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Ό πω ς κάθε χειμώ να έτσ ι και 
φέτος, οι τροχονόμοι μας, μέσα 

στις πιο άσχημες καιρικές 
συνθήκες, βρέθηκαν δίπλα 

στους οδηγούς και πήραν όλα 
τα αναγκαία μέτρα —ιδ ια ίτερα 
στο εθν ικό  οδικό δ ίκτυο— για 

την πρόληψη τω ν ατυχημάτω ν 
και την ομαλή διεξαγωγή της 

κυκλοφορίας, επεμβαίνοντας 
άμεσα σε κάθε έκκληση για 

παροχή βοήθειας.
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9η ΣΥΝΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 
ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 

ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

Οι προοπτικές για ένα τέλειο εκπαιδευτικό σύστημα 
στις αστυνομίες των χωρών - μελών της ΕΟΚ είναι ευοίω
νες. Η ολοκλήρωσή του βασίζεται στην προσεκτική μελέ
τη των προτάσεων των αστυνομικών και των επιστημονι
κών φορέων των χωρών - μελών της ΕΟΚ και στην αξιο- 
ποίήση της διεθνούς εμπειρίας.

Στο προηγούμενο τεύχος της «Αστυνομικής Επιθέωρη- 
σης» παρουσιάσαμε την Αστυνομική Ακαδημία της χώρας 
μας και το σημαντικό έργο που συντελείται στον τομέα 
της εκπαίδευσης. Το έργο αυτό όμως δεν εξαντλείται στα 
περιορισμένα πλαίσια που το παρουσιάσαμε.

Η Δ/νση Εκπαίδευσης του ΥΔΤ εκτός από τις συσκέ
ψεις και τις ανταλλαγές απόψεων που έχει κατά τακτά 
χρονικά διαστήματα με τους εκπαιδευτές και καθηγητές 
των Σχολών, στέλνει παράλληλα έμπειρους αξιωματικούς 
στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερωθούν και να συζη
τήσουν με τους συναδέλφους των ξένων αστυνομικών 
σχολών πάνω σε θέματα εκπαίδευσης.

Οι εμπειρίες ξένων προηγμένων κρατών θα χρησιμεύ
σουν για την αναβάθμιση και της παρεχόμενης εκπαίδευ
σης στην ελληνική αστυνομία, ώστε ο Έλληνας Αστυνομι
κός να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται ευχερέστερα στις 
ανάγκες της υπηρεσίας εν όψει του 1992.

Στα πλαίσια αυτά, πραγματοποιήθηκε στην Κοπεγχάγη, 
η 9η συνδιάσκεψη των διευθυντών των αστυνομικών 
σχολών των χωρών - μελών της Ε.Ο.Κ. Την ελληνική 
αστυνομία εκπροσώπησαν ο υποστράτηγος Ευθύμιος Δα- 
σταμάνης, διευθυντής της Αστυν. Ακαδημίας και ο αστυν. 
υποδιευθυντής Αντώνιος Αγγελόπουλος της Δ/νσης 
Εκπαίδευσης του Υ.Δ.Τ.

Η προηγούμενη παρόμοια συνδιάσκεψη είχε λάβει χώ
ρα στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Ζάππειο Μέγαρο 
από 5 -7 /11 /1986.

Στις συνδιασκέψεις αυτές, τα θέματα που απασχόλησαν 
σοβαρά τους υπεύθυνους για την αστυνομική εκπαίδευση 
στις χώρες - μέλη, είναι θέματα που έχουν άμεση σχέση 
με τις συνέπειες της πλήρους ένταξης σε ότι αφορά την 
εκπαίδευση των αστυνομικών, ήτοι καλύτερος συντονι
σμός της εκπαιδευτικής πολιτικής, αμοιβαία γνώση των 
νόμων και κανονισμών, κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα, 
περισσότερες ανταλλαγές διδασκόντων και διδασκομέ- 
νων, καλύτερη εκμάθηση ξένων γλωσσών και κυρίως των 
γλωσσών που έχουν καθιερωθεί γλώσσες εργασίας (Αγ
γλική - Γαλλική) κ.λ.π.

Έχουν αρχίσει δηλαδή οι συνδιασκέψεις αυτές να στο
χεύουν στην εξεύρεση του καλύτερου τρόπου εκπαίδευ
σης των αστυνομικών των χωρών - μελών, ώστε αυτοί να 
είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν επιτυχώς την πρόκληση 
του 1992.

Στην 9η συνδιάσκεψη δύο ήσαν οι άξονες των θεμά
των που συζητήθηκαν, ήτοι αφ' ενός μεν οι συνέπειες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω στην αστυνομική εκπαίδευση, 
αφ ’ ετέρου δε η εκμάθηση ξένων γλωσσών μεταξύ των 
αστυνομικών στα πλαίσια του προγράμματος LINGUA, 
που έχει αποφασισθεί να εφαρμοσθεί μεταξύ των χωρών 
- μελών, παράλληλα με άλλα συναφή προγράμματα, όπως 
ERASMUS, COMET κ.λ.π.

Όπως είναι γνωστό, το πρόγραμμα LINGUA προβλέπει 
συνολικό προϋπολογισμό 250 εκατομμυρίων E.C.U. σε 
πρώτη φάση μέσα στα πέντε προσεχή χρόνια, με αποκλει
στικό σκοπό την εντατικοποίηση των προσπαθειών όλων 
των εταίρων για τη δημιουργία όσο το δυνατόν περιστ 
τέρων γλωσσομαθών. >

Οι ασχολούμενοι με την αστυνομική εκπαίδευση στα 
κράτη - μέλη επιδιώκουν την αξιοποίηση του προγράμμα
τος αυτού στον τομέα της Αστυνομίας δια της αποσπά- 
σεως όσο το δυνατόν περισσότερων κονδυλίων για την 
εκμάθηση ξένων γλωσσών μεταξύ των Αστυνομικών.

Το θέμα αυτό είχε συζητηθεί κατά το διάστημα της τε
λευταίας Ελληνικής Προεδρίας, κατά την οποία η αντιπρο
σωπεία της χώρας μας είχε αναλάβει την υποχρέωση να 
συντάξει και απευθύνει αναλυτικό ερωτηματολόγιο προς 
όλες τις χώρες - μέλη σχετικά με τα ισχύοντα σ ’ αυτές 
στον τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών, βάσει δε των 
απαντήσεων να συντάξει συνθετική έκθεση, την οποία θα 
παρουσίαζε στην 9η συνδιάσκεψη των Δ/ντών Αστυνομι
κών Σχολών.

Πράγματι στάλθηκε το ερωτηματολόγιο αυτό, βάσει δε 
των απαντήσεων συντάχθηκε εμπεριστατωμένη συνθετι
κή έκθεση, η οποία, αφού μεταφράσθηκε στην Αγγλική, 
διαβιβάσθηκε έγκαιρα στην Αστυνομική Σχολή της Κοπεγ
χάγης και κατά τη συνδιάσκεψη είχε διανεμηθεί σε όλους 
τους αντιπροσώπους των χωρών - μελών που συμμετεί
χαν σ ’ αυτή.

Η έκθεση αυτή, η οποία ήταν αρκετά αναλυτική και κα
τατοπιστική αποτέλεσε και την κύρια εισήγηση των αντι
προσώπων μας κατά τη συνδιάσκεψη, μαζί με μία άλλη μι
κρότερη εισήγηση σχετική με τις συνέπειες της ενοποίη
σης στην εκπαίδευση των Αστυνομικών.
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Η συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο 
FREDERIKSDAL που βρίσκεται σε προάστιο της Κοπεγ
χάγης, είκοσι περίπου χιλιόμετρα έξω από το Κέντρο.

Το εν λόγω ξενοδοχείο έχει αγορασθεί από τη Δανική 
Αστυνομία, της οποίας αποτελεί πλέον ιδιοκτησία, έχει 
διαμορφωθεί ανάλογα και χρησιμοποιείται σαν μετεκπαι- 
δευτικό κέντρο, κυρίως για τους αστυνομικούς που προέρ
χονται από την επαρχία. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι το εν 
λόγω κέντρο, πολυτελούς και σύγχρονης κατασκευής, μέ
σα σε μεγάλο πάρκο διαθέτει όλα τα μέσα για μία άνετη 
και ευχάριστη διαμονή (αίθουσες διδασκαλίας, ψυχαγω
γίας και εστιάσεως, πλούσια βιβλιοθήκη, τηλεοπτικές συ
σκευές, δίκλινα δωμάτια πλήρως επιπλωμένα με ατομικά 
μπάνια, αυτόνομη θέρμανση, καθαρό περιβάλλον κ.λ.π.).

Καθήκοντα Προέδρου της συνδιάσκεψης εξετέλεσε ο 
Διευθυντής της Δανικής Αστυνομικής Σχολής Υποστράτη
γος JORN BRO, βοηθούμενος από τον υποδ/ντή της 
Σχολής και από τριμελή γραμματεία.

Η συμβολή τόσο του Προέδρου, όσο και της Γραμμα
τείας ως προς την επιτυχία της συνδιάσκεψης υπήρξε 
πράγματι άξια επαίνου.

Το προσωπικό ιδιαίτερα της Γραμματείας ήταν παρόν 
καθόλες τις ημέρες της συνδιάσκεψης και επί 24ώρου βά- 
σεως. 0  Πρόεδρος από την πλευρά του διεύθυνε τη συ
νεδρίαση κατά τρόπο άψογο. Εγκρατής όλων των θεμά
των, εύστροφος, ευγενής, φιλόφρων, συγκαταβατικός, 
συμφιλιωτικός προς τις διάφορες διισταμένες πολλές φο
ρές απόψεις, ικανός στο να καλύπτει τα εκάστοτε κενά και 
να δίνει στη συζήτηση την κατάλληλη κάθε στιγμή στρο
φή και κατεύθυνση, απόσπασε τους δίκαιους επαίνους ό
λων των παρευρεθέντων.

Η συνεδρίαση άρχισε με γενική παρουσίαση του Προέ
δρου, που αναφέρθηκε στη σημασία της συνδιάσκεψης 
και έδωσε μία γενική εικόνα της σημερινής Δανικής Αστυ
νομίας με ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της εκπαίδευσης.

Στα ίδια περίπου πλαίσια κινήθηκε και η παρουσίαση 
του Υπαρχηγού της Δανικής Αστυνομίας, ο οποίος έλαβε 
το λόγο στη συνέχεια.

Άποψη του ξενοδοχείου FREDERiKSDAL όπου γίνονται 
οι συνδιασκέψεις και οι μετεκπαιδεύσεις των Δανών 
αστυνομικών.
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Οι δύο αυτές εισηγήσεις περιείχαν πολλά ενδιαφέροντα 
στοιχεία, αν τα συγκρίνουμε με τα ισχύοντα στη χώρα 
μας.

Έγινε έτσι γνωστό ότι η Αστυνομία της Δανίας υπάγε
ται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και όχι στο Υπουργείο 
Εσωτερικών. Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως αυτοτελές, ό
πως το εννοούμε στη χώρα μας, δεν υπάρχει εκεί.

Λόγω της υπαγωγής τους στο Υπουργείο Δικαιοσύνης 
οι αστυνομικές υπηρεσίες είναι περισσότερο ταυτισμένες 
με τις δικαστικές αρχές και δρουν πολύ παράλληλα ή και 
πολλές φορές ταυτόσημα με αυτές. Για παράδειγμα η Δα
νική Αστυνομία έχει το δικαίωμα να ενεργεί κατ’ οίκον έ

ρευνες χωρίς την παρουσία δικαστικής αρχής. Όλοι επί
σης οι Αξιωματικοί της Αστυνομίας περνούν υποχρεωτικά 
από τη Νομική Σχολή, όπου φοιτούν κανονικά μαζί με 
τους λοιπούς φοιτητές. Δεν υπάρχει δηλαδή ξεχωριστή 
Σχολή Αξιωματικών, όπως ισχύει στη χώρα μας. Στη Δανία 
υπάρχει μία μόνο Αστυνομική Σχολή, η οποία έχει διάφο
ρα εκπαιδευτικά κέντρα.

Πρόκειται μάλλον για κάτι το αντίστοιχο με τη δική μας 
Σχολή Αστυφυλάκων.

Η φοίτηση των Δοκίμων Αστυφυλάκων διαρκεί συνολι
κά (36) μήνες σε διαδοχικές φάσεις θεωρητικής και πρα
κτικής εκπαίδευσης, ήτοι 8 μήνες θεωρητική στη Σχολή,
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11 μήνες πρακτική, στη συνέχεια πάλι 8 μήνες θεωρητική 
και ακολούθως 9 μήνες πρακτική.

Στο τέλος όλης αυτής της διαδικασίας ή και ενδιάμεσα 
συντάσσεται έκθεση περί της καταλληλότητας ή όχι του 
Δοκίμου για την παραμονή του στο Αστυνομικό Σώμα.

Οι προοριζόμενοι για ανώτερα στελέχη, εκτός από τη 
Νομική Σχολή, περνούν και διάφορα επιμορφωτικά σεμι
νάρια σε τρία συνολικά στάδια.

Η δύναμη της Δανικής Αστυνομίας ανέρχεται σε
10.000 περίπου άτομα. Εάν ληφθεί υπ όψη ότι ο πληθυ
σμός της χώρας αυτής ανέρχεται σε 51/2 εκατομμύρια κα
τοίκους, αντιστοιχούν (550) περίπου κάτοικοι ανά ένα 
Αστυνομικό (στη χώρα μας η αναλογία είναι 1:250).

Κατά τη διάρκεια της φοιτήσεώς τους στη Σχολή οι 
Αστυφύλακες αποκτούν και ορισμένες ειδικότητες, όπως 
οδηγοί, δακτυλογράφοι κ.λ.π. και έτσι δεν παρίσταται 
ανάγκη να φοιτήσουν σε άλλη Σχολή μελλοντικά.

Κάθε Τάξη περιλαμβάνει (18) περίπου άτομα και έχει 
υπεύθυνο αρχηγό - εκπαιδευτή σαν επικεφαλής.

Οι εκπαιδευτές αυτοί διορίζονται με αίτησή τους για 
τέσσερα (4) χρόνια, πρέπει δε υποχρεωτικά να έχουν του
λάχιστον 10ετή υπηρεσία και πολύ καλή πρακτική εμπει
ρία. Πριν διορισθούν περνούν υποχρεωτικά από σχετική 
εκπαίδευση.

Μετά τη λήξη της 4ετίας επανέρχονται στις υπηρεσίες 
τους.

Η χώρα διαιρείται σε (56) συνολικά περιφέρειες με επι
κεφαλής Αστυνομικό Διευθυντή. Η σημαντικότερη περι
φέρεια είναι της Κοπεγχάγης (500.000 κάτοικοι, 2.000 
Αστυνομικοί, αναλογία εκεί 1:250).

Οι εν λόγω Διευθυντές υπάγονται απ' ευθείας στον 
Υπουργό Δικαιοσύνης, διατηρούν όμως σημαντική ανεξαρ
τησία και μεγάλη διακριτική ευχέρεια κινήσεως και δρά- 
σεως.

0  Αρχηγός ασκεί ένα είδος εποτττείας και συντονισμού, 
χωρίς να εμπλέκεται στο έργο των Δ/ντών των περιφε
ρειών. '

Οι ίδιοι αυτοί Διευθυντές ασκούν και καθήκοντα δημο
σίου κατηγόρου, για την περιοχή τους.

Από ότι έγινε αντιληπτό υπάρχει και εκεί μία σχετική 
έλλειψη δυνάμεως, λόγω των πολλαπλών υποχρεώσεων 
που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα (φρούρηση στόχων, 
τρομοκρατία κ.λ.π.).

Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά ότι υπάρχουν (150) περί
που Σταθμοί με ένα μόνο Αστυφύλακα.

0 / αντιπροσωπείες των αστυνομικών σχολών των κρατών 
- μελών της ΕΟΚ που έλαβαν μέρος στη συνδιάσκεψη.

Στη συνέχεια της συνδιάσκεψης έλαβαν το λόγο τρεις 
αντιπρόσωποι της Δανίας (ένας ανώτερος υπάλληλος του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης και δύο αστυνομικοί), οι οποίοι 
αναφέρθηκαν γενικά στις συνέπειες της πλήρους ένταξης 
εις ότι αφορά την Αστυνομία και την εκπαίδευση σ' αυτή, 
εξέφρασαν δε την ανησυχία και τους προβληματισμούς 
τους περί του εάν θα είναι οι Αστυνομίες έτοιμες να αντι
μετωπίσουν την πρόκληση του 1992.

Εν όψει της κατάργησης των εσωτερικών συνόρων 
αναφέρθηκαν στην ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία 
μεταξύ των Αστυνομιών των χωρών - μελών και στον κα
λύτερο συντονισμό της αστυνομικής εκπαίδευσης.

Αναφέρθηκαν στα προβλήματα των ναρκωτικών, της 
τρομοκρατίας και των ανεπιθύμητων αλλοδαπών, τα οποία 
από το 1992 καθίστανται κοινά προβλήματα, υπό την έν
νοια ότι εάν ένας π.χ. αλλοδαπός (έστω Πακιστανός) εισ- 
έλθει παράνομα στην Ελλάδα, θα μπορεί στη συνέχεια να 
ταξιδεύει ελεύθερα σε όλες τις χώρες - μέλη, αφού δεν 
θα υπάρχει πλέον διασυνοριακός έλεγχος.

Αναφέρθηκαν επίσης στο θέμα του ασύλου, το οποίο 
σήμερα αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τις χώρες - μέ- 
λη.Επισημάνθηκε ότι η κατάργηση των εσωτερικών συνό
ρων, θα πρέπει να έχει σαν αναγκαία προϋπόθεση την 
ασφαλή φρούρηση των συνόρων προς τρίτες χώρες,
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πράγμα το οποίο αφορά ιδιαίτερα τη χώρα μας, λόγω της 
γεωγραφικής της ιδιαιτερότητας.

Όπως διευκρινίσθηκε, τα θέματα αυτά (τρομοκρατία, 
άσυλο, λαθραία μετανάστευση κ.λ.π.) απασχολούν ειδικό
τερα τις οικείες ομάδες του TREVI.

Παράλληλα όμως απασχολούν σοβαρά και τους υπεύ
θυνους για την αστυνομική εκπαίδευση υπό την έννοια 
του αναγκαίου συντονισμού και εναρμόνισης της εκπαί
δευσης του προσωπικού μας, ώστε αυτό να είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσει επιτυχώς και κατά ομοιόμορφο τρόπο τα 
θέματα αυτά.

Αφού δηλαδή εναρμονισθούν οι ισχύουσες διατάξεις 
στους εν λόγω τομείς, στη συνέχεια να αποτελέσουν αντι
κείμενο διδασκαλίας στις Σχολές σε κοινή και ενιαία βάση.

Ο Γάλλος αντιπρόσωπος που έλαβε το λόγο στη συνέ
χεια τοποθετήθηκε θετικά πάνω στις εισηγήσεις των Δα
νών αντιπροσώπων, με τις οποίες συμφώνησε, τάχθηκε 
δε υπέρ της προσέγγισης και αλληλογνωριμίας των αστυ
νομικών των χωρών - μελών και ειδικότερα υπέρ της με
γαλύτερης προσέγγισης στο χώρο της εκπαίδευσης (αν
ταλλαγές εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων, επισκέψεις σε 
άλλες αστυνομικές αρχές, καλύτερη γνώση διοικητικών 
και λοιπών δομών, δημιουργία αστυνομικών συνδέσμων, 
καλύτερη γνώση ξένων γλωσσών κ.λ.π.).

Ομίλησε επίσης για τη δυνατότητα ιδρύσεως Ινστιτού
του Ευρωπαϊκής Αστυνομίας ή τουλάχιστον επί του πα
ρόντος, τμημάτων ενότητας ευρωπαϊκών θεμάτων, όπως 
χαρακτηριστικά είπε.

Έριξε επίσης την ιδέα για την καθιέρωση βραβείου ή 
υποτροφίας στον αστυνομικό εκείνο που θα συμβάλει 
αποφασιστικά στην οικοδόμηση της Ευρωπαϊκής ασφά
λειας, καθώς επίσης και σε αυτόν που θα παρουσιάζει την 
καλύτερη συνθετική έκθεση (καλύτερη εισήγηση) κατά τις 
εκάστοτε συνδιασκέψεις.

Η ιδέα αυτή έγινε ευμενώς δεκτή από όλες τις αντιπρο
σωπείες.

Η ελληνική αντιπροσωπεία παρουσίασε σύντομη εισ
ήγηση, σχετικά με τις συνέπειες της ενοποίησης σε ότι 
αφορά την εκπαίδευση των αστυνομικών και τον ρόλο 
που καλούνται να παίξουν οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί φο
ρείς και έκθεση για το θέμα της εκμάθησης ξένων γλωσ
σών, η οποία και αποτέλεσε την κύρια εισήγηση των Ελ
λήνων αντιπροσώπων.

Ο Πρόεδρος ευχαρίστησε την ελληνική αντιπροσωπεία 
για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και κατατοπιστική, όπως 
είπε συνθετική της έκθεση, η οποία, όπως και στην αρχή 
εκτέθηκε, είχε διαβιβασθεί έγκαιρα στη Δανική Σχολή και 
είχε διανεμηθεί σε όλους τους αντιπροσώπους.

Η έκθεση αυτή όπως, προαναφέρθηκε, είχε συνταχθεί 
βάσει των απαντήσεων που μας είχαν δοθεί από όλες τις 
χώρες - μέλη σχετικά με το ισχύον σ' αϋτές καθεστώς 
στον τομέα της εκμάθησης ξένων γλωσσών, π.χ. αν το 
προσόν αυτό λαμβάνεταιυπ' όψη κατά την κατάταξη, πώς 
αξιοποιούνται οι γλωσσομαθείς αστυνομικοί, αν έχουν κα
θιερωθεί ειδικά κίνητρα για την εκμάθηση ξένων γλωσ
σών, αν λειτουργούν Σχολές ξένων γλωσσών ανάλογες με 
τη δική μας, εάν υπάρχει υποδομή για την υποδοχή αλλο
δαπών αστυνομικών που επιθυμούν την εκμάθηση της οι
κείας γλώσσας και υπό ποιες προϋποθέσεις γίνονται δε
κτοί αυτοί, εάν.έχουν προωθηθεί προγράμματα αμοιβαίας 
συνεργασίας στον ίδιο τομέα κ.λ.π.

Στο τέλος της έκθεσης ακολουθούσαν οι προτάσεις της 
χώρας μας και τονιζόταν το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας για 
την εκμάθηση ξένων γλωσσών, αφ’ ενός μεν λόγω του 
μεγάλου αριθμού τουριστών που δεχόμαστε, αφ' ετέρου 
δε λόγω του γεγονότος ότι η γλώσσα μας δεν συγγενεύει 
με άλλες γλώσσες της Κοινότητας.

ΤΣΙΣΜΕΤΖΟΓΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΣΤΟΛΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
ΕΙΔΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

Τώρα στα καταστήματά μας 
θα βρείτε εκτός της 
παραγγελίας και έτοιμες 
στολές Αστυνομίας - 
Στρατού - Αεροπορίας και 
Ναυτικού με ή χωρίς δικό 
σας ύφασμα και όλα τα 
παρελκόμενα στολής.

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 3612651  
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105 
(έναντι σχολής αστυνομίας)
ΤΗΛ. 6931419

Οι προτάσεις της χώρας μας, οι οποίες αναφέρονται λε
πτομερώς στην έκθεση, είχαν σαν κύριο άξονα, αφ' ενός 
μεν τη μεγαλύτερη δυνατή διευκόλυνση των αστυνομικών 
μας για την εκμάθηση ξένων γλωσών, αφ' ετέρου δε την 
παροχή συνδρομής εκ μέρους των χωρών εκείνων που οι 
γλώσσες τους έχουν καθιερωθεί σαν γλώσσες εργασίας 
(Αγγλική, Γαλλική) προς την ίδια κατεύθυνση.

Μετά την ανάγνωση της έκθεσης της ελληνικής αντι
προσωπείας επακολούθησε σχετική συζήτηση, από την 
οποία προέκυψε ότι όλες οι χώρες - μέλη εκδηλώνουν 
ζωηρό ενδιαφέρον για την εκμάθηση ξένων γλωσσών με
ταξύ των αστυνομικών τους και κυρίως των γλωσσών ερ
γασίας, πράγμα το οποίο θεωρούν απαραίτητο προσόν εν 
όψει του 1992.

Στη συνέχεια της συζήτησης, εκδηλώθηκε η επιθυμία, 
από όλες τις αντιπροσωπείες και διαπιστώθηκε η ανάγκη, 
όπως εν όψει του 1992 και λόγω των προβλημάτων που 
ανακύπτουν από το γεγονός αυτό, οι συναντήσεις των 
Δ/ντών Αστυνομικών Σχολών να πραγματοποιούνται ανά 
έτος και όχι ανά διετία, όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Συμφωνή- 
θηκε όπως τεθεί το θέμα αυτό υπόψη των αρμοδίων κάθε 
κράτους, σε περίπτωση δε συμφωνίας, η Ολλανδική Αντι
προσωπεία προσφέρθηκε να αναλάβει την επόμενη (10η) 
συνδιάσκεψη, η οποία θα πρέπει να προγραμματισθεί για 
τους μήνες Οκτώβριο ή Νοέμβριο του 1990.

Τη συνδιάσκεψη του έτους 1992, είτε αποφασισθεί 
συνάντηση σε ετήσια βάση είτε όχι, ανέλαβε να την οργα
νώσει η Αγγλική Αντιπροσωπεία.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα στοιχεία ελήφθησαν απ' την αναφορά - έκθεση που 

υπέβαλαν οι Έλληνες αντιπρόσωποι, στην υπηρεσία, μετά 
την επάνοδό τους απ' την συνδιάσκεψη.
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Δεν θ ’ ασχοληθώ στην εισήγησή 
μου αυτή με τα ιδεολογικά, θεωρητικά 
ή και πρακτικά ζητήματα που αποτρέ- 
πουν ή δυσχεραίνουν την εγκληματο- 
λογική έρευνα στην Ελλάδα (ακόμα και 
σήμερα). Ως τέτοια αναφέρω ενδεικτι
κά:

α. Την άρνηση του Κράτους να 
«ανοίξει» τις φυλακές στους ερευνη
τές.

β. Την προκατάληψη του κοινού σε 
τέτοιου είδους έρευνες και την επιφύ
λαξη όλων στα αποτελέσματα των 
ερευνών αυτών.

γ. Την «απορρόφηση» των εγκλημα
τολογιώ ν ερευνών από κοινωνιολογι
κού ή ψυχολογικού χαρακτήρα ερευ
νητικά προγράμματα.

δ. Τον ασφυκτικό κλοιό που έχει 
δημιουργήσει το δογματικό ποινικό δί
καιο και που αναγκάζει τους εγκλημα- 
τολόγους να αποφεύγουν τις εμπειρι
κές έρευνες και να προτιμούν τις νομι

κού χαρακτήρα προσεγγίσεις και ερμη
νείες. 'Αλλωστε οι περισσότεροι εγ- 
κληματολόγοι έχουν λάβει νομική κυ
ρίως παιδεία.

ε. Την απώθηση που προκαλεί σε 
πολλούς εγκληματολόγους η ενασχό
λησή τους με τα μαθηματικά, στατιστι
κή κ.λπ. αλλά και την άρνησή τους ya 
έρθουν σε άμεση επαφή (π.χ. inter
views) με τους φυλακισμένους.

στ. Την καχυποψία των «εγκλημα
τιών» να ανοιχτούν και να συνεργα
στούν σε ερευνητικά προγράμματα 
(συμπλήρωση ερωτηματολογίων κ.λπ.) 
με τους ειδικούς επιστήμονες.

ζ. Την έλλειψη ειδικών ερευνητικών 
κέντρων (το ΕΚΚΕ δεν ίδρυσε καν Ιν
στιτούτο Εγκληματολογίας και αρκέ- 
στηκε να εντάξει τη σχετική έρευνα 
στο Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής).

η. Τη δυσχέρεια ανεύρεσης χρημα
τοδοτικών πόρων και συναφούς κοι
νωνικού ενδιαφέροντος για την διε
νέργεια τέτοιων ερευνών.

θ. Τη μη-λειτουργία συνδικαλιστι

κού οργάνου Εγκληματολόγων ως 
ομάδας πίεσης που θα διευκόλυνε την 
πρόσβαση σε αρχεία κ.λπ.

ι. Την υποβάθμιση των εγκληματο
λογιώ ν μαθημάτων στις Νομικές Σχο
λές (στις περισσότερες είναι μάθημα 
επιλογής) και την απροθυμία νέων επι
στημόνων να ακολουθήσουν εγκλημα- 
τολογικές σπουδές, λόγω τής επαγγελ
ματικής ανασφάλειας που υπάρχει 
στον κλάδο αυτό.

ια. Τον κονφορμισμό πολλών εγκλη- 
ματολόγων (οι οποίοι πλαισιώνουν, με 
τα συναφή οφέλη, τον κρατικό μηχανι
σμό) ή αντίθετα στον επαναστατισμό 
άλλων (οι οποίοι χρησιμοποιούν την 
εγκληματολογία ως όπλο άσκησης 
αντι-κυβερνητικής ή αντι-κρατικής πο
λιτικής).

ιβ. Το αδιέξοδο τέτοιων ερευνών 
αφού ως γνωστό δεν είναι δυνατόν να 
δώσουν —με βεβαιότητα— λύσεις στο 
φαινόμενο «έγκλημα» (ούτε σε επίπε
δο πρόληψης, ούτε σε επίπεδο αντιμε
τώπισης).
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ιγ. Την αδυναμία της συνεργασίας 
όλων των αρμόδιων φορέων (Υπουρ
γείο Δικαιοσύνης, Αστυνομία, Πανεπι
στήμιο, Δικαστές κ.λπ.).

ιδ. Την άρνηση της Διοίκησης να 
υιοθετήσει και να εφαρμόσει τα πορί
σματα των εγκληματολογικών ερευ
νών.

ιε. Την ανυπαρξία θεσμών (π.χ. κοι
νωνικής επανένταξης) που να δίνουν 
την αίσθηση ότι «κάτι μπορεί να επι
τευχθεί στην πράξη».

ιστ. Τα ταμπού (του ερευνητή και 
του κοινού) που θίγονται ή αναδύονται 
από τέτοιες έρευνες.

ιζ. Τις δυσκολίες κατάρτισης και 
εφαρμογής follow-up studies στον το
μέα αυτό (χωρίς κρατική βοήθεια).

ιη. Τη συχνή αλλαγή αντεγκληματι- 
κής πολιτικής από την μεριά του κρά
τους.

Εσκεμμένα χρησιμοποίησα, κατά 
την παράθεση των παραγόντων που 
υποβάθμισαν την εγκληματολογική έ
ρευνα στην Ελλάδα, σύντομες - κο
φτές προτάσεις, κάτι σαν ριπές.

Χρόνια τώρα κανακεύουμε τους 
(«καλούς») επιστήμονες και ερευνητές 
και καταγγέλοντας ταυτόχρονα το 
(«κακό») κράτος. Καιρός είναι να επι
μερίσουμε με νηφαλιότητα, εντιμότητα 
—ίσως και u t αυτοκριτική διάθεση— 
την ευθύνη όλων.

Εχει κανείς την αίσθηση ότι στην 
Ελλάδα οι εγκληματολόγοι ενδιαφέ- 
ρονται λιγότερο για το έγκλημα και τον 
εγκληματία και περισσότερο για το 
show που συνοδεύει συνήθως τέτοια 
φαινόμενα (συνεντεύξεις, άρθρα, κα
ταγγελίες κ.λπ.).

Οι ειδικοί όμως και μάλιστα οι ερευ
νητές, πρέπει να γαλβανίζονται στα 
πεδία των μαχών —που στην προκει
μένη περίπτωση είναι ο δύσκολος και 
δύσβατος χώρος και κόσμος του εγ
κλήματος— και όχι να φιλολογούν στον 
εύκολο και ευχάριστο χώρο του συ
στήματος προβολής απόψεων των εγ
κληματολογιών.

Η Εγκληματολογία των ευχολογίων, 
των εξορκισμών και των δημοσίων 
σχέσεων, όπως και η Εγκληματολογία 
ακαδημαϊκού τύπου (διδασκαλία από 
έδρας, ανώδυνες έρευνες, προσκλή
σεις ξένων προσωπικοτήτων για διάλε
ξη κ.λπ.) πρέπει να δώσει τη θέση της 
στην Εγκληματολογία πεδίου.

Τα Εργαστήρια Εγκληματολογίας 
δεν εδρεύουν σε σαλόνια.

Και δεν νοείται εγκληματολόγος 
που να μην έχει επισκεφθεί φυλακές, 
να μην έχει συζητήσει με τοξικομανείς, 
να μη γνωρίζει τον κόσμο του περιθω
ρίου.

Άκαπνος λογοτέχνης, ίσως. Μη- 
μάχιμος εγκληματολόγος, όχι.

0  κατάλογος αυτών των αρνητικών

όρων για εφαρμοσμένη έρευνα είναι 
ατελείωτος. Η ουσία και ο κοινός πα
ρονομαστής των δυσχερειών παραμέ
νουν όμως αμετάβλητοι. Τίποτα δεν 
μπορεί να προχωρήσει έτσι. (Ίσως και 
κανείς να μη θέλει να προχωρήσει κά
τι. Άλλος γιατί το σημερινό status quo 
τον βολεύει για να ελέγχει την εγκλη
ματολογία ως επιστημονικό κλάδο —με 
τα σχετικά ταξίδια, εκδηλώσεις κ.λπ.— 
και άλλος γιατί νοιώθει πως η εγκλη
ματολογία δεν έχει εκείνη την αυτοτέ
λεια που θα επέτρεπε τέτοιου είδους 
ανοίγματα).

Η αργοπορία και η αρρυθμία αυτή 
χειροτερεύουν σήμερα που η Κυβερ
νητική έχει εισέλθει σε όλους τους 
χώρους των κοινωνικών επιστημών. Η 
τεχνολογία με τις μαθηματικοκυβερνη- 
τικές μεθόδους δεν θέτει μόνον ηθικά 
ή οργανωτικομεθοδικά ζητήματα αλλά 
προκαλεί και μία επανάσταση στο 
γνωσιολογικό επίπεδο.

Η εγκληματολογική πληροφόρηση 
μέσα από αυτοματοποιημένα συστή
ματα δεν αναιρεί μόνο τον μοναχικό 
δρόμο του ενός ερευνητή αλλά βγάζει 
στο φως τον όγκο της γνώσης που 
επιμελημένα κρατούσαν κρυμμένο οι 
Μύστες της Εγκληματολογίας. Τώρα 
πλέον θα κριθούμε όλοι στο επίπεδο 
της ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ και όχι στο επίπεδο 
της πρόσβασης σε ορισμένα ΣΤΟΙ
ΧΕΙΑ (τα οποία αποεπτούσαν —οι πιο 
«ευέλικτοι»— από τα κέντρα εξουσίας 
στα οποία συμμετείχαν ή με τα οποία 
διατηρούσαν καλές σχέσεις).

Πρόσωπα, θεσμοί και διαδικασίες 
που σχετίζονται με την εγκληματολογι- 
κή έρευνα (πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, 
αστυνομικοί, πραγματογνώμονες, δικα
στές), οφείλουν ν ’ αλλάξουν. Η εφαρ
μογή των ειδικών γνώσεων που προϋ
ποθέτει η χρήση ενός Η/Υ —αλλά και η 
κάτανόηση του «εσωτερικού μηχανι
σμού» του— από το γραφολόγο, το δι
καστή κ.λπ. θα καθιστά το αποτέλεσμα 
της δουλειάς τους «αξιόπιστο» άρα και 
περισσότερο αποδεκτό. Το συναινετι
κό μοντέλο περνάει μέσα από τα δί
κτυα των Η/Υ; Όχι βέβαια. «Το μαύρο 
κουτί» δεν λύνει θεωρητικά προβλή
ματα, ούτε πρέπει να μας ωθεί σε μια 
μυθική πίστη στο αλάθητο του. Η πλή
ρης βιβλιογραφική κάλυψη που προ
σφέρει δεν σημαίνει αυτόματη και πι
στή καταγραφή της πραγματικότητας 
στο χώρο της εγκληματολογίας.

Αντίθετα μάλιστα η προσέγγιση 
των εγκληματολογικών ζητημάτων ως 
«επικοινωνιακών - κυβερνητικών» εί
ναι δυνατόν να γεννήσει πελώρια 
θεωρητικά ζητήματα (π.χ. «μηχανο
ποιημένος» εγκληματίας, «απεικόνιση» 
και εξατομίκευση, η γλώσσα του Η/Υ 
και η γλώσσα του εγκληματολόγου ως 
κοινωνικού επιστήμονα κ.λπ.), ενώ η

δυνατότητα διεύρυνσης των δειγμά
των στην έρευνα και στη στατιστική 
και οι συναφείς τυποποιήσεις (εγκλη- 
ματολογική είδηση, τράπεζα πληροφο
ριών) μπορούν να αποπροσανατολί
σουν τελείως τον εγκληματολόγο από 
το στόχο του που παραμένει: η αναζή
τηση του «προσώπου» του ΑΝΘΡΩ
ΠΟΥ - εγκληματία και όχι βέβαια του 
πορτραίτου του ή της καρικατούρας 
του.

Η περιγραφή ενός φαινομένου δεν 
σημαίνει ταυτόχρονα και κατανόηση 
της ουσίας του. Αυτή είναι η δουλειά 
του σύγχρονου εγκληματολόγου (και 
όχι βέβαια ενός παραδοσιακού εγκλη- 
ματολόγου που χρησιμοποιεί σύγχρο
να μέσα).

Το π ακριβώς ζητάει ο εγκληματο- 
λόγος είναι η κρίσιμη απόφαση και όχι 
το τι μπορεί να του δώσει ο Η/Υ.

Τα όρια λοιπόν μιας κυβερνητικής 
εγκληματολογικής έρευνας θα αποτε- 
λέσουν το «σταυρό» που θα φέρουν 
οι εγκληματολόγοι του 21ου αιώνα, αν 
βέβαια θέλουν να ορθώσουν μπροστά 
στη Μηχανή το ανάστημα των αρχών 
της δικής τους ανθρωποκεντρικής επι
στήμης.
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ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΛΑΜ ΠΡΟΥ Δ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ  

Δρ. Νομικής - Αντεισαγγελέα Εφετών

I. Εισαγωγικά

Η ατεκνία, λόγω στείρωσης, είναι αιτία αρκετών διαζυ
γίων, αυτοκτονιών και ψυχικής νόσου.

Το πρόβλημα της ατεκνίας αντιμετωπίζεται:
1. Με το θεσμό της υιοθεσίας, κατά ένα ποσοστό αρ

κετά ικανοποιητικό.
2. Με την αφύσικη (τεχνητή) γονιμοποίηση, τα τελευ

ταία χρόνια, η οποία, όμως, μπορεί να αποτελέσει και αιτία 
εγκληματογένεσης και ιδίως προσβολής της οικογενειακής 
τάξεως, η οποία προστατεύεται από την Ελληνική νομοθε
σία και ειδικότερα από το άρθρο 354 ΠΚ. Ακόμη μπορεί 
να διαπραχθεί και το έγκλημα της παράνομης βίας (άρθρ. 
330 ΠΚ) και άλλα εγκλήματα, όπως θα αναπτυχθεί στη 
συνέχεια.

Ας δούμε, λοιπόν, με πολύ λίγα λόγια, πώς προστατεύε
ται η οικογενειακή τάξη και πώς μπορεί να προσβληθεί με 
την τεχνητή γονιμοποίηση καθώς και σπουδαιότερα νομι
κά προβλήματα που ανακύπτουν, πέραν από τους όποιους 
κινδύνους μπορεί να συνεπάγεται η μέθοδος αυτή για τη

γυναίκα και το παιδί που θα γεννηθεί και τα μεγάλα ηθικά 
προβλήματα από το γενικότερο πρόβλημα που έχει σχέση 
με το δικαίωμα του ανθρώπου στη ζωή και ειδικότερα το 
δικαίωμα του γεννωμένου παιδιού να έχει και υγεία και 
γονείς.

II. Η οικογενειακή τάξη και η προστασία της

Α. Η σχετική διάταξη
Στο άρθρο 354 του ΠΚ ορίζεται ότι: «Όποιος με 

οποιονδήποτε τρόπο νοθεύει ή συγκαλύπτει την οικογε
νειακή τάξη κάποιου και ιδίως όποιος υποβάλλει τέκνο, τι
μωρείται με φυλάκιση».

Β. Η ratio για την ποινική προστασία της οικογενειακής 
τάξης - Το προστατευόμενο αγαθό. Με τη διάταξη του άρ
θρου-354 του ΠΚ ο Έλληνας νομοθέτης αποβλέπει «στην 
εμπέδωση ασφαλώς βεβαιωμένης οικογενειακής καταστά- 
σεως στην κοινωνία, γ ι' αυτό δεν ενδιαφέρει ο σκοπός για 
τον οποίο γίνεται, δηλαδή, αν γίνεται για βλάβη ή για όφε
λος κάποιου (βλ. .Αιτ. Έκθεση ΠΚ 1933, σελ. 377).
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Η διάταξη αυτή, ακόμη, δεν προβλέπει στην προστασία 
της οικογενειακής τάξεως του δράστη «αλλ' ετέρου προ
σώπου» (βλ. Αιτ. Έκθ. ΠΚ 1933 σελ. 377).

Η οικογένεια γενικά, σύμφωνα με συνταγματική επιτα
γή (αρθρ. 21 § 1 του Συντάγματος), τελεί υπό την προ
στασία του Κράτους.

Γ .Αντικείμενο (υλικό) του εγκλήματος του άρθρου 354 
ΠΚ (παθών). Αντικείμενο του εγκλήματος αυτού είναι το 
μέλος της οικογένειας του οποίου μεταβάλλεται η τάξη 
(βλ. ΑΠ 259/80 στα Ποιν. Χρ. Λ/449), δηλαδή αντικείμε
νο του εγκλήματος αυτού μπορεί να είναι οποιοσδήποτε 
μέλος μιας οικογένειας, άσχετα από ηλικία (ενήλικο ή ανή
λικο), του οποίου προσβάλλονται τα δικαιώματα, από το 
γεγονός ότι είναι μέλος της οικογένειας και ειδικότερα το 
δικαίωμα να φέρει το όνομα της οικογένειας, κληρονομικά 
δικαιώματα κλπ.

0  δεσμός που συνδέει το άτομο με μια οικογένεια, 
μπορεί να δημιουργηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 1463 
ΑΚ:

1. από συγγένεια εξ αίματος
2. από υιοθεσία
3. από νομιμοποίηση
4. από το γάμο και
5. από την αναγνώριση
Δ. Ενεργητικό υποκείμενο του εγκλήματος του άρθρου 

354 ΠΚ (Δράστης). Δράστης του εγκλήματος αυτού μπο
ρεί να είναι οποιοσδήποτε, δηλαδή, μπορεί να είναι:

1. Μέλος της ίδιας της οικογένειας του παθόντος π.χ. η 
μητέρα του.

2. Τρίτος, δηλαδή άτομο που δεν συνδέεται με συγγέ
νεια με την 0‘Κυγένεια του παθόντος, δηλαδή του προσώ
που του οποίου μεταβάλλεται η οικογενειακή τάξη (βλ. 
Καμανίκα σελ. 213).

Επομένως, ενεργητικό υποκείμενο (δράστης) του εγ
κλήματος αυτού μπορεί να είναι καθένας, όπως η μητέρα 
του εκτός γάμου τέκνο της, αυτή που εμφανίζεται σαν μη
τέρα του τέκνου και αυτός που το γέννησε αυτό.

Ε. Η αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος του άρ
θρου 354 ΠΚ. - Τα απαιτοΰμενα στοιχεία για τη συγκρό
τησή του.

1. Η οικογενειακή τάξη ενός ατόμου μπορεί να προ
σβληθεί με δύο τρόπους:

α) Με την ανατροπή ή μεταβολή των οικογενειακών δι
καιωμάτων κάποιου.

Αυτό μπορεί να γίνει ιδίως:
1. Με την απόκρυψη
2. Με την απομάκρυνση
3. Με την μεταλλαγή και
4. Με την υποβολή παιδιού και
β) Με την αντιποίηση των οικογενειακών δικαιωμάτων 

ξένης οικογένειας (βλ. περισ. Μπουρόπουλο και Κωστή).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το έγκλημα της προ

σβολής της οικογενειακής τάξεως, τελείται με τη νόθευση 
ή συγκάλυψη (απόκρυψη) της οικογενειακής τάξεως άλλου 
με οποιοδήποτε τρόπο και αν γίνει, όπως π.χ. απάτη, πλα
στογραφία, υπεξαγωγή εγγράφου κ.λπ.

2. Η έννοια των όρων «συγκάλυψη» και «νόθευση».
α. «Συγκάλυψη» της οικογενειακής τάξεως είναι η από

κρυψη της αληθινής οικογενειακής καταστάσεως κάποιου, 
χωρίς σύγχρονα να γίνεται και αναληθής παράσταση ότι 
υπάρχει άλλη τέτοια.

Η «συγκάλυψη» της οικογενειακής τάξεως μπορεί να 
συντελεσθεί με θετική ενέργεια π.χ. με την απόκρυψη του 
παιδιού, που μπορεί να είναι νόμιμο ή εκτός γάμου, όχι ό
μως και με απλή παρασιώπηση (βλ. σχετικά την Αιτ. 
Έκθεση του ΠΚ 1933 σελ. 376).

β. «Νόθευση» της οικογενειακής τάξεως είναι απόκρυ
ψη της αληθινής οικογενειακής τάξεως κάποιου και η από
δοση σ ' αυτόν, αντί αυτής, άλλης οικογενειακής τάξεως, έ
τσι ώστε, η άλλη οικογενειακή τάξη να του αναγνωρίζεται 
από τους άλλους.

Μια τέτοια περίπτωση ενδεικτικά αναφέρεται στο άρ
θρο 354 ΠΚ ότι είναι η υποβολή παιδός, δηλαδή όταν το 
παιδί αποδίδεται σε κάποιον ή κάποια που δεν το γέννησε 
ή έτεκε (βλ. Μπουρόπουλος σελ. 629-630) π.χ. μια γυναί
κα προσποιείται ότι είναι έγκυος με τέκνο προερχόμενο 
από τον αποθανόντα σύζυγό της ή ο γιατρός αντικαθιστά 
το παιδί με άλλο μιας πραγματικά εγκύου που γέννησε 
(βλ. Κωστής σελ. 608, Καράμπελας).

ΣΤ. Η υποκειμενική υπόσταση.
Για την υποκειμενική υπόσταση (θεμελίωση) του εγ

κλήματος του άρθρου 354 του ΠΚ, χρειάζεται δόλος, δη
λαδή θέληση παραγωγής του αποτελέσματος τ-ης αλλαγής 
της οικογενειακής τάξεως κάποιου και γνώσεις της αληθι
νής καταστάσεως.

Αρκεί για την υποκειμενική υπόσταση του εγκλήματος 
αυτού και ενδεχόμενος δόλος. Το αίτιο που παρακίνησε το 
δράση δεν ενδιαφέρει (βλ. Αιτ. Έκθεση ΠΚ 1933 σελ. 
377).

Ζ. Η προβλεπόμενη ποινή.
Η προσβολή της οικογενειακής τάξεως, κατά την ίδια 

διάταξη, τιμωρείται (ως πλημμέλημα) με φυλάκιση, δηλαδή 
με φυλάκιση από 10 ημέρες μέχρι πέντε χρόνια.

Η. Τα κύρια χαρακτηριστικά του εγκλήματος του άρ
θρου 354 ΠΚ.

1. Το έγκλημα του άρθρου 354 του ΠΚ είναι τυπικό 
(βλ. περισ. Πλημμ. Ζακ 60/70 στα Ποιν. Χρ. ΚΑ/493).

2. Τετελεσμένο (τελειωμένο) είναι το έγκλημα αυτό ό
ταν δηλωθεί στο ληξιαρχείο η αναλήθεια, δηλαδή όταν ο 
δράστης νοθεύσει ή συγκαλύψει την οικογενειακή τάξη 
κάποιου, ώστε έναντι του έξω κόσμου εμφανίζεται νοθευ
μένη.

