
λακας Φώτης ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ του 
Τ.Α. Σερρών με χρόνο 02:57:05 και με 
σειρά 89ος στην κατηγορία του, δεύ
τερος ο 47χρονος Αστυνόμος Β' ΑΛ- 
ΛΟΙΜΟΝΟΣ Γεώργιος, Υπασπιστής 
της Α.Δ. Αλεξ/πολης με χρόνο 
04:22:32 και με σειρά 116ος στην κα
τηγορία του και τέλος τρίτος ο Αστυ
φύλακας Ευάγγελος ΚΙΟΥΡΤΙΔΗΣ 
της Γλυφάδας και πριν του Τ.Α. 
Αλεξ/πολης με χρόνο 04:31:16 και με 
σειρά 26ος στην κατηγορία του. Σε 
όλους τους αθλητές που τερμάτισαν 
δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα και 
μία φωτογραφία από τον τερματισμό 
για ενθύμιο. Πρόκειται για μία θαυ
μάσια οργάνωση, χωρίς το παραμι
κρό λάθος γιατί όλα ήταν προσεγμέ
να και γΓ αυτό αξίζουν συγχαρητή
ρια στους διοργανωτές.

Τέλος το βράδυ της 7-10-1989, με
τά τον αγώνα, δόθηκε στις ίδιες εγ
καταστάσεις ένα θαυμάσιο πάρτυ με 
ποικιλία φαγητών, ποτών κ.λπ., όπου 
παρουσία όλων των συμμετασχόν- 
των αθλητών, συνοδών και πολλών 
προσκεκλημένων απονεμήθηκαν τα 
έπαθλα και έγινε κλήρωσε μικρών 
και μεγάλων δώρων. Στο συναθλητή 
μας ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗ Φώτη έτυχε 
ένα ωραίο και πανάκριβο στερεο
φωνικό.

Τόσο εγώ όσο και οι συναθλητές 
μου αισθανθήκαμε υπερήφανοι για
τ ί είδαμε να κυματίζει η γαλανόλευ
κη Ελληνική σημαία στις εγκαταστά
σεις του HERMANDAN μαζί με τις 
σημαίες των άλλων 19 Κρατών που 
συμμετείχαν στον αγώνα και γιατί 
και οι τρεις διαφημίζαμε στις φανέλ- 
λες μας τη Χρυσή Ολυμπιάδα της 
Αθήνας το 1996. Αισθανθήκαμε δε πι
κρία και ένα μεγάλο παράπονο για τη 
μη συμμετοχή των πρωταθλητών μας 
που ο χρόνος τους είναι πολύ κάτω 
του χρόνου του πρώτου τερματίσαν- 
τος Ολλανδού, αλλά και της υπηρε
σίας μας για τη μη αποστολή των 
αθλητών μας σε μια τέτοια Διεθνή 
διοργάνωση που σίγουρα η Χώρα 
μας και η Ελληνική Αστυνομία θα κα
τακτούσε την πρώτη νίκη.

Την άλλη μέρα (8-10-1989) το ζευ
γάρι των Ολλανδών που μας φιλοξε
νούσε μας ξενάγησε στην πόλη του 
ROTTERDAM και με πλοίο στο μεγα
λύτερο και ωραιότερο λιμάνι του Κό

σμου. Επίσης μας ξενάγησε στην 
Υπηρεσία του, βλέποντας από κοντά 
το πως εργάζονται οι Ολλανδοί συ
νάδελφοί μας και τα μέσα που χρη
σιμοποιούν στη δουλειά τους. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι τα πάντα τα ελέγ
χουν με κομπιούτερ, από τα κρατη- 
τήρια μέχρι και τους εισερχομένους 
στα Αστυνομικά Καταστήματα. Ακό
μη αξίζει να σημειωθεί όλα τα κτρί- 
ριά τους που χρησιμοποιούν σαν 
Αστυνομικά Καταστήματα είναι 
θαυμάσια.

Τελειώνοντας τη μέρα μας προ- 
σκαλέσαμε το ζευγάρι των Ολλαν
δών που μας φιλοξενούσε σε Ελλη
νική ταβέρνα. Αλλά τι άλλο να πού
με για την Ολλανδία.

Όλα είναι όμορφα. Κάθε βήμα εί
ναι κάτι το διαφορετικό και το μάτι 
ξεκουράζεται στη θέα του καταπρά- 
σινου τοπίου και της ομορφιάς του 
κάθε τι που έχει προγραμματισθεί να 
εξυπηρετήσει ανάγκες μελλοντικών 
εκατοντάδων χρόνων και όχι μόνο 
σημερινών.

Την άλλη μέρα (9-10-1989) και ώρα 
11.35’ , αναχωρήσαμε από το AM
STERDAM για την Αθήνα, όπου φθά- 
σαμε ώρα 15.50'. Έτσι με την άφιξή 
μας στην Αθήνα το όνειρό μας να 
συμμετάσχουμε στο Μαραθώνιο του 
ROTTERDAM που έγινε πραγματικό
τητα ξανάγινε και πάλι όνειρο».

Σκοπευτικοί αγώνες 
αεροβόλων όπλων

Την 10,11 και 12 Νοεμβρίου 1989, 
διεξήχθησαν στο Στάδιο Ειρήνης και 
Φιλίας, διασυλλογικά σκοπευτικοί 
αγώνες αεροβόλων όπλων 
(τυφεκίου-πιστολιού) ανδρών και γυ
ναικών με την ονομασία «Φθινοπωρι
νό Κύπελλο», που διοργάνωσε ο Σκο
πευτικός Όμιλος Αποφοίτων της 
Α.Σ.Ο.Ε.Ε.

