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Ο νέος Υπουργός Δημόσιας Τάξης 
Ναύαρχος ε.α. Ιωάννης Βαολαάδης - Βουλευτής Αχαης.

Γεννήθηκε στο Αίγιο.
Εισήλθε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων και αποφοίτησε το 1948. Σταδιοδρόμησε 

με επιτυχία στο Πολεμικό Ναυτικό και αποστρατεύθηκε με το Βαθμό του Αντιναυάρχου
ε.α. το 1979.

Υπηρέτησε, επανειλημμένα και συνολικά περισσότερο από μία εξαετία στο εξωτερι
κό σε διάφορες σχολές Πολέμου και σε Στρατηγεία του ΝΑΤΟ στην Αγγλία, Ιταλία και

Μάλτα.
Ομιλεί άριστα τα Αγγλικά και λιγότερο τα Γαλλικά και Ιταλικά.

Έ χει παρασημοφορηθεί με διάφορα παράσημα και με μετάλλια, μεταξύ των οποί
ων οι Ταξιάρχες του Γεωργίου και του Φοίνικα, το μετάλλιο της Στρατιωτικής Αξίας, 

της Εθνικής Αντιστάσης για Εθνική δράση κατά την κατοχή κ.α.
Το 1981 διατέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 

Εκλέχθηκε Βουλευτής Επικράτειας το 1985. Επανεκλέχτηκε Βουλευτής Αχαϊας 
(πρώτος) τον Ιούνιο του 1989 και τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου. Επίσης τον Απρίλιο

του 1990.
Μ έλος του Κοινοβουλίου του ΝΑΤΟ από το 1985 και στη συνέχεια αρχηγός της Ελ

ληνικής αντιπροσωπείας από το Νοέμβριο του 1989.
Διατέλεσε Υ πουργός Αναπληρωτής Εθνικής Ά μ υνα ς το 1989, στην Κυβέρνηση

Τζανετάκη.

Σ Η Μ Α
ΑΠΟ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΠΡΟΣ: ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
12-4-1990

Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου εκφράζω τη χαρά και την ικανοποίησή μου 
που θα συνεργασθώ  μαζί σας στον ευαίσθητο χώρο της Δημόσιας Τάξης και Ασφάλει
ας και σας διαΒεΒαιώνω ότι θα με βρείτε συμπαραστάτη στο δύσκολο κοινωνικό ρόλο  
που σας έταξε η Πολιτεία. Με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα εύχομαι ολόψ υχα  

σε σας και τις οικογένειες σας "Καλή Ανάσταση".
Ο Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ο Σ  

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
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ΝΕΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟ Υ.Δ.Τ.

Ανέ/\α6ε στις 11-4-1990 ία καθήκοντα του, ο νέος Υ πουργός Δημόσιας Τάξης κ. Ιωάννης Βασι- 
λειάδης.

Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινητική ατμόσφαιρα, ο απερχόμενος υπηρεσιακός Υ πουργός κ. Δημή- 
τριος Μανίκας υποδέχθηκε τον νεοορκισθέντα και του παρέδωσε το Υπουργείσ.Παραβρέθηκαν ο 
Γεν. Γραμματέας του ΥΔΤ, η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος, 
οι Διευθυντές των Διευθύνσεω ν και άλλοι αξιωματικοί.

Ο κ. Μανίκας αφού ευχαρίστησε το προσωπικό του Υπουργείου για την άριστη συνεργασία κα
τά τη διάρκεια της θητείας του εξέφρασε τη χαρά του για το νέο υπουργό και την πεποίθηση ότι 
θ ’ανταποκριθεί πλήρως στα καθήκοντά του, αφού τόσο η ηγεσία της Αστυνομίας όσο και το προ
σωπικό είναι απόλυτα αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.

Απαντώντας ο κ. Βασιλειάδης αφού ευχαρίστησε τον προκάτοχό του για τα θερμά λόγια και τις 
ευχές του, κάλεσε το προσωπικό του υπουργείου να συνεχίσουν με την ίδια πίστη να επιτελούν το 
έργο τους και τους διαβεβαίωσε ότι θα έχουν τη συμπαράστασή του στο μεγάλο κοινωνικό έργο  
που επιτελούν.