3. Απόπειρα είναι δυνατή (βλ. Μπουρόπουλος σ. 630).
4. Είναι έγκλημα διαζευκτικώς μικτό, δηλαδή τελείται 

κατά δυο τρόπους ή με νόθευση ή με συγκάλυψη της οι
κογενειακής τάξεως. (βλ. Μπουρόπουλος σελ. 629).

5. Κατά μία άποψη υπάρχει φσινομένη κατ' ιδέαν συρ' 
ροή μεταξύ της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως (αρθρ. 
220 ΠΚ) και προσβολής της οικογενειακής καταστάσεως. 
Το έγκλημα της υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως απορ- 
ροφάται πλήρως από το έγκλημα της προσβολής οικογε
νειακής καταστάσεως, γιατί το τελευταίο αυτό έγκλημα 
(του άρθρου 254 ΠΚ) διαπράττεται με οποιονδήποτε τρό
πο (βλ. περισ. στα Ποιν. Χρ. Η/173). Σύμφωνα με άλλη ά
ποψη (βλ. Πλημμ. Ζακ. 60/1970 στα Ποιν. Χρ. ΚΑ/413), 
υπάρχει στην περίπτωση αυτή πραγματική κατ' ιδέαν συρ
ροή και όχι φαίνομένη.

6. Συμμέτοχος στο έγκλημα αυτό μπορεί να είναι καθέ
νας, κατά τους όρους του άρθρου 45 του ΠΚ (βλ. περισ. 
στα Ποιν. Χρ. 1/162, Πλημμ. Αθ. 760/59).

7. Διώκεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 36 του ΚΠΔ αφού δεν προβλέπεται από το νόμο 
έγκληση για τη δίωξή του.

III. Η τεχνητή γονιμοποίηση

Α. Γενικά
Η τεχνητή γονιμοποίηση μπορεί να γίνει εντός ή εκτός 

της μήτρας:
Ειδικότερα:
1. £ντόςτης μήτρας η τεχνητή γονιμοποίηση, γίνεται με 

την έγχυση σπέρματος (το οποίο μπορεί να είναι του συ
ζύγου ή τρίτου) στη μήτρα.
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2. Εκτός της μήτρας, σε ειδικό σωλήνα, γίνεται η τε
χνητή γονιμοποίηση (εξωσωματική γονιμοποίηση) του 
σπέρματος του συζύγου ή τρίτου, με ωάριο της συζύγου ή 
τρίτης και μετά τη γονιμοποίηση γίνεται «εμφύτευση» (εμ
βρυομεταφορά) του εμβρύου πλέον στη μήτρα της συζύ
γου ή και άλλης και άγαμης γυναίκας.

Η τεχνητή γονιμοποίηση δεν αντιμετωπίστηκε μέχρι 
τώρα από Έλληνα νομοθέτη με ειδικό νομοθέτημα.

Ο Ν. 1383/1983 (για τις μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων 
ιστών και οργάνων), δεν περιλαμβάνει στη ρύθμιση τη 
χρησιμοποίηση ωαρίων και σπέρματος για τεχνητή γονι
μοποίηση, σύμφωνα με ρητή διάταξή του (βλ. το άρθρ. 
1/2 του νόμου αυτού, σύμφωνα με το οποίο «οι διατάξεις 
του νόμου αυτού δεν εφαρμόζονται α)... β).... γ).... δ) στη 
χρησιμοποίηση ωαρίων και σπέρματος. Μόνο με το άρ
θρο 1471 του ΑΚ γίνεται ρύθμιση μιας περιπτώσεως, για 
την οποία θα γίνει λόγος στη συνέχεια.

Αναλυτικά:
Πότε υπάρχει και ποια αξιόποινη πράξη, κατά την 

ισχύουσα νομοθεσία, που έχει σχέση με την τεχνητή γο
νιμοποίηση.

Η τεχνητή γονιμοποίηση μπορεί να γίνει κατά τους εξής 
τρόπους:

1. Me τη συναίνεση (συγκατάθεση) και των δύο συζύ
γων εντός ή εκτός της μήτρας, με δικό τους ωάριο και 
σπέρμα (ομόλογη γονιμοποίηση) 1η περίπτωση - μεταφο
ρά γαμετών στις σάλπιγγες - Σπερματοζωάρια του συζύ
γου και ωάρια της συζύγου τοποθετούνται, με λαπαροτο
μία, στις δύο σάλπιγγες. 2η περίπτωση: Χρησιμοποίηση 
σπέρματος του συζύγου για γονιμοποίηση ωαρίου της συ
ζύγου. Στη συνέχεια τοποθέτηση του γονιμοποιημένου 
ωαρίου (δηλ. του εμβρύου) στη μήτρα της συζύγου (εξω
σωματική γονιμοποίηση). Στην περίπτωση αυτή δεν τελεί
ται καμιά αξιόποινη πράξη. Απλώς με τη μέθοδο αυτή 
εξουδετερώνονται οι διάφορες ανωμαλίες της φύσεως και 
οι συνέπειες από διάφορες ασθένειες, τραυματισμούς 
κ.λπ.

Η παραπάνω ιατρική πράξη (επέμβαση) είναι απόλυτα 
θεμιτή από άποψη νομοθεσίας. Πρέπει όμως να γίνεται 
μόνο από ειδικό επιστήμονα και κατά τους κανόνες της 
επιστήμης που είναι κοινώς αποδεκτοί για την ευθύνη του 
γιατρού (βλ. Ιω. Τέπου).

2. Μ ε τη συγκατάθεση των συζύγων, εντός ή εκτός 
της μήτρας της συζύγου με ωάριο δικό της, αλλά με σπέρ
μα τρίτου και όχι του συζύγου της ή με σπέρμα του συζύ
γου και ωάριο άλλης γυναίκας: (ετερόλογη γονιμοποίηση). 
1η περίπτωση: Όταν με σπέρμα δότη γονιμοποιείται ωά
ριο της συζύγου και το γονιμοποιημένο ωάριο (έμβρυο) 
τοποθετείται, στη μήτρα της συζύγου. 2η περίπτωση: Το 
σπέρμα του συζύγου χρησιμοποιείται για γονιμοποίηση 
ωαρίου άλλης γυναίκας. Ύστερα το γονιμοποιημένο ωάριο 
(έμβρυο) τοποθετείται στη μήτρα της συζύγου. 3η περί
πτωση: Γίνεται σπερματέγχυση, με σπέρμα του συζύγου 
στη μήτρα άλλης γυναίκας. Ύστερα το γονιμοποιημένο 
ωάριο αφαιρείται και τοποθετείται στη μήτρα της συζύ
γου.

Στην περίπτωση αυτή, το παιδί που θα γεννηθεί καλύ
πτεται από το τεκμήριο γνησιότητας τέκνου του άρθρου 
1465 του Αστικού Κώδικα και για το σύζυγο που συγκα
τατέθηκε για την τεχνητή γονιμοποίηση. Στην περίπτωση 
αυτή έχουμε τέκνο γεννημένο σε γάμο, γ ι’ αυτό ισχύει το 
τεκμήριο καταγωγής από γάμο για το παιδί αυτό.

— Ειδικότερα στο άρθρο 1463 του ΑΚ ορίζεται ότι «η 
συγγένεια του προσώπου με τη μητέρα του και τους συγ
γενείς της ιδρύεται με μόνη τη γέννηση. Η συγγένεια με 
τον πατέρα και τους συγγενείς του συνάγεται από το γάμο

της μητέρας με τον πατέρα ή ιδρύεται με την αναγνώριση, 
εκούσια ή δικαστική». Σύμφωνα δε με το άρθρο 1471 του 
ΑΚ ο σύζυγος που συγκατέθηκε στη σύλληψη του τέκνου 
από τη σύζυγό του με τεχνητή γονιμοποίηση, δεν μπορεί 
να προσβάλλει την πατρότητα του γεννηθέντος τέκνου.

Επομένως και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει αξιό
ποινη πράξη, αφού ο νομοθέτης, με τη ρύθμιση αυτή (του 
άρθρου 1471) νομιμοποίησε και τον τρόπο αυτό γέννη
σης, χωρίς να διακρίνει αν το σπέρμα θα είναι του συζύ
γου ή τρίτου.

3. Με τη συγκατάθεση μόνο της συζύγου, εντός ή 
εκτός της μήτρας της, με ωάριο δικό της ή ξένο και με 
σπέρμα τρίτου (ετερόλογη γονιμοποίηση) χωρίς να γνωρί
ζει τίποτε ο σύζυγος ή και παρά τη ρητή άρνηση του συ
ζύγου.

— Στην περίπτωση αυτή τελείται το έγκλημα του άρ
θρου 354 του ΠΚ (προσβολή της οικογενειακής τάξεως) 
(απόπειρα ή τελειωμένο), γιατί έτσι νοθεύεται η οικογε
νειακή τάξη, αφού υποβάλλεται (στο σύζυγο) (βλ. περισ. 
Τουρτόγλου). Επομένως, ο σύζυγος μπορεί, στην περί
πτωση αυτή, να κάνει αποκήρυξη αυτού που θα γεννηθεί, 
κατά το άρθρο 1467 του ΑΚ και, ακόμη, να ζητήσει δια
ζύγιο, λόγω ισχυρού κλονισμού (βλ. και Τουρτόγλου στα 
Ποιν. Χρ. Η/457, Κουτσελίνης στα Ποιν. Χρ. Λ/311).

4. Μ ε τη συγκατάθεση του συζύγου χωρίς όμως, τη 
συγκατάθεση της συζύγου.

Αν γίνει σπερματέγχυση στη μήτρα γυναίκας, χωρίς τη 
συγκατάθεσή της, αδιάφορο αν είναι σύζυγος ή όχι, έστω 
και με σπέρμα του συζύγου της. Ο γιατρός που θα ενερ
γήσει την επέμβαση αυτή (π.χ. ενώ η γυναίκα βρίσκεται 
σε νάρκωση για άλλο λόγο, όπως για ειδική εξέταση), πα
ραβαίνει το άρθρο 8 εδ. α' του Β.Δ. 15/6/7/1955 περί 
Κανονισμού Ιατρικής Δεοντολογίας.

— Στην περίπτωση αυτή γεννάται το ερώτημα αν δι
καιούται η γυναίκα να ζητήσει διακοπή της κυήσεως κατά 
το άρθρο 304/46 του ΠΚ ανάλογα εφαρμοζόμενο: Η 
απάντηση θα είναι καταφατική αν θεωρηθεί ότι έχουμε 
κατάχρηση γυναίκας ανίκανης να αντισταθεί.

— Στην περίπτωση αυτή δεν τελείται και βιασμός, γιατί 
δεν έγινε εξώγαμη συνουσία ούτε ασέλγεια, δηλαδή δεν 
τελείται ούτε το έγκλημα του άρθρου 336 ούτε του άρ
θρου 337 του ΠΚ.

— Τελείται, όμως, στην περίπτωση αυτή: α) Το έγκλημα 
της παράνομης βίας (άρθρο 330 του ΠΚ) σε βάρος της 
γυναίκας και β) Το έγκλημα της προσβολής της οικογε
νειακής τάξης (άρθρο 354 του ΠΚ) ή απόπειρα αυτού (βλ. 
και Τουρτόγλου Π.Χρ. Η/457).

5. Χωρίς τη συγκατάθεση και των δύο συζύγων.
Ο Γιατρός που θα ενεργήσει τη σπερματέγχυση στην 

περίπτωση αυτή ευθύνεται: α) κατά το άρθρο 354 του 
ΠΚ (βλ. και Κουτσελίνης Ποιν. Χρ. Λ/312) και β) για πα
ράνομη βία (άρθρ. 330 ΠΚ).

6. Σε άγαμη γυναίκα.
Η τεχνητή γονιμοποίηση σε άγαμη γυναίκα μπορεί να 

γίνει και με τη θέλησή της, γιατί θέλει να αποκτήσει παιδί 
χωρίς γάμο, ή και για αθέμιτο λόγο.

Η τεχνητή γονιμοποίηση που γίνεται με τη θέλησή της 
και μόνο αυτή η ενέργεια δεν είναι αξιόποινη πράξη. Το 
παιδί, όμως, το κάθε παιδί, έχει δικαίωμα να έχει τους δύο 
γονείς του, γ ι' αυτό ανακύπτουν θέματα ηθικά στην περί
πτωση αυτή.

IV. Προϋποθέσεις για να είναι επιτρεπτή
η τεχνητή γονιμοποίηση - Συμπεράσματα

1. Από όσα αναφέρθηκαν αμέσως παραπάνω, συνάγε
ται ότι: η τεχνητή γονιμοποίηση, εντός ή εκτός της μήτρας,
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είναι νόμιμη ιατρική πράξη, άσχετα αν είναι ή όχι με σπέρ
μα ή ωάριο των συζύγων, όταν συγκατατίθενται και οι 
όύο σύζυγοι ή η άγαμη γυναίκα, άσχετα από το εάν υπάρ
χει πρόβλημα ή όχι στειρότητας.

2. Πρόβλημα υπάρχει αν μετά το θάνατο του δότη συ
ζύγου (που είχε αφήσει σπέρμα για τεχνητή γονιμοποίη
ση) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη σύζυγό του.

Στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να απαντήσει κα
νείς καταφατικά αλλά μόνον εφόσον ο ίδιος ρητά είχε δη
λώσει ότι επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί το σπέρμα του και 
μετά το θάνατό του. Αντίθετα, αρνητική πρέπει να είναι η 
απάντηση αν κάποιος άλλος συγγενής (π.χ. μητέρα του ά
γαμου δότη), επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί το σπέρμα, που 
είχε αφήσει ή που λήφθηκε ενώ ήταν σε κώμα.

3. Η ανάγκη νομοθέτησης διατάξεως για τη λειτουργία 
τράπεζας σπέρματος - ωαρίου, είναι επείγουσα, με τις 
εξής κύριες προϋποθέσεις:

1. Να λειτουργεί μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο της 
Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ιωαννίνων και σε ό
ποια άλλη ελληνική πόλη θα λειτουργεί Πανεπιστημιακή 
Κλινική. Καλύτερα, όμως, θα ήταν να λειτουργούσε μόνο 
μια τέτοια τράπεζα στην πρωτεύουσα.

2. Το σπέρμα - ωάριο να μην αποτελεί αντικείμενο εμ
πορίου (χωρίς αντάλλαγμα να δίδεται, για λόγους ηθικής 
τάξεως, όπως και για το αίμα πρέπει να ισχύει το ίδιο).

3. Η λήψη σπέρματος - ωαρίου να γίνεται μόνο από ά
τομο ηλικίας 18 έως 40 ετών, απόλυτα υγιές (σωματικά 
και ψυχικά), μετά προηγούμενη εξέταση (εργαστηριακή 
σωματική υγρών - ούρων και αίματος), και όποιας άλλης 
υποδειχθεί από ειδικούς για την περίπτωση επιστήμονες.

4. Να διατηρείται η ανωνυμία του δότη, αλλά να επι
τρέπεται μόνο μια φορά και να γίνεται προηγουμένως έ
λεγχος αν δόθηκε σε άλλη τράπεζα σπέρματος για να 
αποκλεισθεί η λήψη και αυτό για να αποφευχθεί ο κίνδυ
νος αιμομιξίας.

V. Τα κυριότ€ρα ειδικά
νομικά και ηθικά προβλήματα 
από την τεχνητή γονιμοποίηση.

1. Στο ερώτημα, αν η θανάτωση του εμβρύου στο σω
λήνα είναι επιτρεπτή, όταν αλλάζουν γνώμη οι γονείς ή 
γιατί οι γονείς στο μεταξύ (και οι δύο ή ο ένας) πέθαναν ή 
αυτός που επέζησε δεν επιθυμεί πλέον τη γέννηση αυτού 
του παιδιού, κατά την άποψή μου, πρέπει να δοθεί απάν
τηση, κατηγορηματικά αρνητική. Το δικαίωμα στη ζωή το 
έχει και το έμβρυο αυτό και κανένας δεν έχει δικαίωμα να 
αποφασίσει για το θάνατό του.

2. Η μεταθανάτια γονιμοποίηση, δηλαδή, όταν πεθάνει 
ο δότης καταψυγμένου σπέρματος, μπορεί να είναι επιτρε
πτή (για να γονιμοποιηθεί ωάριο της συζύγου του), μόνον 
εφόσον ρητά ο ίδιος ο δότης το είχε επιτρέψει αυτό και 
εφόσον έχουν περάσει 300 ημέρες από το θάνατό του, 
αφού, πλέον, το παιδί που θα γεννηθεί δεν θεωρείται παι
δί του κατά το τεκμήριο του άρθρου 1465 του ΑΚ, συνε
πώς δεν βλάπτονται οι άλλοι τυχόν κληρονόμοι του δότη, 
ούτε εμφανίζεται πλέον αυτό ως παιδί του. Η άποψη, ό
μως, ότι κάτι τέτοιο δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται, έχει 
σοβαρά επιχειρήματα.

3. Στο ερώτημα, αν γίνει τεχνητή γονιμοποίηση σε ξένη 
μήτρα (μήτρα με ενοίκιο - δανεική μητέρα - φέρουσα μη
τέρα) τίνος είναι το παιδί η απάντηση είναι ότι, μητέρα ε ί
ναι αυτή που το γέννησε, σύμφωνα με το τεκμήριο του 
άρθρου 1463 του ΑΚ. Για το αν είναι «δίκαιη» η λύση αυ
τή ασφαλώς και υπάρχουν αντιρρήσεις με σοβαρά επιχει
ρήματα.

4. Σχετικά με τα κατεψυγμένα έμβρυα (προέμβρια - ως 
14 ημερών) «το μωρό του ψυγείου», όπως λέγεται, παρα
τηρούμε τα εξής:

Η δυνατότητα της επιστήμης να διατηρήσει έμβρυο στο 
ψυγείο, για να το φέρει αργότερα στη ζωή, προκαλεί 
επεμβάσεις που έχουν σχέση με την οικογενειακή τάξη, 
δηλαδή με όσα ορίζονται στο άρθρο 354 του ΠΚ. Αν, 
επομένως, υπάρχουν άλλα παιδιά οι κληρονόμοι του θί
γονται από μια τέτοια ενέργεια.

5. Στο ερώτημα, αν επιτρέπεται τεχνητή γονιμοποίηση 
για πειράματα, στη συνέχεια στο έμβρυο, η απάντηση θα 
πρέπει να είναι κατηγορηματικά αρνητική.

6. Στο ερώτημα, αν επιτρέπεται τεχνητή γονιμοποίηση, 
για πώληση βρεφών, η απάντηση θα πρέπει να είναι και 
πάλι κατηγορηματικά αρνητική.

7. Οι κίνδυνοι αιμομιξίας (βιολογικός κίνδυνος) είναι 
υπαρκτός στην περίπτωση της τεχνητής γονιμοποίησης με 
σπέρμα - ωάριο από δότες αγνώστους, γ ι' αυτό πρέπει να 
λαμβάνονται τα στοιχεία του δότη και των συγγενών του 
μέχρι και 5ου βαθμού, για να αποκλεισθούν και τα πρό
σωπα αυτά από λήψη στο μέλλον σπέρματος - ωαρίου.

8. Στο ερώτημα αν πρέπει να επιτρέπεται η χορήγηση 
σπέρματος ή ωαρίων, για τεχνητή γονιμοποίηση, είναι κα
ταφατική η απάντηση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 
δίδεται με αντάλλαγμα και μόνο σε τράπεζες που θα λει
τουργούν με τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπά
νω.

9. Η στειρότητα δεν είναι προϋπόθεση για το επιτρε
πτό της τεχνητής γονιμοποίησης. Γεννάται, όμως, το ερώ
τημα, μήπως θα έπρεπε να υπάρχει κάτι τέτοιο για να επι
τρέπεται;

10. Η απόδειξη της συγκατάθεσης σκόπιμο είναι να νο
μοθετηθεί ότι επιβάλλεται να γίνεται με δήλωση ενώπιον 
κάποιας δημόσιας αρχής και να συντάσσεται σχετική έ
κθεση, η οποία να είναι απόρρητη (π.χ. ενώπιον Συμβο
λαιογράφου).
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Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ
Αναθεώρηση της «στρατηγικής ανάπτυξης» 

-  Ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπος.

Όντας μέσα στην ατμόσφαιρα της 
διαμόρφωσής της, οι άνθρωποι, σή
μερα, φαίνεται κάπως δύσκολο να 
αντιληφθούν ότι ζουν σε μια ομολο- 
γούμενα σπάνια περίοδο για την 
ιστορία της ανθρωπότητας, σε παγ
κόσμιο επίπεδο. Πρόκειται όχι απλά 
για τις δυνατότητες, αλλά καθαυτό 
για τα επιτεύγματα των τεχνολογιών 
στον τομέα της πληροφορικής, που 
οδηγούν αναμφίβολα σε μια νέα 
βιομηχανική επανάσταση. Ήδη, οι 
σύγχρονοι άνθρωποι τον ελεύθερο 
χρόνο τους τον περνούν παρέα μ' 
ένα πληροφοριακό όργανο -  εργα
λείο: από ένα τηλέφωνο και μία κα

σέτα, ως ένα δέκτη τηλεόρασης ή 
ένα τερματικό ηλεκτρονικό υπολο
γιστή, που τους βοηθάει στην επι
κοινωνία τους, στην ενημέρωση και 
στην ψυχαγωγία τους.
Στις βιομηχανικά προηγμένες κοι
νωνίες, τα επαγγέλματα που ασχο
λούνται στον τομέα της πληροφορι
κής, εκπροσωπούν σημαντικό πο
σοστό των εν γένει δραστηριοτή
των. Σήμερα, ο ένας στους δύο ερ
γαζόμενους χειρίζεται τεχνολογικά 
συστήματα -  σύμβολα πληροφορι
κής, δηλαδή εργάζεται με αντικεί
μενα με τα οποία δεν σχετίζεται 
άμεσα, με την έννοια ότι δεν τα επε
ξεργάζεται ο ίδιος, και με τα οποία 
δεν έχει καμία φυσική επαφή.

Μπορούμε, λοιπόν, να υποστηρί
ξουμε ότι διαμορφώνεται μια κοινω
νία της πληροφορικής, χαρακτηρί
ζοντας έτσι την πολιτιστική εποχή 
στην οποία μπαίνουμε, έως το ιστο
ρικό έτος του 2.000 μ.Χ. Έως τότε, 
έχουμε να δούμε πολλά τα θαυμα
στά της τεχνολογικής εξέλιξης, ο 
συνδυασμός των επιτευγμάτων της 
υψηλής μηχανικής, των συλλεκτών

και των ηλεκτρονικών μικροεπερ- 
γαστών θα επιτρέψει να αναθέ
σουμε σε....έξυπνα και πειθήνια αυ
τόματα -  ρομπότ πολυάριθμες δρα
στηριότητες εργασίας και υπηρε
σιών. Αυτά τα ρομπότ θα αναλάβουν 
να εκτελούν τις δύσκολες και επι
κίνδυνες εργασίες της βιομηχανίας, 
ενώ στο εργοστάσιο ή στο γραφείο, 
ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, 
ολοένα τελειοποιούμενος, θα είναι 
σε θέση να εκτελεί κάθε μονότονη 
και συνεχώς επαναλαμβανόμενη 
εργασία «ρουτίνας», που για ολό
κληρες γενιές απορροφούσε την 
παραγωγική ικμάδα και τις δημιουρ
γικές δυνατότητες εκατομμυρίων 
εργατών και υπαλλήλων.

Πρέπει να επισημάνουμε εδώ, πως 
η σημερινή επανάσταση στο. κύ
κλωμα της παραγωγικής δραστηριό
τητας είναι η πρώτη στην ιστορία 
της ανθρωπότητας, που οφείλεται 
αποκλειστικά στην τεχνολογία, 
αφού ως τώρα η βιομηχανική ανά
πτυξη σκοπούσε σε επίτευξη νέων 
μορφών ενέργειας, σε σχετισμό με 
την εκμετάλλευση της μυϊκής ικα-
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νότητας του ανθρώπου.
Σήμερα, λοιπόν, η ηλεκτρονική 

εξέλιξη, που είναι επίτευγμα του 
ανθρώπινου νου, πολλαπλασιάζει τη 
διανοητική ικανότητα του ανθρώ
που, επιτυγχάνοντας έτσι τον περι
ορισμό στο ελάχιστο της κατανάλω
σης ενέργειας.

Χαρακτηριστική είναι η διαπί
στωση των οικονομολόγων ότι η 
προστιθέμενη αξία στο τεχνολογικό 
προϊόν αυξάνεται συνέχεια, αν υπο- 
λογισθεί ότι μέσα στα περίπου 15 
τελευταία χρόνια, η προστιθέμενη 
αξία από ποσοστό 10% αυξήθηκε σε 
80% της τιμής των πληροφοριακών 
προϊόντων, και προβλέπεται να 
φτάσει σε 90% μέσα στα αμέσως 
προσεχή χρόνια! Έτσι -  υποστηρί
ζεται -  στην περίοδο του μεταβιο
μηχανικού πολιτισμού, ο χειρισμός 
της πληροφορικής και μόνο θα αντι
προσωπεύει άνω του 50% της προσ
τιθέμενης αξίας των οικείων 
προϊόντων.

Η σταδιακή «εξαΰλωση» της οικο
νομίας, με τα νέα δεδομένα της τε
χνολογικής εξέλιξης, επιφέρει ήδη 
σημαντικές συνέπειες: κατ' αρχή, 
αναθεωρούνται οι ίδ ιες οι βάσεις

της στρατηγικής της ανάπτυξης στις 
νέες βιομηχανικές χώρες και επανε
ξετάζονται τα κρατικά μονοπώλια σε 
τομείς τηλεπικοινωνιών, ενώ διευ
ρύνεται ο ρόλος των πολυεθνικών 
επιχειρήσεων. Ακόμα, εντείνετα ι η 
αποφασιστική σημασία των υπηρε
σιών στον τομέα του εξωτερικού 
εμπορίου και περιορίζεται η διεθνής 
«αρμοδιότητα» -  ρόλος σε ελάχιστα 
μεγάλα οικονομικά σύνολα: Η.Π.Α., 
Ιαπωνία και Ε.Ο.Κ. Πάντως, την πιο 
εντυπωσιακή αλλά και αποφασιστική 
σημασία έχει το άλμα παραγωγικό
τητας, που την πραγμάτωσή του ευ
νοούν οι τεχνολογίες της πληροφο
ρικής στις βιομηχανικές κοινωνίες.

Πρέπει να εξηγηθεί ότι οι τεχνο
λογίες της πληροφορικής δεν περι
ορίζονται σε τεχνολογίες υποκατά
στασης, δηλαδή με την αντικατά
σταση απλά ενός προϊόντος ή μιας 
μεθόδου παραγωγής με άλλο ή 
άλλη: επιδιώκουν πολύ περισσό
τερα, ενόσω προκαλούν την πλήρη 
αναδιάρθρωση των παραγωγικών 
μηχανισμών και οργανωτικών διαδι
κασιών.

Εξ άλλου, θα πρέπει να επισημαν- 
θεί το δυσάρεστο τίμημα, που ενδε

χόμενα θα κληθεί να καταβάλει η 
κοινωνία, με την εφαρμογή των 
ολοένα τελειοποιούμενων τεχνολο
γιών της πληροφορικής. Υπολογίζε
ται πως μόνο στον χώρο των Ευρω
παϊκών Κοινοτήτων, στο άμεσο κιό
λας μέλλον, διακυβεύονται
4.000.000 θέσεις εργασίας, κι αυτό 
στην περίπτωση που οι χώρες της 
Ε.Ο.Κ. δεν γενικεύσουν την εφαρ
μογή των νέων τεχνολογιών πληρο
φορικής στη βιομηχανία των μετα
ποιητικών δραστηριοτήτων, στον 
Ιδιο ρυθμό με τις Η.Π.Α. και την Ια
πωνία.

Βέβαια, τίποτε δεν μπορεί να κρι- 
θεί από τώρα. Αλλά όσοι έχουν το 
χρέος και την ευθύνη των πρωτο
βουλιών και της δράσης στο χώρο 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, θα 
πρέπει να μελετήσουν και να ενερ
γήσουν, ώστε να μη διακυβευθεί το 
μέγα ευεργέτημα, που οικονομικά 
και κοινωνικά προοιωνίζεται η ορθο- 
λογημένη εφαρμογή των νέων τε
χνολογιών της πληροφορικής στο 
βιομηχανικό τομέα.

Μ.Μ. COSS
(Από το Περιοδικό «Βιομηχανική Επι
θεώρηση», Ιούλιος 1989)
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Συνήθως ένας στους τέσσερις υφισταμένους υπόκειται 
σε συναισθηματικές καταστάσεις που προκαλούν διαταρα
χές στο έργο του. 0  σωστά ενημερωμένος προϊστάμενος, 
όταν διαπιστώνει ότι κάποιος από τους υφισταμένους του 
ενεργεί κατά τρόπο αντίθετο πολλές φορές με τη λογική, 
και ότι η αποτελεσματικότητα της εργασίας του έχει υπο- 
στεί σημαντική πτώση, πρέπει να αποκαλύψει την αιτία.

Είναι ενδεχόμενο να είναι βουτηγμένος βαθειά στα 
χρέη και να φοβάται την επιδείνωση της κατάστασής του. 
Μπορεί να έχει διένεξη με τη γυναίκα του ή να αντιμετω
πίζει δυσκολίες ο γιος του στο σχολείο. Είναι ενδεχόμενο 
ακόμα, χωρίς να το θέλετε, κάποια πράξη σας να τον έχει 
θορυβήσει και να φοβάται ότι κινδυνεύει η ασφάλεια του 
επαγγέλματος του.

Οποιοσδήποτε και αν είναι ο λόγος, η παροχή συνετών 
συμβουλών θα τον βοηθήσει. Είναι αλήθεια ότι δεν θα 
μπορέσετε να κάνετε τίποτα για ένα υφιστάμενο, που έχει 
καταστεί πρόβλημα,εάν αυτός είναι ανισόρροπος από δια
νοητική άποψη και χρειάζεται ειδική ιατρική μέριμνα. Αλλά 
ο υφιστάμενος με ένα πρόβλημα είναι μια άλλη ιστορία, η 
οποία μπορεί να αφορά καμμιά φορά τον οποιονδήποτε.

Όσο πιο πολύ έχετε αναπτύξει την δεξιοτεχνία σας να 
χειρίζεσθε παρόμοιες καταστάσεις, τόσο μεγαλύτερη θα 
είναι η αποτελεσματικότητά σας ως manager. Η παροχή 
συμβουλών αποτελεί συνήθως μια λεπτή υπόθεση. Και 
εάν ο manager είναι πολύ περίεργος ή δεν έχει καθόλου 
τακτ, είναι ενδεχόμενο να κάνει ζημιά μάλλον παρά κακό. 
Το ίδιο πράγμα, χωρίς αμφιβολία, ισχύει και για την παρο
χή συμβουλής. Αλλά υπάρχουν ορισμένες γενικές αρχές, 
σχετικά με την παροχή συμβουλών σε υφισταμένους, οι 
οποίες θα είναι χρήσιμες σε οποιοδήποτε προϊστάμενο.

1. Γνωρίστε τους υφισταμένους σας, ως ανθρώπους. Η 
επιδεξιότητά σας στην παροχή συμβουλών προς τους υφι
σταμένους βασίζεται στη γνώση της ατομικής συμπεριφο
ράς και των κινήτρων του καθενός υφισταμένου σας. Εάν 
γνωρίζετε τη συνήθη επίδοση ενός ανθρώπου, μπορείτε 
αμέσως να του μιλήσετε, όταν απομακρύνεται από το κα
νονικό. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να «βάλετε τη σου
βλιά έγκαιρα». Μια φιλική συνομιλία μπορεί να καταπνίξει

εν τη γενέσει ότι θα ήταν δυνατό να καταστεί σοβαρό 
πρόβλημα, εάν το αγνοήσετε.

2. Να είστε συνεπής. Οι υφιστάμενοι θέλουν να ξέρουν 
τι αναμένετε από αυτούς. Καθορίστε υψηλά πρότυπα και 
διαπιστώστε ότι οι υφιστάμενοι κατανοούν τι είναι τα πρό
τυπα και πώς θα ανταποκριθούν σ ’ αυτά. Εάν οι άνθρωποί 
σας δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να ενεργήσουν είναι ενδε
χόμενο να αποτελέσετε την κύρια αιτία των αποτυχιών 
τους.

3. Μ άθετε ν ' ακούτε. Ο επιδέξιος σύμβουλος ξέρει πώς 
να ενθαρρύνει τον υφιστάμενο να μιλήσει. Μ ’ αυτό τον 
τρόπο οι λύσεις σε πολλά προβλήματα διευκολύνονται πο
λύ.

4. Ερευνάτε για μια λογική εξήγηση. Συνήθως υπάρχει 
μια λογική εξήγηση, ακόμα και για την πιο αδικαιολόγητη 
στάση. Εάν μπορέσετε να τη βρείτε, θα μπείτε στο δρόμο 
για τη λύση τομ προβλήματος. Ίσως αυτή να συνδέεται εξ 
ολοκλήρου με το επάγγελμα: όρους εργασίας, αίσθημα 
ανασφάλειας κ.λπ. Μια μετάθεση ή ειδική εκπαίδευση 
μπορεί να είναι η απάντηση ή, ίσως, η ενθάρρυνση που 
χρειάζεται ο υφιστάμενος.
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5. Μην έχετε περιέργεια. Η προσωπική ζωή ενός υφι
σταμένου είναι δική του υπόθεση. Εάν η στάση σας είναι 
ορ,όή, εάν ο υφιστάμενος σας σέβεται και έχει εμπιστοσύ
νη στην κρίση σας, θα σας πει ό,τι έχετε ανάγκη να γνωρί
σετε. Το μόνο ενδιαφέρον σας για τα προσωπικά προβλή
ματα ενός υφισταμένου είναι αν αυτά επηρεάζουν το έργο 
του. Ο τρόπος να μάθετε σχετικά με τα προσωπικά προ
βλήματα, ώστε να μπορέσετε να κάνετε κάτι γι' αυτά, εί
ναι να τα επισημάνετε κατά τη συζήτηση που αφορά τα 
επαγγελματικά προβλήματα του υφισταμένου.

6. Μην παραχαϊδεύετε. Οι ώριμοι υφιστάμενοι, που έ
χουν αυτοπεποίθηση, δεν αναπτύσσονται με την ευνοιο
κρατία. Πολλοί άνθρωποι δεν ενεργούν ως ώριμοι, εάν 
τους παραχαϊδεύετε.

7. Μην κάνετε κατήχηση. Ο ηθικολόγος, ο manager ο 
οποίος υιοθετεί μία τακτική: «αυτό είναι για το δικό σας 
καλό», αυτόματα θέτει τον εαυτό του σε υψηλότερο επί
πεδο σε σχέση με το πρόσωπο που προσπαθεί να βοηθή
σει. Όταν συμβουλεύετε από έναν άμβωνα, δεν έχετε ελ
πίδες να επηρεάσετε τον υφιστάμενο και είναι ενδεχόμε
νο να αντιδράσει στις συμβουλές σας.

8. Μην παρασύρεοτε σε συζητήσεις. Ο σκοπός της πα
ροχής συμβουλών είναι να βοηθήσετε τον υφιστάμενο. 
Ποτέ μην ξανοίγεστε σε συζήτηση όταν σας διηγείται την 
ιστορία του. Ακούτε τον με όλη την προσοχή σας και τα 
σχόλιά σας να είναι ελάχιστα.

9. Μην υποδύεστε το ρόλο του ψυχολόγου. Είναι 
αστείο να παίξετε το ρόλο του ψυχαναλυτή. Δεν είναι αυ
τή η αποστολή σας. Εάν τα προβλήματα του υφιστάμενου 
ξεπερνούν τις δυνατότητές σας για βοήθεια, αφήστε τον 
στη διάθεση του κατάλληλου ειδικού.

10. Μην αναβάλλετε τη δράση, εάν δεν μπορείτε να 
λύσετε το πρόβλημα. Ορισμένες φορές τα προβλήματα 
ενός υφισταμένου είναι τόσο περίπλοκα, ώστε να μη μπο
ρεί να πραγματοποιήσει το έργο του κατά τρόπο ικανο
ποιητικό. Η μοναδική απάντηση μπορεί να είναι η απόλυ
ση. Εάν την αποφασίσετε, μην αναβάλλετε την πραγματο
ποίησή της, επειδή ελπίζετε ότι θα συμβεί κάποιο θαύμα, 
το οποίο θα σας δώσει τη δυνατότητα να αποφύγετε ένα 
δυσάρεστο καθήκον. Όσο πιο πολύ καθυστερείτε, τόσο 
πιο δύσκολη θα είναι η αποστολή σας. Στο μεταξύ, το ηθι
κό του τμήματός σας θα πέσει.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΛΟΥΝ 
ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ

ΜΕ ΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΗΣ  
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ!

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΛΟΥΝ 
ΝΑ ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΚΑΛΑ

ίΤΑ ΝΑ ΤΤΡΟΣφΕΡΟ ζ ΤΗΗ 
ΚΟΙΝ9 ΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓεΝεΙ*

unicef
ΞΕΝΙΑΣ 1, 115 27 ΑΘΗΝΑ 
ΤΗΛ. 778 0017 - 778 4223
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01 ΑΣΧΗΜΕΣ 
ΚΑΙΡΙΚΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ 
ΚΑΙ ΤΟ 

ΟΔΗΓΗΜΑ

Τώρα που ο Χειμώνας μπήκε για τα 
καλά και η οδήγηση με δύσκολες και
ρικές συνθήκες, ιδιαίτερα τη νύχτα, 
είναι συνηθισμένο φαινόμενο, θα εί
ναι χρήσιμο να προσέξουμε ορισμέ
να πράγματα, που βοηθούν να ξεπε- 
ράσουμε «ανώδυνα» τις δύσκολες 
αυτές στιγμές.

Η νυχτερινή οδήγηση
Από την ώρα που θ’ αρχίσει να 

σκοτεινιάζει και καθ’ όλη τη διάρκεια 
της νύχτας και επίσης όταν οι καιρι
κές συνθήκες περιορίζουν την ορα
τότητα, είναι υποχρεωτική η χρήση
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των φώτων με τα οποία είναι εφοδια
σμένα όλα τα αυτοκίνητα. Για τον λό
γο αυτό κάθε οδηγός πρέπει να 
ελέγχει συχνά όλα τα φώτα του αυ
τοκινήτου του και να φροντίζει ώστε 
να βρίσκονται πάντα σε κατάσταση 
καλής λειτουργίας.

Είναι ευνόητο κατά τη νύχτα και 
κάτω από δύσκολες καιρικές συνθή
κες, η καθαρότητα του παρμπρίζ του 
αυτοκινήτου και η λειτουργία των κα
θαριστήριων αποτελούν στοιχεία πο
λύ σημαντικά για την ασφαλή οδήγη
ση και για τη γρήγορη αναγνώριση 
εμποδίων.

Ακόμη όταν ένας οδηγός δεχθεί 
στα μάτια τις δέσμες δυνατών προ
βολέων από απέναντι, χάνει τελείως 
την όρασή του για κάποιο μικρό διά
στημα. Γι’ αυτό, κατά τις διασταυρώ
σεις τη νύχτα με άλλα αυτοκίνητα, ο 
οδηγός πρέπει να προσηλώνει το 
βλέμμα του στη δεξιά πλευρά του 
δρόμου και να μην κοιτάζει το αυτο
κίνητο που έρχεται από απέναντι.

Το ανθρώπινο μάτι χρειάζεται ένα 
διάστημα προσαρμογής, όταν αλλά
ζουν σημαντικά οι συνθήκες φωτι
σμού. Το διάστημα αυτό μπορεί να 
διαφέρει σημαντικά από άτομο σε 
άτομο.

Ειδικά στις περιπτώσεις που ένας 
οδηγός στρίβει από έναν καλά φω
τισμένο κύριο δρόμο σε σκοτεινή πά
ροδο, πρέπει να έχει υπόψη του πως 
τα μάτια του για ορισμένα δευτερό
λεπτα έχουν ελαττωμένη όραση και 
δεν μπορούν να ξεχωρίσουν εύκολα 
εμπόδια ή πεζούς.

Επίσης σε δρόμους που φωτίζον
ται ανομοιόμορφα, αλλού δυνατά και 
αλλού καθόλου, η όραση επηρεάζε
ται σημαντικά και στα σκοτεινά τμή
ματα του δρόμου περιορίζεται η δυ
νατότητα αναγνωρίσεως εμποδίων.

Οδήγημα με ομίχλη
Και στον τόπο μας έχουμε, ιδίως 

σε ορισμένες περιοχές, αρκετά συ
χνά ομίχλες, στο εξωτερικό όμως εί
ναι φαινόμενο πάρα πολύ συχνό. Γι’ 
αυτό πρέπει να σημειώσουμε δύο πο
λύ κακές συνήθειες στις οποίες είναι 
εύκολο να παρασυρθεί κανείς όταν 
βρεθεί σε σχετική δυσκολία.

Είναι πολύ επικίνδυνο το να οδη
γούμε με ομίχλη κοντά στον άξονα 
του δρόμου, στη μέση. Υπάρχει με
γάλος κίνδυνος να συγκρουσθούμε 
με άλλο αυτοκίνητο που έρχεται από 
απέναντι και ακολουθεί την ίδια τα-



κτική. Πολύ πιο σίγουρο είναι το να 
βαδίζουμε όσο το δυνατό πιο δεξιά, 
προσέχοντας το άκρο του δρόμου 
και μπροστά μας.

Είναι εξίσου επικίνδυνο το να ακο
λουθούμε από πολύ κοντά προσπο- 
ρευόμενο αυτοκίνητο. Αν το αυτοκί
νητο αυτό αναγκασθεί για οποιοδή- 
ποτε λόγο να φρενάρει απότομα, 
είναι σίγουρο ότι θα συγκρου- 
σθούμε.

Τέλος σημειώνουμε για όσους 
οδηγούν στο εξωτερικό, πως σε διά
φορες χώρες επιτρέπεται και οι οδη
γοί συνηθίζουν να εφοδιάζουν τα αυ
τοκίνητά τους με ένα ουνατό και απα- 
ραιτήτω ς κόκκινο φως, που 
στερεώνεται στο πίσω μέρος του αυ
τοκινήτου. Το φως αυτό χρησιμο
ποιείται μόνο σε περίπτωση ομίχλης, 
για να δείχνει πιο έντονα στους οδη
γούς που ακολουθούν τη θέση του 
αυτοκινήτου και επιτρέπεται να ανά
βει όταν η ορατότητα λόγω ομίχλης 
περιορίζεται σε λιγότερο από 50 
μέτρα.

Οδήγημα με χιόνι
Το ότι στη χώρα μας δεν έχουμε συ
χνά χιόνι, συντελεί στο να μην έχουν 
δημιουργηθεί οι προϋποθέσεις για 
ένα ευκολότερο και ασφαλέστερο 
οδήγημα, όταν έχουμε χιόνι. Π.χ. τα 
λάστιχα χιονιού, τα οποία στις περισ

σότερες άλλες ευρωπαϊκές χώρες εί
ναι εντελώς απαραίτητα για αρκε
τούς μήνες το χρόνο, σε μας είναι 
σχεδόν άγνωστα Το ίδιο σε μικρότε
ρο βαθμό συμβαίνει και με τις 
αλυσίδες.

Έτσι σχεδόν πάντα το χιόνι μας 
ξαφνιάζει και μας βρίσκει απροετοί
μαστους, με συνέπεια να κινούνται 
σε χιονισμένους δρόμους κατά τρό
πο ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο 
τα περισσότερα αυτοκίνητα.

Χρειάζεται και πάλι να τονίσουμε,

ιδιαίτερα για την περίπτωση του χιο
νιού, τη σημασία της καλής κατάστα
σης των ελαστικών του αυτοκινήτου. 
Χρήσιμο είναι ακόμα να ξέρουμε, 
πως μια ελάττωση της πίεσης στα 
ελαστικά μπορεί να βοηθήσει τον 
οδηγό που αιφνιδιαστικά βρέθηκε 
ανέτοιμος σε χιονισμένο δρόμο. Πάν
τως στοιχειώδες μέτρο πρόνοιας, 
ιδίως για τις επαρχιακές και ορεινές 
περιοχές, είναι η ύπαρξη αλυσίδων 
στο πορτ-μπαγκάζ του αυτοκινήτου 
κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

89



Οι ιστορίες τρόμου δεν τρομάζουν
Της MEG GREENFIELD

Οι υπερβολές των διασημοτήτων
συχνά ενθαρρύνουν παρά αποτρέπουν τους νέους να συμπεριφερθούν το ίδιο

Οταν ένα τσούρμο νεαροί σταρ -  Λεν Μπίας, Ντον 
Ρότζερς, Μπόυ Τζωρτζ -  κυριολεκτικά διαλύθη

καν από τα ναρκωτικά το περασμένο καλοκαίρι, εμείς 
σκεφτήκαμε ότι το τρομερό τους παράδειγμα θα είχε 
κάποια ανασταλτική επίδραση πάνω στους άλλους νε
αρούς χρήστες των ναρκωτικών και ίσως-ίσως και σε 
μερικούς μεγαλύτερης ηλικίας. Με το «εμείς» εννοώ 
όσους από εμάς είμαστε εντελώς ξένοι προς τον κό
σμο των ναρκωτικών, απλοί παρατηρητές -  και μερι
κές φορές θύματα -  των έμμεσων επιπτώσεών τους. 
Όμως, όπως σύντομα επεσήμαναν μερικοί σοφότεροι 
και όπως επρόκειτο να επιβεβαιώσει η μαρτυρία πολ
λών που συνεχίζουν να παίρνουν ναρκωτικά, δε συ
νέβη κάτι τέτοιο. Ένας δεκαετιών ολόκληρων μακρύς 
κατάλογος προσωπικοτήτων των σπορ και του θεάμα
τος, που βρήκαν άγριο θάνατο εξαιτίας των ναρκωτι
κών, βγήκε στην επ ιφάνεια  και οδήγησε σε 
συμπεράσματα σαφή όσο και αποκαρδιωτικά.

Όσο το συλλογίζομαι, διερωτώμαι πώς σκέφτηκα 
ποτέ ότι θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγ
ματα και πως εγώ και άλλοι πιστέψαμε τόσο πολύ στη 
θεωρία του παραδειγματισμού «εκ των ηγετών» πάνω 
σ’ ένα τέτοιο θέμα. Σίγουρα θα έχει κάποια επίδραση 
θετική αν και περιορισμένη επίδραση αν πολύ γνωστοί 
άνθρωποι -  κυρίως εκείνοι που θαυμάζονται από τη 
μερ ίδα των ανθρώπων που επ ιδ ιώ κουν να 
επηρεάσουν -  καταφερθούν κατά της χρήσης ναρκω
τικών και άλλων αντικοινωνικών και αυτοκαταστροφι- 
κών εκδηλώσεων. Αλλά το πονηρό ανθρώπινο μυαλό 
έχει μια τρομερή ικανότητα να αντιστέκεται στα προ

ειδοποιητικά σαλπίσματα τους Φρικτού Παραδείγμα
τος. «Αυτό θα πάθεις αν δε φας τα καρότα σου...» 
προειδοποιούν γονείς και πολιτικοί καθοδηγητές αιώ
νες τώρα. Όπως ακριβώς η εγκαταλελειμμένη περι- 
πεσούσα γυνή και ο άσωτος υιός έχουν γ ίνει 
παράδειγμα σε χιλιάδες κηρύγματα, διδακτικά μυθι
στορήματα και θεατρικά έργα για το τι μπορεί να συμ
βεί σ’ όσους αμαρτάνουν ή ακόμα απλώς 
παραστρατούν λιγάκι. Κανένα απ’ αυτά όμως, από όσο 
μπορώ να δω, δεν είχε κανένα καταλυτικό αποτέλε
σμα πάνω στην ανθρώπινη ροπή προς την αμαρτία και 
τη διαφθορά.