Στους αγώνες αυτούς συμμετείχε 
και η Σκοπευτική Ομάδα της Σχολής 
Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομία 
και κατέλαβε την τρίτη θέση στην 
Ομαδική κατάταξη του αεροβόλου 
τυφεκιού με τους κατωτέρω σκοπευ
τές και επιδόσεις:
1. Δ.Υ. ΤΖΕΛΕΠΗ Αριστείδη με 
542/600
2. Δ.Υ. ΜΑΚΡΗ Ιωάννη με 508/600
3. Δ.Υ. ΤΣΙΦΤΗ Κων/νο με 457/600
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8Βλληδογραφι̂ >
• Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Χρηστός ΣΑΡΤΖΕ- 
ΤΑΚΗΣ, με επιστολή του, συγχαίρει όλους όσους συμ
μετείχαν και συντέλεσαν στον, κατά υποδειγματικό τρό
πο, εορτασμό των λαμπρών εκδηλώσεων της επετείου 
απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και της 28ης Οκτω
βρίου 1940.
• Η κ. Γεωργία Ρούσση που διατηρεί φαρμακείο στο Ν. 
Κόσμο δέχθηκε ένοπλη επίθεση από ζευγάρι ναρκο
μανών. Καθυστερώντας τους κατόρθωσε να καλέσει 
την Άμεση Δράση. Με επιστολή της ευχαριστεί την 
υπηρεσία της Άμεσης Δράσης και ιδιαίτερα τους α
στυφύλακες Χαρίλαο Στύλο και Νικόλαο Μακρινόπου- 
λο που σαν πλήρωμα περιπολικού κατόρθωσαν να 
εξουδετερώσουν σε χρόνο ρεκόρ την απειλή εναντίον 
της κ. Ρούσση.
•Η Μαρία Πανοπούλου ευχαριστεί θερμά τον αστυφύ
λακα Κωνσταντίνο Σωτήρχο που υπηρετεί στην Ά μ ε
ση Δράση ο οποίος την βοήθησε να αποφύγει άγριο 
ξυλοδαρμό από άτομο του υποκόσμου.
•  Ο κ. Αθ. Ρέλλος ευχαριστεί τον ανθυπαστυνόμο Φί
λιππο Βλάχο και τον αρχιφύλακα Βασίλειο Καλονά της 
Τροχαίας Αθηνών, για την προστασία που του πρόσφε- 
ραν από επίδοξο ληστή και παρ’ ολίγο φονιά.
• Ο Αστυν. Υποδ/ντής ε.α. Ν. Δημητρούλιας ευχαριστεί 
θερμά τον Ανθ/μο X. Βενέτη της Δ/νσης Άμεσης Δρά
σης Θεσσαλονίκης, για τη βοήθεια που πρόσφερε για 
την ταχεία μεταφορά του γιου του σε Νοσοκομείο.
• Η Δ/νση Τελωνείου Αλεξανδρούπολης εκφράζει τις 
πιο θερμές της ευχαριστίες προς τους αστυνομικούς 
του Α.Τ.Τ. Διδυμότειχου και τον αστυνομικό του Α.Δ. 
Μεταξάδων Αρχ/κα Τ. Κιόρογλου, για τη δυναμική συμ
βολή τους στην ανεύρεση κλαπέντος φορτηγού αυτο
κινήτου κυριότητας Δημοσίου.
• Ο Πανελλήνιος Αντιναρκωτικός Αγώνας εκφράζει την 
αμέριστη συμπαράστασή του και τα συγχαρητήριά του 
προς τον αστυφύλακα του ΙΕ. Α.Τ.Τ Β. Βελελέκο, για 
τη σύλληψη του εμπόρου ναρκωτικών Καρασαβαίδη, 
που έγινε κάτω από δραματικές συνθήκες.
• Οι κ. Παναγιώτης Γεώργιος ΚΟΥΛΕΝΤΗΣ, ιδιοκτήτης 
καταστήματος κυνηγετικών όπλων στο Κρυονέρι Αττι
κής, συγχαίρουν και ευχαριστούν το Διοικητή και το 
Προσωπικό του Τμήματος Ασφάλειας Ν. Ερυθραίας, για 
το ενδιαφέρον, το ζήλο και την ικανότητα που επέδει- 
ξαν για τη σύλληψη σπείρας κλεπτών πέντε κυνηγετι
κών όπλων του καταστήματος τους.
• Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών ευχα
ριστεί το Διοικητή του Α.Τ. Καλαμακίου Αστυνόμο Β' 
I. Ηλιακόπουλο, για τη συμβουλή του στην προστασία 
του περιβάλλοντος.
• Η Δημοτική Αρχή Σπετσών και οι κάτοικοι της πόλης 
συγχαίρουν την Υπδ/νση, τη Δ/νση Αστυνομίας καθώς 
και το προσωπικό του Α.Τ. Σπετσών γιατί συνέβαλαν 
αποφασιστικά στην εξάρθρωση σπείρας κλεπτών και 
κλεπταποδόχων.

• Ο κ. Εμμανουήλ Νιότης εκφράζει τις θερμές ευχαρι
στίες του προς τον αστυφύλακα Μιλτιάδη Μουρτζάκη 
του Α.Τ. Καστελλίου ο οποίος, αν και βρισκόταν εκτός 
υπηρεσίας, με διάφορες πρωτοβουλίες που ανέλαβε, 
τον βοήθησε στην ανεύρεση των 90 κλεμμένων προβά
των του.
• Η 'Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Πεζών Ηρα
κλείου Κρήτης ευχαριστεί τον αστυφύλακα Σωτήρη Κο-