Στη συνέχεια ο Α ρχηγός του Σώματος επέδωσε αναμνηστική πλακέτα στον απερχόμενο υπουρ
γό και τον ευχαρίστησε για τη συνεργασία στη διάρκεια της εξάμηνης θητείας του στο δύσκολο  
και νευραλγικό πόστο του Υπουργού Δημόσιας Τάξης.
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Μ
I

Η ανάγκη ίδρυσης δικαστικής αστυνομίας αποτελεί ένα 
επίκαιρο θέμα που απασχολεί όχι μόνο τη χώρα μας αλλά 
και πολλά άλλα κράτη-μέλη της ΕΟΚ.

Η ελληνική πολιτεία και η ελληνική ποινική επιστήμη 
έχουν αναγνωρίσει την αναγκαιότητα και την πρακτική 
σημασία του θεσμού της δικαστικής αστυνομίας και προ
χωρούν με σταθερά βήματα παρά τις τυχόν δυσκολίες, για 
την ίδρυσή της.

Σε μια προσπάθεια να ενημερώσουμε τους αναγνώστες 
μας πάνω στο επίμαχο αυτό θέμα, δημοσιεύουμε στη συ
νέχεια την εισήγηση του Αστυν. Υποδ/ντή Ιωάννη 
βανικιώτη στην Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για την Δικα
στική Αστυνομία, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στη 
Μαδρίτη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών-με- 
λών της ΕΟΚ.

2 7 8



Από 20-22 Φεβρουάριου 1990 πραγματοποιήθηκε στη Μα
δρίτη Ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη για τη δικαστική αστυνομία, 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων των κρατών-μελών των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τους Βασίλειο Λινάρδο, Α' 
Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Σπυρίδωνα Σταμούλη, Αντι
εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και Ιωάννη Βανικιώτη, Αστυ
νομικό Υποδιευθυντή, που υπηρετεί στη Διεύθυνση Μελε- 
τών/Υ.Δ.Τ.

Ανάλογες αντιπροσωπείες υπήρχαν απ’ όλα τα κράτη-μέ- 
λη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πλην της Μεγάλης Βρετ- 
τανίας που την αντιπροσώπευε μόνο αστυνομικός της Scot
land Yard.

Τη συνδιάσκεψη διεύθυνε ο εκπρόσωπος της Ισπανίας κ. 
Granados Perez.

Από κάθε χώρα υπήρχε γραπτή εισήγηση και ήταν ένας ο 
ομιλητής. Η εισήγηση της Ελλάδας γράφτηκε από την τρι
μελή αντιπροσωπεία και έγινε από τον Αστυν. Υποδ/ντή 
Ιωάννη Βανικιώτη, ο οποίος είπε τα εξής:

«Στην Ελλάδα, όπως πολλοί από σας μπορεί να γνωρίζετε, 
δεν έχουμε θεσμοθετημένη δικαστική αστυνομία, αλλά 
υπάρχει δικαστική αστυνομία, ως λειτουργία, σε όλες τις 
μορφές της, καλύπτει τις ανάγκες της πολιτείας και διασφα
λίζει τα δικαιώματα των πολιτών.

Στη συνέχεια, θα σας παρουσιάσω την ιστορική εξέλιξη 
της λειτουργίας της δικαστικής αστυνομίας στην Ελλάδα:

I. Ιστορικές ρίζες για την αναγκαιότητά της

Η νομοθετική θέσπιση των εννόμων σχέσεων και καταστά
σεων, που σε γενικές γραμμές αποτελούν τα θεμέλια της 
δικαστικής αστυνομίας, έχει αρχίσει στη χώρα μας, στην 
Ελλάδα, πριν από 150 χρόνια, και έκτοτε σταδιακά προχωρεί, 

νγιατί σε πολλά νομοθετήματα υπάρχουν διατάξεις, που κα
θορίζουν τις σχέσεις και τη συνεργασία των δικαστικών 
αρχών, προς τα όργανα της αστυνομίας. Η χρήση του όρου 
«δικαστική αστυνομία», σε νομικό κείμενο, γίνεται για πρώτη 
φορά στο υπ’ αριθ. 85/31.12.1836 διάταγμα, στο άρθρο 84

του οποίου, με αδρές γραμμές, ορίζεται ότι, «η Δικαστική 
Αστυνομία ενεργείται από τους Δημάρχους, Παρέδρους ή 
Αστυνομικούς και είναι επιφορτισμένη να εξετάζει τα εγκλή
ματα και πλημμελήματα, να συλλέγει τις αποδείξεις και εν
δείξεις, να εξακριβώνει τις περιστάσεις και να καταστρώνει 
τακτικά πρωτόκολλα για τους αυτουργούς».