Κοινωνικές ασθένειες
Ουσιαστικά, για διάφορους λόγους, το να φέρνει κα

νείς για παράδειγμα μαρτυρίες των σύγχρονων προ
σωπικοτήτων ή τον τρ α γ ικό  θάνατο ή την 
κατεστραμμένη ζωή τους, φαίνεται ιδιαίτερα άστοχο 
στις μέρες μας, ειδικότερα σαν αντίβαρο προς την αυ
ξανόμενη χρήση των ναρκωτικών και τα άλλα κοινω
ν ικά  δεινά. Πάρα πολλές από αυτές τ ις  
προσωπικότητες (μερικές φορές θα έλεγε κανείς όλες) 
έχουν εμφανισθεί να παρουσιάζουν πληρωμένες δια
φημίσεις εξυμνώντας διάφορα προϊόντα τα οποιά ε ί
ναι φανερό ότι οι ίδιοι ποτέ δε χρησιμοποιούν ή να 
υποστηρίζουν προγράμματα για τα οποιά είναι επίσης 
φανερό οτι δεν ξέρουν σχεδόν τίποτα. Δεν είναι πει
στικοί. Το κάνουν απλώς για  τα λεφτά και τη δημοσιό
τητα όταν μας παρακινούν να αγοράσουμε κάποιο 
προϊόν ή να υποστηρίξουμε κάποια υπόθεση και όλοι 
όσοι τους βλέπουν το ξέρουν πολύ καλά.
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Έτσι ούτε οι προτροπές, ούτε η καμιά φορά τρομε
ρή μοίρα των πλουσίων και διασήμων βοηθούν ιδιαι
τέρως να μπουν οι άνθρωποι στον ίσιο δρόμο. 
Αντίθετα το όλο θέμα περιβάλλεται από ένα είδος νοο- 
τροπιάς των λαϊκών περιοδικών, κυρίως σε ό,τι έχει 
σχέση με το φανταχτερό τρόπο ζωής, που αντιστρέ
φει την προσδοκόμενη εντύπωση. Είτε πρόκειται για 
τη θυελλώδη ερωτική τους ζωή είτε για την εξάρτη
σή τους από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, η παθολο
γία μερικών από τις διασημότητές μας τείνει να 
ερμηνεύεται όχι σαν επικίνδυνη περίπτωση που θα 
μπορούσε να παραδειγματίσει, αλλά σαν ρομαντική 
ιστορία -  σαν κατάλληλο θέμα για μπαλλάντες, όχι 
για  κηρύγματα. Έτσι και πεθάνει κανείς με τρόπο που 
θα μπορούσε να εμπνεύσει κάποιον μυθιστοριογράφο 
του 19ου αιώνα να γράψει σελίδες επί σελίδων μελαγ- 
χολικής ηθικολογίας, ο δικός μας πολιτισμός πιάνει 
αμέσως την κιθάρα του.

Εδώ νομίζω ότι φτάνουμε στο δυσκολότερο σημείο 
της προσπάθειας να πλησιάσουμε τους ανθρώπους και 
να τους πείσουμε ότι έχουν εμπλακεί σε κάτι που δεν 
είναι «πλάκα» η τολμηρή, «σοφιστικέ» γλεντζέδικη 
ζωή, ή μια δικαιολογημένη αντίδραση στο άγχος της 
ζωής τους, ή μια «διασκέδαση» που μπορούν να την 
ελέγξουν -  ή οποιονδήποτε από τους τόσους ελκυστι
κούς τρόπους με τους οποίους περιγράφουν και δι
καιολογούν τη χρήση ναρκωτικών. Το αλκοόλ 
προσφέρει εδώ μια χρήσιμη, αν όχι και τόσο ενθαρ
ρυντική αναλογία. Είναι αλήθεια ότι οι άνθρωποι έχουν 
αρχίσει να βλέπουν πιο μετρημένα και ρεαλιστικά τα 
αποτελέσματά του. Αλλά το να μεθά κανείς είναι μια 
από τις μεγάλες «πλάκες» του πολιτισμού μας.

Μεγάλωσα μέσα σ’ αυτή την «πλάκα». Τη διαβάζεις 
στην αρχαία λογοτεχνία και στον Σαίξπηρ και στα σύγ
χρονα λαϊκά μυθιστορήματα. Συζητείται συνέχεια με
ταξύ φίλων, περί άλλων φίλων, στα πάρτυ και τις 
περιγραφές των πάρτυ την επόμενη μέρα. «Ο Φρέντυ 
τα κοπάνησε για τα καλά. Έπρεπε να τον έβλεπες» 
κτλ.

Και τι θέλετε να κάνουμε; Να σβήσουμε τον Φάλ- 
σταφ από την ιστορία; Να απαγορεύσουμε το γέλιο 
σχετικά με κάτι του οποίου το αποτέλεσμα δεν είναι 
καθόλου για γέλια; Μάλλον όχι -  δε θα έπρεπε και δε 
μπορούμε να το κάνουμε. Και κάποιος παρόμοιος πε

ριορισμός οπωσδήποτε θα υπάρξει όταν προσπαθή
σουμε να απομυθοποιήσουμε τη διαφθορά και τα πάθη 
μερικών σταρ μας και να αλλάξουμε την αντίληψη των 
νέων για το πόσο «αβλαβές» είναι να πειραματίζονται 
με τα ναρκωτικά.

Η καλή πλευρά
Δε μπορείς να υπαγορεύσεις τις  αντιδράσεις της 

κοινωνίας. Μπορείς όμως να προσπαθήσεις να επηρε
άσεις συγκεκριμένα άτομα και να τα εκπαιδεύσεις. Νο
μίζω ότι στην εκστρατεία κατά των ναρκωτικών της 
Νάνου Ρέηγκαν το πρόγραμμα για τα νέα παιδιά που 
έχει τίτλο «Απλώς πες όχι» είναι ένα παράδειγμα λο
γικής και δημιουργικής προσπάθειας. Υπάρχουν όμως 
όρια για το τι μπορεί κανείς να μηχανευτεί. Η φωτει
νή πλευρά της ιστορίας είναι ότι οι τάσεις και οι μό- 
δες στην εμφάνιση, στην πολιτική και -  μάλιστα -  στα 
ναρκωτικά αλλάζουν. Παρά τις θαυμαστές ακαδημαϊ
κές προσπάθειες να μετρήσουμε και να καταλάβουμε 
αυτές τις  αλλαγές με κοινωνικοεπιστημονικό τρόπο 
και στην πραγματικότητα να τις ελέγξουμε, οι πηγές 
τους παραμένουν μυστηριώδεις και κατά μεγάλο πο
σοστό ακατανόητες για μας. Υπάρχουν βεβαίως θεω
ρίες ως προς το γιατί, για παράδειγμα, η σημερινή 
γενιά φοιτητών σκέφτεται (και ντύνεται) έτσι, σε σύγ- 
κριση με προηγούμενες γενιές, αλλά κανείς δεν ξέρει 
πραγματικά γιατί. Το σίγουρο είναι ότι εκείνο που φαί
νεται περισσότερο «χωνεμένο» και αδύνατο να αλλά
ξει, εκείνο ακριβώς είναι που ξαφνικά αλλάζει και 
χάνεται.

Δεν είμαι μοιρολάτρης. Πιστεύω ότι μπορούμε να ε
πηρεάσουμε τον τρόπο που σκέπτονται οι άνθρωποι 
και κατά κάποιον τρόπο να κατευθύνουμε τη ζωή τους, 
ακόμα και σε ζητήματα τόσο δύσκολα όσο η χρήση 
ναρκωτικών. Επίσης πιστεύω ότι πρέπει να προσπα
θήσουμε. Θα πρέπει όμως να αρχίσουμε αποδεχόμε
νοι ότι οι επαναλαμβανόμενες τρομερές ιστορίες των 
διασημοτήτων δεν πρόκειται να επηρεάσουν θετικά 
την κατάσταση και ότι τα κηρύγματα θα έχουν μόνο 
ως ένα σημείο αποτέλεσμα -  όπως επίσης ως ένα ση
μείο βοηθούν την κατάσταση η αστυνομία και οι διά
φορες απαγορεύσεις. Ένας τομέας - ο  κυριότερος 
κατά τη γνώμη μου -  που έχει παραμεληθεί σοβαρά 
σ’ αυτόν τον αγώνα που κάνουν και το κοινό και ο Τύ
πος είναι το «χρήμα». Σ’ αυτή την υπόθεση «παίζον
ται» ποσά που ούτε μπορούμε να τα φανταστούμε. 
Δείχνουμε μια περίεργη αδιαφορία ως προς το πού πη
γαίνουν αυτά τα χρήματα. Ό λο ι φαντάζονται κάποιον 
«αρχιμαφιόζο» πολυεκατομμυριούχο. Στοιχηματίζω ότι 
αντίθετα, αν πραγματικά ψάχναμε λίγο εδώ, θα ανα
καλύπταμε ότι μερικοί πολύ συμπαθείς και πολύ «κα
θώς πρέπει» πολίτες -σ τ ις  τράπεζες και άλλους 
οργανισμούς -  επωφελούντο επίσης τα μέγιστα από 
αυτό το εμπόριο. Οπωσδήποτε επωφελούνται. Και ο
πωσδήποτε ξέρουν από που προέρχονται τα κέρδη 
τους. Ο Λεν Μπίας και οι άλλες παρόμοιες περιπτώ
σεις δεν διατάραξαν και πολύ το εμπόριο ναρκωτικών.

Δεν δέχομαι όμως ότι το «παράδειγμα» είναι εντε
λώς άχρηστο. Πιστεύω ότι το παράδειγμα της φυλά
κισης και της καταστροφής των ανθρώπων που τα 
«πιάνουν γερά» απ’ αυτή τη δουλειά -  ιδιαίτερα μερι
κών «αξιοσέβαστων» μελών της κοινωνίας -  θα μπο
ρούσε ίσως να βοηθήσει.

(Πρωτοδημοσιεύτηκε στο περιοδικό «Επιλογές», Απρίλιος 1987).
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Δρ. Χρίστου Θ. Οικονομοπούλου 
Παιδοχειρουργού

Η ομιλία είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα του αν
θρώπου. Το μυστήριο του πώς για πρώτη φορά εκφρά
στηκε ο άνθρωπος, παραμένει και σήμερα, γιατί ο άν
θρωπος, δεν άφησε σημάδια της αναπτύξεως και της 
εξελίξεως της ομιλίας του. Η αρχή της γλώσσας ευρί- 
σκεται πολύ πίσω, στο απώτερο παρελθόν της ανθρώ
πινης ιστορίας, χωρίς να μπορεί να υπολογισθή.

Οι περισσότεροι ερευνηταί προσπάθησαν να συγκρί
νουν τα πρώτα στάδια της αναπτύξεως του λόγου στο 
ανθρώπινο γένος, με την ανάπτυξη της ομιλίας στο παι
δί. Η ανάπτυξη του προφορικού λόγου στο νήπιο εξαρ- 
τάται από τη διανοητική του ανάπτυξη. Τον ίδιο ρόλο 
παίζει ο παράγοντας αυτός στην ανάπτυξη του λόγου 
του πρωτογόνου ανθρώπου. Υπάρχει όμως μια ουσιώ
δης διαφορά, ότι στα παιδιά η λειτουργία της λαλιάς 
εκφράζεται πρώτα στην κατανόηση της γλώσσας των

λέξεων. Το νήπιο αναπαράγει την ομιλία του από ώρι
μους τύπους, που προϋπάρχουν από την ομιλία των 
ενηλίκων. Για το λόγο αυτό, η ομιλία του παιδιού δεν 
ανταποκρίνεται στον αρχαϊκό τύπο της ομιλίας του 
πρωτόγονου ανθρώπου.

Ο λόγος είναι μία ψυχική επεξεργασία που αφορά 
τον εγκέφαλο και σημαίνει την έκφραση των σκέψεων 
και ιδεών. Η ομιλία είναι η μεταφορά και μεταβίβαση 
των ιδεών και των σκέψεων σε μια μορφή επικοινωνίας 
με τη λαλιά. Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της ομι
λίας είναι η ικανότητα της προφοράς των έναρθρων 
φθόγγων που παράγονται στο λάρυγγα. Οι φθόγγοι αυ
τοί πλάθονται και τροποποιούνται από τη βοηθητική 
ικανότητα του φάρυγγος, του στόματος και των ρινι
κών κοιλοτήτων.

Οι λέξεις σαν μέρη της ανθρώπινης σκέψεως θεω-
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ρούνται σήμερα σαν ζωντανά πρωτότυπα στοιχεία, που 
αναπτύσσονται και προσαρμόζονται μόνες τους στις 
αλλαγές του περιβάλλοντος. Ο προφορικός λόγος ανα
πτύσσεται σταδιακά με την ανάπτυξη και επέκταση του 
ανθρωπίνου εγκεφάλου και με τη βαθμιαία και αυξα
νόμενη σύνθεση της κοινωνικής ζωής. Ένας είναι ο 
σκοπός του προφορικού λόγου, η δημιουργία ψυχικής 
επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων.

Οι κυριώτεροι παράγοντες 
που επηρεάζουν την εξέλιξη 

της ομιλίας του παιδιού είναι οι κάτωθι:

α) Το φύλο. Επικρατεί η αντίληψη ότι επειδή τα κο- . 
ρίτσια ζουν περισσότερες ώρες με τη μητέρα τους ομι
λούν ενωρίτερα από τα αγόρια. Τα πρωτότοκο κορίτσια 
αρχίζουν με πλουσιώτερο λεξιλόγιο, επίσης χρησιμο
ποιούν λέξεις με μεγαλύτερη ευχέρεια και ακρίβεια. Η 
κατανόηση της ομιλίας γίνεται ενωρίτερα στα κορίτσια 
αυτά, σε μεγάλο ποσοστό «Της καλομάνας το παιδί το 
πρώτο ναν’ κορίτσι» λέγουν.

Εχει επικρατήσει στο λαό ότι τα κορίτσια μιλάνε ενω
ρίτερα, γιατί τα αγόρια εμφανίζουν μεγαλύτερη δυσκο
λία από τα κορίτσια, στη χρήση των στοματικών συμ
βόλων της ομιλίας της μητέρας τους. Γι’ αυτό τα αγό
ρια χαρακτηρίζονται συνήθως από ελαττωματική 
άρθρωση η ακατανόητη ομιλία. Το φαινόμενο αυτό συμ- 
βαίνει πιο συχνά στα αγόρια και παρατείνεται σ’ αυτά 
σε μεγαλύτερη ηλικία. Τελικά τα αγόρια φθάνουν τα 
κορίτσια στην ηλικία των πέντε ετών. Υπάρχει όμως στα 
αγόρια στην ηλικία των πέντε χρονών, ελαττωματική 
άρθρωση σε ποσοστό διπλάσιο από τα κορίτσια. Όσον 
αφορά την ακατανόητη ομιλία, αυτή είναι τρεις φορές 
συχνότερη στα αγόρια στην ηλικία των πέντε χρονών, 
παρά στα κορίτσια. Δύο πρόσθετες διαφορές είναι ότι 
τα αγόρια παρουσιάζουν μεγάλη δυσκολία με την ομα
λή ροή της ομιλίας και ότι είναι διπλάσιος ο αριθμός 
που παρουσιάζει μεταβατική παροδική περίοδο τραυ
λισμού.

Τα πάρα πάνω οφείλονται στην ενωρίς ανάπτυξη της 
μυέλινης ουσίας των νευρικών ινών στα κορίτσια σε 
σχέση με τα αγόρια. Στην ουσία τα αγόρια μένουν μό
νο λίγο πίσω, από τα κορίτσια στο μεταβατικό αυτό στά
διο, που αναπτύσσεται η μυέλινη ουσία των νευρικών / 
ινών. Η έναρξη όμως της ομιλίας διαφέρει λίγο, γιατί 
τα κορίτσια κάνουν έναρξη της ομιλίας στους 18 μήνες 
ενώ τα αγόρια στους 19 μήνες.

β) Η γενική ευφυΐα. Η ευφυΐα είναι απαραίτητη στα 
νήπια για τις γνώσεις και την ικανότητα να χρησιμο
ποιούν τις λέξεις. Από τον προσδιορισμό του λεξιλο
γίου μπορεί να επισημανθεί η ευφυΐα του νηπίου. Το ΐ  
νήπιο στους 18 μήνες λέγει 10-20 λέξεις με νόημα. Στα ' 
δύο του χρόνια ομιλεί αλλά κάνει λάθη.

Η καθυστέρηση της ευφυίας είναι ένα μόνο από τα 
αίτια για την καθυστέρηση της ομιλίας. Υπάρχουν πα
ράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ομιλίας, 
όπως τα ερεθίσματα που παίρνει από τον έξω κόσμο 
και από τις ενδόμυχες παρορμήσεις του εσωτερικού 
του κόσμου. ·

Από τη φυσική περιέργεια που είναι συνάρτησις της 
ευφυίας και της προσωπικότητάς του. Η εσωτερική αυ
τή έφεση του νηπίου να ονοματίζει κάθε πράγμα και 
να συνεργάζεται με την εσωτερική του δύναμη δηλ. να 
προσέχει, να θυμάται και να επαναλαμβάνει κάθε νέα 
λέξη. Αυτό απαιτεί ευφυία όπως και η ορθή χρήση των

λέξεων.
Ό ταν ένα παιδί μιλάει ενωρίς, αυτό δε σημαίνει 

αναγκαστικά ότι έχει ελλειπή πνευματική ικανότητα. 
Από τα παιδιά γενικά που έχουν ελαττωματική ανάπτυ
ξη της ομιλίας, τα παιδιά που έχουν χαμηλό πηλίκον 
ευφυίας, υποφέρουν περισσότερο από έλλειψη πλου
σίου λεξιλογίου και σωστής δομής της ομιλίας, παρά 
από διαταραχές της αρθρώσεως. Οι διαταραχές της αρ- 
θρώσεως είναι σε γενικές γραμμές οι ίδιες σχεδόν στα 
διανοητικά ή μη καθυστερημένα νήπια.

Όταν ένα παιδί 2 1/2-3 ετών δε μιλάει με έξυπνες 
φράσεις πρέπει να εξετάζεται από το γιατρό, τον ψυ
χολόγο. Ο ιδιώτης με πηλίκο νοημοσύνης 25 στα τρία 
του χρόνια έχει τη γλωσσική ανάπτυξη ενός βρέφους 
ηλικίας ενός έτους. Οι ιδιώτες ποτέ δε μαθαίνουν να 
μιλάνε.

γ) Η σωματική και φυσική ανάπτυξη του νηπίου. Η
ανάπτυξη της ομιλίας της δεξιοτεχνίας και της βαδί- 
σεως στηρίζονται επάνω στη φυσική ωριμότητα του παι
διού. Στο αρρωστιάρικο παιδί με σωματικές αναπηρίες 
οι διάφορες ικανότητάς του καθυστερούν.

Επειδή η ικανότητα για ομιλία εξαρτάται από ερεθί
σματα και εμπειρίες, το σωματικά ανάπηρο παιδί δεν 
μπορεί να έχει ερεθίσματα π.χ. στο παιχνίδι, για περαι
τέρω ανάπτυξη της ομιλίας του.

Το παιδί με φυσιολογική όραση και ακοή ωριμάζει και 
γλωσσικά ενωρίτερα. Ο παράγων χρόνος παίζει σπου
δαίο ρόλο στην ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού, γιατί 
το κέντρο του λόγου στο φλοιό του εγκεφάλου ανα
πτύσσεται αργότερα από τα κύρια κινητικά κέντρα της 
βαδίσεως. Η ομιλία χρειάζεται λεπτεπίλεπτο συντονι
σμό των μικρών και ευαισθήτων μυών όπως είναι του 
λάρυγγος, της γλώσσας, του προσώπου, παρά των μυ- 

.ών της βαδίσεως. Επομένως αν θέλουμε να έχουμε μια 
ομαλή λειτουργία του λόγου, πρέπει η φυσική δομή να 
είναι έγκαιρα ανεπτυγμένη. Για το λόγο αυτό η μητέ
ρα έχει επινοήσει τις διάφορες δυναμωτικές πίττες στα 
διάφορα στάδια της σωματικής αναπτύξεως.

δ) Η κοινωνικοοικονομική θέση της μητέρας. Η τα
χύτητα της αναπτύξεως του λόγου στη νηπιακή ηλικία 
και η αποτελεσματικότητα του προφορικού λόγου στη 
παιδική ηλικία επηρεάζεται από την κοινωνική και οι
κονομική θέση της μητέρας. Έχει παρατηρηθεί ότι μη
τέρες της μέσης αστικής τάξεως δίνουν λεξιλογική υπε
ροχή στα παιδιά τους 8-10 μήνες από εκείνα που οι μη
τέρες τους είναι φτωχών τάξεων.

ε) Οι συναισθηματικοί παράγοντες. Η συναισθημα
τική ατμόσφαιρα που δημιουργεί η μητέρα στο σπίτι εί
ναι με βεβαιότητα από τους πλέον σοβαρούς παράγον
τες στην ανάπτυξη της ομιλίας του παιδιού. Μερικές 
μητέρες υπερπροστατεύουν τα παιδιά τους.

Ά λλες είναι τελείως απαθείς και αδιάφορες για τη 
γλωσσική εξέλιξη του παιδιού τους. Το παιδί που έμα
θε να «μπεμπεκίζει» μπορεί να έχει ότι θέλει με τον 
απλό τρόπο το να το δείχνει ή να προκαλεί σχετικό θό
ρυβο. Δηλαδή τα καταφέρνει εξ’ ίσου καλά, χωρίς το 
λόγο. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το παιδί που εγ- 
καταλείπεται από τη μητέρα του. Αυτό που δεν έχει συν
τροφιά κανενός, όπως παρατηρείται στα διάφορα ιδρύ
ματα. Το παιδί αυτό ευρίσκεται στην ίδια μοίρα με το 
υπερπροστατευόμενο και κακομαθημένο παιδί.
Ό ταν στο σπίτι υπάρχουν προβλήματα, όπως προστρι
βές, καυγάδες, υπερένταση και συναισθηματική φόρ
τιση της μητέρας, τότε παρατηρείται μία κακή επίδρα
ση στην ανάπτυξη της ομιλίας του νηπίου. Η συναισθη-
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ματική αυτή κατάσταση, επηρεάζει με δυσμένεια το 
νήπιο, το οποίο αντιδρά με υπερένταση, με ανασφάλεια 
και φόβο. Τα νήπια αυτά έχουν σοβαρές αναστολές 
στην ανάπτυξη της ομιλίας τους. Ά λλα πάλι μπορεί να 
παρουσιάσουν ελαττωματική ομιλία, όπως τραυλισμό, 
και νευρική αντίδραση προς τη μητέρα τους. Μερικά 
από αυτά γίνονται δειλά και συνεσταλμένα και αποφεύ
γουν να χρησιμοποιήσουν τον προφορικό λόγο για επι
κοινωνία. Οι γλωσσικές αυτές δυσκολίες θεωρούνται 
αναπηρίες, γιατί όταν το νήπιο θα αρχίσει να παίζει με 
τα άλλα παιδιά, θα συμπεριφέρεται περίεργα.

στ) Η οικογενειακή δομή. Η οικογένεια, μικρή ή με
γάλη, μέσα στην οποία γεννήθηκε και αναπτύσσεται 
ένα παιδί επηρεάζει την ανάπτυξη του λόγου του. Το 
παιδί αναπτύσσει γρηγορότερα την ομιλία του στο σπίτι 
εκείνο που υπάρχει αυξημένη προσπάθεια από τη μη
τέρα για ομιλία. Είναι γνωστό ότι ο έγκαιρος ψελισμός 
του βρέφους είναι για την ευχαρίστησή του. Αυτός 
όμως ο μονόλογος σύντομα ανταποκρίνεται στα ερε
θίσματα που παίρνει το παιδί από τη μητέρα του και το 
περιβάλλον του. Τα νήπια αντιγράφουν και εξοικειώ
νονται καλύτερα με τη μητέρα τους, με τους συμβιούν- 
τας αδελφούς τους, παρά με τον πατέρα.

Το νεώτερο παιδί «το στερνοπαίδι» της οικογένειας, 
αν δεν έχει αναπηρία ή δεν «μπεμπεκίζει» μαθαίνει να 
μιλά πολύ γρηγορότερα από το παιδί που δεν έχει 
αδέλφια. Τα νήπια που ικανοποιούνται με τους ίδιους 
εαυτούς τους αργούν να μιλήσουν σε αντίθεση με αυ
τά που συνεχώς προσλαμβάνουν φωνητική ανανέωση 
από τη μητέρα τους και το άμεσο περιβάλλον τους. 
Έχει παρατηρηθεί ότι τα δίδυμα αργούν να αναπτύξουν 
το λόγο τους, σε σχέση με τα άλλα παιδιά.

Τα δίδυμα μεταχειρίζονται την ιδιογλωσσία. Τα παι
διά αυτά δεν αισθάνονται την ανάγκη να παίξουν με τα 
άλλα παιδιά, ούτε να ομιλούν στη μητέρα τους. Η ομι
λία τους είναι τελείως ακατανόητη στον κάθε ένα του 
περιβάλλοντος. Η μητέρα τους μπορεί να κατανοήσει 
λίγες λέξεις τους εδώ και εκεί. Περισσότερο τα δίδυ
μα αγόρια ευχαριστούνται με τον ιδικόν τους μυστικόν 
τρόπο επικοινωνίας. Χρειάζεται μεγάλη δύναμη και θέ
ληση από τη μητέρα για να μιλήσουν αργότερα την κοι
νή γλώσσα. Στα παιδιά αυτά έχει ευεργετική επίδρα
ση η εντατική λογοθεραπεία. Γενικά οι διαταραχές της

ομιλίας στα δίδυμα δεν είναι η ίδια και στα δύο. Στα 
πρώτα στάδια της ομιλίας έχουν διαταραχές της αρ- 
θρώσεως, περισσότερο το ένα.

Τα δίδυμα αγόρια στην ηλικία των πέντε χρόνων σε 
ποσοστό 60% έχουν φυσιολογική ομιλία, ενώ τα δίδυ
μα κορίτσια σε ποσοστό 95% έχουν φυσιολογική ομι
λία. Τα υπόλοιπα 40% από τα αγόρια έχουν ακατανόη
τη ομιλία, δυσαρθρία, δυσλαλία, τραυλισμό και 
δυσλεξία.

Τέλος τα παιδιά που ζουν σε ιδρύματα, βρεφοκομεία, 
ορφανοτροφεία, χωρίς μητέρα αναπτύσουν τον προφο
ρικό λόγο πιο αργότερα από αυτά που ζουν κοντά στη 
μητέρα τους αλλά σε χαρούμενο και γαλήνιο οικογε
νειακό περιβάλλον.

ζ) Η κληρονομική προδιάθεση και το πολιτιστικό επί
πεδο. Η κληρονομική πνευματική ικανότητα της μητέ
ρας θα επηρεάσει την ανάπτυξη της ομιλίας γιατί το 
νήπιο κληρονομεί μερικές ικανότητες και ορισμένες τά
σεις. Ακόμη και η παραγωγή της χροιάς των φθόγγων 
από την ιδιόρρυθμο κληρονομική κατασκευή του λά- 
ρυγγος, σε μερικές οικογένειες επηρεάζει την ομιλία.

Το νήπιο αντιγράφει τα φωνητικά και τα συντακτικά 
πρότυπα, και το λεξιλόγιον της μητέρας και του πολι
τιστικού περιβάλλοντος που ζει. Ό ταν το πολιτιστικό 
επίπεδο της μητέρας είναι χαμηλό το νήπιο θα χρησι
μοποιήσει το λεξιλόγιο, τη γραμματική και τη φωνητι
κή δομή της μητέρας του. Ό ταν θα γίνει μαθητής του 
σχολείου θα πρέπει να μάθει από την αρχή τη σωστή 
προφορά. Οι ιδιοματισμοί θα τον εμποδίσουν να μάθει 
την κοινή νεοελληνική. Το παιδί από την άλλη πλευρά 
που ακούει στο σπίτι η μητέρα του να ομιλεί γλώσσα 
που είναι παραπλήσια με αυτήν του σχολείου, αν και 
της ίδιας ευφυΐας με το παιδί μιας μητέρας κατωτέρας 
κοινωνικής τάξεως, θα αρχίσει το σχολείο από πλεο
νεκτική θέση, γιατί έχει περισσότερο εξασκηθεί στη 
χρήση της γλώσσας του.

Η πλέον ιδανική κατάστασις είναι εκείνη κατά την 
οποία το παιδί αναπτύσει το λόγο του με το δικό του 
ρυθμό, κατόπιν ενθαρύνσεως, αλλά όχι επιμονής ή κα
ταπίεσης από τη μητέρα του. Ένα ευτυχισμένο φυσιο
λογικό παιδί σε ένα ήρεμο και γαλήνιο οικογενειακό 
περιβάλλον που ακούει καλά μια στρωτή μητρική γλώσ
σα, μαθαίνει ευκολότερα το πρότυπον της γλώσσας 
του.

η) Η διγλωσσία. Τα παιδιά των Ελλήνων μεταναστών 
έχουν το πρόβλημα αυτό. Ενώ τα παιδιά αυτά είναι απο
λύτως ικανά να μιλήσουν περισσότερες από μια γλώ- 
σες, ο χρόνος της εκμάθησης από τη μητέρα τους εί
ναι λιγότερος. Πολλά παιδιά εργατών, χαμηλού οικο
νομικού επιπέδου, σπανίως μαθαίνουν τη μητρική 
γλώσσα, ώστε να την μιλάνε ικανοποιητικά. Η επίδρα
ση της μητρικής γλώσσας φέρει πρόσκομα στο παιδί, 
να μπορέσει να μιλήσει τη γλώσσα του τόπου που με
ταναστεύει. Αργότερα στο σχολείο θα δυσκολευτεί όχι 
μόνο στην ομιλία αλλά και στο διάβασμα και στη γραφή.

Τα παιδιά αυτά ενώ έχουν τις προϋποθέσεις να γ ί
νουν δίγλωσσα γίνονται στο τέλος άγλωσσα. Δεν ομι
λούν ούτε τη μητρική γλώσσα τους ούτε τη γλώσσα της 
Χώρας που ζουν. Τα παιδιά που γεννήθηκαν στην ξένη 
Χώρα, επειδή ακούουν συνεχώς τη μητρική γλώσσα, αρ
γότερα δυσκολεύονται στο σχολείο. Έχουν κάποια 
βραδύτητα στην ανάπτυξη του προφορικού λόγου. Αυ
τό γίνεται γ ιατί η πρώτη η μητρική γλώσσα που μαθαί
νουν έχει ισχυρές ρίζες και είναι δύσκολο να σκέπτε
ται το παιδί με τη νέα γλώσσα.
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Η χώρα:

Η χώρα καταλαμβάνει το ανατολικό ήμι- 
συ της Σκανδιναβικής χερσονήσου, αρχί
ζοντας από 56° βόρειο πλάτος για να ξεπε- 
ράσει τις 68° στη Λαπωνία (Lapland). Οι 
μεγάλες διαφορές στο γεωγραφικό πλάτος 
συνεπάγονται ανάλογες διαφοροποιήσεις 
στο κλίμα, τη χλωρίδα και πανίδα της χώ
ρας. Το χιόνι σκεπάζει τη γη 47 μέρες το 
χρόνο στο νότο και 190 στο βορρά.

Με έκταση 450.000 τετραγωνικά χιλιό
μετρα και γύρω στα 8.500.000 πληθυσμό 
η Σουηδία παρουσιάζει ιδιαιτερότητα στην 
εδαφολογική της διαμόρφωση, στις κλιμα- 
τολογικές της συνθήκες και στη γεωγραφι
κή κατανομή του πληθυσμού της. Διακρί- 
νεται σε τρεις μεγάλες περιοχές. Στη βό
ρεια που καλύπτεται σχεδόν από οροσει
ρές, στην κεντρική με τις πολλές λίμνες (η 
χώρα έχει 90.000 περίπου λίμνες που κα
λύπτουν το 9% του εδάφους της) και στην 
περισσότερο πεδινή νότια.

Ο πληθυσμός, όπως εξάλλου είναι φυ
σικό, συγκεντρώνεται στην κεντρική και 
νότια χώρα. Πρωτεύουσα η Στοκχόλμη, 
κτισμένη πάνω σε σύμπλεγμα νησιών 
(γνωστή σα «Βενετία» του Βορρά) με 
1.200.000 κατοίκους. Άλλες σημαντικές 
πόλεις το Γκαίτεμποργκ (450.000 κάτοι
κοι), το Μάλμαι (260.000 κ.) απέναντι 
στην Κοπεγχάγη, η πανεπιστημιούπολη 
Ουψάλα (145.000 κ.), κ.ά. Οι κάτοικοι σε 
σημαντικό βαθμό φυλετικά ομοιογενείς, 
στο θρήσκευμα Λουθηρανοί, μιλούν τη 
σουηδική γλώσσα με κάποιες γερμανικές 
και γαλλικές επιδράσεις.

Το πολίτευμα της χώρας είναι συνταγ
ματική μοναρχία. Την εκτελεστική εξουσία 
ασκεί η κυβέρνηση και τη νομοθετική το 
κοινοβούλιο με 349 μέλη, που εκλέγονται 
κάθε τρία χρόνια. Διοικητικά χωρίζεται σε 
24 μεγάλες περιοχές (Lan), οι οποίες διοι- 
κούνται από τα εκλεγόμενα Τοπικά Συμ
βούλια Αυτοδιοίκησης. Σε κάθε L δηλαδή 
λειτουργεί ένα είδος κυβέρνησης. Η Σουη
δία χώρα με μακρά δημοκρατική παράδο
ση και ουδετερότητα στις τελευταίες μεγά
λες συγκρούσεις της παγκόσμιας ιστορίας, 
προώθησε την αποκέντρωση και ανύψωσε 
την τοπική αυτοδιοίκηση σε υψηλό βαθμό.

Η Αστυνομία ως το 1965:

Ευθύς εξ αρχής το αστυνομικό σύστημα 
στη Σουηδία εξελίχθηκε πάνω σε κοινοτι
κή βάση. Με το πέρασμα, όμως, του χρό
νου η κεντρική κυβέρνηση προοδευτικά 
άρχισε να ασκεί ολοένα και μεγαλύτερο έ
λεγχο στην Αστυνομία. Σταθμός για την 
εξέλιξη του θεσμού υπήρξε ένας νόμος του 
1925. Αν και ο κοινοτικός χαρακτήρας της 
Αστυνομίας δεν καταργήθηκε, το κρότος 
συμβάλλοντας στα έξοδα λειτουργίας της 
απόκτησε μεγαλύτερο έλεγχο πάνω σ' αυ
τήν μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρουσίαση 
Κώστας Δανούσης 

Υπαστυνόμος Β'

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
Πολίτες και Αστυνομία μαζί για ένα καλύτερο μέλλον*’

Ιδρύθηκε παράλληλα η Κρατική Αστυ
νομία με 700 ένστολους αστυνομικούς και 
240 ντέντεκτιβς γύρω στα 1965. Το Σώμα 
αυτό είχε Υπηρεσίες σε 30 περιοχές της 
χώρας. Σε κάποιες πόλεις οι τοπικές Αστυ
νομίες είχαν καθήκον να ενισχύουν την 
Κρατική Αστυνομία με αριθμό ανδρών 
τους. Κύριο έργο της ήταν ο έλεγχος της 
κυκλοφορίας στους εθνικούς δρόμους και 
η εφαρμογή της κυκλοφοριακής νομοθε
σίας. Λειτούργησε επίσης και η Εφεδρική 
Αστυνομία με δύναμη 375 ανδρών. Απο
τελούσε ένα βασικό πυρήνα για την αντι
μετώπιση περιστατικών έκτακτης ανάγκης.

Η σύγχρονη Σουηδική Αστυνομία:

Στα 1965 άρχισε μια προοδευτική με
ταρρύθμιση στο αστυνομικό σύστημα της

χώρας, όταν η Αστυνομία άρχισε να λει
τουργεί σε εθνική πλέον βάση, χωρίς ό
μως να χάσει τον αποκεντρωτικό της χα
ρακτήρα.

Στα 1984 η αστυνομική μεταρρύθμιση 
έλαβε ένα νέο, ποιοτικά αναβαθμισμένο 
χαρακτήρα, με γνώμονες τον εκδημοκρατι
σμό και την αποκέντρωση. Οι περισσότε
ρες πλέον αποφάσεις λαμβάνονται σε πε
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο. Δίνεται έ
τσι η δυνατότητα να προωθηθούν ιδέες, 
που θα μπορούσαν να επιτύχουν μεγαλύ
τερη αποτελεσματικότητα του Σώματος, 
προσφορά καλυτέρων υπηρεσιών στο κοι
νό και στενότερη επαφή με τους πολίτες.

Οι τοπικές Αστυνομικές Υπηρεσίες απο
κτούν κάποια οικονομική αυτοτέλεια με 
την εκχώρηση πιστώσεων από το κέντρο 
προς την περιφέρεια. Έτσι κάθε Υπηρεσία
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έχει το δικό της προϋπολογισμό και μεγα
λύτερη ευελιξία στις κινήσεις της.

Καθιερώθηκε επίσης η λαϊκή συμμετο
χή στην κατεύθυνση του αστυνομικού έρ
γου και τη χάραξη αναλόγων προτεραιοτή
των με τη σύσταση Αστυνομικών Συμβου
λίων, στα οποία συμμετέχουν ο Προϊστά
μενος της Τοπικής Αστυνομίας (Τοπικός 
Επίτροπος Αστυνομίας), εκλεγμένοι εκπρό
σωποι του λαού και του Αστυνομικού Σώ
ματος. Οι εκπρόσωποι του λαού είναι συ
νήθως μέλη των τοπικών κυβερνήσεων 
και άλλων μαζικών φορέων.

Η επιχειρησιακή ευθύνη παραμένει 
στον Προϊστάμενο της Τοπικής Αστυνο
μίας. Όμως η επιρροή της Κοινότητας 
προσανατολίζει το αστυνομικό έργο στις 
ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήματα κά
θε περιοχής. Πιστεύεται ότι η καθημερινή 
πρακτική θα μετατρέψει τα τοπικά αστυνο
μικά συμβούλια από σώματα με συμβου
λευτικό κυρίως χαρακτήρα σε διευθυντικά.

Ο νέος νόμος για την Αστυνομία δίνει 
έμφαση στο καθήκον της να κατευθύνει ό
λες τις προσπάθειές της για την εξασφάλι
ση κοινωνικής ασφάλειας και σταθερότη
τας. Επί πλέον περιγράφεται σαν ιδιαίτερο 
καθήκον η συμπαράσταση στο δοκιμαζό
μενο πολίτη.

α. Οργάνωση:

Η οργάνωση της Αστυνομίας εξελίσσε
ται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με την κρατι
κή αποκέντρωση. Τα επίπεδα αυτά είναι το 
Κεντρικό, το Περιφερειακό και το Τοπικό. 
Η χώρα, όπως προαναφέραμε, χωρίζεται 
σε 24 περιοχές (Lan), οι οποίες με τη σει
ρά τους υποδιαιρούνται σε 118 συνολικά 
Αστυνομικές Διοικήσεις.

α1. Κεντρικό επίπεδο:
Η Αστυνομία υπάγεται στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης. Κεντρικό όργανο είναι το 
Εθνικό Συμβούλιο Αστυνομίας, που αποτε- 
λείται από τον Εθνικό Επίτροπο Αστυνο
μίας (ένα είδος Αρχηγού), τον Αναπληρω
τή του, έξι εκπροσώπους του λαού, που 
διορίζονται από την κυβέρνηση και είναι 
μέλη του Κοινοβουλίου και δύο αιρετούς 
αντιπροσώπους του αστυνομικού προσω
πικού.

Οι Υπηρεσίες του Εθνικού Συμβουλίου 
Αστυνομίας διευθύνονται από τον Εθνικό 
Επίτροπο Αστυνομίας και τον Αναπληρωτή 
του και διακρίνονται σε τέσσερις Διευθύν
σεις:

α) Δ/νση Αστυνόμευσης: Περιλαμβάνει 
την ανάπτυξη μεθόδων εργασίας, την ορ

γάνωση, την Εθνική Υπηρεσία Εγκληματο
λογιών Ερευνών, το Ε.Κ.Γ. της INTER
POL, την ασφάλεια ξένων επισήμων και τα 
εγκληματολογικά αρχεία.

β) Δ/νση Εκπαίδευσης και Εξοπλισμού: 
Περιλαμβάνει την Υπηρεσία Πληροφορι
κής, την Υπηρεσία Εξοπλισμού και Εγκατα
στάσεων και τό Εθνικό Αστυνομικό Κολ- 
λέ γιο.

γ) Δ/νση Διοικ. Υποστήριξης: Ασχολείται 
με θέματα προσωπικού, προϋπολογισμού, 
ελέγχου δαπανών, λογαριασμούς και νομι
κές υποθέσεις, και

δ) Δ/νση Ασφάλειας.
0 ρόλος του Εθνικού Συμβουλίου 

Αστυνομίας είναι συμβουλευτικός σε σχέ
ση με τη δράση των Τοπικών Αστυνομιών. 
Αποτελεί όμως εποπτικό όργανο και με 
την ιδιότητα αυτή επιδιώκει να εξασφαλί
σει την ενότητα, τη συνεργασία και τον 
ορθοΑογισμό στο αστυνομικό έργο. Εκτός 
απ' αυτό έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες 
για θέματα εγκλημάτων κατά της εθνικής 
ασφάλειας, για μέτρα ασφάλειας επισή
μων, για τη χρήση ελικοπτέρων και αερο
σκαφών στην αστυνομική δράση, για 
αστυνομικές έρευνες σχετικά με τη διακί
νηση ναρκωτικών, οικονομικά εγκλήματα, 
εγκλήματα κατά των ταχυδρομείων, καθώς

Οργανόγραμμα 
Κεντρικού Επιπέδου 

της Σουηδικής Αστυνομίας
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Επίπεδα Οργάνωσης 
της Σουηδικής Αστυνομίας
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Τοπικός Επίτροπος Αστυνομίας

και εγκλήματα σε εθνικό επίπεδο ή με διε
θνείς διασυνδέσεις.

α2. Περιφερειακό επίπεδο:

Μέσα σε κάθε μια από τις 24 διοικητι
κές περιφέρειες (Lan) η τοπική κυβέρνηση 
είναι υπεύθυνη για την Αστυνομία και τη 
δράση στην περιοχή της. Στις περισσότε
ρες περιπτώσεις οι αρμοδιότητες αυτές 
ασκούνται από τον περιφερειακό Επίτροπε 
Αστυνομίας και περιλαμβάνουν:
— Επίβλεψη των Αστυνομικών Υπηρεσιών 

της περιφέρειας.
— Απόφαση για το αστυνομικό προσωπικό, 

που πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε περι
φερειακό επίπεδο, όταν οι περιστάσεις 
το επιβάλλουν.

— Απόφαση για ενίσχυση Υπηρεσιών, που 
το ζητούν για την αντιμετώπιση εκτά
κτων αναγκών.

— Ανάληψη της επιχειρησιακής ευθύνης 
για όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της 
περιφέρειας, όταν κάποια γεγονότα ξε
περνούν το τοπικό επίπεδο.

— Προαγωγές προσωπικού.
— Εκδίκαση ενστάσεων κατά αποφάσεων 

ή κανονισμών των τοπικών Αστυνομιών, 
και

— Θέματα πειθαρχίας.
Στη Stockholm, το Gothenburg και το 

Ostersund, οι Αστυνομικοί Διευθυντές κα
τέχουν ταυτόχρονα και θέσεις Περιφε
ρειακών Επιτρόπων Αστυνομίας.

α3. Τοπικό επίπεδο:

Η χώρα διαιρείται σε 118 Αστυνομικές 
Διοικήσεις που αποτελούν και τη βάση της 
αστυνομικής οργάνωσης. Κάθε Αστυνομι
κή Διοίκηση περιλαμβάνει ένα ή περισσό
τερους Δήμους και διευθύνεται από τον

Τοπικό Επίτροπο Αστυνομίας (Αστυνομικό 
Διευθυντή), με βαθμό Chief of Police, και 
το Τοπικό Αστυνομικό Συμβούλιο. Στις πε
ρισσότερες περιπτώσεις υπάρχει και θέση 
Αναπληρωτή Επιτρόπου Αστυνομίας. Το 
Συμβούλιο Αστυνομίας αποτελείται από 
τον Επίτροπο Αστυνομίας, αιρετά μέλη και 
αντιπροσώπους του αστυνομικού προσω
πικού και αποφασίζει σχετικά με:
— Θέματα σχεδίασης και διεύθυνσης της 

αστυνομικής δράσης.
— Θέματα οργάνωσης και μεθόδων εργα

σίας.
— Σημαντικά οικονομικά θέματα.
— Προαγωγές σε ανώτερους βαθμούς.
— Μετακινήσεις προσωπικού και θέματα 

πειθαρχίας και
— Κάθε άλλο θέμα που τίθεται από τον 

Επίτροπο Αστυνομίας.
Στην έδρα της κάθε Αστυνομική Διοίκη

ση διαρθρώνεται σε Επιτελείο και Τμήμα
τα Τάξης Τροχαίας και Ασφαλείας. Στα τε
λευταία λειτουργούν, ανάλογα με τον πλη
θυσμό και τα αντικείμενα. Γραφεία Ερευ
νών, Δίωξης Ναρκωτικών, Κλοπών, Απα
τών κ.λπ. Στις Αστυνομικές Διοικήσεις με
γάλων πόλεων στο Επιτελείο λειτουργούν 
και Γραφεία Νομικών Υποθέσεων. Στην 
υπόλοιπη περιοχή κάθε ΑΔ, λειτουργούν 
Αστυνομικά Τμήματα και Σταθμοί ενός αν- 
δρός.

Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι οι Τοπι
κοί Επίτροποι Αστυνομίας, καθώς και οι 
ανώτεροι αξιωματικοί ασκούν σε μεγάλη 
έκταση και καθήκοντα Δημόσιου Κατήγο
ρου.

β. Προσωπικό - κατάταξη -
εκπαίδευση:

Το προσωπικό της Σουηδικής Αστυνο
μίας ανέρχεται σε 21.574 άτομα, από τα 
οποία 15.945 αστυνομικοί και 5.337 διοι
κητικοί υπάλληλοι. Απ' το αστυνομικό προ
σωπικό το 10% είναι γυναίκες. Το αστυνο
μικό προσωπικό χωρίζεται σε δύο μεγάλες 
κατηγορίες, στους Διοικητές Αστυνομίας 
(Chiefs of Police), απ' τους οποίους προέρ
χονται οι Επίτροποι Αστυνομίας και των 
τριών επιπέδων, και στο υπόλοιπο προσω
πικό, οι βαθμοί του οποίου είναι αξιωματι
κοί α' και β' βαθμίδας (Superintendents / 
Inspectors), υπαξιωματικοί και αστυφύλα
κες.

Για την κατάταξη του αστυνομικού προ
σωπικού απαιτούνται ηλικία πάνω από 19 
ετών, σουηδική ιθαγένεια, άρτια σωματική 
διάπλαση και υγεία, ικανότητα κολύμβη
σης, άδεια ικανότητας οδηγού, γνώση γρα
φομηχανής και απολυτήριο τουλάχιστον 
δύο τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
(η Α'βαθμια είναι θετής). Όταν οι υποψή
φιοι είναι 25 ετών απαιτούνται και 4 χρό
νια εργασίας.

Η εκπαίδευση των αστυφυλάκων γίνε
ται στο Εθνικό Αστυνομικό Κολλέγιο σε 
δύο φάσεις, στην αρχική για 40 εβδομά
δες και μετά από υπηρεσία 1,5 έτόυς για 
άλλες 20 εβδομάδες.

Για την κατάταξη των Διοικητών Αστυ
νομίας απαιτούνται πτυχίο Νομικής Σχολής, 
άδεια ικανότητας οδηγού και σουηδική
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ιθαγένεια. Η εκπαίδευσή τους γίνεται στο 
Εθνικό Αστυνομικό Κολλέγιο και παράλλη
λα σε διάφορες πανεπιστημιακές σχολές. 
Εξελίσσεται σε τρεις φάσεις συνολικής 
διάρκειας 9 μηνών, μεταξύ των οποίων 
λαμβάνει χώρα πρακτική εκπαίδευση σε 
διάφορους τομείς της αστυνομικής διοίκη
σης συνολικής διάρκειας 27 μηνών.