λώνια που βρήκε και παρέδωσε χρήματα της Ένωσης, 
που είχε χάσει υπάλληλός της και τα οποία ανέρχον
ται στο ποσό των 1.150.000 δρχ.
• Η Α.Ε. ΒΙΟΧΕΛΜ Αφοί ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ εκφράζει τις 
θερμές της ευχαριστίες προς τα Τμήματα Ασφάλειας 
Ναυπλίου και Άργους, για την ανακάλυψη των δρα
στών κλοπής σε βάρος της επιχείρησης.
• Η κ. Μαίρη Βλάχου χήρα του πρόσφατα αποβιώσαν- 
τα Αρχιφύλακα Λάμπρου Βλάχου ευχαριστεί τους αστυ
φύλακες του Α.Τ. Δοξάτου Σωτήριο Καλόφα και Ζωή 
Σαμψών, για την προσφορά αίματος σε εγχείρηση που 
υποβλήθηκε η ίδια στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο 
Δράμας.
• Ο κ. Αλόις και η κ. Ουρανία Πάουλ ευχαριστούν και 
συγχαίρουν το προσωπικό του Γ' Τμήματος Τροχαίας 
Θεσσαλονίκης και ιδιαίτερα τους Υπαστυνόμο Α' Μι
χαήλ Σεφερίδη και Ανθυπαστυνόμο Αθανάσιο Θανασά- 
ρα, για τη βοήθεια που πρόσφεραν στην οικογένειά 
τους, σε αυτοκινητιστικό ατύχημα.
•Τ ο  Κέντρο Έρευνας και Μελέτης Ελληνισμού ευχα
ριστεί τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης για την ευγενή 
προσφορά του Υπουργείου να φιλοξενήσει, στις παι
δικές κατασκηνώσεις της ΕΛ.ΑΣ, τρεις ομάδες παιδιών 
από τους Ελληνόφωνους Δήμους του Κοριλιάνο, του 
Οτράντο και του Σολέτο της Απουλίας (Ν. Ιταλία).
• Ο Διευβύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Διυλιστηρίων 
Ασπροπύργου Α.Ε. κ. Χρ. Βουδούρης ευχαρ 'ΐτε ί τον 
Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, για τη σημαντικότατη βοή. εια που 
παρέσχε η ΕΛ.ΑΣ, για την αντιμετώπιση πυρκαγιάς 
στην προβλήτα του Ασπροπύργου.
• Ο κ. Περικλής Ζιάγκος ευχαριστεί θερμά τον Αρχι
φύλακα Ιωάννη Κοζωνάκη που υπηρετεί στο Α.Τ. Κα
βάλας, για την προσφορά αίματος σε μέλος της οικο
γένειας του.
• Η κ. Ασπασία Πουλικάκου ευχαριστεί και συγχαίρει 
τους αστυνομικούς της Τροχαίας Ξυλοκάστρου κ. Νί
κο Γκαβό και Κώστα Νικολακόπουλο, για τη βοήθεια 
που πρόσφεραν σε μικροατύχημα που συνέβη σε αυ
τοκίνητο 50μελούς γκρουπ, στο οποίο ήταν συνοδός η 
ίδια.
• Η κ. Ελένη Κωνσταντινοπούλου ευχαριστεί και συ γ- 
χαίρει τους Αστυνόμο Β' Κων/νο Μοσχανδρέα, Αρχι
φύλακα Σπυρίδωνα Θεοδοσίου, Αστυφύλακα Γεώργιο 
Ντέμο του Τ.Α. Μενιδίου καθώς και τα μέλη πληρώμα
τος περιπολικού της Άμεσης Δράσης Αρχιφύλακα Ευ
στράτιο Βαρβαγιάννη και Αστυφύλακα Κων/νο Δέλγα, 
για τον ιδιαίτερο ζήλο που επέδειξαν και τη βοήθεια 
που πρόσφεραν στην ανεύρεση του κλεμμένου αυτό 
κινήτου της.
• Ο κ. Φραγκίσκος Σταφυλοπάτης ευχαριστεί θερμά το 
Διοικητή του Α.Τ. Σπετσών Υπαστ. Β' X. Οικονομόπου- 
λο, τον Αρχιφύλακα Β' Ιωάννου και τους Αστυφύλακες. 
Μ. Καρασαββίδη και Ν. Χαρίτο, γιατί συντέλεσαν με τις 
επιτυχείς έρευνές τους, στην ανεύρεση των κλοπιμαίων 
της διάρρηξης που σημειώθηκε στο σπίτι του.
•  Θερμές ευχαριστίες από την κ. Ανασταία Ταξοπού- 
λου, κατοίκου Μεσοποταμίας Καστοριάς, προς τον 
Δ/ντή του τοπικού Α.Σ. αρχιφύλακα Α' Δεληφώτη Ιω
άννη, ο οποίος μετά από άριστη συνεργασία μαζί της 
κατάφερε σε γενόμενη σε βάρος της ληστεία και το 
ποσόν να ανευρεθεί και οι δράστες να συλληφθούν.
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 1989

1. ΚΑΤΑ ΤΙΤΛΟΥΣ:

ΓΕΝΙΚΑ

— Πύργος του Ά ιφ ελ , ένας νέος... εκατό ετών, 255.
— Πνιγμοί σε μια κουταλιά νερό, 503.
— Η ιστορία δείχνει τα... χαρτιά της, 786.
— Αρτόπουλου, Ελισσαίου. Απασχόληση και ανεργία στην Ελλά

δα, 711.
— Γαλανόπουλου Αντωνίου, Χειμώνας στο Πήλιο, 98.

·— Γεωργιάδη Ηλία, Η ναυαγοσωστική και οι τεχνικές της. 387.
— Καιροφύλα Γιάννη, Ταξίδια στο χρόνο, 356.
— Κάσσιου Δημητρίου, Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβού

λιο, 293.
— Οικονομόπουλου Χρίστου Β., Το Μουσείο της μητέρας, ένας 

ύμνος στην ελληνίδα μάνα, 179.
— Ρήγα Αγγελικής, Η Ελληνίδα μάνα παραμένει άστεγη. 182.
— Χαλβατζάρα Αχιλλέα, Οι νόμοι και πώς δεν εφαρμόζονται. .. 