Η διάταξη αυτή αποτέλεσε την πρώτη νομοθετική σκια
γράφηση της οργανικής και λειτουργικής διαρθρώσεως της 
δικαστικής αστυνομίας. Επακολούθησαν όμως νέες διατά
ξεις, με τις οποίες άρχισε πληρέστερα να διαμορφώνεται. 
Ούτω: με το Ν. ΒΡΠΗ/1893 οι δημοτικές αρχές απηλλάγησαν 
των αστυνομικών και ανακριτικών καθηκόντων, τα οποία 
ανατέθηκαν σε Αξιωματικούς του στρατεύματος και της 
Χωροφυλακής, που διαχειρίζοντο και τη δικαστική αστυνο
μία, προϊστάμενος δε αυτών ήταν ο Αρχηγός της Χωροφυ
λακής. Με το Ν.ΓΡΞΕ/1906 η Χωροφυλακή άσκησε την Αστυ
νομία και διαχειρίζετο τη δικαστική αστυνομία σε όλη τη 
χώρα και με το Ν. 2461/1920 η Αστυνομία Πόλεων διαχειρί
ζετο τη δικαστική αστυνομία στις πόλεις Αθηνών, Πειραιά, 
Πατρών και Κέρκυρας. Όμως, αναγνώριση της αναγκαιό
τητας του θεσμού αυτού, αποτέλεσε το γεγονός ότι, κατά τη 
συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων, για το Σύνταγμα του 
1975, είχε υποβληθεί η πρόταση να τεθεί διάταξη ότι, δια 
νόμου δύναται να συσταθεί δικαστική αστυνομία, για υπο
βοήθηση της Εισαγγελικής αρχής στο προανακριτικό της 
έργο, να αφαιρεθεί κάθε σχετική αρμοδιότητα από την αστυ
νομική αρχή, να καθοριστούν τα της εισαγγελικής εποπτείας 
σε προανακρίσεις, που διενεργούνται από αστυνομικούς και 
να προσδιοριστεί ο πειθαρχικός έλεγχος αυτών, από τους 
κατά τόπους αρμόδιους Εισαγγελείς. Αλλά η πρόταση αυτή 
δεν είχε συνέχεια.

Πρέπει να σημειωθεί το γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια 
στην Ελλάδα, γίνεται πολλές φορές λόγος, για σύσταση δι
καστικής αστυνομίας, ως Υπηρεσίας, που θα έχει ένα σύνολο 
κεντρικών και περιφερειακών Υπηρεσιών, καθεμιά των οποί
ων να εξαρτάται από μία κεντρική Διεύθυνση της Δικαστικής 
Αστυνομίας, που θα έχει ως κύρια αποστολή τη συλλογή 
πειστηρίων για την αναζήτηση των ενόχων και την προσα
γωγή τους στη δικαιοσύνη ή για τη διαπίστωση της βασιμό- 
τητας της κατηγορίας.

Η μικρή αυτή ιστορική αναδρομή μαρτυρεί ότι, στην Ελ
λάδα έχει βαθειές ρίζες η πεποίθηση στην αναγκαιότητα του 
θεσμού της δικαστικής αστυνομίας, άποψη την οποία και η 
Ελληνική Πολιτεία προωθεί με σταθερά βήματα, αλλά και η 
ελληνική ποινική επιστήμη (ειδικότερα η ποινική δικονομική 
επιστήμη), καλλιεργεί. Γιατί είναι φανερό ότι οι διατάξεις 
αυτές, που οδηγούν σε νέες διαρθρώσεις, πρέπει να προ
σαρμόζονται στον κορμό του ισχύοντος ελληνικού ποινικού 
δικονομικού δικαίου, αλλά και να μην προκαλούν διαταραχές 
σε άλλους τομείς του εσωτερικού, αλλά και του διεθνούς 
εννόμου βίου, αφού η δικαστική αστυνομία από τη φύση της 
και τον προορισμό της συνάπτεται και με τη διοίκηση.