Μετεκπαιδεύσεις του προσωπικού γί
νονται συνεχώς τόσο σε εθνικό όσο και 
σε τοπικό επίπεδο.

Επίμετρο:

Η Σουηδία είναι μια χώρα, η οποία, ό
πως και οι άλλες προηγμένες χώρες, αντι
μετωπίζει μια διαρκώς αυξανόμενη εγκλη
ματικότητα, καθώς και άλλα συναφή προ
βλήματα (ναρκωτικά, αλκοολισμό, κ.λπ.).

Η εθνική απάντηση στα προβλήματα 
αυτά μιας χώρας με βαθιά δημοκρατική 
παράδοση και «παιδεία» δεν μπορούσε να 
είναι άλλη από τη συστράτευση πολίτη και 
αστυνομίας στον κοινό αγώνα ενάντια στη 
βία.

Στα πλαίσια αυτά κινήθηκε και η τελευ
ταία μεταρρύθμιση του αστυνομικού θε
σμού, που άρχισε στα 1984/5 και συνεχί

ζεται, μια μεταρρύθμιση που στοχεύει στο 
να φέρει Αστυνομία και πολίτη όσο το δυ
νατόν πιο κοντά.

Οι Σουηδοί αρμόδιοι επεσήμαναν πολύ 
νωρίς ότι η Αστυνομία μόνη της δεν μπο
ρεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια, σοθαπή

εγκληματικότητα και ότι υπάρχει ανάγκη 
μιας ευρύτερης συνεργασίας κράτους και 
κοινωνίας. Για το λόγο αυτό προσπαθούν 
να ευαισθητοποιήσουν στο χώρο αυτό 
όσο το δυνατόν ευρύτερα λαϊκά στρώμα
τα

θέ



"SEM ROM" (Είμαι Τσιγγάνος)
Σούρνης το σφυρί, το φύσημα, το μουλάρι, οι γέννες, οι μοίρες, τα μάγια.

Τ' άγρια, τ ' αναρχικά, τ ' ανυπόταχτα, πάντα στον ολάνοιχτο αέρα, πάντα κάτω απ' τον ουρανό. 
Η γύφτικη ζωή η πλανεύτρα ξεμπλέκεται μπρος μου.

Κωστής Παλαμάς

Επιμέλεια: Αρτόπουλος ΕλισσαΙος



Καταγωγή

Για την καταγ®γή των Τσιγγάνων 
διατυπώθηκαν ως τώρα πολλές θεω
ρίες και απόψεις. Παλιότερα θεωρού
σαν σχεδόν βέβαιο ότι οι Τσιγγάνοι 
προήλθαν από την Αίγυπτο, γι' αυτό 
και ονομάστηκαν Αιγύπτιοι ή Γύφτοι. 
Μελετώντας όμως αργότερα τη γλώσ
σα τους διαπίστωσαν ότι έμοιαζε πολύ 
περισσότερο με τη γλώσσα ορισμέ
νων φυλών της Ινδίας. Κατά τον Ά γ 
γλο Εθνολόγο Τζ. Μπάροου (1843) 
και τον Έλληνα I. Πασπάτη (1870) οι 
Τσιγγάνοι ή Αθίγγανοι είναι καθαρά 
Ινδική φυλή και καμμιά σχέση δεν έχει 
με τους Αιγύπτιους.

Κατά τον Γάλλο καθηγητή Α. Βά
γιάν (1857) είναι Φοίνικες, που κατά
γονται από τη φυλή Ρώμνια των Ιν
διών.

Κατά την άποψη του Έλληνα ερευ
νητή Κων. Μπίρη (1942 και 1954) με 
το όνομα Τσιγγάνοι και τα ομόσημα: 
Ατσίγγανοι, Γύφτοι, Κατσίβελοι, Γαν- 
τζάοι, Νετότσι, Ρώοι, Σίντηδες, Ζαπα- 
ράδες κ.λπ., υποδηλώνονται δύο φυλές 
μελαμψών ανθρώπων, τις οποίες ένω
σε η Ιστορία σε μια τύχη: οι Ρωμ, που 
έχουν καταγωγή Ινδική και αποτελούν 
κατά πλειονότητα τους καθαυτό Τσιγ
γάνους και οι Γύφτοι, που είναι αυτό- 
χθονες Αιγύπτιοι. Έτσι, σύμφωνα με 
τον Κ. Μπίρη, οι Ρωμ εμφανίζονται 
στην Αίγυπτο περίπου τον 10ο π.Χ. 
αιώνα σαν επιδρομείς, αλλά πολύ αρ
γότερα (μετά τον 5ο αιώνα) άρχισαν 
να αφομοιώνονται με τους εξαθλιωμέ
νους Αιγύπτιους (Γύφτους), που μετά 
την επικράτηση του Χριστιανισμού 
στην πατρίδα τους, ήταν αδύνατο να 
εξακολουθούν να ζουν εκεί, για το ρό
λο που είχαν παίξει σε βάρος των Χρι
στιανών, κατά την περίοδο των διωγ
μών.

0  Κ. φαλτάιτς διατύπωσε μια άλλη 
θεωρία, ίσως κάπως παρακινδυνευμέ
νη και τολμηρή. Αναρωτιέται αν οι 
Τσιγγάνοι είναι γηγενής φυλή στην 
Ευρώπη (σύμφωνα με άλλη θεωρία 
σκορπίστηκαν στην Ευρώπη κατά την 
εποχή του Μογγόλου κατακτητή Τσεγ- 
γίς Χαν) και αν οι σημερινοί εκπρόσω
ποί της, τα υπολείμματα παλαιοτάτων 
λαών, που πριν από χιλιάδες χρόνια 
κατείχαν την Ευρώπη, την Ασία και 
την Αφρική, κυριαρχώντας στις ηπεί
ρους αυτές με τον πολιτισμό τους.

Σύμφωνα με άλλη θεωρία οι Αθίγ
γανοι ήταν Χριστιανική αίρεση, που πί
στευε στον Χριστό, αλλά θεωρούσαν 
τον βιβλικό βασιλιά της Ιερουσαλήμ 
Μελχισεδέκ (πρόδρομο του Αβραάμ) 
σαν ανώτερο από Αυτόν. Έτσι ονομά
στηκαν Μελχισεδεκίτες. Παραδέχον
ταν το βάπτισμα αλλά όχι και την περι
τομή. Το όνομα Αθίγγανοι ή Άθικτοι

το πήραν, γιατί δεν ανέχονταν να τους 
θίξουν οι αλλόθρησκοι. Σήμερα η αίρε
ση αυτή δεν υπάρχει.

Επίσης, σαν Χριστιανική αίρεση, 
αναφέρονται και με το όνομα Καθά
ρειοι ή Καθαροί, με χώρα προέλευσης 
την Περσία, αλλά που στην συνέχεια 
εγκαταστάθηκαν στη Βυζαντινή Αυτο
κρατορία. Μετά όμως την Άλωση της 
Κωνσταντινούπολης (1453) η αίρεση 
αυτή διαλύθηκε με συνέπεια πολλοί 
από αυτούς να συγχωνευτούν με τους 
Ορθόδοξους, ενώ άλλοι έγιναν Μωα
μεθανοί. Σαν υπολείμματα αυτών θεω
ρούνται οι κρυπτοχριστιανοί Τούρκοι 
Απτάληδες και οι Πόντιοι Χριστιανοί 
Αναστενάρηδες, που σήμερα είναι εγ
κατεστημένοι στη Θράκη.

0  ιστορικός Π. Καρολίδης θεωρεί 
ότι, τα λόγια του Απόστολου Παύλου 
που υπάρχουν στην προς Κολασσαείς 
επιστολή του, αφορούν τους αιρετι
κούς Αθίγγανους. Γράφει ο Απ. Παύ
λος: «εί οΰν" άποθάνετε σύν τώ Χρι
στώ άπό τών στοιχείων τού κόσμου, τί 
ώς ζώντες έν τώ κόσμω δογματίζε- 
σθε; Μή άψη, μηδέ ζεύση, μηδέ θί- 
ξης». Έτσι φαίνεται πως το όνομα 
προέρχεται από το στερητικό α και 
από το ρήμα θιγγάνω, που σημαίνει 
τον μη θιγγάνοντα, αυτόν δηλαδή που 
έχει σαν δόγμα το «μη θίγεις».

Ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη 
μπορεί να αναζητήσει κανείς την αρχι
κή καταγωγή των Τσιγγάνων. Ο πρω
τότοκος γιος του Αδάμ, ο Κάιν, ο πλα
νόδιος αυτός τεχνίτης και γεωργός, ο 
σκούρος αυτός άνθρωπος, όπως περι- 
γράφεται, θεωρείται μαζί με τους απο
γόνους του ο δημιουργός κάθε αν
θρώπινης τέχνης. Στο δ' κεφάλαιο της 
«Γενέσεως» καθορίζεται η επαγγελμα
τική πορεία των απογόνων του Κάιν. 
Από τους τρεις αναφερόμενους δισέγ- 
γονούς του ο Ιαβάλ, είναι ο γενάρχης 
των σκηνιτών που τρέφουν ζώα, ο 
Θουβάλ, ο γενάρχης των χαλκουργών 
και σιδηρουργών και ο Ιουβάλ, ο γε
νάρχης των οργανοπαιχτών.

Οι επαγγελματικές αυτές ιδιότητες 
του Κάιν και των απογόνων του, το 
καταραμένο και διωκόμενο της φυλής 
του, το μελαχρινό χρώμα του Κάιν και 
η κλίση του προς τη μαγεία και μάλι
στα τη μαύρη, μας δείχνουν ότι πρέπει 
να αναζητήσουμε πολλούς δεσμούς 
μεταξύ των απογόνων του Κάιν και 
των σημερινών Τσιγγάνων.

Για τον πολύ κόσμο οι Τσιγγάνοι 
θεωρούνται ότι αποτελούν μία φυλή, 
πράγμα που δεν είναι καθόλου σωστό.

Μέχρι τις αρχές του περασμένου 
αιώνα, το πρόβλημα της καταγωγής 
των Τσιγγάνων ήταν ένα από τα λεγό
μενο αινίγματα της Ιστορίας. Μια και
νούργια όμως επιστήμη που άρχισε να 
αναπτύσσεται, η συγκριτική γλωσσο

λογία, μελέτησε την αργκό, δηλαδή 
την συνθηματική γλώσσα που χρησι
μοποιούσαν στην καθημερινή ομιλία 
τους και οδήγησε στο συμπέρασμα ότι 
η γλώσσα τους αυτή είναι μια γλώσσα 
που ανήκει στην οικογένεια της λεγά
μενης Ινδοευρωπαϊκής ομογλωσσίας 
και την μιλούσαν κάποτε λαοί, που κα
τοικούσαν στις Ινδίες.

Επομένως το πιθανότερο είναι, ο 
λαός των Τσιγγάνων να ζούσε πριν 
πολλά χρόνια στις χώρες του σημερι
νού Ινδοστάν, αλλά για άγνωστους μέ
χρι τώρα λόγους, ξεριζώθηκε κάποια 
εποχή και έφυγε από τη χώρα καταγω
γής του.

Οι μεταναστεύσεις αυτές πραγματο
ποιήθηκαν σε διάφορες εποχές και άλ
λα κύματα κατευθύνθηκαν προς το

100



Αφγανιστάν και την Περσία, άλλα προς 
τη Νότια Ρωσία, την Μικρά Ασία και 
τις παραδουναβικές χώρες. Άλλες 
ομάδες αργότερα εγκαταστάθηκαν στη 
Συρία, στην Αίγυπτο και σε όλη τη Βό
ρεια Αφρική και από εκεί πέρασαν 
στην Ιβηρική χερσόνησο. Στη συνέ
χεια εμφανίζονται στη Γαλλία, στη 
Γερμανία και στη Μεγάλη Βρετανία.

Η ταξινόμηση των Τσιγγάνων της 
Ευρώπης, ανάλογα με την ιδιαίτερη 
κοινωνική δομή τους και τις αλλεπάλ
ληλες διασταυρώσεις είναι η παρακά
τω:

1) Τσιγγάνοι Ευρω-ασιάτες (Ελλάδα 
- Τουρκία) που περιλαμβάνουν και 
τους Τσιγγάνους της Περσίας.

2) Τσιγγάνοι των Νότιων Βαλκα
νίων (που περιλαμβάνουν και τους

Ρωμ της Νότιας Ιταλίας).
3) Σύνθοι (που έχουν εξαπλωθεί 

οπουδήποτε στην Ευρώπη και στους 
οποίους ανήκουν οι Λομβαρδοί, οι Πιε- 
μοντέζοι και οι Γάλλοι Μανούς).

4) Χιτάνος (Νότια Γαλλία, Ισπανία, 
Πορτογαλία).

5) Βλαξ (ομάδες που έζησαν πιο πο
λύ στη Ρουμανία).

Από την Τουρκία τους δόθηκε το ό
νομα TSINCHIAN, από την Αγγλία GY
PSIES, από τη Βουλγαρία, Σερβία, 
Ρουμανία και Ουγγαρία TSIGAN και 
από την Ιταλία ZINGARI.

Σύμφωνα με στατιστικές κατοικούν 
σήμερα στην Ευρώπη περίπου
3.000.000 Τσιγγάνοι. Από αυτούς,
540.000 στην Ισπανία, 220.000 στην 
Αγγλία και Σκωτία, 400.000 στην Αυ
στρία και Ουγγαρία, 800.000 στη 
Ρουμανία και 800.000 στην Τουρκία.

Στη χώρα μας, παρά το γεγονός ότι 
δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοι
χεία, ο αριθμός τους πρέπει να ξεπερ
νάει τις 120.000 άτομα, από τους 
οποίους πολύ λίγοι έχουν την Ελληνική 
υπηκοότητα. Η εγκατάστασή τους 
στην Ελλάδα, αναφέρεται αρχικά από 
τον Φραγκισκανό μοναχό Συμεών, που 
όταν επισκέφτηκε το 1322 μ.Χ. την 
Κρήτη, περιέγραψε ένα λαό που βρήκε 
εκεί, του οποίου η περιγραφή μοιάζει 
καταπληκτικά με αυτή των Τσιγγάνων.

Περίπου στο τέλος του 14ου αιώνα 
εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα, την 
Ήπειρο και την Πελοπόννησο, προερ
χόμενοι από την Βλαχία.

Σήμερα, μεγάλα κέντρα Τσιγγάνων 
στην Ελλάδα είναι: η Λαμία, η Καρδί

τσα, τα Τρίκαλα, ο Βόλος, η Κατερίνη, 
ο Τύρναβος, η Κοζάνη, η Φλώρινα, τα 
Γιάννενα, η Πρέβεζα, η Άρτα, η Κάτω 
Αχάία, όλη σχεδόν η Μακεδονία και η 
Θράκη, καθώς και πολλές περιοχές της 
Πελοποννήσου.

Οι Τσιγγάνοι τη'- Ελλάδας ανήκουν 
στις παρακάτω επί μέρους φυλές:

1. Στους Τζαμπάσηδες, που είναι 
πλανόδιοι έμποροι ζώων.

2. Στους Χαντούρα, που είναι γνω
στοί σαν Τουρκόγυφτοι, έχουν έλθει 
από τη Μικρά Ασία και κατοικούν στη 
Βόρεια Ελλάδα.

3. Στους Φιλιππιτζαίους, που είναι 
έμποροι κουβερτών, κιλιμιών, χαλιών 
κ.λπ., διατηρούν αρκετοί καταστήματα 
και μένουν σε σπίτια, σε διάφορες πό
λεις.

4. Στους Τουνουζλία, που είναι εγ
κατεστημένοι σε χωριά και ασχολούν
ται με γεωργικές εργασίες.

5. Στους Φιτσίρα, που ασχολούνται 
με την κατασκευή καλαθιών (ονομά
ζονται και καλαθόγυφτοι) και είναι ζη
τιάνοι - επαγγελματίες.

6. Στους Αϊτζία, τους γνωστούς αρ- 
κουδόγυφτους, που περιφέρονται με 
ειδικά εκπαιδευμένες αρκούδες και πι
θήκους.

Στην περιοχή της Αττικής βρίσκον
ται κυρίως στις περιοχές: Άνω Λιόσια, 
Αχαρνές, Αγία Βαρβάρα, Αιγάλεω, Πε- 
τράλωνα, όπου είναι εγκατεστημένοι 
σε ιδιόκτητα σπίτια.

Χαρακτηριστικά 
Ήθη και Έθιμα

Τα χαρακτηριστικά της φυλής αυτής
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μοιάζουν με τον τύπο των Ινδών. Είναι 
μελαμψοί, έχουν μαύρα σπινθηροβόλα 
μάτια, μαύρα μαλλιά, λεπτό,πρόσωπο 
ωοειδές, λεπτή και ίσια μύτη, λεπτά 
χείλη και μέτριο ανάστημα.

Παρουσιάζουν εξαιρετική ζωτικότη
τα, που οφείλεται στη φυσική επιλογή, 
γιατί οι σκληρές συνθήκες της ζωής 
τους, εξαφανίζουν τους ασθενέστε
ρους οργανισμούς.

Η ελεύθερη ζωή των Τσιγγάνων εί
χε σαν αποτέλεσμα να νοθευτεί ο αν- 
θρωπολογικός τύπος τους. Η ιδιότυπη 
αυτή φυλή με την καταπληκτική αντο
χή, την αναρχική ιδιοσυγκρασία και τη 
γραφικότητα των επιδόσεων, χωρίς 
την παρουσία ηθικών αναστολών, εξα
κολουθεί για την επιστήμη να αποτελεί 
μυστήριο, που η πειστική του διαλεύ
κανση δεν πραγματοποιήθηκε ακόμα.

Είναι αλήθεια ότι αποστρέφονται 
κάθε τακτική εργασία και κανονική 
απασχόληση. Μη μου πείτε ότι έχετε 
δει γύφτο δημόσιο υπάλληλο ή εργα
ζόμενο στον ιδιωτικό τομέα. Η αργία 
είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα της 
φυλής τους. Διακρίνονται όμως για την 
εξυπνάδα τους και σχεδόν πάντοτε κα
τορθώνουν να «ρίξουν» αυτόν με τον 
οποίο συναλλάσσονται, είτε πουλών
τας είτε αγοράζοντας.

Δύο είναι οι κυρίαρχες αξίες, στις 
οποίες και πιστεύουν: α) η ελευθερία 
και β) η οικογένεια.

Σίγουρα ο τρόπος ζωής τους, λίγο 
διαφέρει από αυτόν των πρωτογόνων, 
κι αυτό γιατί η ιδέα της ιδιοκτησίας και 
της μόνιμης εγκατάστασης δεν τους 
ενδιέφερε ποτέ. Επειδή η αντίληψή 
τους για τη ζωή είναι μοιρολατρική 
φροντίζουν μόνο για τα απαραίτητα.

Για τους Τσιγγάνους δεν υπάρχουν 
κοινωνικές τάξεις και ιεραρχικές διαβα
θμίσεις· απόδειξη αυτού ότι ουδέποτε 
είχαν βασιλιάδες ή βασίλισσες. Τα 
πάντα υπάγονται στον αρχηγό της οι
κογένειας, που είναι ο πατέρας, ο 
οποίος είναι η ανώτατη αρχή. Μόνον 
όταν ο γιος γίνει με τη σειρά του πατέ
ρας έχει δικαίωμα να δημιουργήσει 
νέα οικογένεια, που όμως θα παραμεί- 
νει δεμένη με την αρχική οικογένεια, 
της οποίας σέβεται τον ρόλο. Η συνο
χή αυτή εξασφαλίζει υποστήριξη και 
βοήθεια σε περίπτωση ανάγκης, προ
στασία ή εκδίκηση στους ανταγωνι
σμούς με τις άλλες ομάδες.

Ο αρχηγός της οικογένειας αποφα
σίζει: 1) για όλες τις μετακινήσεις της 
ομάδας του, 2) για τις σχέσεις της 
ομάδας του με άλλες ομάδες Τσιγγά
νων, 3) για την εξεύρεση κατοικίας, 4) 
για την εκπροσώπηση και εξυπηρέτη
ση των Τσιγγάνων στις Κρατικές Αρ
χές και Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στις Τσιγγάνες αρέσουν ιδιαίτερα τα 
κοσμήματα, ακόμα και τα φτηνά, έχουν

ιδιαίτερη κλίση στα ζωηρά χρώματα 
και ξοδεύουν πολλά χρήματα για την 
εμφάνισή τους, παρά το γεγονός ότι η 
σύγχρονη μόδα τις βρίσκει αδιάφορες. 
Προσπαθούν να ασκούν γοητεία, όχι 
μόνο στους Τσιγγάνους αλλά και 
στους ξένους και εμφανής είναι η ανυ
παρξία ηθικών φραγμών και κοινωνι
κού ελέγχου στις μεταξύ τους σχέσεις. 
Το τελευταίο αυτό γεγονός δημιουργεί 
μια ανεύθυνη αύξηση της γεννητικότη
τας, σε ποσοστό πολύ ανώτερο του 
αντίστοιχου του ελληνικού πληθυ
σμού. Υπάρχει βέβαια μεγάλος βαθμός 
παιδικής θνησιμότητας, που οφείλεται 
κύρια στις άθλιες συνθήκες διαβίωσης, 
διατροφής, προληπτικής και κατασταλ
τικής ιατρικής.

Ιδιαίτερη θέση σε κάθε φυλή κατέ
χει η πιο ηλικιωμένη Τσιγγάνα, που 
αποκαλείται «Γριά Μητέρα», «προμά- 
μη» ή «μάμη» και θεωρείται θεματο- 
φύλακας των ηθών και εθίμων της 
κοινότητας. Όχι σπάνια διοικεί από τα 
παρασκήνια, χωρίς να κάνει δημόσια 
*·, ,-νιση.

Σε περίπτωση που κάποιος Τσιγγά
νος παραβιάσει την ηθική της ομάδας 
επεμβαίνει το Κρις (μια μορφή δικα
στηρίου) που αποτελείται από το συμ
βούλιο των αρχηγών των οικογενειών. 
Η δίκη γίνεται δημόσια, η απόφαση 
δεν εφεσιβάλλεται, και η ποινή είναι 
συνήθως χρηματική, ενώ σπάνια επι
βάλλεται η απέλαση από την ομάδα.

Η πιο απλή μορφή τσιγγάνικης πα
ροικίας είναι ο κινητός καταυλισμός με 
σκηνές (τσαντήρια). Υπάρχουν τρία εί
δη σκηνών: α) η υψηλή κωνική, που 
χρησιμοποιείται αποκλειστικά από τους 
νομάδες και τους χαλκουργούς, β) η 
χαμηλή χωρίς κορυφή και γ) η ημικυ- 
κλική. Στην Κεντρική και Δυτική Ευρώ
πη χρησιμοποιείται το αμαξόσπιτο. Οι 
νομάδες χρησιμοποιούν για κατοικία 
και φυσικά σπήλαια, τεχνητές τρώγλες, 
ακόμα και καλύβες από χόρτα και λά
σπη.

Έχουν καταργήσει τα τραπέζια και 
τα πιάτα και συνηθίζουν να τρώνε κα
θισμένοι στο έδαφος. Τα φαγητά το
ποθετούν σε ένα στρογγυλό ξύλο, που 
το λένε σοφρά. Τα αγαπημένα τους 
μενού είναι το ψητό κοτόπουλο, ο 
σκατζόχοιρος και οι τρυφερές τσουκνί
δες την Άνοιξη. Έχουν ιδιαίτερη ροπή 
στα οινοπνευματώδη και στον καπνό.

Τα παιδιά μέχρι ηλικίας 10 ετών κά
νουν «γυμνισμό», σε όσες περιοχές το 
επιτρέπουν οι κλιματολογικές συνθή
κες και δεν πέφτουν στην αντίληψη 
των αστυνομικών αρχών. Κάτι που δεν 
συνηθίζεται ιδιαίτερα είναι το πλύσιμο 
των ρούχων τους.

Οι Τσιγγάνοι δεν έχουν παντού τα ί
δια έθιμα, γιατί ανάλογα με τις περιο
χές που ζουν δέχτηκαν τις επιδράσεις

των ντόπιων λαών. Όσον αφορά το 
γάμο, θεωρούν περιττή κάθε ιεροτελε
στία ή νομική διατύπωση. Συνηθίζεται 
επίσης και η ανταλλαγή των συζύγων. 
Ηλικιωμένες και άσχημες ανταλλάσ
σονται με νεαρές και ωραίες αντί χρη
μάτων, αλόγων κ.λπ. Παντρεύονται σε 
νεαρή ηλικία και ο άντρας με το γάμο 
του εντάσσεται στην ομάδα της γυναί
κας του, όπου μπαίνουν και τα παιδιά 
του αργότερα. Τώρα, όσον αφορά την 
προίκα σε πολλά μέρη δίνεται και αυτή 
συνίσταται στα απαραίτητα για την οι
κογένεια, δηλαδή σκηνή, έπιπλα, εργα
λεία και άλλα. Σε άλλα όμως μέρη όχι
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γλώσσες, σύμφωνα με κάποια μοντέρ
να ταξινόμηση σε βλάχικες (γλώσσα 
με Ρούμάνικη επίδραση) και σε μη 
βλάχικες. Πολλά γλωσσικά στοιχεία έ
χουν δανειστεί από την Ελληνική 
γλώσσα.

Με βάση τις γλώσσες που μιλάνε οι 
Τσιγγάνοι της Ευρώπης, ο ιστοριογρά
φος Μίκλοσιτς, έχει χωρίσει αυτούς σε 
13 ομάδες, αντίστοιχες με τις χώρες 
που ζούνε. Οι γλωσσικές διαφορές εί
ναι τόσο μεγάλες, σε τρόπο ώστε πολ
λές φορές να αποκλείεται η συνεννόη
ση ανάμεσα σε δυο ομάδες. Η αρχική 
ενότητα της γλώσσας τους δεν μπορεί 
όμως να αμφισβητηθεί.

Θρησκεία
Οι Τσιγγάνοι έχουν μάλλον άτονο 

το θρησκευτικό τους συναίσθημα. 
Διατηρούν όμως τους εξορκισμούς, 
τους ύμνους και τα μαγικά ρητά με τα 
οποία εξυμνείται η παντοδυναμία του 
ήλιου και της φωτιάς, πράγμα που ενι
σχύει την άποψη ότι παλιότερα ήταν 
Ηλιολάτρες και Πυρολάτρες. Αυτό βέ-

μόνο δεν δίνεται προίκα, αλλά ο γαμ
πρός δίνει χρήματα στον πεθερό, ανά
λογα με την ομορφιά και τα προσόντα 
της νύφης. Η νύφη πρέπει να είναι 
παρθένα, γιατί σε διαφορετική περί
πτωση ο άντρας της τη διώχνει και αυ
τή γίνεται «λούμι», δηλαδή πόρνη.

Όταν πεθάνει ένας Τσιγγάνος, τον 
πλένουν, του φορούν καινούργια ρού
χα και τον θάβουν στο μέρος όπου πέ- 
θανε. Στο φέρετρό του βάζουν μαζί 
και όλα τα προσωπικά του αντικείμενα, 
ακόμα και λίγα χρήματα για το μακρύ 
ταξίδι!

Η γλώσσα

Η γλώσσα των Τσιγγάνων λέγεται 
ROMANI (Ρομάνι) και έχει ρίζες από 
ορισμένες Ινδικές γλώσσες. 'Αλλοι 
ιστορικοί ισχυρίζονται ότι η γλώσσα 
τους ανήκει στη βορειοδυτική συστά
δα των αριοϊνδικών γλωσσών με τα 
ιδιώματα των Δάρδων, Καφίρων και 
άλλων φυλών των βουνών της Ινδίας. 
Οι λέξεις τους έχουν σανσκριτικές ψ- 
ζες και η γραμματιιίή τους οκτώ πτώ
σεις.

Ο Άγγλος Τσιγγανολόγος Μπέρναρ 
Γκιγιό-Σμιθ χώρισε τις τσιγγάνικες

βαια εξηγείται από το γεγονός ότι οι 
Τσιγγάνοι διέμειναν ένα μεγάλο χρονι
κό διάστημα στην Περσία, όπου λα
τρευόταν ο ήλιος και η φωτιά, πριν εγ
κατασταθούν στην Ευρώπη.

Μερικές φυλές Τσιγγάνων πι
στεύουν σε ένα μεγάλο και θείο πνεύ
μα, που ρυθμίζει τα μετεωρολογικά 
φαινόμενα και που μπορούν vq επικα
λεστούν σε ώρα ανάγκης. Το πνεύμα 
αυτό το σέβονται και το ‘ φοβούνται, 
αλλά δεν του δίνουν συγκεκριμένη 
μορφή. Επίσης πιστεύουν ότι υπάρ
χουν νεράιδες και πνεύματα σε όλο 
τον κόσμο.
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Όλοι σχεδόν οι Τσιγγάνοι της Ευ
ρώπης έχουν γίνει Χριστιανοί (Ορθό
δοξοι, Καθολικοί, Ευαγγελιστές), δια
τηρώντας όμως μερικές παγανιστικές 
(ειδωλολατρικές) μορφές της κουλτού
ρας τους. Στην Τουρκία είναι Μου
σουλμάνοι, ενώ στην Ελλάδα είναι 
Χριστιανοί Ορθόδοξοι, εκτός από τους 
λεγάμενους Τουρκόγυφτους, που κα
τοικούν στη Θράκη και είναι Μου
σουλμάνοι.

Οι Τσιγγάνοι δεν έχουν και μεγάλες 
σχέσεις με την εκκλησία αλλά βαφτί
ζουν τα παιδιά τους όπως και οι άλλοι 
Χριστιανοί. Είναι πολύ σπάνιο, μάλλον 
απίθανο να συναντήσετε γύφτο παπά. 
Χαρακτηριστικές είναι και οι παροιμίες: 
«Ο γύφτος παπάς δεν γίνεται, κι αν γί
νει δεν βλογάει», «Γύφτος παπάς κι αν 
γενεί, χέρι μη του φιλήσεις».

Καλλιτεχνικές τάσεις
Από το γεγονός ότι στο σύνολό 

τους είναι αναλφάβητοι, ουδέποτε επι- 
δόθηκαν στη λογοτεχνία. Ο τρόπος 
ζωής τους και η αινιγματική τους προέ
λευση έχουν δώσει άφθονο υλικό στη 
λογοτεχνία των άλλων εθνών. Έτσι ο 
Θερβάντες έγραψε τη "GITANELLA" 
(«Γυφτοπούλα»), ο Μεριμέ την «ΚΑΡ- 
ΜΕΝ», ο Πούσκιν τους «Ατσίγγα- 
νους», ο Παπαδιαμάντης τη «Γυφτο
πούλα», ο Παλαμάς το «Δωδεκάλογο 
του Γύφτου» και ο Δροσίνης το «Βο
τάνι της αγάπης».

Εκεί όμως που επέδειξαν ιδιαίτερη 
κλίση ήταν η μουσική. Πολλοί Τσιγγά
νοι είναι αληθινά ταλέντα. Παίζουν 
βιολί και κλαρίνο, νταούλι και πίπιζα. 0 
θρύλος λέει ότι ο πατέρας του βιολιού 
είναι ο γύφτος. Διάσημοι μουσικοί 
αναδείχτηκαν ο Μπαρλέα, ο Σουζόρ, ο 
Σαρκόζο, ο Κάρμαν και η Τσιγγάνα 
Πάννα, μεγάλη βιολονίστρια.

Πολλοί διάσημοι μουσουργοί εμ
πνεύστηκαν από τους Τσιγγάνους και 
ειδικά ο Λιστ, ο οποίος αφού έγραψε 
τις περίφημες «Ουγγρικές Ραψωδίες», 
έφθασε να υποστηρίζει ότι η ουγγρική 
μουσική είναι συνύπαρξη της τσιγγάνι- 
κης και της ουγγρικής. Η πιο σπουδαία 
ίσως σύνθεση με τσιγγάνικο θέμα εί
ναι η «Κάρμεν» του Τζωρτζ Μπιζέ. 
Επίσης έγραψαν πολλά έργα με αφορ
μή τους Τσιγγάνους ο Γιόχαν Στράους 
(γιος), ο Γιόχαν Μπραμς, ο Ντβόρτζακ, 
ο Μπετόβεν, ο Βάγκνερ και άλλοι.

Επαγγέλματα
Για ολόκληρους αιώνες οι Τσιγγάνοι 

κάνουν τα ίδια επαγγέλματα, που τους 
επιτρέπουν δύο βασικές επιδιώξεις: 
σπάνιες και περιορισμένες επαφές με 
τον κόσμο και μη εξαρτημένη εργασία, 
που τους εγγυάται την ελευθερία και 
την ανεξαρτησία. Τα πατροπαράδοτα 
επαγγέλματά τους είναι: σιδηρουργοί.

χαλκουργοί, πεταλωτήδες, έμποροι 
αλόγων, μουσικοί, αστρολόγοι, εξηγη
τές ονείρων, γοητευτές φιδιών, χειρο- 
μάντεις, αρκουδιάρηδες, κατασκευα
στές καλαθιών και φίλτρων, πωλητές 
χαλιών, χορευτές κ.λπ.

Με την εξέλιξη της ζωής και της 
επιστήμης και κύρια με την βιομηχανο
ποίηση, πολλά επαγγέλματα των Τσιγ
γάνων δέχτηκαν καίρια πλήγματα, ό
πως η πώληση αλόγων (ακόμα και οι 
γεωργοί χρησιμοποιούν αγροτικά αυ
τοκίνητα), η κατασκευή κατσαρολών 
(στοιχίζει πιο ακριβά από τη βιομηχανι
κή) και αρκετά άλλα.

Όμως, αυτό με το οποίο αντιμετω
πίζουν μεγάλα προβλήματα, είναι η 
γραφειοκρατία. Ποτέ δεν τα πήγαιναν 
καλά με τις βεβαιώσεις, τα τιμολόγια, 
τα στοιχεία, τις ταυτότητες και τα πι

στοποιητικά. Είναι κάτι που πάντα τους 
τρόμαζε, ενώ ποτέ δεν μπόρεσαν να 
κατανοήσουν τη χρησιμότητά τους! Οι 
περισσότεροι οδηγούν χωρίς άδεια 
ικανότητας οδηγού ή έχουν πλαστές ά
δειες κυκλοφορίας και οδήγησης.

Συμπεράσματα
Τώρα, αν θελήσουμε να επιχειρή

σουμε έναν απολογισμό της χρησιμό
τητας και της προσφοράς τους ή όχι, 
στην οικονομική και στην κοινωνική 
ζωή των εθνών, μεταξύ των οποίων 
συνυπάρχουν και ειδικά στη χώρα μας, 
θα διαπιστώσουμε ότι οι απόψεις είναι 
διιστάμενες.

Από τη μια μεριά οι αστυνομικές 
στατιστικές αποδεικνύουν ότι ο ένας 
στους τρεις Τσιγγάνους βαρύνεται ή
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διώκεται με ερήμην καταδικαστικές 
αποφάσεις για αδικήματα, όπως: κλο
πές διαφόρων ειδών και χρημάτων, 
αγορανομικές και φορολογικές παρα
βάσεις, τροχαίες παραβάσεις, εξυβρί
σεις, επαιτεία, αλητεία, μανεία, χειρο
μαντεία, χαρτομαντεία, ανυποταξία, λι
ποταξία, παράνομη άσκηση επαγγέλ

ματος και διάφορα άλλα.
Επίσης εδώ έρχονται να προστε

θούν τα δίκαια ή άδικα πολλές φορές 
παράπονα των εμπόρων ή καταστημα
ταρχών, ότι οι Τσιγγάνοι πουλάνε 
φθηνότερα γιατί δεν πληρώνουν εφο
ρία, νοίκια, φόρους κ.λπ.

Εδώ που τα λέμε γιατί να πληρώ-

/ουν εφορία; Τι «κοινωνικό μισθό» έ
χουν από το κράτος; Μήπως έχουν ια
τροφαρμακευτική περίθαλψη; Μήπως 
τους παρέχεται κάποιας μορφής παι
δεία; Μήπως τους χορηγούνται δάνεια 
να αποκτήσουν σπίτια ή τροχόσπιτα;

Κι όμως, αν έλειπαν από τις περιο
χές παραγωγής γεωργικών προϊόντων, 
ποιοι θα ασχολούνταν με το μάζεμα 
του βαμβακιού, της ελιάς, της πατάτας, 
των κρεμμυδιών;

Νομίζω ότι θάπρεπε να ασχοληθού
με σοβαρότερα μαζί τους. Ας εισχωρή
σουμε στην ιδιότυπη κλειστή κοινωνία 
τους, που έχει τεράστιες ανάγκες και 
ας προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε 
τις συνθήκες διαβίωσής τους που, πέ
ρα από κάθε αμφισβήτηση, είναι τρα
γικές.

Ας γίνει το πρώτο βήμα από μας, 
γιατί για τον νέο Τσιγγάνο το παρελ
θόν ζει μέσα στο παρόν, άλλοτε δη
μιουργώντας κρίση ταυτότητας και άλ
λοτε έντονα και ζωντανά. Δεν μπορεί 
να ξεχάσει το στίγμα που του άφησε 
μια χρόνια καταπίεση. Η σχέση του με 
τους μη Τσιγγάνους διέπεται από μια 
διάχυτη καχυποψία. Εμείς πρώτοι πρέ
πει να επιδιώξουμε να τον κατανοή
σουμε και να αποκαταστήσουμε μαζί 
του ένα νέο ισότιμο διάλογο, ώστε να 
μπορεί με υπερηφάνεια να λέει: "SEM 
ROM” (=Είμαι Τσιγγάνος).

u n e m e z i K D
Τ Η Σ  Ν Ε Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η Σ  Γ Λ Ω Σ Σ Α Σ

Στις σελίδες του καθρεφτίζεται όχι μόνο η γλωσσική μας 
παράδοση αλλά και η νέα μας γλωσσική πραγματικότητα

υπερλεξικό: Μ Ο Ν Ο Τ Ο Ν ΙΚ Ο
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΟ- ΕΝΝΟΙΟΑΟΓΙΚΟ

Για πρώτη φορά όλος ο πλούτος της νεοελληνικής 
νλώσσας συγκεντρωμένος σε 6 πολυτελείς τόμους,

3.200 σελίδες, περιλαμβάνει περισσότερα από 80.000 
λήμματα και πλέον των 200.000 τύπων λέξεων.

Ενώ φαίνεται πως είναι ένα μόνο λεξικό, περιέχει την ύλη και 
πολλών άλλων. Έτσι προσφέρει στον αναγνώστη όλα τα στοιχεία 

κάθε λέξης με την ανάπτυξή τους στην ίδια λέξη.

Συμπληρώστε και στείλτε μας τώρα το απόκομμα ή τηλεφωνήστε 
μας, θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά για το μοναδικό αυτό έργο και 
θα σας υποδείξουμε τους τρόπους απόκτησής του.
Ό ν ο μ α _________ ___________ Επώνυμο ......_...................................
Διεύθυνση Πόλη ..—........ .............Τηλ. .................

ΑΦΟΙ ΠΑΓΟΥΛΑΤΟΙ Ο.Ε. Πανεπιστημίου 56, 2ος όροφος, 106 78 
τηλ.: 3601485 - 3618780, Αθήνα______________

Γεράσιμος Α. Κλαουδάτος α.ε.ε.
Κρατίνου 3, 105 51 Αθήνα

Ειδική έκπτωση 20% 
για τους υπαλλήλους 

του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
στα είόη ΣΚΙ

Κλαουδατος
τα εχει ολα και συμψερει

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
« 0  ΠΕΤΡΟΣ»
ΕΙΜΜ-Φ ΙΙΤΙΙΤΙΚΗΜ»

ΑΓ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 6 S  32 17 168
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 32 15 097

(Ειδικές τιμές σε αστυνομικούς υπαλλήλους)
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ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Γράφει ο Αντώνης ΓαλανόπουΑος

Τα Ζαγοροχώρια. Γνήσια περιοχή 
της ηπειρώτικης γης. Συνολικά 46 χω
ριά ΒΑ από τα Γιάννενα, σκορπισμένα 
πάνω στα βουνά, με απλή Λυσική 
ομορφιά και περίφημη αρχιτεκτονική. 
Ζαγόρι σημαίνει τόπος πίσω από τα 
βουνά. Και εκεί πάνω στις κορυφές 
των επιβλητικών βουνών μέσα στα 
σύννεφα της ομίχλης, απλώνονται τα 
χωριά της Ζαγοράς διατηρώντας ακό
μη ζωντανά τα σημάδια του πλούτου 
και του παλιού μεγαλείου.

Ιστορία
Στα χρόνια της Τουρκοκρατίας τα 

Ζαγοροχώρια κατόρθωσαν να απο
σπάσουν προνόμια από τους κατακτη- 
τές κι έτσι εξασφάλισαν ευημερία και 
πνευματική ανάπτυξη στους ντόπιους. 
Η πρώτη ένδειξη για την ύπαρξη των 
χωριών του Ζαγοριού τοποθετείται 
στα 912. Η δεύτερη στα 980. Τότε ο 
άρχοντας Ιωάννης ο Μεγάλος Δομέ- 
στικος, έχτισε μια εκκλησιά στο Πάπιγ-

κο. Η τρίτη, στα 1114, όταν ο άρχον
τας Μιχαήλ ίδρυσε εκκλησία σε χωριό 
που δεν υπάρχει σήμερα. Το 1430 οι 
Ζαγοριανοί έκαναν σύμβαση με εκπρό
σωπο του Σουλτάνου. Προσχώρησαν 
στην οθωμανική αυτοκρατορία εξα
σφαλίζοντας όμως καθεστώς αυτοδιοί
κησης.

Το 17ο αιώνα όλα τα Ζαγοροχώρια 
αποτελούν το «βιλαέτι του Ζαγοριού» 
αυτόνομη ομοσπονδία στην οποία εί
χαν παραχωρηθεί προνόμια από την 
Πύλη. Η μοναδική υποχρέωση που εί
χαν προς τους Τούρκους εκτός από 
τους φόρους, ήταν να στέλνουν στον 
Τουρκικό στρατό τους «βοϊνίκηδες» — 
ομάδα αντρών που ασχολούνταν με τη 
φροντίδα των αλόγων. Κάθε κοινότη
τα εξέλεγε δύο αντιπροσώπους, τους 
«βεκύληδες». Εκείνοι εξέλεγαν το Ζα- 
γορκοτσάμπαση ή βεκύλη του Ζαγο
ριού. Τούτος διοικούσε το Ζαγόρι σύμ
φωνα με τα «σιουρούτια», δηλαδή τις 
συμβάσεις με την Τουρκική Πύλη. Γύ
ρω στα 1600 πολλοί Ζαγοριανοί ανα
ζήτησαν καλύτερη τύχη στη Ρουμανία 
και τη Ρωσία. Από τότε άρχισε η μεγά
λη ανάπτυξη στο εμπόριο, τη βιοτεχνία 
και την παιδεία.
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Τα Ζαγοροχώρια μαζί με το φαράγγι 
του Βίκου είναι από τα μέρη που αξίζει 
κανείς να επισκεφθεί. Πρόκειται για 
ένα τοπίο μαγευτικό όπου όλα κρα
τούν το παραδοσιακό τους χρώμα. 
Πνιγμένα στο πράσινο, με πεύκα, έλα
τα, οξιές, χτισμένα με την ονομαστή 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Εδώ ο 
ουρανός σκοτεινιάζει απότομα. Τούφες 
τα σύννεφα σέρνονται και αναδεύον
ται στις κορυφογραμμές, για να κυλή
σουν μετά, γκρίζοι όγκοι, και να καλύ- 
ψουν τον ουράνιο θόλο.

Τότε τα αγριοπούλια τινάζουν τα 
φτερά κρώζοντας και χάνονται από 
δέντρο σε δέντρο. Ένας μικρός επί
γειος παράδεισος ξεχασμένος από 
τους ανθρώπους, όπως όλοι οι παρά
δεισοι. Όσο φτάνει το βλέμμα, τριγύ-

Τα Ζαγοροχώρια σήμερα ρω, η κακοτράχαλη γη περικυκλώνεται 
από ψηλές βουνοκορφές. Το Μιτσικέ- 
λι, όρθια κοφτερή λάμα μαχαιριού, αγ
γίζει τον ουρανό. Η Τύμφη που σπάνια 
τα σύννεφα αφήνουν να φανούν οι κο
ρυφές της. Και ανάμεσά τους, στην 
αγκαλιά τους θα λέγαμε, η λοφόθά- 
λασσα του Ζαγοριού.

Τα πέτρινα γεφύρια με τις εντυπω
σιακές καμάρες αφήνουν τα γαλαζο
πράσινα νερά να κυλούν νωχελικά, 
χωρίς το κελάρισμά τους να διαταράσ- 
σει την ηρεμία των βουνών. Η ήμερη 
σιγή κυριαρχεί εδώ, προσδίνοντας ένα 
ξεχωριστό τόνο, πολύ μακρινό από την 
καθημερινότητα της πολύβουης ζωής 
μας. Τόπος σκληρός, τραχύς αλλά φυ
σικός και όμορφος.

Τα Μονοδέντρι, η Βίτσα και τα 
Άνω Πεδινά αποτελούν την πιο κοντι
νή ενότητα προς τα Γιάννενα. Η χαρά
δρα του Βίκου προσφέρει συναρπα
στικό θέαμα και το Μονοδέντρι, απ' ό
που αρχίζει, είναι από τα πιο όμορφα 
χωριά του κεντρικού Ζαγοριού, χτισμέ
νο σε υψόμετρο 1000 μέτρων με κα- 
λοφτιαγμένα πέτρινα σπίτια και πλακό
στρωτα δρομάκια. Προσφέρεται ιδιαί
τερα τις χειμωνιάτικες μέρες για διακο
πές με παραμονή στα νοικιαζόμενα 
σπίτια και δωμάτια. Η Βίτσα είναι από 
τους σπουδαιότερους παραδοσιακούς 
οικισμούς της Ηπείρου.

Ολες οι εκκλησίες έχουν θαυμάσια 
σκαλιστά τέμπλα και πολλές τοιχογρα
φίες. Μια βόλτα στα δρομάκια του χω
ριού με τις αυλόπορτες και τα αρχοντι
κά, είναι κάτι που θα σας μείνει αξέχα
στο.

Μια άλλη ενότητα χωριών που αξί
ζει να επισκεφθεί κανείς είναι αυτή 
του δυτικού Ζαγοριού και στην οποία 
ανήκουν τα χωριά Αρίστη, Μικρό και 
Μεγάλο Πάπιγκο. Λίγο πριν φτάσουμε 
στην Αρίστη περνάμε τη γέφυρα του 
Βοϊδομάτη, ενός από τα πιο ωραία πο
τάμια της πατρίδας μας, που το νερό 
του πηγάζει σεμεγάλες ποσότητες μέ
σα από το φαράγγι και κυλάει με ορμή 
προς τον κάμπο της Κόνιτσας. 0  δρό
μος προς το Μεγάλο Πάπιγκο είναι 
ασφαλτοστρωμένος, αλλά η ανηφοριά 
σε συνδυασμό με τις συνεχόμενες 
κλειστές στροφές δεν προσφέρονται 
για γρήγορη οδήγηση.

Το Μεγάλο Πάπιγκο έχει ιδιαίτερο 
αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και διαθέτει 
πέντε ξενώνες του Ε.Ο.Τ. και άλλα δω
μάτια όπου μπορείτε να μείνετε.