376.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ:

— Καραγιάννη Τριανταφύλλου, Περί του Επιτρόπου Διοικήσεως, 
764.

—-Πολύμερου Νικολάου, Η διαφήμιση και η κριτική της, 422. 
 Ρήγα Αγγελικής, Η εργαζόμενη γυναίκα στο Δημόσιο τομέα,

231.

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ

— Αϊνστάιν Άλμπερτ, Δοκίμιο για την ελευθερία, 703.

ΘΡΗΣΚΕΙΑ:

— Δουκάτου Δημ., Η γιορτή της Παναγίας, 505.
— Πιστολή Ευσεβίου, Η νίκη της σταυροαναστάσιμης αγάπης. 

208.
— Πιστολή Ευσεβίου, Χριστούγεννα, μήνυμα αγάπης, 754.

ΚΟΙΝΩΝ ΙΟΛΟΓ ΙΑ:

4  Αν ο φίλος σου έχει AIDS, 631.
— Αρτόπουλου Ελισσαίου, Πατρότητα, 778.
— Αντωνοπούλου Χριστίνας. Η γυναίκα σαν θύμα, 499.
— Κυριακάκη Β., Το νομικό πλαίσιο της αποκατάστασης των 

μειονεκτούκτω ν ατόμων στην Ελλάδα, 722.
— Μόνου Δ., Κοινωνικές επιπτώσεις του AIDS, 566.
— Μπαλάσκα Δώρα, Παρενόχληση των γυναικών στο χώρο της 

δουλειάς, 633.
— Παναγιωτοπούλου Σούλας, Τα μέσα μαζικής επικοινωνίας - 

ενημέρωσης και η επίδρασή τους στην ανθρώπινη συμπερι
φορά. 296.
Πίσχου Μαρίας, Η τρ ίτη ηλικία: Δικαίωμα ζωής, 378.

— Ρήγα Αγγελικής, Τηλεόραση και παιδί, 718

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ:

Ρήγα Αγγελικής, Καλημέρα... σχολείο, οι πρώτες αντιδράσεις: 
Ενθουσιασμός ή απογοήτευση, 571.
Τσιμπούκη Κων/νου, Η δύναμη του ενός και η δική σου ευ θ ύ 
νη, 426.

ΛΟ ΓΟ ΤΕΧΝΙΑ:

-Α κ ρ ίτα  Έλενας, Τι το θες το κουταλάκι, 131.
-  Πίσχου Μαρίας, 20 0  χρόνια από τη γαλλική επανάσταση και 

τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου, 158.
-  Καζαντζάκη Νίκου, Ο Γέρος του Μόριά, 142.

Κάσσιου Δημητρίου, Παιδικά αναγνώσματα. Μ ικρός ήρως - 
Κλασσικά εικονογραφημένα, 95.

-  Ελύτη Οδυσσέα, Ά σ μ α  ηρωικό και πένθιμο για το χαμένο αν- 
θυπολογαχό της Αλβανίας, 625.

- Λεμπλάν Μωρίς. Αρσέν Λουπέν, το μαύρο μαργαριτάρι, 598. 
Μπράουν φρέντερ ικ, Μ ' αγαπά, δεν μ' αγαπά, 664.

ΛΑΟΓΡΑΦ ΙΑ:

Δανούση Κων/νου, Κατάδεσμοι και καταπασσαλεύσεις. Το 
δέσιμο του κλέφτη. 766.
Κάσσιου Δημητρίου. Νεροτρουβιές, δείγματα του λαϊκού μας 
πολιτισμού, 477.
Οικονομόπουλου Χρίστου, Τα ανεεττημένα παιδιά, 250. 
Οικονομόπουλου Χρίστου, Σαράντα θύμησες για την εγκυμο
σύνη. 583.

ΙΣΤΟΡΙΑ:

Σβορώνου Νικολάου, Παράδοση και ελληνική ταυτότητα, 
366.
Ερανιστή, Οι δούλοι στην Αρχαία Ελλάδα, 471 .
Δανούση Κων/νου, «Βησσαρίων καρδινάλιος Κωνσταντίνω 
τω  δεσπότη Παλαιολόγω χαίρειν», 286.
Η μάχη της Αλαμάνας και ο θάνατος του Αθανασίου Διάκου. 
140.

ΤΕΧΝΗ:

Οι εικόνες της γέννησης, 782.
Δανούση Κων/νου, «Από του σταυρού εις μνημείον κενόν..» 
στην τέχνη της Ορθοδοξίας, 209.

Α Θ Λ Η ΤΙΣΜ Ο Σ:

-  Βασιλείου Θανάση, Πρωτάθλημα ΕΔ και ΣΑ 1989, 384.
-  Βασιλόπουλου Στέλιου, Αγωνιστική χιονοδρομία, 302

ΤΟ Υ ΡΙΣΜ Ο Σ - ΤΑΞΙΔ ΙΑ:

-  Διακοπές στις Κυκλάδες, 370.
-  Δωδεκάνησα, 422.
-  Ο παράξενος κόσμος του βυθού, 606.

Ταξιδεύοντας στην Ευρώπη 654.
-  Γαλανόπουλου Αντωνίου, Μονή Οσίου Λουκά, 289.
-  Πίσχου Μαρίας, Σεπτέμβρη στα Επτάνησα, 575.

ΙΑΤΡΙΚΗ:

-  Γεγονότα που δημιουργούν άγχος, 29.
Εγκυμοσύνη και γέννα 42.