II. Νομοθετικά πλαίσια διαμορφώσεώς της

Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα, δεν έχει συσταθεί νομοθετι
κά, ειδικός φορέας δικαστικής αστυνομίας.

Υπάρχει όμως de facto, ως λεπουργία, βοηθητική της δι
καιοσύνης. Το αντικείμενο και ο σκοπός αυτής αλλά και τα 
όργανα τα οποία την υλοποιούν, καθορίζονται κυρίως από τις 
ακόλουθες διατάξεις:

Α) Από τον Κώδικα της Ποινικής Δικονομίας
α) Κατά το άρθρο 13 οι αστυνομικές αρχές οφείλουν να
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εκτελούν χωρίς χρονοτριβή τις παραγγελίες των δικαστικών 
και εισαγγελικών αρχών και σε περίπτωση ανάγκης, οι δι
καστικές και εισαγγελικές αρχές, έχουν το όι^αίωμα να ζη
τούν τη βοήθεια της αστυνομίας και της ένοπλης δύναμης 
απευθείας και χωρίς τη μεσολάβηση των προϊσταμένων 
τους, θ) Κατά τα άρθρα 33-35 και 27 τα όργανα της αστυ
νομίας και οι υπάλληλοι αυτής, ορισμένου βαθμού, είναι γε
νικοί ανακριτικοί υπάλληλοι, ενεργούν προανάκριση και 
προκαταρκτική εξέταση, ύστερα από παραγγελία του Ει
σαγγελέα Πλημμελειοδικών, υπό τη διεύθυνση και την επο- 
πτεία αυτού, υπό την ανώτατη διεύθυνση του Εισαγγελέως 
Εφετών (καιτου Αρείου Πάγου), διορίζονται δε και ως δημό
σιοι κατήγοροι στα πταισματοδικεία, γ) Κατά τα άρθρα 
243-245 ενεργούν προανάκριση, μετά από γραπτή παραγ
γελία του Εισαγγελέα, εκτός εάν πρόκειται για αυτόφωρο 
κακούργημα ή πλημμέλημα, ή εάν ώσπου να ληφθεί η πα
ραγγελία του Εισαγγελέα υπάρχει άμεσος κίνδυνος να μα
ταιωθεί ή και να γίνει δύσκολη η βεβαίωση του τελεσθέντος 
εγκλήματος, οπότε οι ανωτέρω ανακριτικοί υπάλληλοι ενερ
γούν και χωρίς παραγγελία του Εισαγγελέως, αλλά τον ει
δοποιούν το ταχύτερο και του υποθάλλουν την έκθεσή τους 
χωρίς καθυστέρηση, δ) Κατά το άρθρο 251 τα ανωτέρω 
αστυνομικά όργανα, ως ανακριτικοί υπάλληλοι, οφείλουν 
μετά από παραγγελία του Εισαγγελέα να εξετάζουν μάρ
τυρες και κατηγορούμενους, να διεξάγουν έρευνες και να 
ενεργούν αυτοψίες και ό,τι είναι αναγκαίο για τη διατήρηση 
των αποδείξεων κ.λπ. ε) Κατά το άρθρο 275 στα αυτόφωρα 
κακουργήματα και πλημμελήματα τα ανωτέρω αστυνομικά 
όργανα, ως ανακριτικοί υπάλληλοι, έχουν υποχρέωση να 
συλλάβουν το δράστη και να τον οδηγήσουν αμέσως στον 
Εισαγγελέα. Η σύλληψη του δράστη αυτού μπορεί να γίνει 
και με ένταλμα του αρμοδίου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών. 
Επίσης επιτρέπεται η σύλληψη του δράστη και στις περι
πτώσεις εγκλημάτων, που διώκονται κατ’ έγκληση, εφόσον 
προηγουμένως, έχει υποβληθεί έγκληση, έστω και προφο
ρικά. στ) Κατ' άρθρο 279 ο συλλαμθανόμενος για τον προε- 
κτεθέντα λόγο οδηγείται χωρίς αναβολή στον Εισαγγελέα, 
ζ) Γενικώς καλούνται και μετέχουν σε ανακριτικές πράξεις 
ερευνών και κατασχέσεων, κατ’ άρθρο 254 και 255. η) Ό ρ 
γανα της αστυνομίας συμβάλλουν στη διατήρηση ευταξίας 
στο χώρο των ανακριτικών πράξεων, κατ’ άρθρο 252 και στο 
ακροατήριο, κατ’ άρθρο 336. θ) Κατ’ άρθρο 157 ενεργούν 
επιδόσεις δικογράφων, μετά παραγγελίαν του Εισαγγελέως,