Τα Ζαγόρια, ένας από τους θαυμα- 
στότερους τόπους της χώρας, προσπα
θούν να νικήσουν το χρόνο και την 
αδιαφορία των ανθρώπων. Θέλουν να 
διατηρήσουν κάποια απ' την παλιά 
λάμψη τους. Η παρουσία σας εκεί θα 
βοηθήσει για μια καινούργια προοπτι
κή!...
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Η ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ

Στο τεύχος Ιουνίου 1989 του περιοδικού μας, δημο
σιεύσαμε άρθρο του κ. Α. Τσουρούς, δικηγόρου, με θέμα 
«Παραχώρηση προτεραιότητας», στο οποίο γράφει για τις 
διασταυρώσεις:

« Υ π ά ρ χ ε ι  ζ ή τ η μ α  π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α ς  σ ε  δ ι α σ τ α ύ ρ ω σ η  π ο υ  

σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν  ο δ ο ί  π ο υ  τ έ μ ν ο ν τ α ι  κ α ι  δ ε  σ υ ν ε χ ί ζ ο ν τ α ι ,  δ η 

λ α δ ή  σ ε  σ χ ή μ α  « Τ » ;  Όχι, σε τέτοια διασταύρωση δεν τί
θεται θέμα προτεραιότητας και συνεπώς αν προκληθεί 
τροχαίο ατύχημα, ο παραβάτης δε θα τιμωρηθεί σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για προ
τεραιότητα».

0 αναγνώστης μας κ. Σπύρος Βάχλας, εκπαιδευτής οδη
γών, με επιστολή του, εκφράζει την αντίθεσή του στην 
ανωτέρω άποψη, αφού «ο Κ.Ο.Κ. δεν έχει καμμιά σχετική 
εξαίρεση».

Επειδή δεν μπορέσαμε να επικοινωνήσουμε με τον αρ- 
θρογράφο, ζητήσαμε για το θέμα αυτό την άποψη του 
αστυνομικού υποδιευθυντή Παναγιώτη Χονδρού, υπο
διευθυντή της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που είναι η 
παρακάτω:

1 .  « Η  π ρ ο τ ε ρ α ι ό τ η τ α  α π ο τ ε λ ε ί  κυκλοφοριακό θεσμό, ο 
οποίος αποσκοπεί στην εύρυθμη και ασφαλή κυκλοφορία. 
Η ερμηνεία δε του όρου «Προτεραιότητα», είναι ποιος δι
καιούται να περάσει πρώτος όταν περισσότεροι του ενός 
οδηγοί θέλουν να περάσουν κατά τον αυτό χρόνο από το 
αυτό κοινό σημείο του κυκλοφοριακού χώρου.

Από όλα τα κράτη που έχουν καθιερώσει κίνηση στο 
δεξιόν της οδού (Σύμβαση της Βιέννης) η προτεραιότητα 
ρυθμίζεται δια καταλλήλου σημάνσεως. Όμως στους χω
ρίς σήμανση ισόπεδους οδικούς κόμβους η προτεραιότητα 
ανήκει στον από δεξιά ερχόμενο.

Προτεραιότητα εκ δεξιών στον χωρίς σήμανση κόμβο

νοείται «επί ταυτοχρόνω εισόδω», στο τετράγωνο της δια
σταύρωσης, των οχημάτων. Τότε δηλαδή η προτεραιότητα 
ανήκει στον εκ δεξιών κινούμενον. Κατ' άλλην μάλιστα ά
ποψη, προτεραιότητα εκ δεξιών νοείται «επί ταυτοχρόνω 
σφίξει» βάσει της ταχύτητας των οχημάτων στο νοητό ση
μείο της συνάντησης των οδών.

Για να τεθεί ζήτημα προτεραιότητας (διέλευσης) από 
κάποιο κοινό σημείο του κυκλοφοριακού χώρου, είναι αυ
τονόητο ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
διεκδικητές. Πρέπει δηλαδή να πρόκειται για ισόπεδο οδι
κό κόμβο, όπου υπάρχουν περισσότερες της μιας προσβά
σεις στο κοινό σημείο του κυκλοφοριακού χώρου.

2 .  Ισόπεδος οδικός κόμβος είναι κάθε ισόπεδος σ υ μ 
βολή ,  διακλάδωση ή διασταύρωση οδών, περιλαμβανο- 
μένων και των ελεύθερων χώρων που σχηματίζονται απ’ 
αυτές (άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ.).

Για την προτεραιότητα σχετικό είναι το άρθρο 26 
Κ.Ο.Κ., οι διατάξεις του οποίου ομιλούν για «ισόπεδο οδι
κό κόμβο». Στην έννοια δε του ισόπεδου οδικού κόμβου 
εμπίπτει κάθε συμβολή, διακλάδωση ή διασταύρωση 
οδών, όπως στο άρθρο 2 του Κ.Ο.Κ. ορίζεται. Κ α τ ά  σ υ ν έ 

π ε ι α  κ α ι  σ τ η ν  π ε ρ ί π τ ω σ η  σ υ μ β ο λ ή ς ,  σ υ ν ά ν τ η σ η ς  δ η λ α δ ή  

ο δ ώ ν ,  ό π ω ς  κ α ι  ό τ α ν  α υ τ έ ς  σ χ η μ α τ ί ζ ο υ ν  «Τ », εφόσον η 
προτεραιότητα δεν ορίζεται δια καταλλήλου σημάνσεως, 
εφαρμογή έχουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 
Κ.Ο.Κ., δηλαδή η προτεραιότητα ανήκει στον ερχόμενο 
από δεξιά, με τις εξαιρέσεις βέβαια της παραγρ. αυτής.

Α ν α ν τ ί ρ ρ η τ α  λ ο ι π ό ν  και στον ισόπεδο οδικό κόμβο, που 
οι οδοί συμβάλλουν (συναντώνται) και σχηματίζουν ή όχι 
«Τ», έχουν εφαρμογή, για την προτεραιότητα, οι γενικές 
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 26 του Κ.Ο.Κ.».
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Ασυνείδητοι οδηγοί, εγκληματίες 
της ασφάλτου, παρασέρνουν με το αυ
τοκίνητό τους τους πεζούς και τους εγ
καταλείπουν αβοήθητους. Πολλά απ' 
τα θύματα θα μπορούσαν να είχαν 
σωθεί αν οι οδηγοί αυτοί, σταμάταγαν 
και ειδοποιούσαν για βοήθεια ή τους 
μετέφεραν οι ίδιοι σε κάποιο νοσοκο
μείο.

Δεν είναι υποχρέωση που απορρέει 
απ' το νόμο, όπως θα δούμε πιο κάτω, 
αλλά είναι χρέος ανθρωπιάς, χρέος για 
κάποιο συνάνθρωπο που, εξαιτίας 
τους, τραυματίστηκε και έχει ανάγκη 
περίθαλψης. Όμως οι «οδηγοί» αυτοί 
πατάνε την ανθρωπιά στις ρόδες των 
Ι.Χ. τους.

Απ' την ώρα εκείνη και απ' το μη
δέν, οι υπηρεσίες Τροχαίας εξαπο
λύουν ένα αβέβαιο ανθρωποκυνηγητό 
για τη σύλληψή τους. Δεν έχουν κανέ
να θετικό στοιχείο στα χέρια τους. Οι 
μαρτυρίες των παρευρισκομένων αντι
φατικές. Τα ίχνη ελάχιστα και, τις πε
ρισσότερες φορές, ανύπαρκτα.

Και όμως, μπροστά σ' αυτό το λα
βύρινθο, κατορθώνουν και βρίσκουν 
άκρη. Αλλά ας βάλουμε τα πράγματα 
στη σειρά τους και ας ανατρέξουμε 
στα ίδια τα συμβάντα:

14ο χιλιόμετρο επ. οδού Ξάνθης - Ιά- 
σμου, 10.8.89

Άγνωστος οδηγός Ι.Χ.Ε. αυτοκινή-

Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κάσσιος
του τραυματίζει θανάσιμα τον οδηγό 
ζωήλατου οχήματος και εξαφανίζεται. 
Το Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, σε σύντο
μο χρονικό διάστημα, εντοπίζει το ζη
μιογόνο αυτοκίνητο και τον οδηγό του. 
Τζιτζιφιές, 13.9.89

Η 33χρονη Άρτεμη Σεμιτέζου βά
διζε με την κορούλα της στην οδό 
Επαμεινώνδα, στις Τζιτζιφιές, όταν πα
ρασύρθηκε από ένα κλειστό φορτηγά
κι, πράσινο, μάρκας VW. Ο οδηγός, 
βλέποντας την άτυχη γυναίκα αιμό- 
φυρτη στο δρόμο (υπέκυψε αργότερα 
στο νοσοκομείο) την εγκατέλειψε 
αβοήθητη.

Η μεθοδικότητα των αστυνομικών 
της Τροχαίας Αττικής, οδήγησε στη 
σύλληψη του 1 βχρονου Αθ. Κουγιά- 
τσου. Οι αστυνομικοί, μέσω του ηλε
κτρονικού υπολογιστή, έψαξαν και 
βρήκαν όλα τα πράσινα φορτηγάκια 
μάρκας VW. Στη συνέχεια άρχισαν να 
εξετάζουν εξονυχιστικά τα φορτηγά 
αυτά και να ρωτούν τους ιδιοκτήτες 
τους πού βρίσκονταν την ώρα που έγι
νε το τροχαίο. Κάπου στον Κορυδαλ
λό, εντόπισαν το ζημιογόνο αυτοκίνη
το με σπασμένο παρμπρίζ.

Ο νεαρός οδηγός ομολόγησε ότι εγ- 
κατέλειψε το θύμα του γιατί δεν είχε 
δίπλωμα οδήγησης!
Αθήνα, 14.10.89

Ασυνείδητος οδηγός που οδηγούσε 
κόκκινη BMW, τρέχοντας με ιλιγγιώδη

Η παράσυρση πεζού από αυτοκίνητο, 
αφήνει πάντοτε ίχνη, άλλοτε ατελή και 
άλλοτε έντονα.
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ταχύτητα, σκότωσε έξω από το στα
θμό υπεραστικών λεωφορείων της 
λεωφόρου Κηφισσού, τον Ισαάκ Σιδε
ρά και συνέχισε την ξέφρενη πορεία 
του...

Την ίδια μέρα στη Βέροια, αυτοκί
νητο που οδηγούσε ο 46χρονος Β. 
Κοσμίδης, παρέσυρε και σκότωσε τον 
X. Κωτίδη. Ο οδηγός εγκατέλειψε 
αναίσθητο το θύμα και εξαφανίστηκε. 
Αργότερα συνελήφθη από αστυνομι
κούς.

Την προηγούμενη μέρα, στο 14ο
χλμ. της Εθνικής Οδού Λάρισας - Τυρ- 
νάβου, άλλος «οδηγός» παρέσυρε και 
σκότωσε με το αυτοκίνητό του τον πε
ζό Θ. Λιάκο και στη συνέχεια εξαφανί
στηκε.
Τετάρτη, 8.11.89

Ένα ιατρικό σήμα αυτοκινήτου ή
ταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί, 
από το Τ.Τ. Αγίας Παρασκευής, ο υπαί
τιος θανατηφόρου τροχαίου, στο Χα
λάνδρι, ο οποίος είχε εγκαταλείψει 
αβοήθητο το θύμα του, το περασμένο 
Σάββατο.

Ο δράστης, Νικόλαος Βλαστός, 26 
χρόνων, τη μέρα εκείνη οδηγούσε το 
αυτοκίνητο της αδελφής του, η οποία 
είναι γιατρός, γι' αυτό και υπήρχε στο 
παρμπρίζ το ιατρικό σήμα ελευθέρας 
εισόδου στο δακτύλιο. Η ιδιοκτήτρια 
του αυτοκινήτου είχε φύγει απ' την

Αθήνα για να πάει να ψηφίσει.
Τη στιγμή που ο άτυχος Γεώργιος 

Πολυχρονόπουλος, 34 χρόνων, πήγαι
νε να μπει στο παρκαρισμένο αυτοκί
νητό του, το Ι.Χ. του Βλαστού τον πα
ρέσυρε και τον σκότωσε.

Αλήθεια, πώς ερμηνεύεται αυτή η 
συμπεριφορά των ασυνείδητων οδη
γών που παρασύρουν με τα αυτοκίνη
τά τους πεζούς και τους εγκαταλείπουν 
αβοήθητους στην άσφαλτο;

Μπορούμε να πούμε ότι ο φόβος 
των ευθυνών είναι ισχυρότερος απ' το 
χρέος για την παροχή βοήθειας;

Για να πάρουμε κάποια απάντηση 
στις απορίες μας αυτές, απευθυνθήκα
με στον ψυχολόγο κ. Αλέκο Οικονό
μου, ο οποίος μας είπε:

«Καλύτερα θα ήταν να μην μιλάμε 
για ασυνείδητους οδηγούς, βάζοντας 
κάποιες ταμπέλες, αλλά αφού ταξινο
μήσουμε την συμπεριφορά των ατό
μων οδηγών, να θέσουμε το ερώτημα: 
ένας οδηγός που χαρακτηρίζεται σαν 
ασυνείδητος, μπορεί στην καθημερινή 
του ζωή να είναι ευσυνείδητος ή μή
πως η ασυνειδησία χαρακτηρίζει όλη 
τη ζωή του;

Γία να μπορέσουμε να απαντήσου
με στα ερωτήματα αυτά θα πρέπει να 
δούμε το τι συμβαίνει την στιγμή του 
ατυχήματος στο άτομο. Μετά το ατύ
χημα επιδρούν στο άτομο αυτό ειδικοί

στρεσογόνοι παράγοντες που εξαρτά- 
ται σε ποιο κομμάτι του ψυχισμού του 
ατόμου θα επιδράσουν.

Και εκείνο που συνήθως συμβαίνει 
είναι το άτομο να παλινδρομεί σε κα
ταστάσεις ψυχισμού παιδικής ηλικίας, 
όπως πανικός, φόβος κ.λπ. με αποτέλε
σμα να τρέπεται σε φυγή. Βέβαια αυ
τές οι εξηγήσεις δε δίνουν «συγχωρο- 
χάρτι» αλλά δείχνουν ψυχική ανωριμό
τητα, αφού το άτομο στην ουσία δεν 
έχει μεγαλώσει ποτέ ώστε να αναλαμ
βάνει τις ευθύνες του όσο βαριές και 
αν είναι αυτές».

Το άρθρο 43 του Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας καθορίζει τη συμπεριφο
ρά των οδηγών και τις υποχρεώσεις 
τους σε περίπτωση ατυχήματος:

«1. Εάν συμβεί οδικόν τροχαίον 
ατύχημα, εκ του οποίου επήλθε βλάβη 
εις πρόσωπα ή πράγματα, κάθε οδηγός 
ή άλλος χρησιμοποιών την οδόν, ο 
οποίος ενεπλάκη καθ' οιονδήποτε τρό
πον εις το ατύχημα, υποχρεούται να:

α) Σταθμεύση αμέσως εις τον τόπον 
του ατυχήματος χωρίς να δημιουργήση 
προσθέτους κινδύνους εις την κυκλο
φορίαν.

β) Λάβη μέτρα κυκλοφοριακής 
ασφαλείας εις τον τόπον του ατυχήμα
τος, εν αδυναμία δε ειδοποιήση σχετι
κούς την πλησιεστέραν Αστυνομικήν 
Αρχήν.

Γρ. Λαμπράκη 470 Κερατσίνι 
Τηλ. 43.18.415 - 49.15.959, Fax: 43.14.375

AUTO LYROS
Import * Export

11, Quai du Batelage 1000 BRUXELLES 
Tel: 00321 -73.12.000 Fax: 00322 - 21.79.401 

T.V.A. 540.319.791
Εισαγωγή - εμπορία 

αυτοκινήτων - μοτοσυκλετών

TAX FREE
για Ναυτικούς, επαναπατριζόμενους 

πολύτεκνους - αναπήρους
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Το αυτοκίνητο του Χαραλαμπίδη, όπως 
βρέθηκε, με εμφανή τα ίχνη απ' το 
τραγικό συμβάν.

γ) Δώση τα στοιχεία της ταυτότητος 
αυτού ως και κάθε χρήσιμον σχετικήν 
με το όχημά του πληροφορίαν, εάν οι 
εμπλακέντες εις το ατύχημα ζητήσουν 
αυτά. Εις περίπτωσιν υλικών ζημιών, 
εάν ο ζημιωθείς δεν είναι παρών, τα 
εμπλακέντα εις το ατύχημα πρόσωπα 
υποχρεούνται εντός εικοσιτεσσάρων 
ωρών να διαβιβάσουν εις αυτόν τας 
ως άνω πληροφορίας κατά τον καταλ- 
ληλότερον τρόπον ή δια του πλησιε- 
στέρου Αστυνομικού Τμήματος, το 
οποίον φροντίζει δια την ενημέρωσιν 
του ζημιωθέντος.

2. Εάν εκ του επισυμβάντος οδικού 
τροχαίου ατυχήματος επήλθε θάνατος 
ή σωματική βλάβη, κάθε οδηγός ή άλ
λος χρησιμοποιών την οδόν, ο οποίος 
ενεπλάκη καθ' οιονδήποτε τρόπον εις 
το ατύχημα, υποχρεούται επί πλέον να:

α) Δώση την αναγκαίαν βοήθειαν 
•και συμπαράστασιν εις τους παθόντας.

β) Ειδοποιήση την πλησιεστέραν 
Αστυνομικήν Αρχήν και παραμείνη εις 
τον τόπον του ατυχήματος μέχρις αφί- 
ξεώς της, εκτός εάν είναι αναγκαία η 
απομάκρυνσις αυτού δια την ειδοποίη- 
σιν της Αστυνομίας ή δια την περίθαλ- 
ψιν των τραυματισθέντων ή του ιδίου. 
Και εις την τελευταίαν περίπτωσιν ο 
οδηγός υποχρεούται να αναγγείλη το 
ατύχημα εις την Αστυνομικήν Αρχήν, 
το ταχύτερον δυνατόν.

γ) Αποτρέψη οιανδήποτε μεταβολήν 
εις τον τόπον του ατυχήματος, η οποία 
θα ηδύνατο να δυσχεράνη το έργον 
της Αστυνομίας, εξαιρέσει των ενερ
γειών του εκείνων αι οποίαι αποβλέ
πουν εις την αποκατάστασιν της τυχόν 
διακοπείσης κυκλοφορίας».

Στις υπόλοιπες παραγράφους καθο

ρίζονται οι ποινές για τους παραβάτες 
του άρθρου αυτού.

Μετά τα απανωτά κρούσματα του
2ήμερου 13 και 14.10.89, το «Έθνος 
γνώμη» στο φύλλο της 17.10.89 με 
τίτλο «ανθρωποειδή της ασφάλτου», 
αναφέρεται στην εκδήλωση των τριών 
αυτών κρουσμάτων μέσα σ' ένα εικο
σιτετράωρο και ρωτά:

«Τι ακριβώς σημαίνουν όμως — κοι
νωνιολογικά και ηθικά — αυτά τα 
κρούσματα κοινωνικής αγριότητας; 
Ό τι η αναλγησία άρχισε να περισ
σεύει στις αλλοτριωμένες ψυχές μας; 
Ό τι κάποιοι θεωρούν την ανθρώπινη 
ζωή λιγότερο πολύτιμη από τη... λοξο
δρόμησή τους για το πλησιέστερο νο
σοκομείο; ...Και όμως. Το επίσημο 
κράτος διστάζει να χαρακτηρίσει όλα 
αυτά τα ανθρωποειδή ιδιώνυμους εγ
κληματίες... Με αποτέλεσμα να απο
θρασύνονται καθημερινά όλο και πε
ρισσότερο τα ανθρωποειδή αυτά και 
να σπέρνουν πίσω τους τη συμφο
ρά»...

Με αφορμή την επιφυλλίδα αυτή
αλλά και τις απορίες που πολλές φορές 
δημιουργούνται στους ανακριτικούς 
υπαλλήλους σχετικά με τις ποινικές 
διατάξεις που πρέπει να εφαρμόζονται 
για τη δίωξη των οδηγών που εγκατα
λείπουν τα θύματά τους αβοήθητα, 
υποβάλαμε στον επίτιμο αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ., κ. Παναγιώτη Ραφτόπουλο, 
καθηγητή του Ποινικού Δικαίου, στο 
τμήμα υπαστυνόμων της Σχολής Αξιω
ματικών, τα κατωτέρω ερωτήματα:

Οι ασυνείδητοι οδηγοί που εγκατα
λείπουν αβοήθητα τα θύματά τους, 
παραπέμπονται στη δικαιοσύνη σύμ
φωνα με τα άρθρα 302 και 314 του 
Π.Κ., ανάλογα, και με το άρθρο 43 
Κ.Ο.Κ.

Οι διατάξεις του άρθρου 306 του 
Π.Κ. (έκθεση) μπορούν να εφαρμο

στούν στις περιπτώσεις αυτές;
Μήπως θα έπρεπε η πολιτεία να χα

ρακτηρίσει ως ιδιώνυμα τα εγκλήματα 
αυτά και να θεσπίσει αυστηρότερες 
ποινές για τους παραβάτες;

0  κ. Ραφτόπουλος κάνει μια εκτενή 
ανάλυση των ποινικών διατάξεων που 
πρέπει να εφαρμόζονται για τη δίωξη 
των οδηγών που εγκαταλείπουν αβοή
θητα τα θύματά τους και ακόμα δίνει 
απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

Τι έγκλημα διαπράττει ο οδηγός που 
γίνεται υπαίτιος τραυματισμού ατόμου 
ή όταν επιφέρει το θάνατο του θύμα
τος;

Ποιες είναι οι αντικειμενικές υπο
στάσεις του άρθρου 43 ΚΟΚ και ποια 
τα προστατευόμενα έννομα αγαθά;

Το άρθρο 306 του Π.Κ. (έκθεση) 
εφαρμόζεται στην περίπτωση που ο 
οδηγός αφήσει αβοήθητο το πρόσωπο 
που υπαίτια τραυμάτισε;

Πότε γίνεται δεκτό απ' τη νομολο
γία (ελληνική και ξένη) ότι ο παθών 
περιέρχεται σε κατάσταση αβοήθητη;

Επειδή ο περιορισμένος χώρος της 
«Αστυνομικής Επιθεώρησης» δεν μας 
επιτρέπει να φιλοξενήσουμε ολόκληρη 
την ενδιαφέρουσα αυτή ανάλυση, στο 
παρόν ρεπορτάζ, προγραμματίσαμε να 
τη δημοσιεύσουμε αυτούσια στο επό
μενο τεύχος του περιοδικού μας.

Ας δούμε τώρα, πώς οι υπηρεσίες 
τροχαίας κατορθώνουν να εντοπίσουν 
τους ασυνείδητους οδηγούς που εγκα
ταλείπουν αβοήθητα τα θύματά τους.

Η μεθοδολογία για τις περιπτώσεις 
αυτές είναι η ίδια και ίδια επίσης είναι 
η επιμονή και η κούραση του προσω
πικού της τροχαίας, είτε αυτό υπηρετεί 
στην πρωτεύουσα είτε στην επαρχία.

Τα ίχνη είναι ελάχιστα. Αλλοτε έ
χοντας στα χέρια τους ένα πετραδάκι, 
άλλοτε ένα κομματάκι τζάμι και άλλοτε 
λίγα ξέσματα χρώματος, αρχίζουν να 
ξετυλίγουν το νήμα που θα τους οδη
γήσει αργά αλλά σίγουρα, στην άκρη 
της υπόθεσης.

Επισκεφτήκαμε τη Διεύθυνση Τρο
χαίας Αττικής, τον αστυνόμο Β' Σω
κράτη Κακλαμάνη, προϊστάμενο της 
ομάδας αναζήτησης άγνωστων δρα
στών τροχαίων ατυχημάτων και συζη
τήσαμε μαζί του:

— Ποια μεθοδολογία εφαρμόζετε 
στην αναζήτηση των ασυνείδητων 
οδηγών που εγκαταλείπουν τα θύματά 
τους;

«Κατ’ αρχή γίνεται εξονυχιστικός έ
λεγχος στον τόπο του ατυχήματος για 
την αναζήτηση ευρημάτων και πειστη
ρίων. Αναζητούνται τεμάχια υάλων, 
εξαρτημάτων, ελαστικών και όποιο άλ
λο αντικείμενο έχει τυχόν αποσπασθεί 
απ' το υπαίτιο όχημα κατά το χρόνο 
του ατυχήματος.

111



Τα ευρήματα αυτά σε συνδυασμό 
με καταθέσεις αυτότττων μαρτύρων 
ε φ ' όσον υπάρχουν, αξιολογούνται και 
μετό την αξιολόγησή τους αυτή αρχίζει 
μεθοδική, ανάλογα με την κάθε περί
πτωση, αναζήτηση του υπαιτίου οχή
ματος. Η αναζήτηση αυτή ανατίθεται 
σε έμπειρους αστυνομικούς υπαλλή
λους οι οποίοι με τη συνδρομή και άλ
λων Αστυνομικών Υπηρεσιών προσπα
θούν να εντοπίσουν το άγνωστο υπαί
τιο όχημα και τον οδηγό. Χωρίζεται σε 
τομείς η κάθε περιοχή και στην κυριο
λεξία κτενίζεται απ’ τα συνεργεία για 
τον εντοπισμό του άγνωστου δράστη».

— Η αναζήτηση αυτή είναι εύκολη 
δουλειά ή απαιτεί πολύωρη απασχόλη
ση;

«Η αναζήτηση για τον εντοπισμό 
και την ανακάλυψη των αγνώστων 
δραστών είναι επίπονη, σχολαστική, 
δύσκολη και απαιτεί αρκετό χρόνο και 
μεγάλη υπομονή. Απαιτεί επίσης εμ
πειρία και ζήλο».

— Απ' την εμπειρία που έχετε πείτε

μας ποια είναι η συνηθισμένη δικαιο
λογία των οδηγών που εντοπίζετε και 
συλλαμβάνετε;

«Η δικαιολογία των άγνωστων δρα
στών είναι ανάλογη με το χαρακτήρα 
του καθένα. Κατά κανόνα προβάλουν 
σαν δικαιολογία το φόβο. Οι περισσό
τεροι ισχυρίζονται ότι δεν κατάλαβαν 
πως παρέσυραν κάποιο πεζό!»

Ένα χαρακτηριστικό περιστατικό 
που όμοιό του δεν έχει ξανασυμβεί 
στα αστυνομικά χρονικά και που ερμη
νεύει την απανθρωπιά και την αναλγη
σία των οδηγών αυτών, συνέβη πριν 
τρία χρόνια.

Στις 23.12.86, στις 6.10' το πρωί, 
αυτοκίνητο CITROEN πράσινο, τραυ
ματίζει σοβαρά στο Μενίδι, την 
33χρονη Δήμητρα Βογιατζή. 0  «οδη
γός» σταμάτησε και προθυμοποιήθηκε 
να μεταφέρει το θύμα στο νοσοκο
μείο. Με τη βοήθεια 3—4 ατόμων, που 
ήσαν μάρτυρες του ατυχήματος, έβαλε 
την ποθούσα στο αυτοκίνητο και ξεκί
νησε ολοταχώς.

Το σοκ των μαρτύρων απ' το τραγι

κό συμβάν, διαδέχεται η ανακούφιση. 
Στο νοσοκομείο ίσως γλυτώσει, σκέ- 
φτηκαν. Άλλα σχέδια όμως είχε στο 
μυαλό του ο πονηρός οδηγός. Για να 
παραπλανήσει τους παρευρισκόμενους 
πήρε αυτή την πρωτοβουλία και αφού 
απομακρύνθηκε, άλλαξε κατεύθυνση. 
Πήρε το δρόμο που οδηγεί σε δασώδη 
περιοχή της Εκάλης, δίπλα στην Εθνι
κή Οδό Αθηνών - Λαμίας, όπου και 
«ξεφόρτωσε» το ανεπιθύμητο φορτίο 
του.

«Απ' την ώρα που μάθαμε πως το 
θύμα δεν είχε μεταφερθεί σε νοσοκο
μείο, αρχίζει η κινητοποίησή μας», μας 
είπε ο διοικητής του Τμήματος Τρο
χαίας Ν. Ιωνίας, αστυνόμος Β' Πανα
γιώτης Οικονομόπουλος, ο οποίος μας 
περιέγραψε τις υπεράνθρωπες προ
σπάθειες που έκανε η υπηρεσία του 
για να εντοπίσει και να συλλάβει τον 
ασυνείδητο οδηγό. Τα μόνα στοιχεία 
που κατέθεσαν οι μάρτυρες ήταν η 
μάρκα, το χρώμα του αυτοκινήτου και 
τα φωτάκια τύπου «κιτ» στη μάσκα 
του. Τον αριθμό κυκλοφορίας δεν τον 
είχαν συγκροτήσει.

Μάλιστα, όταν μετά από πέντε μέ
ρες βρέθηκε από νεαρό άτομο το πτώ
μα της άτυχης Βογιατζή, μισοφαγωμέ- 
νο από τα σκυλιά και για την οποία ο 
ιατροδικαστής αποφάνθηκε ότι, όταν ο 
οδηγός την πέταξε στο δάσος, ήταν 
ακόμα ζωντανή!!), το ανθρωποκυνηγη
τό της Τροχαίας Ν. Ιωνίας αλλά και 
των άλλων συναρμόδιων υπηρεσιών 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Αττικής, εντάθηκε μέχρι που εντοπί
στηκε στις 2.1.87, το ζημιογόνο αυτο
κίνητο.

'Htav σκεπασμένο με κουκούλα, 
έξω απ' το σπίτι του δράστη, στην Κη
φισιά. Οδηγός του ο 44χρονος Σταύ
ρος Χαραλαμπίδης, τον οποίο ο Τύπος 
αποκάλεσε ανάλγητο, ελεεινό και τρι
σάθλιο.

Εμείς θα πούμε ότι ήταν ένας ακό
μα εγκληματίας της ασφάλτου.

Σε επιφυλλίδα του, το περιοδικό 
«Πειραϊκά Νειάτα», έκδοση γραφείου 
νεότητας της I. Μητροπόλεως Πειραιά, 
γράφει μεταξύ άλλων για τους οδη
γούς που εγκαταλείπουν τα θύματά 
τους:

«Με ρυθμό δύο την εβδομάδα εμ
φανίζονται τα σχετικά μονόστηλα, που 
η φρικτή τους σημασία δείχνει απελπι
στικά γυμνό το πρόσωπο του πολιτι
σμού μας. Κάθε ένα τέτοιο μονόστηλο 
πετάει από το εθνικό μας πρόσωπο 
άλλο ένα ξέφτι του μακιγιάζ και αποκα
λύπτει το θηρίο της πόλης.

Ένα θηρίο που μπορεί να σκοτώσει 
τον διπλανό, τον φίλο, τον αδελφό 
ακόμα. Κι αυτό γιατί στις παρόμοιες 
περιπτώσεις το γκάζι το πατάει ο ωχα- 
δελφισμός και ο φιλοτομαρισμός».
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ΦΟΝΙΚΟ ΣΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ
Ένα έγκλημα που συντάραξβ τη OeouaAia

του Α ν θ /μ ο υ  Α γγέλου ΠετρουΛακη

Απόκμιες *89. Στη Λάμισιι, ένας μεταμφιεσμένος 
πυροβολώντας δύο φορές και σκοτώνοντας τον Π. 
Βασιλείου, ιδιοκτήτη καφετέριας, σκορπάει τον τρό
μο και την αμφισβήτηση... Παράλληλα, μια σειρά από 
επιστολές με την υπογραφή «ΜΑΗ 1» κρατούν σε

Υπόθεση Βασιλείου

Λάρισα, Παρασκευή, 10 Μαρτίου 1989. Η πόλη που 
ζει έντονα την κάθε νύχτα της, ετοιμάζεται να ζήσει ένα 
ξεφάντωμα. Περίοδος Απόκρεω, σε δύο μέρες η τελευ
ταία Κυριακή της Αποκριάς και ο ρυθμός της γιορτής συ
νεπαίρνει όλους. Ακόμα και τα ταπεινά καφενεδάκια των 
γειτονιών, έχουν από μέρες «κλείσει» τους πελάτες τους. 
Η ατμόσφαιρα αρκούντως γιορταστική.

Νωρίς, και πριν ακόμα αρχίσει να βραδιάζει, η πόλη γε
μίζει μασκαρεμένους. Οι κεντρικοί δρόμοι της Λάρισας κυ
ριαρχούνται από καρναβάλια και μουσικές. Μια απ' τις 
κεντρικές της πλατείες, η «Πλατεία Ταχυδρομείου», κυ
κλωμένη από καφετέριες και στέκια της νεολαίας, δίνει μια 
κάποια γεύση βραζιλιάνικης συνοικίας. Με το πέρασμα της 
ώρας οι κεντρικοί δρόμοι αρχίζουν ν* αραιώνουν. Όλοι 
φεύγουν για τα νυχτερινά κέντρα. Αυτοκίνητα φορτωμένα 
μασκαράδες διασχίζουν κορνάροντας την πόλη.

Στην «Πλατεία Ταχυδρομείου», αρχίζουν ν ’ αδειάζουν 
οι καφετέριες. Η βραδιά προσφέρεται για χορό και ξεφάν
τωμα. Στην καφετέρια «ΣΕΒΑΛΙΕ» της ίδιας πλατείας, οι 
θαμώνες δεν είναι περισσότεροι από τριάντα. Στις δέκα 
και μισή το βράδυ, μπαίνει ένας μεταμφιεσμένος. Φοράει 
ρούχα παλιά, αρκετά φαρδιά για τις διαστάσεις του και 
κρύβεται πίσω από ολοκέφαλη λαστιχένια μάσκα γριάς...

0  μεταμφιεσμένος διασχίζει την καφετέρια και κάθεται 
στο βάθος του καταστήματος. Παραγγέλνει κονιάκ το 
οποίο πίνει με καλαμάκι, αφού είναι δύσκολο να πιει δια
φορετικά από το άνοιγμα της μάσκας. Πέντε λεπτά μετά, 
σηκώνεται. Πλησιάζει τον πάγκο σερβιρίσματος, όπου κά
θονται τρία - τέσσερα άτομα και συζητούν. Ανάμεσά τους 
είναι και ο ιδιοκτήτης της καφετέριας Παναγιώτης Βασι
λείου. 0  μεταμφιεσμένος πλησιάζει το Βασιλείου, σχεδόν 
τον ακουμπάει και βγάζοντας ένα περίστροφο τον πυρο
βολεί δύο φορές στην πλάτη. Οι φίλοι του νομίζουν πως 
πρόκειται για ένα αποκριάτικο περίστροφο, με καψύλια κι 
ενώ ο Βασιλείου γέρνει, εκείνοι του λένε «άφησε την 
πλάκα». Τα δυο-τρία αυτά δευτερόλεπτα είναι αρκετά, για 
τον μεταμφιεσμένο, που βγαίνει τρέχοντος κι εξαφανίζε
ται. Ο Βασιλείου πέφτει στο δάπεδο και μόνο τότε βλέ

αγωνίο το κοινωνικά σώμα και τις αρμόδιες αστυνο
μικές υπηρεσίες...

Ήταν ένας εφιάλτης που κράτησε τέσσερις ολό
κληρους μήνες...

πουν οι φίλοι του το αίμα και συνειδητοποιούν τι συνέβη. 
Είναι πολύ αργά για να δουν προς τα πού πήγε ο μεταμ
φιεσμένος δράστης...

Λίγη ώρα μετά, ο διοικητής, οι αξιωματικοί και όσοι άν
τρες του Τμήματος Ασφαλείας και των άλλων υπηρεσιών 
έτυχε να ναι υπηρεσία, βρίσκονται στον τόπο του εγκλή
ματος και στη συνέχεια στο νοσοκομείο. Στην τσέπη του 
σακκακιού του θύματος βρίσκεται ένα τσιγαριλίκι... Είναι 
το μόνο στοιχείο που υπάρχει προς το παρόν για το ποιο 
ήταν το θύμα από πλευρά κοινωνικής συμπεριφοράς.

Στο μεταξύ η είδηση του εγκλήματος διατρέχει ταχύτα
τα την πόλη, παγώνοντας αρκετούς. Όλοι βλέπουν κάτω 
από τις μάσκες του καρναβαλιού κι έναν δολοφόνο. Οι 
αστυνομικοί αρχίζουν και μπλοκάρουν μασκαράδες. Πολ
λοί από τους μασκαρεμένους αντιδρούν. Γιατί αυτοί οι έ
λεγχοι; Τι έχει συμβεί; Το Τμήμα της Ασφάλειας έχει ση- 
μάνει συναγερμό.

Ξεκαθάρισμα Λογαριασμών;

Οι πρώτοι ύποπτοι αρχίζουν κι ανεβαίνουν στον τέταρ
το όροφο του αστυνομικού οικήματος της Λάρισας, λίγο 
μετά τα μεσάνυχτα. Οι περισσότεροι είναι άτομα του φιλι
κού περιβάλλοντος του θύματος και πελάτες. Μέχρι το 
πρωί εξετάζονται δεκάδες άτομα και σχηματίζεται έστω 
αμυδρά το πορτραίτο του θύματος.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Παναγιώτης του Σπυρίδωνος, ετών 32, 
ιδιοκτήτης καφετέριας, έγγαμος, πατέρας ενός τρίχρονου 
κοριτσιού, της Βαλεντίνος. Από μικρό παιδί στην πιάτσα 
της Λάρισας, γοητευτικός ως άντρας και με πολλές συμπά
θειες, αλλά και αντιπάθειες. Χαρακτήρας ιδιόμορφος. Πολ
λοί μιΛούν για ναρκωτικά, κάποιοι άλλοι προσθέτουν ότι 
ήταν μπλεγμένος σε κυκλώματα νεαρών ομοφυλοφίλων, 
βιώνοντας αρκετά απελευθερωμένα ο,τιδήποτε ανήκε στη 
σφαίρα του σεξουαλισμού. Αλλά και κάποιοι άλλοι μιλούν 
για ανάμιξή του σε κυκλώματα τοκογλυφίας. Το οικονομι
κό του πορτραίτο τον παρουσιάζει υπερχρεωμένο, έτοιμο 
να ξεπουλήσει χωράφια της γυναίκας του για να ορθοπο
δήσει.

Υπάρχουν δυο σοβαρά στοιχεία που βασανίζουν το
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πρωί της επόμενης τους αρμόδιους αξιωματικούς του Τμή
ματος Ασφάλειας. Το ένα έχει σχέση με τον κόσμο των 
ναρκωτικών και πρόκειται για το θανάσιμο τραυματισμό 
σε τροχαίο ατύχημα, όχι πολύ καιρό πριν, του Στάθη Βαρ- 
σαμόπουλου, ιδιοκτήτη «μπαρ-ουζερί». Ο Στάθης Βαρσα- 
μόπουλος, χρόνια έμπορος και καλλιεργητής χασίς, παρα- 
σύρεται από αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε Τσιγγά
νος και σκοτώνεται. Παρ' όλο που το ατύχημα ψάχνεται 
από κάθε πλευρά, μεταξύ των Λαρισαίρων η εντύπωση 
ότι δεν είναι ατύχημα, αλλά ξεκαθάρισμα λογαρισμών, πα
ραμένει. Στη ζαλισμένη ατμόσφαιρα που πλανιέται στο 
Τμήμα Ασφάλειας, όλα αρχίζουν και συνδυάζονται. Τα «ί
σως», «αλλά», «μπορεί», «πιθανόν» στήνουν το δικό τους 
εφιαλτικό χορό.

Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό της τοκογλυφίας. Υπάρ
χει κάτι αρκετά σοβαρό ως προηγούμενο. Πριν μήνες, το 
ίδιο Τμήμα Ασφαλείας, εξαρθρώνει κύκλωμα τοκογλυφίας 
στο οποίο εμπλέκονται κάπου 150 Λαρισαίοι και το διακι- 
νούμενο ποσό ξεπερνάει το ένα δις. Πολλοί από τους δρά
στες είχαν μιλήσει τότε και γ ι' άλλα κυκλώματα τοκογλυ
φίας, που μάστιζαν τη Λαρισαϊκή αγορά και οι φήμες για 
αντεκδικήσεις έδινα’̂  και έπαιρναν.! Στην περίπτωση του 
Βασιλείου, παρουσιάζονται σοβαρές ενδείξεις για τοκο
γλυφία. Τι απ' όλα, όμως, είναι αλήθεια;

Οι ομάδες που συγκροτήθηκαν για συλλογή πληροφο
ριών φέρνουν συνέχεια ύποπτους, ενώ παράλληλα άλλες 
ομάδες προχωρούν σε ταυτόχρονες «κατ' οίκον» έρευνες. 
Μέσα στη ζάλη των αλλεπάλληλων πληροφοριών, προκύ
πτει και μία αρκετά σοβαρή που μιλάει για σημαντικές οι
κονομικές διαφορές του Βασιλείου με πρώην συνέταιρό 
του, ο οποίος βρίσκεται στην Κέρκυρα. Καθώς «ψάχνεται» 
η πληροφορία, εντοπίζεται ο συνεταίρος του Βασιλείου, 
όχι στην Κέρκυρα, αλλά στη Λάρισα και μάλιστα στην κη
δεία. Σε βάρος του υπάρχουν και κάποιες παλιές καταδικα- 
στικές αποφάσεις, γεγονός που διευκολύνει τη σύλληψή 
του. Να, λοιπόν, κάτι που μπορεί να 'ναι αρχή τής όλης 
προσπάθειας για να φωτισθεί η υπόθεση. 0  πρώην συνέ
ταιρος όμως προβάλλει άλλοθι. Την προηγούμενη νύχτα, 
τη νύχτα του εγκλήματος βρισκόταν στην Κέρκυρα, όπου 
και είχε επισκεφθεί αρκετά νυχτερινά κέντρα και είχε συ
ναντηθεί με πολλούς. Χωρίς να ξέρει για το έγκλημα, το 
πρωί ξεκινάει για τη Λάρισα και κάπου έξω από τα Τρίκαλα 
μαθαίνει από το ραδιόφωνο για το συμβάν. Έτσι, παρ' ό
λες τις διαφορές, αποφασίζει να παρεβρεθεί στην κηδεία.

Το Τμήμα Ασφαλείας της Κέρκυρας επιβεβαιώνει το άλ
λοθι και η ανάκριση ξανά στο πέλαγος, με μια ισχυρή αμ
φιβολία γύρω απ' αυτή τη σχέση. Αν ο δολοφόνος έδρασε 
για λογαριασμό τρίτου, ενώ αυτός ο τρίτος την ίδια ώρα 
προσπαθούσε να στηρίζει το άλλοθι του με δημόσιες εμ
φανίσεις... τότε, τι θα μπορούσε να γίνει και πώς θα έφτα
ναν μέχρι την αλήθεια;

Σκέψεις... σκέψεις... σκέψεις... Και ξαφνικά ένα ακόμα: 
Καταγγέλεται από τη σύζυγο του θύματος πως κάποιος 
τηλεφώνησε και αντί άλλης απάντησης, έβαλε μουσική. 
Φάρσα, ή κάτι σοβαρό;...

Η παρέλαση των ύποπτων συνεχίζεται. Οι νέες αποκα
λύψεις έχουν σχέση με την οικογενειακή ζωή του θύμα
τος. Μιλούν για οικογενειακά προβλήματα, χαρακτηρίζον
τας βάναυση τη συμπεριφορά του θύματος προς τη σύζυ
γό του, τόσο βάναυση που έφτανε μέχρι τον ξυλοδαρμό 
ακόμα και για ασήμαντα θέματα. Μια ακόμα εκδοχή, να 
'ναι ο δράστης πρόσωπο που ήθελε ν ' απαλλάξει την ό
μορφη Εύη από το καθημερινό της μαρτύριο...

Υπάρχει όμως και το κύκλωμα σεξ. Οι φήμες κι εδώ έν
τονες. Όμως κανείς δε μιλάει καθαρά όταν πρόκειται ν' 
απαντήσει σε «καυτές» ερωτήσεις. Βαλτώνει η ανάκριση... 
Τι να υποθέσει κανείς;

Ο «θανάσις»

Να όμως που μέσα στο πέλαγος της αμφιβολίας αρχί
ζουν να ξεκαθαρίζουν μερικά θετικά σημεία. Έχουν σχέ
ση με το δράστη και τις κινήσεις του. Εξετάζονται δυο και 
τρεις φορές όλοι οι θαμώνες και όλοι οι σερβιτόροι. Επί
σης όλοι όσοι διαθέτουν καταστήματα και στη διάρκεια 
των Απόκρεω πουλούσαν μάσκες. Συμπέρασμα: Ο δρά
στης εμφανίζεται πρώτη φορά στη «Σεβαλιέ» έξη μέρες 
πριν, στις 11 το βράδυ της 4ης Μαρτίου. Φοράει καφέ 
τουΐντ σακκάκι, φαρδύ για τις διαστάσεις του, παλιό, γάν
τια στα χέρια και κρύβεται πίσω από ολοκέφαλη μάσκα Κι

νέζου γέρου. Πίνει ένα κονιάκ, ρωτάει το σερβιτόρο αν εί
ναι εκεί ο Βασιλείου, παίρνει αρνητική απάντηση και φεύ
γει. Το μεσημέρι της επομένης, γύρω στις δώδεκα, Κυρια
κή, ξαναπηγαίνει. 0  Βασιλείου είναι εκεί. Τον πλησιάζει, 
αλλά εκείνη τη στιγμή στο υποψήφιο θύμα τρέχει η κόρη 
του. Ο Βασιλείου την παίρνει στην αγκαλιά και παίζει μαζί 
της. Ο δράστης υποχωρεί αφού χαϊδεύει στο κεφάλι το 
κοριτσάκι. Το βράδυ του εγκλήματος πηγαίνει φορώντας 
τα ίδια ρούχα, αλλά διαφορετική μάσκα, γριάς αυτή τη φο
ρά. «Ψάχνεται» η εμφάνισή του και σ ’ άλλους χώρους και 
διαπιστώνεται ότι πριν πάει στη «Σεβαλιέ», ένας ίδιος «μα- 
σκαράς» είχε εμφανιστεί σε άλλη καφετέρια της Λάρισας 
(κάπου 300 μέτρα απόσταση), όπου και εκεί ήπιε κονιάκ 
και αντέδρασε εκνευρισμένα σε πειράγματα θαμώνων. 0 
μασκαράς αυτός, όταν επίμονα ρωτήθηκε από κοπέλες - 
θαμώνες, για το ποιος είναι, αντί άλλης απάντησης έγραψε 
σ' ένα χαρτάκι που βρήκε μπροστά του το όνομα «ΘΑΝΑ- 
ΣΙΣ». Οι μέρες των Απόκρεω και της Καθαρής Δευτέρας 
είναι μέρες αργίας για την υπηρεσία καθαριότητας του 
Δήμου και τα σκουπίδια παραμένουν έξω από το μαγαζί. 
Πιθανόν το χαρτάκι να 'ναι πεταγμένο στις σκουπιδοσακ- 
κούλες. Αδειάζονται και ψάχνονται. Το χαρτάκι βρίσκεται. 
Το «γιώτα» της κατάληξης του «ΘΑΝΑΣΙΣ», κάτι λέει 
στους υπεύθυνους του Τμήματος Ασφαλείας, αλλά τρομά
ζουν ν' ανοίξουν το στόμα τους... Είναι κάτι που δεν θέ
λουν να το σκέφτονται... Η ύπαρξη του σημειώματος δεν 
ανακοινώνεται στον Τύπο.

«1η Μάη»; Εμείς...

Τρίτη, 15 Μαρτίου 1989, δέκα η ώρα πρωί και νέο 
«σοκ». Για τη Λάρισα, «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» σημαίνει ένα τερά
στιο για τα επαρχιακά δεδομένα δημοσιογραφικό συγκρό
τημα, που εκδίδει καθημερινή εφημερίδα, εβδομαδιαία, 
μηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης, με «τιράζ» για τα καθένα 
απ' αυτά από 15.500 — 17.000 φύλλα... Στην «ΕΛΕΥΘΕ
ΡΙΑ» λοιπόν, το πρωί της Τετάρτης, 15 Μαρτίου, φτάνει 
με το καθημερινό ταχυδρομείο μια επιστολή. Γνώριμος 
στον παραλήπτη της ο γραφικός χαρακτήρας, γνώριμος ό
μως και στο Τμήμα Ασφαλείας. Την υπογράφει η «I 
ΜΑΗ», παρακλάδι της Λάρισας, και αναλαμβάνει την ευ
θύνη της δολοφονίας του Βασιλείου, ισχυριζόμενη, στις 
εννιά σελίδες της επιστολής, ότι το θύμα ήταν έμπορος 
ναρκωτικών. Στην ίδια επιστολή περιέχονται κατηγορίες 
και απειλές κατ' αστυνομικών και δικαστικών. Η επιστολή 
δημοσιεύεται και το επόμενο πρωί η κοινωνία της Λάρι
σας παγώνει με τα όσα διαβάζει. Ποιος είναι ο επόμενος 
στόχος; Και τι συμβαίνει με το θέμα «επιστολή»;

Η ιστορία αυτή των επιστολών (γιατί πρόκειται τελικά 
για πολλές και όχι για μία) ήταν παλιά για το Τμήμα Ασφά
λειας και την πόλη της Λάρισας.