-  Οι πρώτες βοήθειες στις διακοπές, 452.
Βλαβιανού - Αρβανίτη Αγνής, Διαστάσεις της Βιοπολιτικής 
357.
Παπαναστασόπουλου Ευαγγ., Ορθοδοντικές ανωμαλίες 597. 
Σπανού Βασίλη, Η Ερυθρά, 320.



Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο ΓΙΑ  - ΕΠ ΙΣΤΗ Μ ΕΣ:

— Ηλεκτρισμός και ασφάλεια, 116.
— Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙ

ΤΟΣ», 637.
— Καραγιάννη Κων/νου, Εισαγωγή στην Πληροφορική. 83, 185, 

215, 458, 520, 657, 699.
— Κάσσιου Δημητρίου, Autom oto 1989, 390.
— Κάσσιου Δημητρίου, Μ εταχειρ ισμένα αυτοκίνητα, 535.
— Μακροζαχόπουλου Φώτη, Μην καείτε από... άγνοια, 226.
— Μακροζαχόπουλου Φώτη, Η σχάρα δεν είναι... πορτ-παγκάζ, 

439.
— Μακροζαχόπουλου Φώτη, Καταλύτες και αμόλυβδη βενζίνη 

για πιο καθαρό περιβάλλον, 603.
— Μακροζαχοπούλου Φώτη, Γνωρίστε το αυτοκίνητό σας, 790.
— Περράκη Σταμάτη, Η αεροπορική τεχνολογία στη διώξη των 

ναρκωτικών, 738.
— Ρήγα Αγγελικής, Η Ιστορία της Φωτογραφίας, 651.
— Σιωνίδη Η.Α.. Browning Gr—35 Hi Power, 563.

Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν :

— Νερό: Ένα πολύτιμο αγαθό, στις συμπληγάδες της εξέλιξης 
19.

— Καμπύλη Τ.. Περιβάλλον, πολύτιμη έκθεση - οδηγός του 
ΟΗΕ, 649.

— Κάσσιου Δημητρίου, 1989: Έ τος οικολογίας. Αστυνομία και 
περιβάλλον, 707.

— Σαριδάκη Λευτέρη, Πριν είναι πολύ αργά, 362.

ΙΑ ΤΡΟ ΔΙΚ Α ΣΤΙΚ Η :

— Κουτσελίνη Αντώνη, Το σύνδρομο του κακοποιημένου παι
διού, 625.

— Μπεναρδή Νικολάου, Τραύματα από πυροβόλα όπλα. 148.
— Χικς Τζων, Η σημασία του προσδιορισμού του DNA στην επί

λυση των προβλημάτων εργαστηριακής και ιατροδικαστικής, 
236.

ΕΓ Κ Λ Η Μ Α ΤΟ Λ Ο ΓΙΑ :

— Εταιρεία Κοινωνικής Αμυνας, 16.
— Ζάννου Αλεξάνδρου, Τεχνητό περιβάλλον και εγκληματικότη

τα. 282.
— Ζαραφωνίτου Χριστίνας, Τα εγκλήματα βίας στο κατ' εξοχήν 

αστικοποιημένο περιβάλλον της Αθήνας, 144.
— Καράμπελα Λάμπρου, Το πορτρέτο του σύγχρονου Έλληνα 

τοξικομανούς εγκληματία, 164.
— Καρδιοπούλη Φωτεινής, Η επίσημη και ανεπίσημη μέτρηση 

της εγκληματικότητας. 427.
— Κάσσιου Δημητρίου, Η βεντέτα ξανά στο προσκήνιο. 154.
— Κουράκη Νέστορα, Υπέρ ή κατά της θανατικής ποινής. Τάσεις 

και προοπτικές, 72.
— Κουράκη Νέστορα, Οι σύγχρονες προοπτικές της Εγκληματο

λογίας, 349.
— Μασούρη Γ., Θεωρητική προσέγγιση στη γυναικεία εγκλημα

τικότητα, 761.
— Πανούση Γιάννη, 0  Γιάννης Αγιάννης και ο δρόμος της επι

στροφής, 213.
— Πολύμερου Νικολάου, Η αυτοκτονία και οι πραγματικές της 

αιτίες, 1 50.
Ραφτόπουλου Παναγιώτη, Η συμμετοχή του κοινού στην 
πρόληψη της εγκληματικότητας 276.
Ρήγα Αγγελικής, «ΟΝΗΣΙΜΟΣ», σύλλογος συμπαράστασης 
κρατουμένων. 430.
Τσαλίκονλου Φωτεινής, Εγκληματογένεση στον ανθρωποκτό- 
νο σχιζοφρενή, 79.
Τσουραμάνη Χρήστου, Το έγκλημα στα παιδικά Comics, 10. 
Τσουραμάνη Χρήστου, Σχέσεις δράστη - θύματος 491. 
Τσουραμάνη Χρήστου, Η θεω ρία της ανομίας του R Merton

και η εφαρμογή της στην ερμηνεία του εγκλήματος της λη
στείας, 693.

— Φουκς Χανγκ-Γκεόρκ, Στατιστική εγκληματικών πράξεων 
285.

ΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

— Εξέταση αντιρρήσεων παραβατών ΚΟΚ και άλλων πταισματι- 
κών παραβάσεων, 377.

— Η Προάσπιση τω ν δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμε
λιωδών ελευθεριώ ν, 704.

— Βαρελά Δημητρίου, Η απολογία του κατηγορουμένου στην 
ποινική δίκη, 412.

— Ζυγούρα Ανδρέα, Τα χρονικά όρια υποβολής της κατ' άρθρο 
344 ΠΚ δηλώσεως υπό του θύματος του βιασμού, 629.

— Ιακώβου Α „ Περί του αξιοποίνου της δΓ επεμβάσεως αλλαγής 
φύλλου, 781.