του δικαστηρίου και του ανακριτού. ι) Μεριμνούν, για την 
ασφαλή μεταγωγή των συλληφθέντων ή κρατουμένων στον 
Εισαγγελέα, στον ανακριτή, στον πραγματογνώμονα, στο 
ακροατήριο και την επαναφορά τους στον τόπο κρατήσεως, 
και ια) Με ειδικές διατάξεις, ενεργούν προανακριτικά καθή
κοντα, ως ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι και οι υπηρετούντες 
δασικοί, λιμενικοί, τελωνειακοί, αγορανομικοί, πυροσβεστι
κοί και άλλοι υπάλληλοι, για εγκλήματα της ειδικότητας και 
της περιφερείας τους. Επίσης, στην Ελληνική Αστυνομία 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, λειτουργούν Υπηρεσίες Ανηλί
κων, που ενεργούν προανάκριση, για αδικήματα που δια- 
πράττονται από ανηλίκους, ενώ ως τακτικός ανακριτής, κατά 
το άρθρο 4 παρ. 2α του ανωτέρω Κώδικα, ορίζεται πλημμε- 
λειοδίκης - ανακριτής των υποθέσεων αυτών.

Η Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη για τη Δικαστική 
Αστυνομία εγινε στη Μαδρίτη [νυκτερινή άποψη]
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Β) Από τον Κώδικα οργανισμού των δικαστηρίων 
(Ν. 1756/1988)

α) Στο άρθρο 9, που ρυθμίζει τις σχέσεις των δικαστικών 
και αστυνομικών αρχών, ορίζει μεταξύ άλλων και τα εξής:
1) Τα όργανα, που ασκούν γενικά ή ειδικά αστυνομικά καθή
κοντα, υποχρεούνται να εκτελέσουν αμέσως και απροφασί- 
στως τις παραγγελίες των δικαστικών αρχών και να παρέ
χουν τη βοήθειά τους σ’ αυτές, η δε υπαίτια παράβαση της 
υποχρεώσεως αυτής συνιστά πειθαρχικό αδίκημα και τιμω
ρείται, κατά το πειθαρχικό δίκαιο του Σώματος, στο οποίο 
ανήκει το όργανο. 2) Ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών του τόπου 
της Υπηρεσίας του αστυνομικού οργάνου ενεργεί στην πε
ρίπτωση αυτή τις αναγκαίες ανακριτικές πράξεις, για τη βε
βαίωση του αδικήματος και ασκεί την πειθαρχική δίωξη. 3) 
Την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκούν τα συμβούλια Πλημμε
λειοδικείου και του Εφετείου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό 
αντίστοιχα, θ) Κατά το άρθρο 19 ζ, όπως αντικαταστάθηκε 
από το άρθρο 6 παρ. 2 του Ν. 1868/1989 ο Εισαγγελέας, που 
διευθύνει την Εισαγγελία Πρωτοδικών, ασκεί εποπτεία και 
στους ανακριτικούς υπαλλήλους και στους δημοσίους κα

τηγόρους. γ) Κατά το άρθρο 25 στην αρμοδιότητα του Ει
σαγγελέα υπάγεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης 
- η άσκηση της ποινικής δίωξης - η διεύθυνση της προανά
κρισης - και η εποπτεία και ο έλεγχος των αστυνομικών 
αρχών, αναφορικά με την πρόληψη και τη δίωξη των εγκλη
μάτων.