Άρχισε στις 25.4.1988 όταν για πρώτη φορά φτάνει 
στην «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» επιστολή με την ίδια υπογραφή και 
απειλεί με δολοφονία τον εργοστασιάρχη ΙΩΑΝΝΙΔΗ, για
τί — έτσι ισχυρίζεται — έκλεισε το εργοστάσιο, πέταξε στο

114



δρόμο τους εργάτες και ο ίδιος έβγαλε τα χρήματα στο 
εξωτερικό και ζει εκεί.... Επίσης απειλεί αόριστα κι άλλους 
βιομηχάνους, που παρουσιάζουν αντιεργατική συμπεριφο
ρά. Τις ημέρες εκείνες, πραγματικά, η Λάρισα συγκλονιζό
ταν απ' την υπόθεση «Βιομηχανίας Ιωαννίδη», που είχε 
προκαλέσει πολλά αδιέξοδα μεταξύ του εργατικού δυναμι
κού και των αρμόδιων φορέων της πόλεως. Πολλοί είχαν 
πιστέψει πως πίσω απ' την αυτοαποκαλούμενη «1η Μάη» 
κρυβόταν κάποιος ή κάποιοι εργάτες της επιχείρησης, που 
ήθελαν να εκβιάσουν καταστάσεις. Όμως...

Όμως, επτά μήνες αργότερα, στις 15.11.1988, στην 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» φτάνει δεύτερη παρόμοια επιστολή, μονο
σέλιδη, που αναφέρει ότι συστάθηκε δμελής επιτροπή, η 
οποία αποφάσισε εντός μηνός τη δολοφονία εμπόρου και 
διακινητή μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών. Υπάρχει, λοι
πόν, ταύτιση αιτιολογίας μεταξύ της επιστολής αυτής και 
της επιστολής που ανάλαβε το έγκλημα κατά του Βασι
λείου, αν και αντί για μήνα, μεσολάβησαν 4 μήνες. Αλλά...

Υπάρχει και συνέχεια. Στις 27.1.1989 νέα επιστολή, 
τρίτη κατά σειρά, με την ίδια υπογραφή. Αυτή έχει πολιτι
κό αρχικά περιεχόμενο, και στη συνέχεια απειλεί με 
«εκτελέσεις» δικαστικών, εργοστασιαρχών, εκπροσώπων 
του Τύπου, βουλευτών...

Η επιστολή, λοιπόν, που μιλάει για το Βασιλείου είναι η 
τέταρτη κατά σειρά και χωρίς ν ' ανατρέψει καμιά απ' τις 
προηγούμενες εκδοχές, προσθέτει κι άλλες:

α) Υπάρχει πράγματι παρακλάδι της οργάνωσης 1η 
Μάη που από τις απειλές προχώρησε στην πράξη και που 
ίσως ξαναχτυπήσει.

β) Δεν υπάρχει παρακλάδι, πρόκειται για φάρσα, που 
εκμεταλλεύεται τα συμβαίνοντα και ανάλογα ενεργεί και 
γράφει.

γ) Πρόκειται για ένα άριστα σχεδιασμένο, από χρόνο 
και κάτι, έγκλημα. Προηγήθηκαν επιστολές που είχαν σκο
πό να παραπλανήσουν τις έρευνες και στην κατάλληλη ώ
ρα, έγινε το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών.

δ) Πρόκειται για πράξεις ανισόρροπου ατόμου που σε 
κάποια στιγμή προχώρησε σε κάτι σοβαρότερο.

Έτσι, το Τμήμα Ασφάλειας Λάρισας μπαίνει από το τρι
κυμισμένο πέλαγος, σ' έναν περισσότερο τρικυμισμένο 
ωκεανό. Πώς να επιπλεύσει κανείς και πώς να φτάσει 
ασφαλής σε κάποιο λιμάνι;

Οι τέσσερις επιστολές και το σημείωμα με το «ΘΑΝΑ- 
ΣΙΣ» συσχετίζονται και εξετάζονται γραφολογικά από το 
Τμήμα Εργαστηρίων της Υποδ/νσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών. Συμπέρασμα: Είναι γραμμένα από το ίδιο χέρι. 
Η άποψη αυτή είναι σχεδόν απόλυτη για τους ερευνητές.

«Η αμφισβήτηση, της αμφισβήτησης...»

Το ερώτημα: «Ποιος κρύβεται πίσω από την υπογραφή 
«1η Μάη» συγκλονίζει τη Λάρισα. Το Τμήμα Ασφαλείας 
περνάει δύσκολες μέρες. Στη δικογραφία οι εξετάσεις 
μαρτύρων προστίθενται κατά δεκάδες καθημερινά. Στο 
αρμόδιο γραφείο Σήμανσης παραπέμπονται ισάριθμα άτο
μα. Το «κύκλωμα» των ναρκωτικών της πόλης «ψάχνεται» 
με κάθε λεπτομέρεια. Κανένα θετικό αποτέλεσμα σε σχέ
ση με το έγκλημα. Το ίδιο και τα κυκλώματα των τοκογλύ
φων. 0  χαρακτηρισμός «ΑΡΝΗΤΙΚΑ», κυριαρχεί. Κατά τον 
ίδιο τρόπο αποκλείονται και οι ομοφυλόφιλοι. Η έρευνα 
προχωράει. Κάποιος απ' αυτούς που πείραζαν τον μασκα- 
ρά αναφέρει ότι μιλούσε βαριά ελληνικά. Αρχίζει η έρευνα 
ανθρώπων που έζησαν πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Χάος 
και αποτέλεσμα μηδέν. Οι επιστολές δίνονται σε ψυχία
τρους και ψυχολόγους. Μιλούν όλοι χωρίς τίποτα βεβαιω
μένο. Τα πάντα ψάχνονται. Μέρες και νύχτες ατελείωτες. 
Απ' τα αρχεία ανασύρονται παλιές αιτήσεις, ή ότι άλλο 
χειρόγραφο υπάρχει. Αναζητείται κάποια ταύτιση γραφι

κών χαρακτήρων. Μηδέν από μηδέν =  μηδέν.
Όλοι ζητούν από το Τμήμα Ασφαλείας της Λάρισας το 

θαύμα. Όλα ζητούν μια απάντηση, ένα φως. Να υπερβά
λει κανείς τον εαυτό του, όμως, πώς είναι δυνατό να συμ
βεί;

Πλησιάζει η προεκλογική περίοδος. Προβλέπονται πο
λυπληθείς συγκεντρώσεις, πράγμα που σημαίνει πως, αν 
θελήσει να εκμεταλλευθεί μια κατάσταση ο δράστης, θα 
'ναι πολύ εύκολο μέσα στο πλήθος. Και τι γίνεται μετά; Η 
Ασφάλεια νιώθει βαριά ατμόσφαιρα και το μόνο που επι
διώκει είναι να προλάβει το κακό.

Η προσοχή όλων εντείνεται. Οι ώρες ανάπαυσης ελαχι
στοποιούνται. Τα πάντα πια εξαρτώνται από την αντοχή 
των νεύρων.

Υπάρχουν όμως και οι χαλκέντεροι. Αυτοί που υπομέ
νουν. Αυτοί που σφίγγουν με πείσμα τα δόντια. Αλλά, το 
βράδυ της 22ας Ιουνίου 1989...

Πλησιάζουν μεσάνυχτα της 22ας Ιουνίου 1989... Το 
τηλέφωνο των βραδινών συντακτών της εφημερίδας 
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ», που στεγάζονται στις δεύτερες εγκατα
στάσεις — τεχνικές — του συγκροτήματος, χτυπάει... 0 
συντάκτης που το σηκώνει ακούει αντρική φωνή, που, 
αφού του αναφέρει, ότι παίρνει εκ μέρους της «1ης Μάη», 
τον πληροφορεί ότι λίγα λεπτά πριν, πέταξε φάκελο μ' επι
στολή, στην είσοδο των κεντρικών εγκαταστάσεων της 
εφημερίδας. Νέο «σοκ», νέα κινητοποίηση. Τα πράγματα 
παίρνουν καθαρά πολιτικό χρώμα. Όλοι «ψάχνονται» και 
όλοι σιωπούν. Πότε και ποιος θα 'ναι ο επόμενος στόχος; 
Και γιατί αυτή τη φορά η επιστολή δεν ταχυδρομήθηκε; Η 
ομάδα που έχει αναλάβει την ευθύνη της αποκάλυψης έ
χει καταργήσει τις ανάγκες ύπνου, διασκέδασης, ξεκούρα
σης. Κάθε που νυχτώνει «λουφάρει» σε διάφορα κεντρικά 
σημεία της πόλης και περιμένει... Άλλωστε είναι ο μόνος 
τρόπος που έχει απομείνει.

Το πρώτο φως...

13 Ιουλίου 1989. Το πρώτο φως επιτέλους... Το εκπέμ
πει το Τμήμα Εργαστηρίων της Υποδ/νσης Εγκληματολογι- 
κών Ερευνών, από την Αθήνα. Ένα λιγόλογο σήμα, ανα
φέρει το όνομα κάποιου ΚΟΥΚΟΥΛΗ Νικολάου. Οι συνά
δελφοι των Εγκληματολογικών Εργαστηρίων δεν είχαν 
κουραστεί να ψάχνουν. Και έκαναν το καθήκον τους.

Στο Τμήμα Ασφαλείας της Λάρισας αυτό το λακωνικό 
σήμα αντιμετωπίζεται μ' ευλάβεια. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο 
θα μπορούσε να υπάρξει. Οι έρευνες με τέλεια μεθοδικό- 
τητα στρέφονται γύρω από το όνομα «ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ».

ΚΟΥΚΟΥΛΗΣ Νικόλαος του Σωκράτη και της Μαρίας, 
γεννημένος το 1948 στη Λάρισα, κάτοικος Λάρισας στην 
οδό Πενταδακτύλου 13, κρεοπώλης, παντρεμένος με τη 
ΒΟΥΛΓΑΡΗ Χαρίκλεια, πατέρας δύο παιδιών, συνδιοκτή- 
της δύο κρεοπωλείων, εκ των οποίων το ένα επί της Πα
παναστασίου 103, δηλαδή 200 περίπου μέτρα μακριά από 
το κτίριο της Αστυνομικής Δ/νσης. Σωματική διάπλαση: 
Ίδια μ' αυτή που περιέγραψαν οι αυτόπτες μάρτυρες.

Το ερώτημα: Ναι μεν είναι ο συντάκτης των επιστολών, 
είναι όμως και ο δράστης του εγκλήματος; Η ταύτιση του 
σημειώματος «ΘΑΝΑΣΙΣ» με τις επιστολές το βεβαίωνε 
αυτό, αλλά ήταν αρκετό ως αποδεικτικό στοιχείο; Και πώς 
θα δενόταν η υπόθεση; Θα υπήρχαν τα πειστήρια; Κι αν 
δεν ανακαλύπτονταν;

*  *  *

Πρωί, της 14ης Ιουλίου, Παρασκευή. Δύο άντρες της 
Αγορανομίας μπαίνουν για έλεγχο στο κρεοπωλείο. 
«Υπάρχει κάποια αμφισβιτούμενη παράβαση». Ο ΚΟΥ- 
ΚΟΥΛΗΣ οδηγείται για εξηγήσεις στην Υπηρεσία. Ό χι ό-

115



μως στην Αγορανομία, αλλά στην Ασφάλεια. Η υπόθεση 
είναι κρίσιμη. Ο αξιωματικός που αναλαμβάνει την ευθύνη, 
είναι γνώστης και της παραμικρής λεπτομέρειας της υπό
θεσης, έχοντας σηκώσει το βάρος της από το πρώτο λε
πτό. Η συζήτηση αρχίζει. Τα στοιχεία είναι αρκετά βαριά 
και η υπόθεση κρίνεται κι απ' την παραμικρή αντίδραση. 
Η ομολογία έρχεται αβίαστη: «Ναι, εγώ σκότωσα το Βασι
λείου, εγώ ένραψα τις επιστολές, ήθελα να βγάλω απ' τη 
μέση έναν άνθρωπο που έκανε κακό στην κοινωνία». Και 
τα πειστήρια;

«Υπάρχουν», είναι η απάντηση του Κουκούλη και οδη
γεί τους αστυνομικούς στο σχεδόν απέναντι τους κρεοπω
λείο του. Δείχνει το μεγάλο επαγγελματικό ψυγείο. Ένας 
αστυφύλακας ανεβαίνει πάνω και βγάζει τρεις βίδες της 
οροφής. «Μέσα» λέει ο Κουκούλης δείχνοντας το διπλό 
πλαϊνό τοίχωμα του ψυγείου. Σ' αυτό το κενό υπάρχουν 
κάτι σπόγγοι δεμένοι στα εξέχοντα καρφιά. Τραβιένται πά
νω κι ένα-ένα έρχονται στο φως, δεμένα και κρεμασμένα 
απ' τους σπόγγους, το περίστροφο, μία τσάντα με φύλλα 
χαρτιού, οι σφαίρες, η χειροποίητη σφραγίδα της «1ης 
Μάη», το ταμπόν, το φιαλίδιο της μελάνης, το στυλό...

Η υπόθεση έληξε... Τα επί μέρους ερωτήματα θα βρουν 
πλέον την απάντησή τους... Η πόλη της Λάρισας συγκλονί
ζεται ξανά. Η είδηση, στην αρχή ψιθυριστά, την επομένη 
το πρωί κραυγαλέα, καταλαμβάνοντας μόνη της την πρώ
τη σελίδα της «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ» συγκλονίζει τους Λαρι- 
σαίους. Αυτοί που μιλούν λιγότερο είναι οι πρωτεργάτες, 
εκείνη η ολιγάριθμη ομάδα του Τμήματος Ασφαλείας, που 
ξέρει ότι οι πανηγυρισμοί δεν έχουν καμιά σχέση με τις 
ευθύνες της.

Το πρόσωπο του εφιάλτη

Τι ήταν τελικά ο δράστης και τι το θύμα; Ποια σχέση 
υπήρχε μεταξύ τους; Ποιος τροφοδότησε με περίστροφο 
το χέρι του δράστη; Ποια θα 'ταν η συμπεριφοράτου αν 
εξακολουθούσε να μένει ασύλληπτος; Να τα ερωτήματα 
που ζητούσαν πλέον ξεκάθαρες απαντήσεις.

Αναμφίβολα είχε πρόβλημα με τα νεύρα του. Κάπου ο 
ψυχικός του κόσμος παρουσίαζε χάσματα. Σίγουρα η κρι
τική του ικανότητα υστερούσε σε σημεία που άγγιζαν το 
κοινωνικό φάσμα. Την εποχή που η Λαρισαϊκή κοινωνία 
απασχολείται με την υπόθεση «ΙΩΑΝΝΙΔΗ», αυτός πι
στεύει πως η μοναδική λύση είναι ο εκφοβισμός και ο 
εκβιασμός. Στέλνει την πρώτη επιστολή, ελπίζοντας — ό
πως ομολογεί — ότι κάποιοι θα φοβηθούν και θα δώσουν 
λύση. Στη συνέχεια πιστεύει ότι η κοινωνία της Λάρισας 
δεν πήρε στα σοβαρά την επιστολή - προκήρυξη και όταν 
πλέον αποφασίζει να ξαναγράψει, αναφέρει «απόφαση 
δμελούς επιτροπής». Επιδιώκει να τον πάρουν στα σοβα
ρά και ορίζει και χρόνο πραγματοποίησης της απειλής. Ο ί
διος απολογούμενος λέει:

«Δεν είχα συγκεκριμένες αποδείξεις για κανέναν και 
συνεπώς οι απειλές οι οποίες ήταν αόριστες είχαν σκοπό 
να εκφοβίσουν τους ασχολούμενους με τα ναρκωτικά».

Τον Ιανουάριο, το πανελλήνιο ασχολείται με τις πράξεις 
βίας εναντίον των δικαστικών. Οι αθηναϊκές εφημερίδες 
δίνουν ανάγλυφη την πολιτική κρισιμότητα. Όπως ο ίδιος 
υποστήριξε δεν έχει πολιτική τοποθέτηση. Δεν έχει τίποτα 
συγκεκριμένο σκεφτεί, αλλά γενικά και μόνο απειλεί προς 
εκφοβισμό. Όμως... «Το μήνα Φεβρουάριο, βλέποντας ότι 
οι μέχρι τότε προκηρύξεις μου δεν είχαν κανένα αντίκτυπο 
στην κοινή γνώμη, ενώ πίστευα μέσα μου ότι συνεχίζον
ται από εμπόρους ναρκωτικών διακινήσεις και για το λόγο 
ότι είχα κι εγώ παιδιά, φούντωσε μέσα μου η πίστη ότι έ
πρεπε κάποιος έστω κι εγώ να επέμβω, για να σταματήσω 
το κακό...». Η καφετέρια που σύχναζε, ήταν η «Σεβαλιέ».

Άρχισε να πιστεύει πως όλοι γύρω του πήγαιναν εκεί για 
να προμηθευτούν ναρκωτικά. «Τότε μου γεννήθηκε η ιδέα 
ότι ο Βασιλείου έπρεπε να λείψει από τη Λάρισα». Δεν έ
χει όπλο. Γνωρίζει όμως έναν έμπορο κυνηγετικών ειδών, 
το Γιώργο Χασιώτη «από τότε που είχε κι αυτός κρεοπω
λείο». Του ζητάει περίστροφο κι εκείνος του υπόσχεται να 
του βρει. Δυο μέρες μετά τον ειδοποιεί ότι βρήκε και ζη
τάει ο κάτοχός του 70.000 δραχμές. Συμφωνούν και αγο
ράζει το περίστροφο μαζί και 9 σφαίρες. Από γνωστό του 
ναρκομανή της Λάρισας, επιβεβαιώνει τις υποψίες για το 
Βασιλείου, φτάνει η περίοδος των Απόκρεω. «Βλέποντας 
τους διάφορους μασκαρεμένους να κυκλοφορούν μέρα 
και νύχτα στην πόλη σκέφτηκα ότι αν ντυνόμουν κι εγώ 
καρναβάλι μπορούσα να τον σκοτώσω μέσα στο ίδιο το 
μαγαζί του για παραδειγματισμό». Τον αρχικό ισχυρισμό 
του, ότι δήθεν του είχε πει η κόρη του, πως μια μέρα βρή
κε στη «Σεβαλιέ» στο ποτήρι της ένα χάπι, τον αναιρεί λί
γο αργότερα, λέγοντας πως αυτό ήταν δικαιολογία της 
στιγμής και πως ουδέποτε η κόρη του είχε σχέση με τη 
«Σεβαλιέ». Όλα τα εξηγεί ως δημιουργήματα της φαντα
σίας του και επηρεασμένα από γραφόμενα των αθηναϊκών 
εφημερίδων, δηλώνει ακομμάτιστος και ζητάει συγγνώμη 
απ' όλους όσοι φοβήθηκαν απ' τις επιστολές του. Συμπλη
ρώνει, πως μετά την τελευταία επιστολή θα σταματούσε 
κάθε ενέργεια. Θα σταματούσε όμως; Ποιος μπορεί να πι
στέψει έναν τέτοιο ισχυρισμό; Η πράξη κατά του Βασι
λείου έδειξε πόσο επιφανειακά μέτρησε και τοποθέτησε 
κάποια φοβερά σημαντικά πράγματα...

Γιατί ο Βασιλείου, δεν ήταν — ή τουλάχιστον δεν απο
δείχθηκε — ότι ήταν έμπορος ναρκωτικών. Αραιά και πού 
έκανε χρήση καπνίζοντας χασίς, αλλά δεν αποδείχτηκε πα
ρόλο που η ανάκριση προχώρησε σε ασύλληπτο βάθος, 
ότι ανέχονταν πελάτες του να κάνουν χρήση οποιουδήπο- 
τε ναρκωτικού στο μαγαζί του. Πολλούς, εναντίον των 
οποίων είχε υπόνοιες για κάτι τέτοιο, τους είχε διώξει. Αν 
έστω και το παραμικρό υπήρχε σε βάρος του για εμπόριο 
και διακίνηση, θα είχε φωτιστεί απ' την ανάκριση. Εκείνος 
ο ναρκομανής που είχε διαβεβαιώσει το δράστη για τις 
υποψίες του, και ο οποίος αρκετό καιρό μετά από το έγ
κλημα πέθανε κατά τη χρήση ηρωίνης, ήταν χρόνια ηρωι- 
νομανής και συχνά είχε οδηνηθεί στη δικαιοσύνη. Δρούσε 
και ζούσε περιθωριακά και οδηγούνταν με μαθηματική 
ακρίβεια στο θάνατο. Ούτε στο ελάχιστο επιβεβαιώθηκε 
ότι ο Βασιλείου του έδωσε ποτέ ναρκωτικά. Κι αν ο Βασι
λείου δεν ήταν «αγγελούδι», σίγουρα δεν ήταν και «κατα- 
στροφέας». Τα κάποια κοινωνικά «κατά» που χαρακτήρι
ζαν τη συμπεριφορά του, αναμφίβολα ούτε στο ελάχιστο 
δικαιολογούσαν τέτοια ενέργεια.

Και υπάρχουν και κάποια άλλα... Η συμπεριφορά του 
οπλοπώλη Γιώργου Χασιώτη. Πουλάει παράνομα το περί
στροφο. Ένα μήνα μετά γίνεται το έγκλημα. Η Λάρισα 
αναστατώνεται. Μαθαίνει για το όπλο του εγκλήματος και 
σιωπά. Μαθαίνει τις περιγραφές της σωματικής διάπλασης 
του δράστη και σιωπά, ενώ τον Ν. Κουκούλη τον γνωρίζει 
καλά. Η δικαστική αρχή άσκησε, βέβαια, δίωξη εναντίον 
του... Το θύμα όμως δεν επαναφέρεται στη ζωή...

Η όλη υπόθεση αποτέλεσε εμπειρία σκληρή για τα κοι
νωνικά δεδομένα της Λάρισας και ακόμα πιο σκληρή δοκι
μασία για το Τμήμα Ασφαλείας. Η αντοχή του έφτασε στα 
έσχατα όρια, η αξιοπιστία του αμφισβητήθηκε έντονα. Επί 
τέσσερις μήνες και τρεις ημέρες, οι υπεύθυνοι αξιωματικοί 
είχαν ν' απαντούν στις συνεχείς ερωτήσεις μ' ένα πικρό 
«τίποτα». Ατελείωτες ώρες περισυλλογής, έρευνας, συγ
κριτικής παραβολής. Ατελείωτη πορεία αγωνίας. Ο μασκα- 
ρεμένος δολοφόνος και η «ΜΑΗ 1» όπως έγραφε η χειρο
ποίητη σφραγίδα, υπήρξαν εφιάλτης, που σίγουρα δε θα 
ξεχαστεί...».
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ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αριθ. 1126/1988 Τμ. Ε

Προεδρεύων ο κ. I. ΓΡΙΒΑΣ αντιπρόεδρος 
Εισηγητής ο κ. I. ΚΙΟΥΣΗΣ, αρεοπαγίτης 
Δικηγόρος ο κ. Α. Σταύρου

Αντιποίησης - Αιτιολογία δικαστικών αποφάσεων

Για τη στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της αντιποιήσεως απαι
τείται και η διενέργεια πράξεως που ανάγεται αποκλειστικά 
στα καθήκοντα δημοσίου υπαλλήλου.

Κατά το άρθρ. 175 § 1 ΠΚ, όποιος με πρόθεση αντιποιείται 
την άσκηση δημοσίας, δημοτικής ή κοινοτικής υπηρεσίας τι
μωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός έτους ή με χρηματική ποι
νή. Από τη διατύπωση της διατάξεως αυτής που προστατεύει 
το κύρος της κρατικής εξουσίας που εκφράζεται από τους δη
μοσίους υπαλλήλους, συνάγεται ότι για τη στοιχειοθέτηση του 
εγκλήματος αυτού δεν αρκεί μόνον η εμφάνιση κάποιου δη
μοσίου υπαλλήλου αλλά απαιτείται και η διενέργεια πράξε
ως αναγόμενης αποκλειστικώς στα καθήκοντα κάποιου δημό
σιου υπαλλήλου στους οποίους περιλαμβάνονται και οι αστυ
νομικοί υπάλληλοι. Στην εξεταζόμενη περίπτωση το Τριμελές 
Εφετείο Αθηνών όπως από την προσβαλλόμενη απόφαση που 
προκύπτει από την εκτίμηση και αξιολόγηση των αναφερόμε- 
νων αποδεικτικών στοιχείων δέχθηκε ανελέγκτως ότι ο αναι- 
ρεσείων και μετά την παραίτησή του από την Αστυνομία όπου 
υπηρετούσε ως χωροφύλακας και απώλεια της ιδιότητάς του 
αυτής εξακολουθούσε να εμφανίζεται ως αστυνομικός και κά
νοντας χρήση της αστυνομικής ταυτότητας που είχε εμφανί
ζονταν ως αστυνομικός του Τμήμαος δίωξης ναρκωτικών και 
άλλων αστυνομικών τμημάτων αλλά και ως αξιωματικός Αστυ
νομίας.

Έτσι δε α) την 25.8.1985 παρέλαβε από τα αναφερόμενα 
πρόσωπα τα βιαβατηριά τους για να βγάλει θεώρηση της Αμε
ρικανικής Πρεσβείας για πολλαπλά ταξίδια στην Αμερική, β) 
την ημέρα που συνελήφθη αλλά και άλλες ημέρες του Μαίου 
1986 εμφανίζονταν ως αστυνομικός της δίωξης ναρκωτικών 
και έμπαινε στον ελεγχόμενο από την Αστυνομία χώρο του 
ανατολικού αερολιμένα και γ) με την ιδιότητα του αστυνομι
κού χρησιμοποιούσε το λεωφορείο της γραμμής Αθήνα- 
Αεροδρόμιο χωρίς να πληρώνει εισιτήρια. Με βάση δε αυτό 
κήρυξε ένοχο τον αναιρεσείοντα τούτο ότι κατ’ εξακολούθη
ση τέλεσε το έγκλημα του άρθρ. 175 § 1 ΠΚ στον αναφερόμε- 
νο τόπο και χρόνο. Όμως με όσα το Τριμελές Εφετείο Αθη
νών με την προβαλλόμενη απόφασή του δέχθηκε προκύπτει 
αφάφεια αν ο αναιρεσείων άσκησε και καθήκοντα που ανάγον
ται στην υπηρεσία του αστυνομικού και ποια είναι αυτά τα 
οποία δέχεται εμμέσως ως συνεχόμενα με τις πράξεις του 
(αναιρεσείοντα) που εκθέτει ως αναγόμενες στη δίωξη ναρ
κωτικών και με τον έλεγχο που ενεργεί η Αστυνομία στο χώ
ρο του ανατολικού αερολιμένα Αθηνών εκτός απ’ αυτές δεν 
αποσαφηνίζει και για ποιο συγκεκριμένο έργο (καθήκον) που 
ανάγεται στην άσκηση καθηκόντων που έχουν ανατεθεί απο
κλειστικά στην Αστυνομία, άσκησε με αυτές. Συνεπώς είναι βά
σιμος ο από το άρθρ. 510 § 1 στοιχ. Δ. ΚΠΔ λόγος της αιτήσε- 
ως για αναίρεσή της ο οποίος την πλήττει για έλλειψη ειδι
κής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

Για το λόγο αυτό η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να

αναιρεθεί και η υπόθεση κατά το άρθρ. 519 ΚΠΔ να παραπεμ- 
φθεί στο δικαστήριο που έχει εκδόσει την αναιρούμενή από
φασή του το οποίο για να τη δικάσει όπως είναι δυνατό θα 
συγκροτηθεί από άλλους εκτός από αυτούς που δίκασαν προη
γουμένως δικαστές.

ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 
Αριθ. 204/1988 (Βούλευμα)

Προεδρεύων ο κ. X. ΚΟΚΚΑΛΗΣ, πρόεδρος πρω
τοδικών
Δικαστές θ' κ.κ. X. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, Κ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ, 
πλημ/κες

Βιασμός - Σωματικές βλάβες - Κατηγορίας μεταβολή · 
Δεν είναι επιτρεπτή η μεταβολή κατηγορίες από βια
σμού σε σωματική βλάβη.

Με το βούλευμα αυτό έγινε δεκτή η εξής πρόταση του Ει
σαγγελέα κ. Α. Ζύγουρα:

Επειδή εκ της διατάξεως του άρθρ. 336 § 1 ΠΚ ως ετροπ. 
δι’ αρθρ. 9 ν. 1419/1984, σαφώς συνάγεται, ότι προς απαρτι- 
σμόν του εγκλήματος του βιασμού απαιτείται εξαναγκασμός 
άλλου, ανεξαρτήτως φύλου, ο εξαναγκασμός να γίνει δια σω
ματικής βίας ή απειλής σπουδαίου και άμεσου κινδύνου και 
ο τοιούτος εξαναγκασμός να γίνει προς επίτευξιν εξωγάμου 
συνουσίας η ανοχήν ή επιχείρησιν ετέρας ασελγούς πράξε
ως ήτις να συντελέσθη. Ως εξαναγκασμός νοείται η παρά την 
θέλησιν ή αντίστασιν του παθόντος υποβολή αυτού εις εξώ- 
γαμον συνουσίαν ή εις ανοχήν ή επιχείρησιν ετέρας ασελγούς 
πράξεως. Εκ του συνδυασμού της διατάξεως ταύτης προς την 
διάταξιν του άρθρ. 42 § 1 ΠΚ σαφώς συνάγεται, ότι αρχήν εκτε- 
λέσως του εγκλήματος του βιασμού αποτελεί η έναρξις της 
σωματικής βίας ή της απειλής σπουδαίου και αμέσου κινδύ
νου προς τον σκοπόν όπως εξαναγκασθή τις εις εξώγαμον συ
νουσίαν ή εις ανοχήν ή επιχείρησιν ετέρας ασελγούς πράξε
ως, ήτις όμως απέτυχεν εκ περιστατικών τυχαίων και ανεξαρ
τήτων προς την θέλησιν του δράστου (ΑΠ111/1987 Ποιν. Χρ. 
Λ.Ζ. 385 Μπουροπούλου Ερμ. του ΠΚ τ.β', σ. 578 και επ.). Ση- 
μειωτέον, ότι το έγκλημα του βιασμού τυγχάνει πολύπρακτον, 
δηλονότι η αντικειμενική υπόστασις τούτου περιλαμβάνει δύο 
πράξεις εκ της συνυπάρξεως των οποίων ο νόμος απαρτίζει 
το έγκλημα του βιασμού. Συγκεκριμένως η αντικειμενική υπό- 
στασις τούτου περιλαμβάνει αφ’ ενός μεν χρήσιν σωματικής 
βίας ή απειλήν σπουδαίου και αμέσου κινδύνου, αφ’ ετέρου 
δε την εξώγαμον συνουσίαν ή την υπό του παθόντος ανοχήν 
ή επιχείρησιν ετέρας ασελγούς πράξεως (Χωραφά Ποιν. Δίκ., 
εκδ. 9η, τ.α. σ. 171, Μαγκάκη. Τα εγκλήματα περί την γενετή
σιον και την οικογενειακήν ζωήν, σ. 20) Εάν η έναρξις της σω
ματικής βίας ή της απειλής σπουδαίου και αμέσου κινδύνου 
δεν εγένετο προς τον σκοπόν όπως εξαναγκασθή τις εις εξώ
γαμον συνουσίαν ή εις ανοχήν ή επιχείρησιν ετέρας ασελγούς 
πράξεως, έγκλημα απόπειρας βιασμού δε νοείται. Ενταύθα 
πρέπει να λεχθή, ότι σωματική βία είναι η δια φυσικής επιδρά- 
σεως επί του σώματος του παθόντος θραύσις της αντιστάσε- 
ως αυτού (ΑΠ 1126/1986 Ποιν. Χρ. ΛΣΤ 982 Μπουροπούλου ενθ. 
ανωτ. Μαγκάκη ενθ. ανωτ. σ 24). Με την έννοιαν όμως της σω
ματικής βίας δεν ταυτίζεται η σωματική βλάβη, ήτις αποτελεί 
ετέραν έννοιαν, σαφώς διακρινομένη εκείνης. Διό και εις ην 
περίπτωσιν κατά την άσκησιν της σωματικής βίας προς επ(-
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τευξιν συνουσίας ή ανοχήν ή επιχείρησιν ετέρας ασελγούς 
πράξεως επήλθε σωματική κάκωσις του παθόντος πραγματού- 
ται και η αξιόποινος πράξις της σωματικής βλάβης, συρρέου- 
σα αλήθως κατ’ ιδέαν μετά του βιασμού, ως εκ της ετερότη
τας των προσβαλλομένων εννόμων αγαθών υπό των εγκλη
μάτων τούτων. Μόνον η όλως ελαφρά σωματική βλάβη ήτις 
συνδέεται αναποσπάστως με την γενετήσιον πράξιν, αποτε
λούσα φυσικόν αποτέλεσμα αυτής ως λ.χ. διαπαρθεύνεσις του 
θύματος, εμπεριέχεται εις την έννοιαν της σωματικής βίας, ότε 
και δεν δύναται να γίνεται λόγος περί αληθούς συρροής του 
εγκλήματος του βιασμού μετά της σωματικής βλάβης (Μαρ
γαρίτη, Ποιν. Χρ. ΛΕ 743. Σταμάτη. Γενικαί αρχαί της φαινο- 
μένης συρροής εγκλημάτων και ιδίως της κατ’ ιδέαν, σ. 265, 
προβλ. και ΑΠ 736/1984 Ποιν. Χρ ΛΕ 39). Περαιτέρω καθ’ όσον 
αφορά τα εγκλήματα ταύτα του βιασμού και της σωματικής 
βλάβης, πρέπει να παρατηρηθή, ότι δεν υφίσταται ταυτότης 
της μονάδας του προσβαλλομένου εννόμου αγαθού υπό των 
εγκλημάτων τούτων δηλονότι του βιασμού και της σωματικής 
βλάβης, εκάτερον των οποίων άγει εις διάφορον φυσικόν απο
τέλεσμα. Σημειωτέον, ότι δια του βιασμού προσβάλλεται το 
έννομον αγαθόν της γενετησίου ελευθερίας, ενώ δια της σω
ματικής βλάβης το τοιούτον της ακεραιότητας και υγείας του 
ανθρωπίνου σώματος.

Κατά συνέπειαν εις περίπτωσιν καθ’ ην ησκήθη αρχικώς ποι
νική δίωξις επί απόπειρα βιασμού τελεσθείση δια σωματικής 
βίας και διεπιστώθη ακολούθως, ότι ο δράστης δεν κατέτει- 
νεν εις εξώγαμον συνουσίαν μετά του παθόντος ή εις την υπ’ 
αυτού ανοχήν ή επιχείρησιν ετέρας ασελγούς πράξεως, αλλ’ 
εις την σωματικήν βλάβην τούτου, την οποίαν και επραγμά- 
τωσε, δεν δύναται να χωρήση βελτίωσις της κατηγορίας και 
δη εκ της επί απόπειρα βιασμού εις την τοιαύτην της απλής 
σωματικής βλάβης καθ’ όσον πρόκειται περί τελείως διαφό
ρων εγκλημάτων κατά τα συνιστώντα ταύτα εξ υποκειμένου 
και εξ αντικειμένου στοιχεία (ΕφΘ 32/1954 ΝοΒ 2 512 πρβλ. 
Καλφέλη. Το έννομον αγαθόν ως βάσις δια την λύσιν του προ
βλήματος της μεταβολής της κατηγορίας εις την ποινικήν θε
ωρίαν και ιδία σ. 235 και επ., αντιθέτως ΠλΚαλ 12/1969 Ποιν. 
Χρ ΙΘ 182). Εν προκειμένω εκ της διενεργηθείσης αρχικώς αυ- 
τεπαγγέλτου προανακρίσεως και της επακολουθησάσης κυ
ρίας ανακρίσεως και δη εκ των μαρτυρικών καταθέσεων και 
της συνημμένης ιατρικής πιστοποιήσεως προέκυψαν τα ακό
λουθα πραγματιικά περιστατικά. Την πρωίαν την 17ην Αυγού- 
στου 1987 και περί ώραν 05.30 η Κ.Α., αθιγγανίς, εκοιμάτο εν
τός της εν Κ.Α. οικίας της. Κατ’ εκείνην την ώρα εισήλθεν εν
τός αυτής, εκ της ανοικτής θύρας του εξώστου ταύτης, ο Χ.Α., 
ωσούτως αθίγγανος, όστις και εκάθισεν επί της κλίνης εφ’ ης 
αύτη εκοιμάτο. Αμέσως εκείνη αφυπνίσθη και έντρομος ηγέρθη 
εκ της κλίνης της και ήρχισε να κραυγάζη, καλούσα εις βοή
θειαν. Ο κατηγορούμενος Χ.Α., ήρπασεν αυτήν από τον λαι
μόν, την έπληξε δια των χειρών του εις το πρόσωπον και ακο
λούθως την απώθησε βιαίως επί τίνος τοίχου, με έπακόλου- 
θον αύτη να κτυπήση εις τας χείρας και τους πόδας. 
Συγκεκριμένως αύτη, εκ των ανωτέρω ενεργειών του κατηγο
ρουμένου υπέστη εκδοράς δεξιάς παρειάς, δεξιάς άκρας χει- 
ρός και αριστερός κατά γόνυ αρθρώσεως, ως επίσης και εκ
χυμώσεις αριστερού βραχίονος και αριστερός πηχειοκαρπι- 
κής αρθρώσεως. Εις τας κραυγάς της παθούσης προσέδραμον 
εις την οικίαν της οι περίοικοι, οίτινες και απεμάκρυναν εξ αυ
τής τον κατηγορούμενον. Την επομένην η ποθούσα Κ.Α. με- 
τέβη εις την αστυνομικήν αρχήν Κ.Α. και κατήγγειλεν απόπει
ραν βιασμού της υπό του κατηγορουμένου, πράξιν δι’ ην και 
ησκήθη η προκειμένη ποινική δίωξις. Κατά την διάρκειαν όμως 
της κυρίας ανακρίσεως αύτη διηυκρίνισεν, ενώπιον του ενταύ
θα Ανακριτού Γ' Τμήματος ότι ο κατηγορούμενος δεν ήθελε 
να βιάση αυτήν, αλλά να την κτυπήση λόγω των προϋφιστα-

μένων οικογενειακών διαφορών των. Περαιτέρω κατέθεσεν, 
ότι προέβη εις την επί απόπειρα βιασμού της καταγγελίαν, υπό 
το κράτος των πρώτων βεβιασμένων εντυπώσεων και της συγ- 
χύσεως εις ήν αύτη ετέλει εκ του δαρμού της υπό του κατη
γορουμένου. Η διευκρινιστική αύτη κατάθεσις της παθούσης 
επιβεβαιούται και εκ της ενώπιόν του ως άνω Ανακριτού κα- 
ταθέσεως του Σ.Μ., μεθ’ ου αύτη συζεί, όστις κατέθεσεν ωσαύ
τως, ότι ο κατηγορούμενος δεν ήθελε να βιάση την ποθούσαν, 
αλλά να την κτυπήση ένεκεν των προϋφισταμένων οικογενεια
κών διαφορών των. Επίσης συμπορεύεται και με την ενώπιον 
της Αστυνομικής αρχής, δοθείσαν εις ανύποπτον χρόνον, κα- 
τάθεσιν της Α συζ. Ν.Χ., η οποία επίσης δεν έκανε λόγον περί 
βιασμού της παθούσης, αλλά μόνον περί δαρμού της υπό του 
κατηγορουμένου ένεκεν των υφισταμένων οικογενειακών δια
φορών των και συγκεκριμένως ένεκεν του ότι η αδελφή της 
παθούσης ονόματι Μ. είχε διαζευχθή τον ανεψιόν του κατη
γορουμένου Χ.Α. εξ ου και το μίσος τούτου προς αυτήν, την 
οποίαν εθεώρει υπαίτιον του εν λόγω διαζυγίου. Ουδείς λό
γος υπάρχει δια να αμφιβάλλη κανείς δια την ειλικρίνειαν της1 
διευκρινιστικής ταύτης δηλώσεως της παθούσης. 'Αλλωστε 
αύτη και κατά την ενώπιον της Αστυνομικής αρχής καταγγε
λίαν της δεν ανέφερε περιστατικά εξ ων να προκύπτη, ότι ο 
δαρμός ταύτης υπό του κατηγορουμένου ήτο εζευγμένος με 
προσπάθειαν επιτεύξεως εξωγάμου μετ’ αυτής συνουσίας. Εξ 
όλων των ανωτέρω καθίσταται σαφές, ότι δεν έλαβε χώραν 
εν προκειμένω απόπειρα βιασμού, αλλ’ απλή σωματική βλά
βη, ως προς ην όμως δεν δύναται να χωρήση βελτίωσις της 
κατηγορίας συμφώνως προς όσα ανωτέρω ελέχθησαν, διότι 
πρόκειται περί τελείως διαφόρου πράξεως, σαφώς διακρινο- 
μένης της αρχήθεν διωχθείσης πράξεως της απόπειρας βια
σμού. Εν όψει αυτού συνέπεται, ότι δεν δύναται να βελτιωθή 
η αρχική κατηγορία επί απόπειρα βιασμού εις τοιαύτην της 
απλής σωματικής βλάβης και ακολούθως, μετά την γενομέ- 
νην, ενώπιον του ως άνω Ανακριτού, υπό της παθούσης ανά- 
κλησιν της εγκλίσεως επί απλή σωματική βλάβη, να παύση ορι- 
στικώς, ένεκεν τούτου, η ποινική δίωξις επί τη εν λόγω πρά- 
ξει της απλής σωματικής βλάβης. Επομένως, η κατηγορία 
παραμένει η αυτή, δηλαδή η αρχήθεν αποδοθείσα εις τον κα
τηγορούμενον πράξις της απόπειρας βιασμού ως προς ην 
όμως δεν υφίστανται παντάπασιν ενδείξεις ενοχής τούτου, διό 
και δεν δύναται να στηριχθή κατ’ αυτού δημοσία επ’ ακροα
τηρίου κατηγορίαν επί ταύτη.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι:
* “ Τραυματισμός στρατιωτικού δεν θεωρείται ότι προήλθε και 
αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας, εάν αυτός ενήργησε 
αναρμρδίως και κατά παράβαση των στρατιωτικών κανονι
σμών. Η υπαιτιότητά του σχετικά με την πρόκληση του ατυ-' 
χήματος, η οποία θα αποτελούσε αρνητική προϋπόθεση του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματός τομ, δεν ερευνάται στην περί
πτωση αυτή, αφού η έλλειψη νομιμότητας στην υπηρεσιακή 
ενέργειά του έχει ως αποτέλεσμα τη μη θεμελίωση τέτοιου 
δικαιώματος. Η συγκεκριμένη υπόθεση που εκδικάσθηκε αφο
ρά σμηνίτη ο οποίος τραυματίσθηκε σοβαρά ενώ εκτελούσε 
έφοδο στις σκοπιές του αεροδρομίου, χωρίς να έχει τέτοια αρ
μοδιότητα. Ο μόνιμος σμηνίας που έπρεπε να εκτελέσει την 
υπηρεσία αυτήν, που είπε να κάνει έφοδο μόνος του. Εξετέ- 
λεσε την εντολή παίρνοντας ένα τζιπ της υπηρεσίας, χωρίς 
όμως να έχει στρατιωτικό δίπλωμα οδηγήσεως και ειδική εξου
σιοδότηση για οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων. Κατά τη δια
δρομή προς τις σκοπιές, έκανε απότομο ελιγμό με αποτέλε
σμα να ανατραπεί το αυτοκίνητο και να καταπλακωθεί το αρι
στερό του πόδι. Το γεγονός ότι η ανατροπή του αυτοκινήτου, 
από αδέξιο χειρισμό, συνιστά βαρύ πταίσμα του ιδίου, απο
κλείει τη γέννηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

118



ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Κυκλοφόρησαν πρόσφατα τα παρα
κάτω βιβλία του αστυνομικού υποδιευ
θυντή ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτη:

1. ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ, με τιμή πώλησης 
2.500 δρχ.

2. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΟΥ 
ΔΙΚΑΙΟΥ, με τιμή πώλησης 1.500 δρχ.

3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΩΝ, 
με τιμή πώλησης 700 δρχ.

4. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΩΝ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΜΒΑΝΤΑ - ΔΥΣΤΥΧΗΜΑΤΑ, με τι
μή πώλησης 1.800 δρχ.

5. ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩ
ΣΕΙΣ, με τιμή πώλησης 500 δρχ.

Η διάθεση των βιβλίων γίνεται από 
τον εκδοτικό οίκο ΣΑΚΚΟΥΛΑ Θεσσα
λονίκης, οδός Εθνικής Άμυνας 42, 
Τ.Κ. 546 21, τηλ. 271048.

Η «ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ» είναι ένα απλό, 
πρακτικό, διεξοδικό και επιστημονικό 
βοήθημα, που μπορεί να βοηθήσει τα 
όργανα της ανάκρισης στη διενέργεια 
νομότυπων ανακρίσεων και στην εξι- 
χνίαση γενικώτερα των τελουμένων 
εγκλημάτων.

Επίσης αποτελεί πολύτιμο βοήθη
μα στους σπουδαστές των Αστυνομι
κών Σχολών για την κατάρτισή τους

στα ανακριτικά καθήκοντα και τη δίω
ξη του εγκλήματος, στους σπουδάζον- 
τες την νομική επιστήμη και γενικά 
στους νομικούς και δικαστές για την ά
σκηση του λειτουργήματος τους. Ακό
μη και στους ιδιώτες μπορεί να φανεί 
χρήσιμο, γιατί έτσι θα γνωρίζουν τα 
δικαιώματά τους που προβλέπουν οι 
ισχύουσες διατάξεις, όπως και τις υπο
χρεώσεις και τα δικαιώματα των οργά
νων της ανάκρισης. Αξίζει να σημειω
θεί ότι περιλαμβάνει και πολλές σχετι
κές με την ανάκριση νομικές διατάξεις, 
καθώς και τα υποβαλλόμενα υποδειγ
ματικά ζητήματα, ανάλογα με την περί
πτωση, προς τους ιατροδικαστές ή άλ
λους πραγματογνώμονες, σε τρόπο ώ
στε ο ασχολούμενος με κάποιο συγκε
κριμένο έγκλημα να έχει στη διάθεσή 
του ένα πρακτικό και επιστημονικό 
βοήθημα.

Όσον αφορά το «Εγχειρίδιο Αγο- 
ρανομικού Δικαίου» απευθύνεται αφ ’ 
ενός στα Αστυνομικά όργανα και αφ ’ 
ετέρου στους νομικούς και δικαστι
κούς για την απρόσκοπτη άσκηση του 
αγορανομικού ελέγχου και την ορθή 
εφαρμογή του αγορανομικού δικαίου.

Το ελληνικό αγορανομικό δίκαιο εί

ναι ένα σύμπλεγμα του ποινικού, δη- 
μοσιοοικονομικού και του εμπορικού 
δικαίου και με την τριπλή αυτή μορφή 
του δεν είναι δημιούργημα του νεώτε- 
ρου ελληνικού δικαίου, αλλά προϊόν 
ιστορικής εξέλιξης μέχρι σήμερα. Το 
συγκεκριμένο βιβλίο είναι προϊόν μα- 
κράς πείρας και έρευνας και θα προ
σφέρει σημαντική βοήθεια σε όσους 
ασχολούνται με τα αγορανομικό θέμα
τα.