— Καράμπελα Λάμπρου, 0  χειρούργος στο Δικαστήριο, 346.
— Καράμπελα Λάμπρου, Νομικά προβλήματα από το AIDS, 523.
— Κιλίφη Τιμοθέου, Το πρόβλημα της δικαιοσύνης και ο Αρχαίος 

Ελληνισμός, 37.
— Ντζιώρα Δημ. Κ., Το ένταλμα σύλληψης (άρθρο 276, παρ. 3, 

ΚΠΔ), 104.
— Πίσχου Μαρίας, Η υπόθαλψη εγκληματία, 23.

Πολύμερου Νικολάου, Η προσωρινή κράτηση, 223.
— Πολύμερου Νικολάου, Το έγκλημα της απείθειας, 86.
— Σιλάνς Λουκ, Αθλητισμός και νόμος, 49.
— Σπηλιωτόπουλου Κων/νου, Ευρωπαϊκές Κοινότητες και Ευρω

παϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, 27.
— Τσάτσου Δημητρίου Β „ Η σύγκρουση των θεμελιω δώ ν δι

καιωμάτων, 25.
— Νομολονίες, 132, 334, 400, 534, 569, 706, 788.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ:

ΓΕΝΙΚΑ:

— Δανούση Κων/νου, Το Αστυνομικό Ταμιευτήριο Κύπρου, 127. 
Νάνου Νικολάου, 0  αστυνομικός στη σημερινή κοινωνία 
485.

— Πολύμερου Νικολάου, Το στρες στη ζωή των αστυνομικών, 
554.
Ρήγα Αγγελικής, Το αστυνομικό πορτρέτο του 1988, 54. 
Ρήγα Αγγελικής, Αρτόπουλου Ελισαίου, Το αστυνομικό Πορ
τρέτο του 1989, 795.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ:

— Νάνου Νικολάου, Τράπεζες αίματος της Ελληνικής Αστυνο
μίας, 300.

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ:

— Μίχου Χρίστου, Η παράνομη οικοδομική δραστηριότητα και οι 
επιπτώσεις της, 433.

— Πίσχου Μαρίας, Η βία στα γήπεδα, 769.
— Πιτσογιάννη Παναγιώτη, Συναθροίσεις - συγκεντρώσεις, 419.
— Προσοχή στο πετρέλαιο, 65.
— Δημούτσου Ανδρέα, Το πρόβλημα των υπαιθρίων τουριστών, 

369.
— Η παράβαση του ΚΟΚ, βασική αιτία τροχαίων ατυχημάτων 

91.
— Λιγότερη ταλαιπωρία μετά το τρακάρισμα, 222.
— Αλκοόλ και οδήγηση, 620
- Αρτόπουλου Ελισσαίου, Οδηνίες και συμβουλές στους δικυ- 

κλιστές, 639.
-  Καβαζίδη Σάββα, Μπορούν τα οχήματα άμεσης βοήθειας να 

παραβιάζουν το «κόκκινο», 697.
Κάσσιου Δημητρίου, Ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων του 
πεζού, 238.



— Κοφίτσα Ιωάννη, Η συμμετοχή της φυσικής κατάστασης του 
οδηγού στα οδικά ατυχήματα, 5.

— Μακροζαχόττουλου Φώτη, Τι πρέπει να κάνετε μετά από ένα 
ατύχημα, 30.

— Μακροζαχόπουλου Φώτη, Οδηγώντας το χειμώνα, 642.
— Τσουρού Α., Παραχώρηση προτεραιότητας, 354.

Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ  Α ΣΦ Α Λ ΕΙΑ :

— Αγώνας ενάντια στις κλοπές έργων τέχνης, 755.
— Άμποτ Λες, Η καταδίωξη υπόπτου οχήματος, 290.
— Δρακόπουλου Ανδρέα, Η αρπαγή τσαντών σαν σύγχρονο κοι

νωνικό και αστυνομικό πρόβλημα, 487.
— Γονείς, ας ομιλήσουμε για τα ναρκωτικά, 776.
— Τίντερ Χόφρατ, Η έρευνα τω ν οικονομικών εγκλημάτων, 229.
— Νόβα - Καλτσούνη Χρ., Η συνεργασία αστυνομίας και κοινω

νικής εργασίας στην πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας, 
306.

— Σαλκίτσογλου Τάκη, Ο ρόλος της Αστυνομίας και της Εισαγγε
λίας στην πρόληψη εγκληματικότητας τω ν ανηλίκων, 33.

— Φέργκυσον Ά λεξ, Η αντιμετώπιση του προβλήματος τω ν παι
διών που εξαφανίζονται, 416.

ΚΡΑΤΙΚΗ Α ΣΦ Α ΛΕΙΑ :

— ΕΚΑΜ, αυτοί που αψηφούν τον κίνδυνο, 695.
— Απόπειρα υπονόμευσης της Δημοκρατίας, 671.
— Πλαστά διαβατήρια. Πώς εντοπίζονται από τις αρχές, 687.

Ε Π ΙΣ Τ Η Μ Ο Ν ΙΚ Η  Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ :

— Αλεξιάδη Στέργιου, Η δ ιενέργεια  της γραφολογικής εξέτασης, 
14.

— Αλεξιάδη Στέργιου, Ο τόπος του εγκλήματος, 344.

ΥΠ Η Ρ Ε ΣΙΕ Σ  Α ΣΤΥ Ν Ο Μ ΙΑ Σ:

— Γαλανόπουλου Αντώνιου, Υπηρεσία Μεταγωγών - Δ ικαστη
ρίων Αθηνών, 92.

— Δανούση Κων/νου, Τήνος, το νησί της ελπίδας, 514.
— Μακροζαχόπουλου Φώτη, Η Σχολή Οδηγών της Ελληνικής 

Αστυνομίας, 106.