Το βιβλίο «Συναθροίσεις - Συγκεν
τρώσεις» διαιρείται σε δύο μέρη. Στο 
πρώτο μέρος γίνεται εκτενής λόγος για 
τις συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, 
ενώ στο δεύτερο μέρος αναφέρονται 
τα υποδείγματα που χρησιμοποιούνται 
από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας για 
την απαγόρευση συνάθροισης ή πο
ρείας - διαδήλωσης, που πραγματο
ποιείται στο ύπαιθρο. Το θέμα των δη
μόσιων συναθροίσεων παρουόιάζει 
δύο όψεις: την νομική και την πρακτι
κή. Η νομική πλευρά αναλύεται με βά
ση την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ η 
πρακτική εξετάζεται με το πρίσμα της 
αστυνομικής δεοντολογίας και της πεί
ρας από την πράξη.
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ΜΕΤΑΤΑΞΗ

Μετατάχτηκε ο υπαστυνόμος Α' γενικών καθηκόντων 
ΤΑΓΚΛΗΣ Σταύρος, τττυχιούχος οδοντιατρικής, στην κατη
γορία των αξιωματικών ειδικών καθηκόντων της ΕΛ.ΑΣ. 
(Υγειονομικών).

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Προήχθησαν στο βαθμό του αστυνόμου Β', σύμφωνα 
με το άρθρο 27, παρ. 2 του Ν. 671/1977 οι παρακάτω 
υπαστυνόμοι Α':

ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γεώργιος, ΒΑΝΔΟΥΛΑΣ Γεώργιος, ΚΑΡ- 
ΛΟΣ Γεώργιος, ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΝΤΑΞΗΣ 
Γεώργιος, ΠΑΣΣΑΛΗΣ Ιωάννης, ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Νικό
λαος, ΡΕΜΠΕΛΟΣ Αθανάσιος, ΣΑΚΟΝΙΔΗΣ Γεώργιος, 
ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ Παναγιώτης, ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Νικόλαος, ΚΟΥ- 
ΡΑΚΟΣ Γεώργιος, ΚΑΡΤΑΝΟΣ Αριστείδης, ΤΟΥΠΛΙ ΚΙΟ
ΤΗΣ Αθανάσιος, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Χριστόφορος και ΚΑΣ- 
ΣΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Αποστρατεύτηκαν οι αστυνόμοι Α ' ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Σωτή
ριος και ΜΠΑΜΠΙΟΝΙΤΑΚΗΣ Γεώργιος - Μηνάς, που 
προήχθησαν στο βαθμό τους ύστερα απ' την αίτηση απο
στρατείας τους.

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές στο κατωτέρω αστυνο
μικό προσωπικό, διότι κατόρθωσαν να συλλάβουν ή βοή
θησαν στη σύλληψη, κατόχους ή εμπόρους ναρκωτικών ή 
καλλιεργητές δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης:

Αστυφύλακες ΜΠΑΤΣΟΥΛΑ Ανδρέα, ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟ 
Ιωάννη, ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ 
Ιωάννη, ΜΠΕΡΟΒΑΛΗ Γεώργιο, ΜΟΣΧΟ Χρήστο, ΜΑΥ- 
ΡΟΞΙΔΗ Δημήτριο, ΚΑΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Δημοσθένη, 
ΣΚΛΙΑΜΗ Παρασκευά, ΝΤΑΗ Γρηγόριο και ΣΑΚΚΑ Ιωάν
νη της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Αστυνόμο Β' ΚΟΣΚΕΡΙΔΗ Νικόλαο και υπαστυνόμο Β' 
ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑ Νικόλαο του Τ.Α. Μυτιλήνης.

Για παρόμοιους λόγους απονεμήθηκε υλική αμοιβή: 
α) στον αστυνόμο Α ' ΚΟΡΩΝΗ Αντώνιο, αστυνόμο Β' 

ΚΟΛΟΚΥΘΑ Κων/νο, ανθ/μο ΚΟΥΤΡΑ Κων/νο και αστυ
φύλακες ΓΟΥΣΙΟ Ηλία, ΚΑΤΣΙΑφΛΙΑΚΑ Γεώργιο, ΜΠΕΗ 
Χρήστο και ΜΑΙΜΑΡΗ Ιωάννη του Τ.Α. Λάρισας.

β) στον αστυν. δ/ντή ΤΣΙΑΓΚΛΑ Παναγιώτη, αστυν. 
υποδ/ντή ΠΑΤΡΙΝΟ Θεόδωρο, αστυνόμους Β' ΠΑΠΑΓΡΗ- 
ΓΟΡΙΟΥ Χρήστο, ΒΑΛΚΑΝΙΩΤΗ Κων/νο, ανθυπαστυνό- 
μους ΤΣΙΑΜΑΝΤΑ Νικόλαο, ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΛΗ Κων/νο και 
ΜΟΥΤΑφΗ Γεώργιο, αρχιφύλακα ΠΡΕΜΕΤΗ Ιωάννη και 
αστυφύλακες ΣΑΚΚΑ Γεώργιο και ΖΑΛΑΩΡΑ Ευθύμιο της 
Αστυν. Δ/νσης Φθιώτιδας.

Με το ίδιο αιτιολογικό, απονεμήθηκε ηθική και υλική 
αμοιβή στο κατωτέρω προσωπικό:

Αστυνόμο Α' ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Μενέλαο, υπαστ. Α ' ΣΟΥ- 
ΠΙΩΝΗ Νικόλαο, αρχιφύλακα ΑΝΤΕΡΙΩΤΗ Ιωάννη, αστυ
φύλακες ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Απόστολο, ΓΙΑΝΝΕΛΟ Ηλία, ΚΑ-

ΛΑΜΠΑΛΙΚΗ Αθανάσιο, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Θεόδωρο, ΚΟΛΛΙΑ 
Ιωάννη, ΜΑΝΙΑΤΗ Άγγελο και ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο 
του Τ.Α. Λειβαδιάς.

Υπαστυνόμο Α' ΖΑΡΜΑΚΟΥΠΗ Κων/νο, ανθ/μο ΣΤΡΑ- 
ΤΟΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτη, αρχιφύλακες ΤΣΩΤΑ Κων/νο, 
ΚΑΜΖΕΛΑ Χρήστο, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟ Οδυσσέα, ΑΘΑΝΑ
ΣΙΟΥ Γεώργιο και αστυφύλακες ΣΚΟΥΤΑ Βησ. και ΚΑΡΑ- 
ΧΑΛΙΟ Σωτήριο του Τ.Α. Μεσολογγίου και Α.Σ. Σίμου 
Ναυπακτίας.

Αστυνόμο Α' ΒΟΥΤΣΑ Ηλία, αστυνόμο Β' ΜΟΥΤΕΒΕ- 
ΛΗ Ιωάννη, ανθυπαστυνόμους ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ Λεωνίδα 
και ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟ Ευστάθιο, αρχιφύλακες ΘΕΟΔΩ- 
ΡΑΚΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟ Θεόδωρο, 
ΓΙΑΛΑΜΑ Δημήτριο και ΣΤΑΜΑΤΕΛΟ Ζώη και Αστυφύλα
κες ΣΚΑφΙΔΑ Αθανάσιο, ΚΑΡΜΟΙΡΗ Παναγιώτη, ΣΥΡΡΑ- 
ΚΟ Ιωάννη και ΣΑΚΚΑ Βασίλειο.

Αστυφύλακες ΑΓΓΕΛΑΚΗ Δημήτριο και ΣΙΑΜΠΟ Ηλία 
της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές στο κατωτέρω αστυνο
μικό προσωπικό διότι κατόρθωσαν να συλλάβουν ή βοή
θησαν στη σύλληψη κλεφτών, διαρρηκτών και «τσαντάκη- 
δων»:

Ανθυπαστυνόμο ΚΑΡΒΟΥΝΗ Γεώργιο, αρχιφύλακα 
ΜΩΚΟ Χρήστο και αστυφύλακες ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ Ιωάννη, 
ΜΥΤΤΗ Κων/νο, ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ Λουκά, ΚΟΡΥφΙΔΗ Θεό
φιλο, ΚΑΡΑΤΣΙΩΡΗ Μιχαήλ, ΙΩΑΝΝΗ Βλαδίμηρο, ΤΣΙΝΤΙ- 
ΛΩΝΗ Αθανάσιο, ΣΤΑΜΟΥΛΗ Γεώργιο, ΞΥΔΗ Θεόδωρο, 
ΓΡΑφΑΚΟ Δημήτριο, ΓΕΡΑΝΗ Ταξιάρχη, ΓΚΟΥΤΟΥΜΗ 
Ευθύμιο και ΚΑΛΤΣΙΩΝΗ Παύλο της Άμεσης Δράσης Ατ
τικής.

Αστυν. δ/ντή ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, αστυν. 
υποδ/ντή ΤΑΣΑΚΟ Νικόλαο, αστυνόμο Α ' ΤΣΙΩΚΟ Ευάγ
γελο, αστυνόμους Β' ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, ΛΙΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟ Αλέξιο, ΤΣΙΟΥΒΑΡΑ Δημήτριο, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΘ 
Βασίλειο, ΤΡΙΓΑΖΗ Δημήτριο, υπαστυνόμους Α ' ΤΣΙΑΝ- 
ΤΑΚΟ Θωμά, ΣΤΑΜΑΤΗ Δημήτριο, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ 
Παντελή, υπαστυνόμο Β' ΑΝΤΖΑ Βασίλειο, αρχιφύλακες 
ΓΟΥΛΑ Βαλ., ΤΟΥΡΛΩΝ Η Βασίλειο, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ Πα
ναγιώτη, ΚΑΜΠΟΤΑ Χρ„ ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ Αγ„ ΛΑ- 
ΛΙΩΤΗ Ιωάννη, αστυφύλακες ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, 
ΒΑΛΛΙΑΝΟ Ευάγγελο, ΗΛΙΑ Σπυρίδωνα, ΚΑΡΑΣΟΥΛΟ 
Κων/νο, ΚΥΡΩΣΗ Αλέξιο, ΜΑΡΙΝΗ Θεόδωρο, ΝΙΚΟ Σπυ
ρίδωνα και ΣΚΟΥΜΠΟΤΗ Βάιο του Τμήματος Εγκλ. Ιδιο
κτησίας της Δ.Α.Α./Υ.Δ.Α.

Λοιπές ηθικές αμοιβές
Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές για διάφορους λόγους 

στο κατωτέρω αστυνομικό προσωπικό:
Αρχιφύλακα ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο και αστυφύ

λακες ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ Πέτρο και ΚΟΥΜΕΡΤΑ Παναγιώτη 
της Άμεσης Δράσης Αττικής, διότι συνέλαβαν κακο
ποιούς, εμπρηστές αυτοκινήτων.

Αρχιφύλακα ΜΑΡΑ Αντώνιο και αστυφύλακα ΚΑΤΣΟΥ- 
ΛΟ Γεώργιο της Άμεσης Δράσης Αττικής, διότι συνέλα
βαν κακοποιό - προαγωγό σε πορνεία γυναικών.

Υπαστυνόμο Β' ΣΑΒΒΑΚΗ Εμμανουήλ, ανθ/μο ΧΑΛΙ- 
ΝΙΔΗ Ιωάννη, αρχιφύλακες ΜΠΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Χρήστο, ΤΑ- 
ΤΟΥΛΗ Ιωάννη και ΝΙΟΥΚΑ Νικόλαο, αστυφύλακες ΚΟΥ-
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ΤΣΟΥΜΠΑ Κων/νο, ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ Κων/νο, ΚΩΣΤΟ- 
ΠΟΥΛΟ Δημήτριο του Τ.Τ. Βέροιας, διότι εντόπισαν και 
συνέλαβαν τον οδηγό που, αφού τραυμάτισε θανάσιμα με 
το αυτοκίνητό του πεζό, εγκατέλειψε το θύμα.

Αστυνόμο Β' ΜΑΚΡΥΑΛΕΑ Γεώργιο και αστυφύλακες 
ΠΑΤΑ Απόστολο και ΤΣΙΩΛΗ Παναγιώτη του ΙΣΤ' Τ.Α. 
Αθηνών διότι συνέλαβαν σε μικρό χρονικό διάστημα τρεις 
κακοποιούς.

Αρχιφύλακα ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ Ιωάννη και αστυφύλακα 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο της Άμεσης Δράσης Αττικής, 
διότι συνέλαβαν τους δράστες ένοπλης ληστείας.

Αστυνόμο Β' ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, ανθυπαστυνό- 
μους ΓΕΩΡΓΑΚΑ Χρηστό, ΚΙΑΤΙΠΗ Κων/νο, ΣΑΤΣΙΟ 
Ευάγγελο, αρχιφύλακα ΤΡΙΑΝΤΗ Δημήτριο και αστυφύλα
κες ΚΙΔΑΡΗ Ιωάννη και ΣΤΑΥΡΙΔΗ Αλέξανδρο του Τ.Τ. 
Ξάνθης, διότι εντόπισαν και συνέλαβαν τον οδηγό που, 
αφού τραυμάτισε θανάσιμα με το αυτοκίνητό του πεζό, 
εγκατέλειψε το θύμα.

Αρχιφύλακα ΖΥΤΟΚΩΣΤΑ Δημήτριο της Άμεσης Δρά
σης Αττικής, διότι εντόπισε και συνέλαβε δύο κακοποιούς 
που είχαν τραυματίσει με μαχαίρι τέσσερις θαμώνες κα
φενείου.

Αστυνόμο Α ' ΚΟΛΛΙΑ Ιωάννη, υπαστυνόμο Β' 
ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΗ Κων/νο και αστυφύλακες ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 
Ιωάννη και ΡΙΖΟ Κων/νο του Τμήματος Ασφαλείας Κηφι
σιάς, διότι κατόρθωσαν να συλλάβουν δεκαπεντάχρονο 
κακοποιό, ο οποίος με την απειλή μαχαιριού είχε ακινητο- 
ποιήσει σε διάστημα 15 ημερών, επτά γυναίκες στις 
οποίες επιχειρούσε να ασελγήσει.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο αρχιφύλακας ΜΑΡΜΑΚΕΘΙΑΝΑΚΗΣ Γεώργιος που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Ηρακλείου Αττικής, επιθυμεί να μετατε
θεί αμοιβαία με συνάδελφό του που υπηρετεί στις Αστυν. 
Δ/νσεις Καρδίτσας, Λάρισας ή Τρικάλων (τηλ. 8620177 
και 2799220).

*
Ο αρχιφύλακας ΝΤΖΙΑΒΙΔΑΣ Θωμάς που υπηρετεί στην 

Αστυν. Δ/νση Φθιώτιδας, επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με 
συνάδελφό του που υπηρετεί στη Γ.Α.Δ.Α.

0  Αρχιφύλακας Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος, που 
υπηρετεί στο Α.Τ. Πανόρμου Τήνου (0283-31371), επι
θυμεί αμοιβαία μετάθεση με συνάδελφό του που υπηρε
τεί σε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.

Ο Αστυφύλακας Βάιος Χατζής, που υπηρετεί στο Α.Τ. 
Κω (τηλ. 0242-22100), ζητά αμοιβαία μετάθεση με συνά
δελφό του που υπηρετεί σε Α.Τ. των νομών Αττικής, Λα- 
ρίσης, Βόλου, Πιερίας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Χαλκιδι
κής.

Ο Αστυφύλακας Ιωάννης Κρυονόπουλος που υπηρετεί 
στο Σ.Ε.φ.φ. Κω (τηλ. 0242-28751), ζητά αμοιβαία μετά
θεση με συνάδελφό του που υπηρετεί σε Α.Τ. των νομών 
Εύβοιας, Αττικής και Βοιωτίας. .

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Με γνωμοδότηση της Νομικής Δ/νσης του Υπουργείου 
Υγείας Πρόνοιας και Κοιν. Ασφαλίσεων, που έγινε δεκτή 
απ' τους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας, καθορίζεται 
ότι η μισθολογική προαγωγή, λαμβάνεται υπόψη για τον 
καθορισμό της θέσης νοσηλείας, τόσο των στρατιωτικών 
συνταξιούχων, όσο και σε κάθε άλλη περίπτωση.

Με τον τρόπο αυτό ρυθμίζεται το πάγιο και χρόνιο αί
τημα των αστυνομικών, κυρίως συνταξιούχων, καθώς και 
άλλων κατηγοριών ασφαλισμένων του δημοσίου.

Ύστερα από την εν λόγω γνωμοδότηση οι συνταξιού
χοι που εμπίπτουν στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει να 
προσκομίσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγειονομικής Πε
ρίθαλψης του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους την πράξη 
κανονισμού σύνταξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά
τους, από την οποία να προκύπτει η τελευταία μισθολογι- 
κή τους προαγωγή, η οποία ισοδύναμε ί πλέον με βαθμο
λογική προαγωγή, όσον αφορά τη θέση νοσηλείας, προ- 
κειμένου να γίνει η σχετική διόρθωση στο βιβλιάριο νο
σηλείας τους.

Η ανωτέρω γνωμοδότηση, κοινοποιήθηκε απ' τη Δ/νση 
Υγειονομικού του Υ.Δ.Τ., σε όλες τις υπηρεσίες της Ελλη
νική Αστυνομίας.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Πρόσφατα θρηνήσαμε την απώλεια ενός ακόμα συνα
δέλφου που δολοφονήθηκε άνανδρα. Πρόκειται για τον 
27χρονο αστυφύλακα Στάθη Πολύχρονη, που υπηρετού
σε στη Διεύθυνση Αστυνομικών Επιχειρήσεων.

0  άτυχος συνάδελφος πυροβολήθηκε πισώπλατα με 
κοντόκαννη καραμπίνα και όπως προέκυψε από την προα
νάκριση, ως δράστης φέρεται ο 32χρονος Ευάγγελος Αν
τωνίου, ο οποίος συνελήφθη και εναντίον του ασκήθηκε 
ποινική δίωξη.

0  άτυχος Πολυχρόνης βρήκε το θάνατο έξω από την 
πόρτα του σπιτιού ενός συγγενή του, στην Καισαριανή. .

Σημειώνεται ότι ο νεαρός αστυφύλακας επρόκειτο να 
παντρευτεί σε ένα μήνα.

Η κηδεία του έγινε στο χωριό που γεννήθηκε στην Αρ- 
κίτσα Φθιώτιδος.

ΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ

Στο τεύχος Νοεμβρίου 1989, δημοσιεύσαμε άρθρο με 
τίτλο «ΕΤΟΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ».

Στη σελίδα 709 που ο αρθρογράφος ανακεφαλαιώνει 
ειδήσεις απ' τις εφημερίδες, από τυπογραφική αβλεψία, 
αναγράφεται μόνο η εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» ενώ, οι ειδή
σεις αυτές, αναφέρονται και στον «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΤΎΠΟ» 
της 18.8.89.

Για λόγους δεοντολογίας, επανορθώνουμε την αταξία 
αυτή.



ΣΠΑΡΤΗ
Μια ακόμη σημαντική επιτυχία ση

μείωσε το Τμήμα Ασφαλείας Σπάρτης.
Πρόκειται για την παρακολούθηση 

και την αυτόφωρη σύλληψη τεσσάρων 
ατόμων που έκαναν χρήση ηρωίνης.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με 
τη σειρά. Τέσσερα (4) άτομα ήλθαν 
από την Καλαμάτα στη Σπάρτη με ταξί 
και κατέβηκαν σέκάποιο καφενείο της 
πόλης. Άτομα άγνωστα, επισημάνθη- 
καν αμέσως, ενώ οι κινήσεις τους κί
νησαν αμέσως τις υποψίες του διοικη
τή και του υποδιοικητή Ασφάλειας, 
που άρχισαν να τους παρακολουθούν. 
Τελικά και αφού έμειναν μία περίπου 
ώρα, ξαναμπήκαν στο ταξί και έφυγαν 
για την Καλαμάτα. Μετά από λίγη ώρα 
μπήκαν σε χωματόδρομο κάτω από το 
χωριό Τρύπη. Ήταν η καταλληλότερη 
στιγμή για επέμβαση. Αφού κλήθηκαν 
και άλλοι αστυνομικοί απ' το Αστυνο
μικό Τμήμα Τροχαίας επενέβησαν 
αστραπιαία και τους συνέλαβαν μόλις 
που είχαν κάνει την ένεση. Επρόκειτο 
για τους Σωτηρέα Ηλία του Γεωργίου, 
ετών 37, Δημόπουλο Χρίστο του Αν
τωνίου, ετών 37, φιλιππόπουλο Κων/- 
νο του Αριστείδη, ετών 26 και την Ιτα
λίδα Manuelli Μαρίνα, ετών 35, όλοι 
τους κάτοικοι Καλαμάτας. Στα χέρια 
τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν σύ
ριγγες, κουτάλια και άλλα σύνεργα, κα
θώς και μικρές ποσότητες του επικίν
δυνου ναρκωτικού. Στην ανάκριση 
ομολόγησαν την πράξη τους, καθώς 
επίσης ότι την ηρωίνη αγόρασαν από 
την Σπάρτη, από άτομο που δεν δέχτη
καν να αποκαλύψουν.

ΤΡΙΠΟΛΗ
Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφά

λειας Τρίπολης έσβησαν τα όνειρα δύο 
επίδοξων εμπόρων του αργού θανά
του.

Συγκεκριμένα, ύστερα από έρευνα 
που έγινε στο ταξί του ΚΟΥΝΗ Ιωάννη 
του Παναγιώτη, ετών 37, αυτοκινητι
στή, βρέθηκαν 1.190 γραμ. ινδικής 
κάνναβης και 3 γραμ. φούντα - χασίς, 
ενώ στις τσέπες του συνοδηγού του, 
ΜΑΝΤΖΩΡΟΥ Παναγιώτη του Κων/- 
νου, ετών 37, συνταξιούχου ναυτικού, 
βρέθηκαν 15 γραμ. ινδικής κάνναβης

ΝΕΑ ΛΟΦΩΔΗ
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και ένα πτυσσόμενο μαχαίρι μήκους 
21,5 εκατοστών, που κατασχέθηκαν.

Στη συνέχεια, σε έρευνα που ακο
λούθησε στα σπίτια τους, στην Καλα
μάτα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν και 
άλλες μικροποσότητες και σπόροι ινδι
κής κάνναβης.

Το αυτοκίνητο - ταξί και 190.500 
δρχ. που είχαν επάνω τους κατασχέ
θηκαν, ενώ οι δύο δράστες οδηγήθη
καν στον Εισαγγελέα.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Από την Ασφάλεια Ηρακλείου Κρή

της συνελήφθη ο ΔΡΟΥΓΚΑΚΗΣ Μι
χαήλ του Νικολάου, 23 ετών, κάτοικος 
Ηρακλείου, κατηγορούμενος για κλο
πές. Συγκεκριμένα ο ΔΡΟΥΓΚΑΚΗΣ, 
που είναι ήδη υπόδικος για παράβαση 
του νόμου περί ναρκωτικών, παραβία
σε κατάστημα εμπορίας αυτοκινήτων 
και εργαστήριο χρυσοχοΐας, από όπου 
αφαίρεσε διάφορα είδη αξίας 350.000 
δρχ. και χρηματικό ποσό 500.000 δρχ. 
από το πρώτο και χρυσαφικά αξίας
5.000.000 δρχ. και χρηματικό ποσό
900.000 δρχ. από το δεύτερο.

Τα κλαπέντα αντικείμενα και χρυσα
φικά βρέθηκαν, κατασχέθηκαν και 
αποδόθηκαν στους παθόντες.

ΒΟΛΟΣ
Συγκλονίστηκε η κοινή γνώμη του 

Βόλου, από την υπόθεση της παιδερα
στίας, που αποκαλύφθηκε, καθώς ανα- 
τριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται 
στο φως της δημοσιότητας.

Τέσσερις Βολιώτες, σε ιδιωτικό 
ωδείο του Βόλου, για ένα και πλέον 
χρόνο, ασελγούσαν εις βάρος περίπου 
20 ανήλικων παιδιών, ηλικίας 10 έως 
13 ετών. Δράστες φέρονται ένας κα
θηγητής μουσικής, ένας τραγουδιστής, 
ένας κομμωτής και ένας ξυλουργός, οι 
οποίοι παρέσυραν τα παιδιά «δελεά- 
ζοντάς τα με διάφορα χρηματικά ποσά 
και γλυκίσματα... Των βδεληρών πρά- 
ξεών τους προηγείτο προβολή βιντεο
ταινιών, σκληρού πορνό.

Ο ένας εκ των τεσσάρων, φέρεται 
να οργάνωσε τον περασμένο Αύγου
στο «πάρτυ» στο σπίτι του με συμμε
τοχή και άλλων τριών και πολλών ανη
λίκων αγοριών.

Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληρο
φορίες, το ιδιωτικό ωδείο, που βρίσκε
ται σε κεντρικό σημείο του Βόλου, εί
χε μετατραπεί σε άντρο ακολασίας, 
καθώς μέσα σε ένα δωμάτιο, ο ιδιο
κτήτης του και οι τρεις φίλοι του συγ
κέντρωναν ανήλικα παιδιά και ασελ- 
γούσαν επάνω τους. Από την Ασφά
λεια Βόλου διενεργείται προανάκριση 
με απόλυτη μυστικότητα και η σχετική 
δικογραφία αναμένεται να αποσταλεί 
στον εισαγγελέα Βόλου, οπότε και θα 
γίνει και επίσημη ανακοίνωση για την 
όλη υπόθεση.

Ο μικρός μαθητής, είπε τα όσα συ- 
νέβαιναν στους γονείς του πριν από 
μερικές μέρες, όταν καθηγητής από το 
γυμνάσιο του παιδιού τηλεφώνησε 
στους γονείς του και τους είπε ότι ο 
13χρονος δεν είχε πάει στο σχολείο. 
Οι γονείς του παιδιού αναστατώθηκαν, 
γιατί το παιδί είχε ξεκινήσει κανονικά 
για το σχολείο και άρχισαν να το ανα
ζητούν. Δεν μπόρεσαν να το βρουν 
πουθενά. Ό ταν το παιδί γύρισε φοβι
σμένο στο σπίτι, οι γονείς τον ρώτη
σαν πού ήταν και το παιδί είπε τι ακρι
βώς συνέβαινε...

Ο διευθυντής του ωδείου, μάζευε 
παιδιά, τους έδινε λεφτά και τα έστελ
νε σε γνωστό του, που είχε βιντεο
κλάμπ και αγόραζαν ταινίες πορνό. 
Μετά στο ωδείο και βλέποντας τις βιν
τεοκασέτες, έκαναν όργια πάνω στα 
παιδιά.

Ακόμη, οι γονείς του παιδιού, υπο
στηρίζουν ότι το παιδί τους τους είπε 
ότι το φοβέριζαν και του έλεγαν ότι 
δεν είναι κακό... Σύμφωνα με τους γο
νείς του παιδιού, οι τέσσερις γνώριζαν 
ότι το παιδί τους αντιμετώπιζε προβλή
ματα υγείας.

Αγανακτισμένοι γονείς, πραγματο
ποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
έξω από τη Νομαρχία Μαγνησίας.

ΚΟΖΑΝΗ
Άγρια συμπλοκή σε ψησταριά - λέ

σχη τυχερών παιχνιδιών. Θύμα ένας 
26χρονος αστυφύλακας που τόλμη
σε... να κάνει έρευνα!

Σε λέσχη τυχερών παιχνιδιών είχε 
μεταβάλει την ψησταριά του, στο χω
ριό Εμπόριο Κοζάνης, ο Σωκράτης
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Νεοφυτίδης.
Η «απόπειρα», λοιπόν του 26χρο- 

νου αστυφύλακα Δημήτριου Παντελί- 
δη, που υπηρετεί στον αστυνομικό 
σταθμό του χωριού, να ερευνήσει το 
μαγαζί, συνάντησε έντονες αντιδρά
σεις. Η κατάσταση επιδεινώθηκε, όταν 
ο αστυφύλακας πλησίασε το τραπέζι 
ενός θαμώνα, του 27χρονου οικοδό
μου Γεώργιου Κουρκούτα. Εξαγριωμέ
νος ο Κουρκούτας όρμησε στο νεαρό 
αστυφύλακα και πριν προλάβει ο δεύ
τερος να αντιδράσει, τον «έσπασε» 
στο ξύλο.

Στη συμπλοκή πήρε μέρος και ο 
ιδιοκτήτης της ψησταριάς, βρίζοντας 
τον αστυφύλακα και τον διοικητή του 
αστυνομικού σταθμού. Ύστερα από 
επέμβαση ισχυρής αστυνομικής δύνα
μης, ο «θερμόαιμος» οικοδόμος συνε- 
λήφθη, ενώ ο ιδιοκτήτης της ψηστα
ριάς διέφυγε και καταζητείται.
•  Σε άλλο χωριό της Κοζάνης και συγ
κεκριμένα στον Άγιο Δημήτριο, συνε- 
λήφθησαν άλλα εφτά άτομα γιατί έπαι
ζαν πόκα στο καφενείο. Η παρέα που 
ήταν συγκεντρωμένη στο καφενείο 
του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου, 
οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ενώ κα
τασχέθηκαν 97.000 δραχμές.

ΚΑΒΑΛΑ
Δεκαοκτάχρονος ψυχοπαθής σκό

τωσε με κλωτσιές, γροθιές και με χτυ
πήματα την ψυχικά άρρωστη μητέρα 
του, στο χωριό Αγριανή των Σερρών, 
γιατί δεν του έδωσε χρήματα να αγο
ράσει χορδές για την κιθάρα του!

Δράστης είναι ο Κώστας Αγγούσης, 
ανεπάγγελτος και θύμα η μητέρα του 
Ανδρομάχη, 46 χρόνων, νοικοκυρά.

0  μητροκτόνος ομολόγησε το έγ
κλημά του, αλλά δεν κρατήθηκε στην 
αστυνομία λόγω της ασθένειάς του.

ΣΠΑΡΤΗ
Οι άνδρες της Ασφάλειας Σπάρτης 

πέτυχαν να ανακαλύψουν το δράστη 
θρασύτατης κλοπής χρυσοχοίου, που 
βρίσκεται στην οδό Γκορτσολόγου 40, 
στη Σπάρτη.

Δράστης είναι ο νεαρός Μιχαήλ Πα- 
τρικοβασιλάκος του Γεωργίου, ετών 
19, αλιέας, κάτοικος Γυθείου, ο
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οποίος, όπως προέκυψε από την προα
νάκριση που διενέργησαν οι αξιωματι
κοί του τμήματος Ασφαλείας, ευρισκό
μενος στη Σκάλα Λακωνίας, προέβηκε 
στην κλοπή του υπ" αριθ. ΡΙ 1210 IX 
αυτοκινήτου κλειστού, του Νικολάου 
Παπανικολάου, με το οποίο αφίχθηκε 
στη Σπάρτη αφού προηγούμενα εφο
διάσθηκε με τα κατάλληλα διαρρηκτι- 
κά εργαλεία: ψαλίδα κοπής σιδήρων 
και ξεπροκαδόρο.

Έτσι, αφού έκοψε με την ψαλίδα το 
λουκέτο ασφαλείας του καταστήματος, 
αφαίρεσε όλα τα χρυσαφικά που 
υπήρχαν στο κατάστημα, συνολικής 
αξίας 7 εκατομμυρίων δραχμών.

Στη συνέχεια, με άλλο αυτοκίνητο 
που έκλεψε αναχώρησε για την περιο
χή Γυθείου και έκρυψε τα κλοπιμαία 
στο χείμαρρο «Σμήνος» Γυθείου.

Οι άνδρες της Ασφάλειας πέτυχαν 
να φθάσουν στο δράστη των κλοπών, 
ο οποίος ανακρινόμενος παραδέχθηκε 
τις πράξεις του και υπέδειξε το σημείο 
όπου είχε κρύψει τα κλοπιμαία και ό
που βρέθηκε μικρό μέρος από αυτά 
και τα διαρρηκτικά του εργαλεία, ενώ 
τα υπόλοιπα χρυσαφικά, όπως είπε, τα 
πούλησε μετά από 3-4 μέρες από την 
κλοπή, σε άτομο από την Καλαμάτα, 
το όνομα του οποίου δεν αποκάλυψε.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σπείρα εμπόρων ηρωίνης που προ

μήθευαν με σκληρά ναρκωτικά τους 
ναρκομανείς της Θεσσαλονίκης, εξαρ
θρώθηκε από την Ασφάλεια Θεσσαλο
νίκης.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν οι 
Δημήτρης Μαναζής, Νικόλαος Μπορώ- 
νας, Βασιλική Γεωργίτση, Χρήστος Δα- 
λαμπίρας και Δήμητρα Βαθυλάκη, στην 
κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν ποσότητες ηρωίνης και 
χασίς.

Σε σωματική έρευνα που έγινε 
στους Μπορώνα και Δαλαμπίρα, ενώ 
βρίσκονταν στο σπίτι του Μαναζή 
στην οδό Δ. Παπαθανασίου 79, βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν δύο σκονά
κια ηρωίνης βάρους 700 μιλιγκράμ, τα 
οποία όπως προέκυψε από την προα
νάκριση, προμηθεύτηκαν λίγο πριν τον 
αιφνιδιασμό της αστυνομίας από τον

Μαναζή.
Σε έρευνα που ακολούθησε στη 

συνέχεια στο σπίτι του Μαναζή, βρέ
θηκε και κατασχέθηκε ένα μικροδέμα 
με ποσότητα ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης σε κορφάδα βάρους 2,7 
γραμμαρίων.

Ανακρινόμενος στο μεταξύ ο Μανα
ζής αποκάλυψε ότι μετά από προσυνε- 
νόηση την περασμένη Κυριακή έξω 
από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο αγό
ρασε από κάποιον «Χρήστο» ένα 
γραμμάριο ηρωίνης, αντί του ποσού 
των 12.500 δραχμών.

Μέρος από την ποσότητα αυτή, ο 
δράστης είπε ότι έδωσε στους Μπο
ρώνα και Γεωργίτση, ενώ με το υπό
λοιπο έκανε χρήση ο ίδιος.

Αποκάλυψε ακόμη ότι «μεσολάβη
σε» τρεις φορές για την αγορά ηρωί
νης για λογαριασμό κάποιου «Γιώρ
γου» αγνώστων λοιπών στοιχείων από 
τον «Χρήστο» συνολικού βάρους 28 
γραμμαρίων αντί του ποσού των
330.000 δραχμών τον οποίο συναν
τούσε έξω από το Ιπποκράτειο.

Σε ενέδρα της αστυνομίας συνελή- 
φθη έξω από το ίδιο νοσοκομείο και 
ο... «Χρήστος», ο οποίος εμφανίστηκε 
με ένα μαύρο τζιπ, που όπως διαπι
στώθηκε χρησιμοποιούσε σε κάθε πα
ράνομη συναλλαγή του.

Σημειώνεται δε, ότι ο «Χρήστος» 
που στη διάρκεια της προανάκρισης 
διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για τον 
Δαλαμπίρα, την ώρα της σύλληψης 
προσπάθησε να... μασήσει «σκονάκι» 
10 γραμμαρίων ηρωίνης, που είχε μέ
σα στο τζιπ.

Κατά την εξέτασή του ο Δαλαμπί- 
ρας, γνωστός και ως «Λίνος», αρνήθη- 
κε ότι προμήθευσε τον Μαναζή με 
ηρωίνη, ενώ στην κατοχή του βρέθη
καν 249.000 δραχμές και 200 μάρκα 
Δυτικής Γερμανίας, τα οποία και κατα
σχέθηκαν ως προερχόμενα από εμπο
ρία ναρκωτικών.

Τέλος, σε έρευνα που έγινε στο 
σπίτι της Δήμητρας Βαθυλάκη, στην 
οδό Αρκαδουπόλεως, βρέθηκαν στην 
κατοχή της και κατασχέθηκαν τρία 
γραμμάρια ηρωίνης και άλλα 3 «σκο
νάκια» ηρωίνης συνολικού βάρους 
τεσσάρων γραμμαρίων.
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Διεθνές κύκλωμα διακίνησης και 

εμπορίας κοκαΐνης μπορεί να αποκαλυ
φθεί από τη σύλληψη, στη Θεσσαλονί
κη, τριών ατόμων που ετοιμάζονταν να 
«ρίξουν στην αγορά» ένα κιλό της ίδιας 
ναρκωτικής ουσίας, την οποία η σπεί
ρα των εμπόρων του «λευκού θανά
του» είχε φέρει από το Βέλγιο.

Την ίδια διαδρομή, Βέλγιο - Ολλαν
δία - Γερμανία - Ελλάδα, ακολούθη
σαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες της 
Ασφάλειας, και άλλες μεγαλύτερες πο
σότητες ηρωίνης που διοχετεύθηκαν 
στον κόσμο των τοξικομανών της 
Αθήνας καί της Θεσσαλονίκης με «βα
ποράκια» δύο Έλληνες μετανάστες 
που συνελήφθησαν στην συμπρω
τεύουσα, ενώ αναζητείται και ο «εγκέ
φαλος» της σπείρας, ο οποίος διαμένει 
στο Αμβούργο της Δυτικής Γερμανίας.

Από καιρό, στο τμήμα δίωξης ναρ
κωτικών της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης 
είχαν φτάσει πληροφορίες ότι μεγάλες 
ποσότητες κοκαΐνης φτάνουν από το 
Βέλγιο, την Ολλανδία και τη Δυτική 
Γερμανία στη συμπρωτεύουσα, όπου 
τις παραλαμβάνει ο 54χρονος Γεώρ
γιος Τζερεμές, μόνιμος κάτοικος Αμ
βούργου, ο οποίος φτάνει λίγες μέρες 
πριν από το εμπόρευμα.

0  Τζερεμές έφτασε στη Θεσσαλο
νίκη και κατέλυσε σε ξενοδοχείο, όπου 
εντοπίσθηκε και ετέθη υπό παρακο
λούθηση από άντρες της Ασφάλειας. 
Από την επόμενη κιόλας, ο Τζερεμές 
άρχισε τις επαφές με διάφορους εμπό
ρους ναρκωτικών της πόλης, «παζα
ρεύοντας» προφανώς το εμπόρευμα 
που περίμενε και κλείνοντας και άλλες 
«δουλειές».

Η κοκαΐνη έφτασε στη Θεσσαλονί
κη με ιδιωτικό επιβατηκό αυτοκίνητο, 
με βελγικές πινακίδες κυκλοφορίας, το 
οποίο οδηγούσε άτομο από τον Πύργο 
της Ηλείας. Μαζί του ήταν και ο 
30χρονος Στέφανος Χριστογιάννης, 
κάτοικος Ολλανδίας, που μετέφερε την 
κοκαΐνη, και παρέδωσε το «εμπόρευ
μα» στον Τζερεμέ.

Ο Τζερεμές και ο Χριστογιάννης 
επιβιβάσθηκαν στο ταξί του φίλου του 
πρώτου, Παναγιώτη Σπαρτούδη, κάτοι
κου Γιαννιτσών, και έφυγαν από τη
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Θεσσαλονίκη με προορισμό τη Νέα 
Χαλκηδόνα. Εκεί αποβιβάστηκαν από 
το ταξί και μπήκαν σε ξενοδοχείο από 
την πίσω πόρτα, αφήνοντας στην είσ
οδο την τσάντα που περιείχε την κο
καΐνη, προφανώς για να την παραλάβει 
ο αποδέκτης, ο οποίος όμως δεν εμφα
νίστηκε. Έτσι οι αστυνομικοί έκαναν 
έφοδο και συνέλαβαν τον Τζερεμέ και 
τον Χριστογιάννη, ενώ λίγο αργότερα 
έπιασαν και τον οδηγό του ταξί.

Από την ανάκριση προέκυψε ότι με 
τον ίδιο τρόπο στο παρελθόν ο Τζερε
μές είχε φέρει και άλλες μεγάλες πο
σότητες κοκαΐνης από το εξωτερικό και 
τις πούλησε σε εμπόρους ναρκωτικών 
της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Χριστο- 
γιάννης, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι «συ
νόδευε)» την κοκαΐνη έναντι 500.000 
δραχμών, κατονόμασε και τον «εγκέ
φαλο» της σπείρας, για τη σύλληψη 
του οποίου ειδοποιήθηκε η Ιντερπόλ, 
μια και ο ίδιος κινεί τα νήματα από το 
Αμβούργο όπου ζει.

Στην κατοχή του Χριστογιάννη βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν 2.536.000 
πεσέτες Ισπανίας και 1 5.000 βελγικά 
φράγκα. Επίσης κατασχέθηκαν το ταξί 
του Σπαρτούδη και 65.000 δραχμές 
που είχε στην κατοχή του ο Τζερεμές.

Σε είσοδο οικοδομής’ στον Επτάλο- 
φο Θεσσαλονίκης, έκαναν αγοραπωλη
σία ναρκωτικών οι Χρήστος Ιωσηφί- 
δης, 28 χρόνων, άνεργος και Σπύρος 
Αθανασίου, 30 ετών, σερβιτόρος, ό
ταν αιφνιδιάστηκαν από άνδρες της 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμέ
να ο Ιωσηφίδης την ώρα εκείνη χώρι
ζε με ένα μαχαιράκι την ηρωίνη για να 
την πουλήσει στον Αθανασίου και 
στην προσπάθειά του να την εξαφανί
σει, η άσπρη σκόνη έπεσε και σκόρπι
σε στο πάτωμα...

Στην κατοχή του Ιωσηφίδη βρέθη
καν επίσης 28.000 δρχ. που προέρ
χονταν από εμπόριο ναρκωτικών και 
κατασχέθηκαν...

Έκλεψαν την υπηρεσιακή ταυτότη
τα αστυφύλακα, την πλαστογράφησαν 
και στη συνέχεια τη χρησιμοποιούσαν 
για να μην πληρώνουν εισιτήριο στα

αστικά λεωφορεία, δύο αδέλφια που 
τελικά συνελήφθησαν από αστυνομι
κούς στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για τους Θεόδωρο και 
Γεώργιο .'κουδίνα, 33 και 27 χρόνων 
αντίστοιχα, κατοίκους Θεσσαλονίκης, 
οι οποίοι αφαίρεσαν από τον αστυφύ
λακα Αχιλλέα Λιβάνη την αστυνομική 
του ταυτότητα. Στη συνέχεια, αντικα
τέστησαν τη φωτογραφία του αστυφύ
λακα με δικές τους φωτογραφίες και 
χρησιμοποιούσαν την ταυτότητα για 
δυο περίπου χρόνια για να μετακινούν
ται δωρεάν με αστικά λεωφορεία.

Οι δύο αδελφοί συνελήφθησαν και 
παραπέμφθηκαν στον εισαγγελέα, που 
τους απήγγειλε την κατηγορία της κλο
πής, πλαστογραφίας και χρήσης υπη
ρεσιακού εγγράφου.

ΛΑΜΙΑ
Νεαρή μητέρα γέννησε στο σπίτι 

της εξώγαμο κοριτσάκι και το εγκατέ- 
λειψε αβοήθητο στην τουαλέτα, με 
αποτέλεσμα να πεθάνει.

Δύο μέρες αργότερα, δηλώθηκε 
στο Α.Τ. Σπερχειάδας ότι επρόκειτο 
για «αιφνίδιο θάνατο».

Μετά από δεκατέσσερις μέρες έ
ρευνας αποδείχθηκε ότι ο «αιφνίδιος 
θάνατος» ήταν παιδοκτονία.

Το άτυχο κοριτσάκι είχε φέρει στον 
κόσμο η Β.Δ.Ψ., 17 χρόνων και ήταν 
καρπός εξώγαμης σχέσης.

Το νεογέννητο άφησε αβοήθητο 
στην τουαλέτα του σπιτιού της για να 
πεθάνει, φοβούμενη τον κοινωνικό πε
ρίγυρο, αφού είχε την «ατυχία» να 
γεννήσει ένα εξώγαμο.

Η συνεχιζόμενη όμως αιμορραγία, 
λόγω του τοκετού, την ανάγκασαν να 
μπει οτη Γυναικολογική Κλινική του 
Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Αρχικά, η Β.Ψ. απέφευγε να πει τι 
είχε συμβεί στους γιατρούς και τι έγινε 
το παιδί που είχε γεννήσει. Όμως, με
τά από πιέσεις, αναγκάστηκε να ομο
λογήσει την πράξη της.

Σε νεκροψία που έγινε στο πτώμα 
του νεογέννητου, διαπιστώθηκε ότι ο 
θάνατός του προήλθε από «πνιγμονή».

Σε βάρος της Β.Ψ. σχηματίσθηκε 
δικογραφία για παιδοκτονία, αλλά δεν 
συνελήφθη, γιατί είχε παρέλθει το αυ
τόφωρο.

124



ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Πραγματικός άθλος 
της Αστυνομίας η εξιχνίαση 

της κλοπής του αιώνα

Σπείρα ιερόσυλων πραγματοποίησε 
τη μεγαλύτερη κλοπή του αιώνα στην 
Αθωνική πολιτεία, αρπάζοντας ιερά 
κειμήλια ανυπολόγιστης αξίας από την 
ιερά Μονή Μεγίστης Λαύρας, κατά 
τρόπο κινηματογραφικό. Η Ελληνική 
Αστυνομία δρώντας με μεγάλη ταχύ
τητα και μεθοδικότητα κατάφερε εντός 
τριών ημερών να εντοπίσει και να 
συλλάβει τα μέλη της σπείρας και να 
επαναφέρει τον ιερό θησαυρό στην ιε
ρή πολιτεία.

Τη σπείρα των ιερόσυλων (που 
εξαρθρώθηκε αφού συνελήφθησαν 
όλα τα μέλη) αποτελούσαν:
— Ο Ανδρέας Κυρ. Χατζηιωάννου, 40 

χρόνων, αρτεργάτης, κάτοικος Θεσ/- 
νίκης. Είναι πρώην δόκιμος μοναχός 
του Αγίου Όρους και ο εγκέφαλος 
της σπείρας, που γνώριζε πολύ καλά 
τα κατατόπια, επειδή υπηρέτησε 
εκεί περίπου δυο χρόνια (από το 
1969 έως και το 1970).

— Η Κωστούλα Πέτρου Λάμπρου, 38 
χρονών, κτηματομεσίτης, από τη 
Χαλκίδα. Τη χαρακτηρίζουν σαν το 
δεύτερο πρόσωπο της συμμορίας 
που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στο σχε
δίασμά της κλοπής. Είχε κατηγορη- 
θεί παλιότερα για απάτες και κλοπή.

— Ο Παναγιώτης Γεωρ. Χαλεπός, 34 
χρόνων, υπεύθυνος γυμναστηρίου 
στη Χαλκίδα.

— Ο Αθανάσιος Νικ. Καράγκος, 26 
χρόνων, εργάτης από τη Χαλκίδα

— Παναγιώτης Δημ. Καρίπης, 40 χρό
νων, υπάλληλος του ΟΤΕ Χαλκίδας.

— 0  Δραγώνας Σπυρίδων του Ιακώ
βου, 50 χρόνων, ντέτεκτιβ.

Τον τελευταίο βαρύνει η κατηγορία 
για απόπειρα κλοπής του ίδιου αντικει
μένου το μήνα Σεπτέμβριο του '89 ό
ταν πήγαν μαζί με τον Χατζηιωάννου 
για εξερεύνηση του χώρου της Μονής. 
Εκεί ο Χατζηιωάννου είχε συστήσει 
τον Δραγώνα στους μοναχούς σαν αρ
χαιολόγο.

Τα κλοπιμαία βρέθηκαν στο σπίτι 
της Λάμπρου, στη Χαλκίδα. Η αξία 
τους ξεπερνά το ένα δισεκατομμύριο 
δραχμές, ενώ ανεκτίμητη είναι και η 
αρχαιολογική τους αξία. Τον ιερό θη
σαυρό αποτελούν:
— Τμήμα του Τιμίου Ξύλου, το οποίο 

έκοψαν σε μικρά κομμάτια.
— Εβδομήντα έξι εξαρτήματα της δια

λυμένης χρυσής κασετίνας, που είχε 
δωρήσει με το Τίμιο Ξύλο στη Μο
νή, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου 
Νικηφόρος φωκάς.

— Δεκαέξι διακοσμητικά της κασετίνας 
από σμάλτο και πολύτιμους λίθους.