ΠΟ ΡΤΡΕΤΑ ΣΥΝ Α Δ Ε ΛΦ Ω Ν :

— Γιώργος Γεωργιάδης, τροχονόμος - κατασκευαστής αεροπλά
νων, 45.

— Ντίνος Γιωτόπουλος, 109.
— Έκθεση ζωγραφικής της αρχιφύλακα Ντ. Κορφοξυλιώτη στην 

Πάτρα, 322.
— Γιάννης Πούλιος, 538.
— Ερανιστή, Χάρης Γεωργιάδης, ένας αστυφύλακας λογοτέχνης 

- δημοσιογράφος που χάθηκε πρόωρα, 199.

ΙΣΤΟ ΡΙΑ  ΑΣΤΥΝ. Θ ΕΣΜ Ο Υ:

— Ερανιστή, Αγορανομικές διατάξεις στην Αρχαία Αθήνα για την 
εμπορία του σιταριού, 129.

— Ερανιστή, Μ ικρή αστυνομική ιστορία: Μια δικογραφία του 
1823, 59.

— Ερανιστή, Εξιχνίαση στυγερού εγκλήματος από την Αστυνο
μία της Τριπολιτσάς το 1823, 336.

— Οι πρώτοι δρόμοι στην Ελλάδα και η αστυνόμευσή τους, 661.
— Δανούση Κων/νου, Ελλάδα - Μ. Βρετανία αστυνομικές ενθυ

μίσεις και συγκρίσεις 35 χρόνια πριν, 560.
— Καλυβίτη Ιωάννη, Εύθυμα και σοβαρό από τα πρώτα βήματα 

της Αστυνομίας στην Αθήνα, 802.

Μ Ο Ν ΙΜ Ε Σ  ΣΤΗΛΕΣ:

— Επισημάνσεις, 40, 102, 110, 162, 170, 244, 315, 380, 449, 
506, 550, 617, 645, 716, 808.

— Γεγονότα και συμβάντα, 46, 120, 190, 257, 323, 392, 462, 
529, 587, 669, 725.

— Νέα απ' όλη την Ελλάδα, 5 1 , 1 18, 193, 259, 327, 396, 454, 
531, 589, 666, 728.

— Υπηρεσιακά Νέα, 62, 126, 198, 262, 331, 401, 466, 526, 
593, 672, 731, 806.

— Αστυνομία στον Κόσμο, 39, 177, 249 , 314, 540.
— Πορτρέτα συναδέλφων, 45, 109, 176, 246, 321 , 386, 446.
— Ευχάριστες ώρες, 66, 133, 201, 270, 335, 406, 474, 539, 

675, 746, 810.
— Αλληλογραφία, 134, 202, 269, 541, 608, 677, 814.

2. ΚΑΤΑ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ: Γαλανόπουλος Αντώνιος 92, 98, 289 Κσλυβίτης Ιωάννης 802
Γεωργιάδης Ηλίας 387 Καμπύλης Τ. 649
Δανούσης Κων/νος 127, 209, 286, Καραγιάννης Κων/νος 83, 185.215,

514, 560,766 458, 520, 657,699
Δημούτσος Ανδρέας 369 Καραγιάννης Τριαντάφυλλος 764

Αϊνστάιν Άλμπερτ 703 Δρακόπουλος Ανδρέας 487 Καράμπελσς Λάμπρος 164, 346, 523
Ακρίτα Έλενα 131 Ελύτης Οδυσσέας 625 Καρδιοπούλη Φωτεινή 427
Αλεξιάδης Στέργιος 14, 344 Ερανιστής 59, 129, 199, :336, 471 Κάσσιος Δημήτριος 95, 154, 238,
Αμποτ Λες 290 Ζάννος Αλέξανδρος 282 293, 390, 447, 535, 707

Αντωνοπούλου Χριστίνα 499 Ζαραφωνίτου Χριστίνα 144 Κιλίφης Τιμόθεος 37

Αρτόπουλος Ελισσαίος 639, 711, 778 Ζυγούρας Ανδρέας 629 Κουράκης Νέστορας 72, 349
Βαρελάς Δημήτριος 412 Ιακώβου Α. 781 Κουτσελίνης Αντώνης 625
Βασιλείου Θανάσης 384 Καβαζίδης Σάββας 697 Κοφίτσας Ιωάννης 5
Βασιλόπουλος Στέλιος 302 Καζαντζάκης Νίκος 142 Κυριακάκης Β. 722
Βλαβιανού-Αρβανίτη Αγνή 357 Καιροφύλας Γιάννης 356 Λεμπλάν Μωρίς 598



Λουκάτος Δημ. 505
Μακροζαχόπουλος Φώτης 30, 106, 226, 

311, 439, 603, 642, 769, 790 
Μασούρης Γ. 761
Μίχος Χρίστος „ 433
Μόνος Δ. 566
Μπαλάσκα Δώρα 633
Μπεναρδής Νικόλαος 148
Μπρόουν φρέντερ ικ  664
Νάνος Νικόλαος 300, 485
Νόβα-Κλατσούνη Γρ. 306
Ντζιώρας Δημ. Κ. 104
Οικονομόπουλος Χρίστος 179, 250, 583 
Παναγιωτοπούλου Σοόλα 296

Πανούσης Γιάννης 213
Παπαναστασόπουλος Ευαγγ. 597
ΓΙερράκης Σταμάτης 738
Πιστολής Ευσέβιος 208, 754
Πίσχου Μαρία 23, 158, 378, 575, 769 
Πιτσογιάννης Παναγιώτης 419
Πολύμερος Νικόλαος 86, 150, 223,

422, 554
Ραφτόπουλος Παναγιώτης 276
Ρήγα Αγγελική 54, 182, 231 , 430, 571, 

651, 718, 795 
Σαλκίτσογλου Τάκης 33
Σαριδάκης Λεύτερης 362
Σβορώνος Νικόλαος 366

Σίλανς Λουκ. 49
Σιωνίδης Η.Α. 563
Σπανός Βασίλης 320
Σπηλιωτόπουλος Κων/νος 27
Τίντερ Χόφρατ 229
Τσαλίκογλου φω τεινή 79
Τσάτσος Δημήτριος Θ. 25
Τσιμπούκης Κων/νος 426
Τσουραμάνης Χρήστος 10, 491, 693
Τσουρούς Α. 354
Φέργκυσον Ά λεξ 416
Φουκς Χανγκ-Γκεόρκ 285
Χαλβατζάρας Αχιλλέας 376
Χικς Τζων 236

3. ΚΑΤΑ ΘΕΜΑΤΑ: ,Δίκυκλα
Δουλεία
ΕΚΑΜ
ΕΟΚ

Αγιογραφία 209, 782 Έγκλημα
Αγχος 29 Έγκλημα οικονομικό

Αθανασιάόης Γιάννης 386 Εγκληματικότητα
Αθλητισμός 49, 384 Εγκληματογένεση
Αθήνα 356 Εγκληματολογία
AIDS 523, 566, 631 Εγκλήματος τόπος
Αιμοδοσία 300 Εγκυμοσύνη
Ά ιφ ελ 255 Ελευθερία
Αλκοόλ 620 Ελληνισμός
Αμυνα κοινωνική 16 Ελληνισμός αρχαίος

Ανάσταση 208 Ελλάδα Αρχαία
Ανεργία 71 1 Ένταλμα
Ανήλικοι 33, 306, 416 Εξαφανίσεις
Ανομίας θεωρία 693 Επανένταξη κοινωνική
Απείθεια 86 Επικοινωνία
Αρβανίτης φ. 176 Επίτροπος Διοίκησης
Α σθένειες 320 Έργα τέχνης
Αστυνομικοί 485 , 554, 734 Ηλεκτρισμός
Αστυνομία Πόλεων 802 Ηλικία τρίτη
Ατομα μειονεκτικό 722 Θανατική ποινή

Ατυχήματα τροχαία 5, 30, 91, 222 Θυματολογία
Αυτοκτονίες ! 150 Θάλασσα Ερυθρά
Αυτοκίνητο 390, 439, 535, 790 Ιατρική ευθύνη
Βενζίνη 603 Ιστορία Αστυνομίας
Βεντέτα 154 ΚΟΚ
Βησσαρίων 286 Καταδίωξη
Βία 144, 769 Κατηγορούμενος
Βιασμός 629, 788 Κατάδεσμοι
Βιολογία 236 Κινητού μεταβίβαση
Βιοπολιτική 357 Κλοπές
Βοήθειες πρώτες 452 Κολοκοτρώνης Θ.
Γεωργιάδης Γ. 45 Κόμικς
Γεωργιάδης X. 199 Κορφοξυλιώτη Ντ.
Γιωτόπουλος Ντ. ν 109 Κρατούμενοι
Γ ραφολογία 14 Κράτηση προσωρινή
Γ υναίκα 213, 633, 761 Κύπρος
Γυναίκα θύμα 499 Ληστεία
Γ ήπεδα 769 Λουκάς Ό σ ιος
Δασκαλάκης Φώτης 446 Λουπέν Αρσέν
Δημόκριτος 637 Μαγνητόφωνο
Διαβατήρια πλαστά 687 Μ εταγωγές
Διακοπές 370, 442 , 452 , 575 Μητέρα
Διάκος Αθανάσιος 140 Μ ουσεία
Διαφήμιση 422 Μπακογιάννης Παύλος
Δίκαιο Κοινοτικό 27 Ναρκωτικά
Δίκαιο αθλητισμού 49 Ναυαγοσωστική
Δικαισύνη 37 Νεροτρουβιές
Δικαιώματα 25, 158, 704 Νερό

639 Νόμων εφαρμογή 376
671 Οδηγοί 620, 642
495 Οδοντιατρική 597

17, 49, 293 Οικοδομές παράνομες 433
10, 144 Οκτωβρίου 28η 625

229 Όπλα πυροβόλα 148
54, 282, 427, 761 Οπλισμός 563

79 Παιγνιόχαρτα 786
349 Παιδί 10, 95, 250, 571, 625, 718
344 Παναγία 505

42, 583 Παπαδόπουλος Κ. 246
703 Πατρότητα 778
366 Πεζοί 238

37 Περιβάλλον 282, 362, 603, 649,
471 707
104 Πετρέλαιο 65
416 Πήλιο 98
213 Πλαστογραφία 569
296 Πληροφορική 83, 185, 215, 458,
764 520, 657, 699
755 Πνιγμοί 503
116 Πούλιος Γιάννης 538
378 Πρόληψη 33, 276, 306

72 Προτεραιότητα 354
491 Πυρκαγιές 226
606 Στατιστική 285
346 Στρες 554

59, 129, 336 Συγκεντρώσεις 419
377 Σύλληψη 104
290 Συναθροίσεις 419
412 Συνεργεία 311
766 Σχιζοφρένεια 79
534 Σχολείο 571
755 Σχολές οδηγών 106
142 Σήμανση 697

10 Ταξίδια 654
322 Τάσικας Αντώνιος 321
430 Τηλεόραση 718
223 Τήνος 514
127 Τοξικομανία 164
693 Τουρισμός 369
289 Τροχαία 661
598 Τσαντών αρπαγές 487
132 Υπαλλ. αστυνομικοί 334, 400, 706

92 Υπόθαλψη 23
179, 182 Φύλλου αλλαγή 781
179, 182 Φωτογραφία 651

671 Χιονοδρομίες 302
738, 776, 788 Χριστούγεννα 754

387 Χρονογράφημα 131
447 Χωροφυλακή 560

19 Ψυχολογία 426