— Τρεις επιστήθιους χρυσούς σταυ
ρούς με αλυσίδες.

— Δύο αρχιερατικά εγκόλπια, εκ των 
οποίων το ένα ανήκε στον επίσκοπο 
Βαβυλώνας Δωρόθεο.

— Δύο μεγάλους σταυρούς για αγια
σμούς, με εσωτερικό ξυλόγλυπτο 
σταυρό.

— Δύο επίχρυσες σφραγίδες, βυζαντι
νής εποχής.

— Δύο κλειδιά της προθήκης του εγ
κολπίου και του θησαυροφυλακίου.

— Εκατόν είκοσι εννέα κομμάτια τεμα
χισμένων πολύτιμων λίθων.

— Επτά μεγάλους πολύτιμους λίθους.
— Μια χρυσή θήκη σταυρού με Τίμιο 

Ξύλο.

Οι θησαυροί που έκλεψαν οι ιερόσυ
λοι από το Άνιο Όρος.

Ας δούμε όμως πώς πραγματοποιή
θηκε η κλοπή και πώς τελικά η αστυ
νομία οδηγήθηκε στην εξάρθρωση της 
σπείρας.

Σύμφωνα με το σχέδιο, λοιπόν, που 
είχαν καταστρώσει τα πέντε μέλη της 
σπείρας συγκεντρώθηκαν στη Χαλκί
δα, στο σπίτι της Λάμπρου. 0  Χα
τζηιωάννου με τον Καράγκο και το Χα
λεπά, ξεκίνησαν για το Άγιο  Όρος. Η 
Λάμπρου με τον Καρίπη έμειναν στη 
Χαλκίδα και αργότερα τους περίμεναν 
στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας.

Οι τρεις έφυγαν με το αυτοκίνητο 
του Χαλεπά και πήγαν στη Θεσσαλονί
κη και στη συνέχεια στην Ουρανούπο- 
λη Χαλκιδικής. Από εκεί έφτασαν στη 
Μονή Μεγίστης Λαύρας, χρησιμο
ποιώντας ταχύπλοα σκάφη. Έφτασαν 
στον προορισμό τους γύρω στις 10 το 
βράδυ και γ ι’ αυτό περίμεναν να περά
σει η ώρα μέχρι να κοιμηθούν οι μο
ναχοί. Μια ώρα αργότερα ο Χα
τζηιωάννου προσπάθησε να ανοίξει 
την πόρτα της Μονής, αλλά δεν τα κα
τάφερε. Τότε σήκωσαν στα χέρια τον 
Καράγκο, ο οποίος ήταν και ο νεότε
ρος της παρέας, αναρριχήθηκε στον 
τοίχο και κατάφερε να ανοίξει την πόρ
τα. 0  Χατζηιωάννου που γνώριζε καλά 
τους χώρους του μοναστηριού οδήγη
σε και τους άλλους δυο στο ιερό της 
εκκλησίας, διέρρηξε το σκευοφυλάκιο, 
όπου φυλασσόταν η χρυσή κασετίνα 
με το διπλό σταυρό και το Τίμιο Ξύλο 
και την πήραν. Άρπαξαν και τα άλλα 
ιερά κειμήλια και κατέβηκαν στο λιμά
νι. Εκεί πήραν το ταχύπλοο σκάφος 
της Μονής και αφού επιβιβάστηκαν σ ’ 
αυτό εξαφανίστηκαν με τα κλοπιμαία. 
Πήγαν στην Ουρανούπολη, εγκατέλει- 
ψαν το σκάφος στο λιμάνι, μπήκαν στο 
αυτοκίνητο του Χαλεπά και πήραν το 
δρόμο της επιστροφής. Στον Άγιο Κω- 
ν/νο συναντήθηκαν με τους άλλους 
δύο της σπείρας και από εκεί έφυγαν 
για την Χαλκίδα.

Στη συνέχεια πηγαίνουν στο σπίτι 
του Καρίπη, όπου το ίδιο βράδυ απο
συναρμολογούν και καταστρέφουν τη 
σταυροθήκη αφαιρώντας τους πολύτι
μους λίθους και σπάζοντας το ξύλο 
του Τίμιου Σταυρού σε επτά τεμάχια, 
τα οποία μοιράζονται μεταξύ τους.

Στη διάθεση και πώληση της Σταυ
ροθήκης θα μεσολαβούσε ο Δραγώ
νας ο οποίος, όπως ισχυρίσθηκε, είχε 
διασυνδέσεις στο εξωτερικό.

Το σχέδιό τους όμως ήταν θέλημα 
Θεού αλλά και της Αστυνομίας να μην
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ολοκληρωθεί. Οι άνδρες των αστυνο
μικών υπηρεσιών δουλεύοντας αστα
μάτητα και μεθοδικότατα συγκέντρω
ναν και επεξεργάζονταν με προσοχή 
τα στοιχεία που είχαν για την υπόθε
ση. Έτσι έφτασαν στον Χατζηιωάν- 
νου, τον οποίο θεώρησαν σαν τον υπ' 
αριθμό ένα ύποπτο. Τον αναζήτησαν 
και πήραν την πληροφορία ότι φεύγει 
για το εξωτερικό. Ύστερα από επείγον 
σήμα στην Αστυνομία της Πάτρας τον 
συνέλαβαν πάνω στο καράβι που θα 
έφευγε για Ιταλία.

Στη συνέχεια αστυνομικοί του Τμή
ματος Δίωξης Αρχαιοκαπηλίας Θεσσα
λονίκης και της Α.Δ. Χαλκιδικής έφτα
σαν στην Πάτρα και ανέκριναν τον Χα- 
τζηιωάννου. Αυτός δεν άργησε να 
«σπάσει» και να ομολογήσει. Έτσι 
ακολούθησε η σύλληψη και των υπο
λοίπων της σπείρας καθώς και η κατά
σχεση του θησαυρού.

Εν τω μεταξύ, μόλις ο πολιτικός 
διοικητής του Αγίου Όρους ανακοίνω
σε τηλεφωνικώς στον ηγούμενο της 
Μονής Μεγίστης Λαύρας τη σύλληψη 
της σπείρας, οι καμπάνες του μονα
στηριού ήχησαν χαρμόσυνα και οι μο
ναχοί δόξασαν το Θεό για την ανεύρε
ση των ιερών κειμηλίων.

Σίγουρα γι' αυτή την υπόθεση αξί
ζουν συγχαρητήρια στην ΕΛ.ΑΣ. για 
την ταχύτητα και την αποτελεσματικό- 
τητα που επέδειξε στην περίπτωση αυ
τή της κλοπής των θησαυρών του 
Αγίου Όρους. Μέσα σε τρεις μέρες η 
σπείρα εντοπίστηκε και εξαρθρώθηκε 
και τα ιερά κειμήλια ξανατοποθετήθη- 
καν εκεί που τους αρμόζει. Στη γαλή
νια και ιερή αθωνική πολιτεία.

Ο Πολιτικός Διοικητής του Αγίου 
Όρους Κων/νος Δούλης με επιστολή 
του προς τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης 
συγχαίρει το Σώμα της Ελληνικής 
Αστυνομίας και όλους τους Αξιωματι
κούς που συνέβαλαν, ώστε να επι- 
στραφεί στη Μονή Μεγίστης Λαύρας 
το πολυτιμότερο χριστιανικό και εθνι
κό κειμήλιο, ο σταυρός του Νικηφόρου 
Φωκά.
«Τέτοιοι λαμπροί αξιωματικοί» τονίζει 
ο κ. Δούλης «κοσμούν το Σώμα της 
Ελληνικής Αστυνομίας και τους αξίζει 
ιδιαίτερος έπαινος, τον οποίο εκ της 
θέσεώς μου οφείλω να αποδώσω». 
Επίσης, ο Πανελλήνιος Σύλλογος «Οι 
φίλοι του Αγίου Όρους» σε επιστολή 
του προς τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. 
εκφράζει τις ευχαριστίες του και την 
ευγνωμοσύνη του για τη σύλληψη των

ιερόσυλων και τονίζει πως η επιτυχία 
αυτή αποδεικνύει το υψηλό φρόνιμα, 
την άρτια οργάνωση αλλά και την 
ιδιαίτερη ευαισθησία, άξια κάθε επαί
νου και συγχαρητηρίων, της Ελληνικής 
Αστυνομίας προς το Άγιο  Όρος.

Ισόβια για 5 κιλά ηρωίνη

Όλη του τη ζωή θα την περάσει 
στη φυλακή ο Θωμάς Δημητρίου 49 
χρόνων, γουνοποιός αφού καταδικά
στηκε σε ισόβια από το Τριμελές Εφε- 
τείο Κακουργημάτων Αθηνών.

Ο Δημητρίου συνελήφθη τον Ιούνιο 
του '88 την ώρα που διαπραγματευό
ταν την πώληση 5 κιλών ηρωίνης με 
αστυνομικό που εμφανίστηκε σαν πε
λάτης.

Για ανάμειξη στην ίδια υπόθεση, 
καταδικάστηκε σε κάθειρξη 12 ετών 
και χρηματική ποινή 500.000 δραχμές 
ο Ηλίας X. Μανιάτης 40 χρόνων.

0 Δημητρίου συνελήφθη στις 29 
Ιουνίου 1988 στο κατάστημά του 
στην οδό Σπ. Μερκούρη στο Παγκρά- 
τι, τη στιγμή που έδινε 5 φακελάκια 
ηρωίνης σε συνεργάτη της διώξης 
ναρκωτικών, ως δείγμα για την αγορά 
ποσότητας 5 κιλών, την οποία πωλού- 
σε αντί 300.000 δραχμών.

Όπως κατέθεσαν οι μάρτυρες στο 
δικαστήριο, η διαπραγμάτευση γινόταν 
επί δύο μήνες και η αρχική ποσότητα 
ήταν 15 κιλά, που θα επωλείτο αντί
9.600.000 δραχμών.

Ο πελάτης αστυνομικός βρέβηκε με 
τη μεσολάβηση του Ηλία Μανιάτη, ο 
οποίος συνελήφθη στα Πατήσια, να έ
χει στην κατοχή του, 1/2 κιλό χασίς. 
Όπως προέκυψε από την έρευνα της 
αστυνομίας ο Δημητρίου λίγες ημέρες 
πριν τη σύλληψή του, είχε πάει στην 
Τουρκία, απ' όπου προμηθευτόταν τα 
ναρκωτικά.

Βρέθηκε στο κελί βάσει... 
σχεδίου του

Επιχείρησε να ενοχοποιήσει την εν 
διαστάσει σύζυγό του, αλλά βρέθηκε 
ο ίδιος κατηγορούμενος πέφτοντας έ
τσι στο λάκκο που είχε σκάψει.

Πρόκειται για τον 45χρονο ελαιο
χρωματιστή Φώτη Μαργαρίτη, ο 
οποίος σε συνεργασία με τον Βασίλη 
Γιαπακά, 31 χρόνων, «φύτεψε» φακε
λάκια με ηρωίνη στην αυλή του σπι
τιού της γυναίκας του Κωνσταντίνας 
στον Ασπρόπυργο.

Και δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά

στη συνέχεια, ειδοποίησε την Αστυνο
μία, ώστε να έχει το σχέδιό του το πο
θητό αποτέλεσμα.

Πράγματι, οι αστυνομικοί έσπευσαν 
εκεί και αφού έψαξαν στα σημεία που 
τους είχαν υποδείξει βρήκαν την κρυ- 
μένη ηρωίνη.

Δεν άργησαν όμως να καταλάβουν 
ότι η γυναίκα είχε άγνοια και μετά από 
πιεστικές ερωτήσεις οδηγήθηκαν στα 
ίχνη του δράστη.

Ο τελευταίος, αφού αρνήθηκε με 
επιμονή την πράξη που του αποδιδό
ταν, ομολόγησε τις ενέργειές του με 
κάθε λεπτομέρεια.

Είπε, δηλαδή, ότι πίεσε τον Γιαπακά 
που είναι γιος της οικιακής βοηθού 
του, να αγοράσει 2 γραμμάρια ηρωί
νης αντί 15.000 δραχμών από τα 
Εξάρχεια, τα οποία στη συνέχεια μοί
ρασε σε φακελάκια και «φύτεψε» στην 
αυλή της εν διαστάσει συζύγου του.

Ζεμάτισε η ποινή για τις τσαγιέρες

Δύμιση κιλά ηρωίνη μέσα σε τσα
γιέρες με προορισμό το Αμβούργο, με
τέφερε ο Αφγανός Μοχάμεντ Ακμπά 
Λουντίν, τον Ιούλιο του '88 και συνε
λήφθη στο ανατολικό αεροδρόμιο.

Το Α' Τριμελές Εφετείο Κακουργη
μάτων Αθήνας τον καταδίκασε σε 20 
χρόνια κάθειρξη και του επέβαλε
5.000.000 δραχμές χρηματική ποινή. 
Στην απολογία του ο Αφγανός ισχυρί
στηκε ότι τις τσαγιέρες του τις έδωσε 
στη Βομβάη κάποιος Μοχάμεντ για να 
τις παραδώσει, αντί αμοιβής σε άγνω
στο άτομο στο Αμβούργο, χωρίς όμως 
να του πει τι περιέχουν.

1 κιλό για πούλημα

Ένα κιλό ακατέργαστο χασίς είχε 
για πούλημα στο σπίτι του ο παλαιο- 
πώλης Μιχ. Π. Δρόσος, 36 χρόνων 
από τον Ασπρόπυργο. 0  Δρόσος συ
νελήφθη και μαζί του και ο συνεργά
της του Χρήστος Ν. Νικολάκος, 35 
χρόνων, έχοντας στην κατοχή του 19 
γραμμάρια ακατέργαστου χασίς.

Στα χέρια της αστυνομίας 
πάνοπλη σπείρα

Τετραμελή σπείρα εμπόρων ναρκω
τικών με διασυνδέσεις και δράση σε 
Αθήνα και Θεσ/νίκη, εξάρθρωσε η 
Αστυνομία.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν λίγο 
έξω από την Κηφισιά στην Εθνική Οδό 
Αθηνών Λαμίας τα τρία άτομα της
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«παρέας» που προέρχονταν από τη 
Θεσ/νίκη με κατεύθυνση την Αθήνα. 
Πρόκειται για τους:
— Δημήτριο Α. Κουκοράβα, 34 χρό

νων, άεργο
— Νικόλαο Σ. Ταπεινό, 28 χρόνων, 

άεργο.
— Αθανάσιο Γ. Λάμπου, 30 χρόνων 

άεργο.
Στη Θεσ/νίκη συνελήφθη ο Παντε

λής Δράκος, ο οποίος θεωρείται μεσο
λαβητής ανάμεσα στους τρεις πρώτους 
και στο άτομο που αναζητείται.

Οι αστυνομικοί είχαν στήσει μπλόκο 
στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, 
στο ύψος της Κηφισιάς και περίμεναν 
τους λαθρεμπόρους που επέστρεφαν 
από τη Θεσσαλονίκη με το BY 6679 
Ι.Χ. αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε ο 
Κουκοράβας.

Στο αυτοκίνητο των λαθρεμπόρων 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 54 γραμ
μάτια ηρωίνη σε διάφορες συσκευα- 
σίες, δύο φακελάκια κοκαΐνη βάρους 
1,5 γραμμαρίου, μία ζυγαριά ακρίβειας 
και χρηματικό ποσό 60.000 δραχμών.
— Ο Κουκοράβας είχε πάνω του πιστό

λι των 7,65 mm με εφτά φυσίγγια.
— 0  Ταπεινός, 38άρι περίστροφο με 

δυο φυσίγγια.
— Ο Λάμπου, 32άρι εξάσφαιρο περί

στροφο με τρία φυσίγγια.
Οι έμποροι του λευκού θανάτου 

οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και 
ασκήθηκε εναντίον τους ποινική δίωξη 
για παράβαση του νόμου περί ναρκω
τικών σε βαθμό κακουργήματος και 
για παράνομη οπλοφορία.

Ο συνταγματάρχης ήταν... 
μάγειρας

Εμφανιζόμενος σαν συνταγματάρ
χης της Στρατιωτικής Δικαιοσύνης με 
μεγάλα εισοδήματα από επιχειρήσεις 
του στο εξωτερικό και υποσχόμενος 
γάμο κατόρθωσε να αποσπάσει
1.000.000 δραχμές από φίλη του, 
υπάλληλο του ΟΤΕ.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Μανωλά- 
κο, 50 χρόνων, μάγειρα, από τη Σπάρ
τη, που δικάστηκε για την απάτη στο 
Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας και 
καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 χρόνων.

Μηνύτρια ήταν η κ. Φωτεινή Λ., 38 
χρόνων που κατέθεσε ότι ο Μανωλά- 
κος της παρουσιάστηκε τον Σεπτέμ
βριο του '87 ως συνταγματάρχης με 
το όνομα Ιωάννης Ζαγοριανάκος! Της 
είπε ότι έχει ξενοδοχείο .στον Καναδά 
και περιμένει εμβάσματα με το ενοίκιο

ΓΕΓΟΝΟΤΑ  
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και τελικά της έκανε πρόταση γάμου. 
Ύστερα της είπε ότι τα εμβάσματα αρ
γούν και εκείνος πρέπει ν ' αγοράσει 
ένα οικόπεδο επειγόντως. Με τα πολ
λά της απόσπασε το εκατομμύριο.

Όταν η μηνύτρια κατέφυγε στην 
Αστυνομία, έμαθε ότι ο συνταγματάρ
χης ήταν... μάγειρας, κι ότι στο παρελ
θόν είχε εμφανιστεί ως λοχαγός σε 
άλλη γυναίκα και είχε καταδικαστεί γι' 
αυτό! Αργότερα μάλιστα ο απατεώνας 
Μανωλάκος αναμείχθηκε και σε υπό
θεση αρχαιοκαπηλίας για την οποία 
του επιβλήθηκαν 8 χρόνια κάθειρξη 
από δικαστήριο της Πάτρας.

Μετά την καταδίκη του οδηγήθηκε 
στη φυλακή.

Συνελήφθη ναυτικός 
με 30 κιλά χασίς

Συνελήφθη έμπορος ναρκωτικών 
στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 30 
κιλά χασίς. Πρόκειται για τον 22χρονο 
Κώστα Τουτούζη ναυτικό στο επάγ
γελμα που μένει στην Αθήνα.

Η σύλληψη του Τουτούζη οφείλεται 
σε τυχαίο γεγονός, αφού, οι άνδρες 
της Αμέσου Δράσης πήραν απλώς μια 
κλήση για επεισόδιο σε πολυκατοικία 
της Πλάκας και έσπευσαν να χωρίσουν 
τα διαπληκτιζόμενα άτομα. Στο σημείο 
αυτό έφτασε και ο αστυφύλακας Θω
μάς Καιμάνης (στον οποίον αξίζουν και 
συγχαρητήρια για την επιτυχία του), ο 
οποίος θεώρησε ύποπτο τον Τουτούζη 
που ήταν ένας από τους δύο φιλονι- 
κούντες. Προέβη σε σωματική έρευνα 
και βρέθηκαν πάνω του ένα κομμάτι 
κατεργασμένου χασίς βάρους 103 
γραμμαρίων και μισό γραμμάριο κοκαΐ
νης.

Αστυνομικοί της Υπηρεσίας Δίωξης 
Ναρκωτικών έκαναν στη συνέχεια έ
ρευνες στο σπίτι ενός θείου του, ο 
οποίος απούσιαζε και τα κλειδιά τα εί
χε ο 22χρονος, καθώς και σε διαμέρι
σμα που διατηρούσέ.

Στο σπίτι του θείου του βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν:
— Πενήντα εννέα (59) πλάκες χασίς, 

βάρους 505 γραμμαρίων η κάθε 
μία, δηλαδή συνολικά βάρους 29 κι
λών και 795 γραμμαρίων.

— Διακόσια δεκαπέντε (215) γραμμά
ρια ηρωίνης σε φακελάκια του ενός 
και δέκα γραμμαρίων το καθένα, έ
τοιμα για εμπόριο.

— Είκοσι (20) γραμμάρια κοκα ΐνης σε 
δύο φακελάκια των 10 γραμμαρίων 
το καθένα.

— Τριάντα εφτά (37) γραμμάρια ηρωί
νης σε φακέλους βάρους ενός γραμ
μαρίου συσκευασμένα σε φακελά
κια έτοιμα για εμπόριο και επτά 
γραμμάρια κοκαΐνης.
Στην κατάθεσή του ο Τουτούζης 

ισχυρίστηκε ότι τις ποσότητες των 
ναρκωτικών τις αγόρασε πέρσι το κα
λοκαίρι στη Ρόδο από δύο Λιβανέζους, 
τους οποίους είχε γνωρίσει όταν εργα
ζόταν εκεί σαν καπετάνιος σε σκάφη 
αναψυχής.

Πλαστογράφησαν επιταγή 
της Διεύθυνσης Λαχείων

Εξαρθρώθηκε σπείρα απατεώνων 
που προσπάθησαν με πλαστογρα- 
φημένη επιταγή της Διεύθυνσης 
Κρατικών Λαχείων να εισπράξουν
135.000. 000 δραχμές.

0  εγκέφαλος της σπείρας Κώστας 
Δρόσος, 45 χρόνων, σεσημασμένος 
για πλαστογραφίες συνελήφθη.

Ας δούμε πώς ακριβώς έχει η υπό
θεση. Μια γυναίκα αγνώστων στοι
χείων, παρουσιάστηκε στη Διεύθυνση 
Κρατικών Λαχείων και κάνοντας χρή
ση δελτίου ταυτότητας που έφερε το 
όνομα Ελένη Πλατάνου - Πουλιάρη (η 
κάτοχός της την είχε χάσει πριν δυο 
χρόνια) εξαργύρωσε 17 γραμμάτια 
Κρατικού Λαχείου της 48ης Κλήρωσης 
της 27ης Νοεμβρίου, τα οποία κέρδι
ζαν 501.500 δραχμές. Στη συνέχεια η 
γυναίκα πήρε μια ισόποση επιταγή της 
Τράπεζας της Ελλάδος.

Η σπείρα πλαστογράφησε την επι
ταγή και ως προς την ημερομηνία και 
ως προς το ποσό αναγράφοντας
135.000. 000 δραχμές.

Τέσσερις μέρες μετά η ίδια γυναίκα 
μαζί με τον Δρόσο και ένα ακόμη άν- 
δρα, ηλικίας 55 χρόνων περίπου, πή
γαν στην Τράπεζα της Ελλάδος και 
αφού έδειξαν την επιταγή ζήτησαν τα 
χρήματα.

Κατά τη διάρκεια όμως της συναλ
λαγής οι υπεύθυνοι κατάλαβαν ότι η 
επιταγή είχε πλαστογραφηθεί και τα 
μέλη της σπείρας τράπηκαν σε φυγή.

Τρεις μέρες αργότερα συνελήφθη ο 
Δρόσος, ο οποίος κατά την προανάκρι
ση αρνήθηκε να αποκαλύψει τους συ
νεργάτες του.

Σε βάρος του εκκρεμούν δύο κατα- 
δικαστικές αποφάσεις για παράβαση 
του νόμου «περί επιταγών» συνολικής 
ποινής πέντε ετών και επτά μηνών, κα
θώς και χρηματικής ποινής 1.100.000 
δρχ·
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Επάγγελμα...
αστυνομικίνά!

Η Ντενίζ Ντάλεϋ έχει τον αριθμό 
10.898 και ανήκει στο σώμα των Chip 
(California Highway Patrol), των αστυ
νομικών που περιπολούν στους μεγά
λους αυτοκινητόδρομους της Καλλι- 
φόρνια. Συγκεκριμένα, είναι στο Τμήμα 
του Τοράνς, στο Νότιο Λος Αντζελες.

Η Ντενίζ μοιάζει λίγο με την Κα- 
θλήν Τέρνερ και πολύ με... σταρ του 
Χόλυγουντ. Ήταν το μικρότερο παιδί

της οικογένειας της, είχε άλλα πέντε 
αδέλφια και από μικρή την χαρακτήρι
ζαν «αγοροκόριτσο». Όταν η μεγαλύ
τερη αδερφή της μπήκε στην Αστυνο
μία του Λονγκ Μπητς, η Ντενίζ απο
φάσισε ν ’ ακολουθήσει το παράδειγμά 
της.

Το 1983 η ωραία μικρή που λά
τρευε τον αθλητισμό μπήκε στην Ακα
δημία της Αστυνομίας και πέράσε 22 
μήνες σκληρής εκπαίδευσης. Σήμερα 
υπηρετεί στο Τοράνς και κάνει περιπο
λίες με μια «Σεβρολέτ». Συνοδεύεται 
επίσης πάντοτε από ένα Σμιθ - εντ - 
Γουέσον που δεν το βγάζει ποτέ απ' 
τη ζώνη της — αν και δεν το χρησιμο
ποιεί τακτικά. Η δουλειά της συνίστα- 
ται κυρίως στο να γράφει κλήσεις και 
να κάνει αναφορές για χαμένα γατάκια 
ή κλεμμένα ποδήλατα.

Αλλά η Ντενίζ είναι ευχαριστημένη 
με τη δουλειά της — πρόσφατα μάλι
στα πήρε προαγωγή. 0  αρραβωνιαστι
κός της, Ρίτσαρντ Ρένι, είναι επίσης 
αστυνομικός και έτσι έχουν πολλά κοι
νά σημεία. Ζουν μαζί στην φάουνταιν 
Βάλεύ και ασχολούνται στις ελεύθερες 
ώρες τους με το σπίτι. Γιατί, εκτός από 
αστυνομικίνα, η Ντενίζ Ντάλεϋ είναι 
επίσης και πολύ καλή οικοδέσποινα.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΟΝ"#ΚΟΣΜΟ

To Club των Μπλε Ιπποτών
Τον Απρίλιο του 1974, ο Εντ Γκάλ- 

λαντ, ένας αστυνομικός στο Μέην 
των Ηνωμένων Πολιτειών, ίδρυσε με 
μερικούς φίλους του ένα κλαμπ για 
αστυνομικούς-μοτοσυκλετιστές.

Μέσα στον πρώτο κιόλας χρόνο, 
το κλαμπ μεγάλωσε και επεκτάθηκε 
και σε άλλες Πολιτείες. Το δεύτερο 
χρόνο, το κλαμπ έγινε διεθνές με την 
είσοδο καναδικών τμημάτων, το 1984 
αυστραλέζικων και το 1987 γαλλ ι
κών. Τελειώνοντας το 1988, είχαν 
ιδρυθεί 252 τμήματα με 10.000 περί
που μέλη, στις παραπάνω τέσσερις 
χώρες.

Το κλαμπ των «Μπλε Ιπποτών» 
α π ο τελε ίτα ι από αστυνομ ικούς- 
μοτοσυκλετιστές, χωρίς διακρίσεις 
ρατσιστικές, θρησκευτικές, πολιτικές 
ή φύλου, που έχουν διαμορφώσει 
ένα κλίμα αλληλοβοήθειας και συν
τροφ ικότητας στη σχέση τους, και 
προσπαθούν να αλλάξουν την εικό
να του μοτοσυκλετιστή με τη σωστή 
οδήγηση και την αξιοπρεπή συμπε
ριφορά.

Σύμφωνα με το καταστατικό του 
Club, γ ια  να ιδρυθεί ένα νέο τμήμα 
χρειάζονται 15 μέλη, που οργανώ
νονται σε σώμα εκλέγοντας Πρόε
δρο, Γραμματέα και Ταμία. Το σύνθη

μα του Club είναι «Ride with Pride» 
(«Καβάλα με καμάρι» σε ελεύθερη 
απόδοση). Η διεθνής στολή των 
«Μπλε Ιπποτών» είνα ι μπλε δερμάτι
νο μπουφάν με τα σήματα του Club 
εμπρός και πίσω. Επίσης, κάθε μέλος 
με την εγγραφή του, παραλαμβάνει 
από τη Διεθνή Γραμματεία ταυτότη
τα, μεταλλική καρφίτσα και αυτοκόλ- 
λητρ γ ια  τη μοτοσυκλέτα του.

Όπλα - παγίδες

Μαχαίρι
για καθάρισμα στρειδίών

Οι αστυνομικοί θάπρεπε να είναι 
ενήμεροι για τη δυνατότητα που υπάρ
χει για κακή χρήση του λεγάμενου 
«μαχαιριού για καθάρισμα στρειδίών».

Η λεπίδα «μαζεύεται» αλλά όταν είναι 
απελευθερωμένη, μπορεί να χρησι
μεύσει και σαν μαχαίρι και σαν ατσάλι
νη γροθιά.

Θανατηφόρος αναπτήρας

Το όπλο αυτό, που μπορεί να κρυ
φτεί στην παλάμη του χεριού, είναι με
ταλλικό Ρ4 ιντσών και έχει τη δυνατό
τητα να πυροδοτήσει δύο σφαίρες δια
μετρήματος 25 ή δύο δακρυγόνες 
σφαίρες είτε χωριστά είτε ταυτόχρονα.

Οι σφαίρες τοποθετούνται στο ό
πλο με τη μετακίνηση των κυλίνδρων 
του όπλου και την τοποθέτηση εκεί 
μέσα των βλημάτων και την επανασυ- 
ναρμολόγηση του μηχανισμού.

Οι αστυνομικοί που έρχονται σε 
επαφή μ' αυτό το όπλο πρέπει να πά
ρουν εξαιρετικά μέτρα για την εξουδε- 
τέρωσή του γιατί ο πυροβολισμός 
μπορεί να είναι θανατηφόρος για 
οποιονδήποτε βρεθεί εκεί κοντά.

Χειροποίητος σωλήνας - όπλο

Ένας αστυνομικός πλησίασε κά
ποιον ο οποίος είχε μαζί κάτι που έ
μοιαζε με ατσάλινο σωλήνα. Αυτός ο 
σωλήνας αποκαλύφθηκε αργότερα ότι 
ήταν ένα χειροποίητο όπλο 12 ιντσών, 
οπλισμένο και έτοιμο να εκπυρσοκρο
τήσει. Το όπλο εκπυρσοκροτεί με το 
χτύπημα της περόνης, που κρατιέται 
με ελατήριο.

Αναπτήρας με ειδική βελόνα 
για χειροπέδες

Αυτή η μεταλλική .επινόηση των 3 
ιντσών, έχει σχεδιασθεί για να ανοίγει 
κλειδαριές, όπως επίσης μπορεί να 
χρησιμεύσει για να ξεκλειδώσει χειρο
πέδες σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα.

Μεγάλο μαχαίρι

Μια πρόσφατη έρευνα ενός ύπο
πτου αποκάλυψε ένα όπλο που θάπρε- 
πε να είναι γνωστό στους αστυνομι
κούς.

Το όπλο αυτό, που έχει το μέγεθος 
ενός μικρού υπολογιστή τσέπης, είναι 
μια μικρή πλαστική θήκη που περιέχει 
ένα εκινητοποιημένο μαχαίρι με μια 
λεπίδα με μήκος πάνω από 2 ίντσες. 
Ένα μικρό κουμπί, που βρίσκεται στη 
μια πλευρά, όταν πιεσθεί απελευθε
ρώνει τον ακινητοποιημένο μηχανισμό 
και εμφανίζεται η λεπίδα.
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ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Αυτοί παίζουν λαϊκά μουσικά όρ
γανα.

2. Το ένα όγδοο του εμπορικού πήχη. 
- Το προϊόν του αλέσματος των 
δημητριακών.

3. Μια από τις πολλές του γηπέδου. - 
Παλιό τηλεοπτικά αρχικά. - Ευγενι
κή συμπεριφορά.

4. Κλάσματα που έχουν τον ίδιο πα
ρονομαστή. - Λέγεται ο μπασκετμ
πολίστας Ιωάννου.

5. Βυζαντινή νότα. - Τουρκική πόλη 
απέναντι από τη Χίο. - Ένα σύμ
φωνο.

6. Αυτές που γίνονται με μεγάλη 
προσπάθεια. - Νοσοκομείο της 
Αθήνας (αρχικά).

7. Το «πρέπει» των αρχαίων. - Γυναι
κείο... πολύτιμο όνομα.

8. Λεγόταν ο Τούρκος πολιτικός Ινο-

νού. - ... Γουντ: Αμερικανίδα ηθο
ποιός που πέθανε πριν λίγα χρό
νια.

9. Ζώο του δάσους. - Μάρκα ηλε
κτρικών συσκευών.

10. Βουνό της Θεσσαλίας. - Χαλαρά, 
όχι τσιτωμένα (επίρρ.) - Θεός των 
Φοινίκων.

1 1 . 0  αριθμός 201 - Εμπρόθετο , άρ
θρο. - Απόβαρο.

12. Αρπαγή, λεηλασία, κλεψιά. - Κοι
νωνική αφρόκρεμα (ξεν.).

13. Τούρκικο λουτρό. - Σημείο του 
ορίζοντα.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Ειδικός γιατρός.
2. Κατάγονται από ένα βαλκανικό 

κράτος αυτές. - Το όνομα της 
Μπερνάρ.

3. Πέριξ, κυκλικά (επίρρ.). - Αποδί
δονται σε επισήμους. - Μόριο.

4. Το σύνολο των εκδοθέντων έρ
γων ενός λογοτέχνη. - Λεπτή με

τάλλινη πλάκα.
5. Γράμμα νέων οδηγών. - Τα τελευ

ταία τελευταία. - ... Σόγιερ: πασί
γνωστος παιδικός ήρωας του 
Μαρκ Τουέν.

6. Προσωπική αντωνυμία. - Μπερδε
μένα (ξεν.).

7. Θεατρικοί χώροι. - Μουσική νότα.
8. Διαταγή φρουρού. - Γυναικείο χαϊ

δευτικό. - Το μικρό όνομα του Λι
γνού.

9 .0  αριθμός 15 με γράμματα. - 
Αμοιβή... μεσολαβητή.

10. Πλαστικές, καλλίγραμμες (μτφ.) - 
Εκεί γεννήθηκε ο Χριστός.

11. Συγκοινωνιακό μέσο κι αυτό. - 
Αγαθό, ωφέλιμο. - Το λένε ξένοι 
στο τηλέφωνο.

12. Μια από τις πολλές της εκκλησίας 
μας. - Μονάδα του ιππικού. - Τύ
πος ρωσικών αεροσκαφών.

13. Φτηνό ύφασμα. - Μπορεί να... χα- 
ρακτηρισθεί και μια μαθηματική ά
σκηση.

ΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜ ΕΝΟΥ

ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ:
1. ΓΙΑΤΡΟΣΟΦΙΑ. 2. ΑΝΤΙΟΧΟΣ. - 
ΔΙΑ. 3. ΙΑΙ. - ΔΙΣΤΑΖΩ. 4. ΜΑΙΑ. - 
ΑΓΩ. - AT. 5. ΟΛΙΓΑ. - ΤΡΑΣΤ. 6. 
ΥΛΑΙ. -  ΜΟΙΡΑΙΟΣ 7. ΑΝΑΜΑ. -  ΓΡ. 8 .  

ΑΝΕΣΤΗΣ - ΓΕΡΟΣ. 9. ΚΕ. - ΜΙΣΟΤΙ
ΜΗΣ. 10. ΙΣΤΟΣ. - ΝΑ. - ΟΣΕΣ. 11. 
ΣΝΑ. - ΚΑΝ. - ΙΑ. 12. ΣΟΥ. - ΕΚΑΤΟ. - 
ΠΡΟ. 13. ΤΣΑΚΙΡ. - ΑΡΑΒΑΣ.

ΚΑΘΕΤΑ

1. ΓΑ Ϊ ΔΟΥΡΑΚΙ. - ΣΤ. 2. ΙΝΑ. - ΛΛ. - 
ΝΕΣΤΟΣ. 3. ΑΤΙΜΙΑ. - ΥΑ. 4. ΤΙ. - 
ΑΓΙΑΣΜΟΣ. 5. ΡΟΔΙΑ. -  ΝΤΙΣΝΕΤ. 6 . 

ΟΧΙΑ. - ΜΑΗΣ. - ΑΚΡ. 7. ΣΟΣ. - ΤΟΜ- 
ΣΟΝ. 8. ΟΣΤΑΡΙΑ. - ΤΑΚΤΑ. 9. ΑΓΑΡ. 
-  ΓΙ. - ΑΟΡ. 10. ΖΩΣΑ. - ΕΜΟΝ. 11. 
ΑΔΩ - ΤΙΓΡΗΣ. - ΠΒ. 12. ΟΡΟΣΕΙΡΑ. 
13. ΒΑΛΤΟΣ. - ΣΑΟΣ.

CROSSWORD PUZZLE 
(IRREGULAR COMPARISONS)

ACROSS:
1. FARTHER. 2. WORST. 3. FAR
THEST. 4. MORE. 5. LESS. 6. OL
DEST.

DOWN
1. BETTER. 2. WORSE. 3. OLDER. 4. 
MOST. 5. LEAST. 6. BEST.

LU L?J l_3J l_4j [5 j i_ej LZJ LSJ [_®J lioj n ij | i2| 113J
! ! □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ [ !

3□□□□□□□□□aeonDDDDaDDDDDDDBD
a D S D D D D n a D D D D D
ΐ α Π Π Π Β Π Π Π Π Π Η Π Π
I D D a n D D a D D D D a n
m a c i  □ □ □ □ □ □ [ · ! □ □ □ □
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Pedestrian Pinwheel
Children will have fun playing this game 
and at the same time learn important 
pedestrian safety concepts. Two to four 
people can play. Use one die. Provide a 
separate marker for each player.
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Αποφοίτησαν πρόσφατα από το σε- 
μινάριο για θέματα Γραμματείας δεκα
τέσσερις αρχιφύλακες παραγωγικής 
σχολής (9 από υπηρεσίες της Αττικής 
και πέντε από υπηρεσίες τις Επαρχίας).

Οι εκπαιδευθέντες παρακολούθη
σαν για ένα μήνα διαλέξεις και μαθή
ματα σχετικές με το αντικείμενο της 
γραμματείας από ειδικευμένους αξιω
ματικούς του Σώματος. Τα πτυχία 
στους αποφοιτήσαντες απένειμε ο 
διοικητής της Σχολής Αρχιφυλάκων 
Αστυν. Δ/ντής Κων/νος Αλαμάνος.

Ήδη από τη Δ/νση Εκπαίδευσης έ
χει συνταχθεί και αποσταλεί σ' όλες 
τις υπηρεσίες το ετήσιο πρόγραμμα 
σεμιναρίων και μετεκπαιδεύσεων για 
το.τρέχον έτος.

Τα σεμινάρια αυτά αποσκοπούν 
στην πληρέστερη ενημέρωση των 
αστυνομικών πάνω σε σύγχρονα θέ
ματα που αφορούν τόσο την αποτελε- των υπηρεσιών, όσο και τις νέες επι- στον τομέα της πρόληψης και κατα- 
σματικότερη οργάνωση και λειτουργία στημονικές μεθόδους και εξελίξεις στολής του εγκλήματος.

Μ ΕΤΑ
AJHOAM1M III IΜ  VIA

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ 
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη 
μαγευτική Μαγιόρκα της Ισπανίας, ο 
δεύτερος διεθνής· Μαραθώνιος Δρό
μος Αστυνομικών, που οργανώθηκε 
από την Αθλητική Ένωση της V.S.P.E. 
Ισπανίας με εξαιρετική πραγματικά επι
τυχία.

Στον αγώνα αυτό έλαβαν μέρος συ

νολικά εκατόν είκοσι αστυνομικοί δρο
μείς από είκοσι πέντε χώρες της Ευ
ρώπης, της Αφρικής και της Ασίας. Την 
Ελληνική Αστυνομία εκπροσώπησαν 
ικανοποιητικότατα οι Αστυφύλακες 
δρομείς Γεώργιος Αφορδανός και 
Σταύρος Καρακατσάνης, οι οποίοι κα
τέλαβαν τελικά την 9η και 18η θέση 
της γενικής κατάταξης αντίστοιχα, απο- 
σπώντας παράλληλα και τα ευνοϊκότα
τα σχόλια των συναθλητών τους, των 
διοργανωτών του αγώνα και των φιλά
θλων.
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^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |

ΑΓΩΝΕΣ ΠΥΓΜΑΧΙΑΣ 
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διεξήχθη στο Καρλόβασι Σάμου το 
ετήσιο πρωτάθλημα πυγμαχίας Ενό
πλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφα
λείας. Στους αγώνες έλαβαν μέρος με 
τις αντιπροσωπευτικές τους ομάδες τα 
Γενικά Επιτελεία Στρατού, Αεροπορίας 
και Ναυτικού, η Ελληνική Αστυνομία 
καθώς και τα Αρχηγεία του Λιμενικού 
και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η οργάνωση των αγώνων ανατέθη
κε στην Ελληνική Αστυνομία υπό την 
εποπτεία του Αν'ωτάτου Συμβουλίου 
Αθλητισμού Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι στρατιωτικοί αυτοί αγώνες, όπως 
είναι γνωστό, διεξάγονται σε παραμε
θόριες και ειδικά επιλεγμένες ακριτικές 
περιοχές με σκοπό την ψυχαγωγία και 
την τόνωση του ηθικού των κατοίκων 
των περιοχών αυτών, καθώς και την 
προαγωγή του επαρχιακού αθλητι

σμού.
Και τις τρεις ημέρες, μέσα στο κα

τάμεστο από κόσμο γυμναστήριο του 
Καρλοβασίου, οι στρατευμένοι αθλη
τές, συνδύασαν άριστη τεχνική κατάρ
τιση και υψηλό αγωνιστικό φρόνημα, 
με αποτέλεσμα να αποσπάσουν τα ευ
μενή σχόλια των τοπικών αρχών του 
νησιού και του Τύπου και τα χειροκρο
τήματα των φιλάθλων.

Τους αγώνες τίμησαν με την παρου
σία τους, ο Μητροπολίτης Σάμου και 
Ικαρίας, Δήμαρχοι, Κοινοτάρχες κ.λπ. 
τοπικές αρχές.

Εκ μέρους της Αστυνομίας παρέ
στησαν ο Επιθεωρητής Νήσων Βο
ρείου Αιγαίου Ταξίαρχος κ. Ιωάννου, ο 
Δ/ντής της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Σάμου κ. Καλαϊτζόγλου και άλλοι αξιω
ματικοί.

Τους επίσημους προσφώνησε σε 
σύντομη ομιλία του ο Δ/ντής της Υπη
ρεσίας Φυσικής Αγωγής και Αθλητι
σμού της ΕΛ.ΑΣ. Αστυνόμος Α ' κ. Βα

σιλείου Αθανάσιος.
Μετά την λήξη των αγώνων ο Δή

μαρχος Καρλοβασίου παρέθεσε προς 
τιμή των φιλοξενούμενων αθλητικών 
ομάδων δεξίωση στη Λέσχη Αξιωματι
κών φρουράς Καρλοβασίου.

Στην ομάδα πυγμαχίας της Ελληνι
κής Αστυνομίας προπονητής ήταν ο 
Ανθ/μος Μπούτας Βασίλειος και την 
αποτελούσαν οι αστυφύλακες:
Ντάλης Κων/νος 
Σπυριδάκης Κων/νος 
Κακούρης Χρήστος 
Σύρρας Κων/νος 
Γιανναράς Χρήστος 
Αυλωνίτης Σπυρίδων 
Χρυσίδης Παύλος 
Λιβάδης Γεώργιος

Οι αθλητές μας με το ήθος τους, 
την άψογη εμφάνισή τους και τις επι
δόσεις τους, διαφήμισαν κατά τον κα
λύτερο τρόπο το επιτελούμενο πράγ
ματι έργο στον τομέα του αθλητισμού 
στην Ελληνική Αστυνομία.
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ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Υπαστυνόμος Α' Αντώνιος Κοντοχρήστος
Για άλλη μια φορά οι μακροχρόνιες και φιλότιμες προ

σπάθειες ενός φιλομαθή συναδέλφου στέφθηκαν με επι
τυχία.

Πρόκειται για τον υπαστυνόμο A' ΚΟΝΤΟΧΡΗΓΓΟ ΑΝ
ΤΩΝΙΟ του Ευθυμίου, ο οποίος πρόσφατα πρόσθεσε στο 
ενεργητικό του ένα ακόμα ΠΤΥΧΙΟ. Αυτό της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο συνάδελφος ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΣ γεννήθηκε στους Τα
ξιάρχες Τρικάλων και τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε 
στα Τρίκαλα. Κατατάγηκε στην Αστυνομία το 1968 και 
παράλληλα παρακολουθούσε ξένες γλώσσες και μαθήμα
τα πιάνου. Το 1976 μπήκε στη Σχολή Αρχιφυλάκων και το 
1979 στη Σχολή Υπαστυνόμων.

Παρακολούθησε παράλληλα και μαθήματα στο Πολιτι
κό Τμήμα της Νομικής Σχολής Αθηνών και μετά την απο
φοίτησή του συνέχισε τις σπουδές του, κάνοντας μετα
πτυχιακά στην Πάντειο σε θέματα Δημόσιας Διοίκησης.

Οι φιλοδοξίες του όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Εισήλθε 
κατόπιν εξετάσεων στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστη
μίου Αθηνών από την οποία αποφοίτησε πρόσφατα κλεί
νοντας έτσι τον κύκλο των μακροχρόνιων σπουδών του.

Η Α.Ε. αισθάνεται την ανάγκη να εξάρει την αξιέπαινη 
προσπάθεια του συναδέλφου, ο οποίος αν και υπηρετού
σε όλα τα χρόνια σε μάχιμες υπηρεσίες του Σώματος κα
τόρθωσε καταβάλλοντας μεγάλες προσπάθειες να αντα- 
ποκριθεί και να συνδυάσει παράλληλα και τους τρεις ρό
λους: του φιλομαθή φοιτητή, του υπεύθυνου οικογενειάρ
χη και του συνεπή υπάλληλου.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι και πάρα 
πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουν διακριθεί για τις επιτυ
χίες τους σε διάφορα άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύμα
τα, γεγονός που φανερώνει όχι μόνο τη δύναμη της θέλη
σης, αλλά και την ποιότητα του έμψυχου υλικού του Σώ
ματος.

ΔΕΛΤΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ
(Συνδρομή για ένα χρόνο (12 τεύχη): 1400 δρχ.)

ΕΠΩΝΥΜΟ .......................................................................................................

ΟΝΟΜΑ ............................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ...................................................................................................

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ .....................................................................................................

ΤΗΛ.......................................................................................................................
Ημερομηνία

Η πληρωμή της συνδρομής μπορεί να γ ίνει ταχυδρο
μώντας με απλή ταχυδρομική επιταγή 1400 δραχμές 
στη διεύθυνση:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 175 
ΑΘΗΝΑ 112 51

(υπογραφή)
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θυντής της Σχολής Αστυν. Δ/ντής 
Κωνσταντίνος Αλαμάνος απηύθυνε 
χρήσιμες συμβουλές και παραινέσεις 
στους νέους δοκίμους ενώ ο Γεν. 
Γραμματέας, στο σύντομο μήνυμά του, 
τόνισε το ενδιαφέρον της ηγεσίας για 
τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευ
ση και κάλεσε τους δοκίμους να εκμε
ταλλευτούν δημιουργικά το χρόνο πα
ραμονής τους στη Σχολή.

Μετά την τελετή ακολούθησε μικρή 
δεξίωση, στην οποία δόθηκε ευκαιρία 
στος δόκιμους να συζητήσουν για τα 
προβλήματά τους καθώς και τη δυνα
τότητα αναβάθμισης των σπουδών 
τους, με την πολιτική και αστυνομική 
ηγεσία του Σώματος.

ΤΕΛΕΤΗ ΕΝΑΡΞΗΣ
ΜΑΘΗΜ ΑΤΩΝ

Παρουσία του Γεν. Γραμματέα του 
Υ.Δ.Τ. κ. Μιχάλη Κουτελιδάκη και του 
Α ' Υπαρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτη
γου Ιωάννου Συμβουλίδπ πραγματο
ποιήθηκε πρόσφατα στις Αστυν. Σχο
λές Αμυγδαλέζας τελετή αγιασμού και 
κοπής πίττας με την έναρξη των μαθη
μάτων των νέων δοκίμων Αρχιφυλά- 
κων.

διαταγή του ο Διευ-