Γ) Από τον Οργανισμό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
(Ν. 1481/1984)

α) Κατά το άρθρο 13 καθήκοντα γενικών ανακριτικών 
υπαλλήλων ασκεί το αστυνομικό προσωπικό, σύμφωνα με το 
άρθρο 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Καθήκοντα 
ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων ασκούν πολιτικοί υπάλληλοι 
του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που ορίζονται για κάθε 
αστυνομική διεύθυνση με διαταγή του αστυνομικού διευθυ
ντή και καθήκοντα δημοσίου κατηγόρου ασκεί πολιτικό προ
σωπικό του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, που κατέχει πτυχίο 
ανωτάτης σχολής και αξιωματικοί από το βαθμό υπαστυνό- 
μου και άνω. β) Με το άρθρο 18 προσδιορίζεται η σχέση των
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αστυνομικών υπηρεσιών, προς τις δικαστικές αρχές, κυρίως 
στα πλαίσια του έργου τους, ως ανακριτών και δημοσίων 
κατηγόρων και κατά τους ορισμούς του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας και του Οργανισμού των Δικαστηρίων.

ΙΙί. Αρμοδιότητες και σχέσεις προς τη Δικαιοσύνη

Στα πλαίσια των διατάξεων αυτών οριοθετείται η αρμο
διότητα και η εξουσία των αστυνομικών οργάνων, αλλά και 
η συμβολή τους στο έργο της δικαιοσύνης. Ενόψειτης διαρ- 
θρώσεως των υπηρεσιών της Αστυνομίας, το κρίσιμο επίπε
δο συνεργασίας υπάρχει σε κάθε Πρωτοδικείο προς την 
τοπικώς αντίστοιχη Αστυνομική Διεύθυνση, αφού η Εισαγ
γελία Πρωτοδικών είναι η αφετηρία των παραγγελιών και το 
κέντρο, που διευθύνει και εποπτεύει τις ανακρίσεις. Η αντι
στοιχία αυτή, κατά κανόνα, καλύπτει την περιφέρεια ενός 
νομού, στον οποίον εκτείνεται η κατά τόπον αρμοδιότητα του 
πρωτοδικείου. Βέβαια στους μεγάλους νομούς π.χ. Αττικής, 
Θεσσαλονίκης, Πειραιώς, Πατρών κ.α., όπου η διάρθρωση 
των αστυνομικών υπηρεσιών επιμερίζεται σε Υποδιευθύν
σεις, Τμήματα και Σταθμούς που πλαισιώνονται με ειδικό
τητες Αγορανομίας, Τροχαίας, Ανηλίκων, Αλλοδαπών, 
Ναρκωτικών, Εγκλημάτων Βίας, κατά των Ηθών κ.λπ., το 
ευρύ πεδίο αρμοδιοτήτων και δραστηριοτήτων, που αναγνω
ρίζονται στην Αστυνομία και η ταχύτητα ενεργείας, κυρίως 
στις περιπτώσεις αυτοφώρου δράσεως και μάλιστα προ 
πάσης εισαγγελικής παραγγελίας, πολλές φορές συντελεί 
στην ασφαλή κατάληψη και διάσωση πειστηρίων και μαρ
τυριών, ως αψευδών στοιχείων επισημάνσεως του δράστη 
και την καθιστά θετικό αρωγό στις προσπάθειες της δικαι
οσύνης.

Όμως η παραχώρηση τόσων αρμοδιοτήτων στα αστυνο
μικά όργανα και μάλιστα κατά το στάδιο της προκαταρκτικής 
έρευνας, χωρίς εισαγγελική παραγγελία, κατά τα άρθρα 242 
παρ. 2 και 33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, έχει θέσει 
πρόβλημα τρόπου ασκήσεως των εξουσιών της. Επομένως 
ανακύπτει ζήτημα σεβασμού της προσωπικότητας και προ
στασίας των δικαιωμάτων εκείνου, κατά του οποίου διεξά
γεται η προανάκριση, είτε προ, είτε μετά την εισαγγελική 
παραγγελία, με προέχον το θέμα της προφυλακίσεως. Στο 
άρθρο 104 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας ορίζονται τα 
δικαιώματα του κατηγορουμένου στην προανάκριση, όπως 
να παρίσταται με συνήγορο και να επικοινωνεί με αυτόν, να 
λαμβάνει γνώση των εγγράφων της δικογραφίας, να ζητήσει 
προθεσμία απολογίας, ο δε ανακριτής να του εξηγήσει τα 
δικαιώματά του. Αλλά κατά το άρθρο 105 του αυτού Κώδικα, 
σε προανάκριση αυτοφώρου εγκλήματος, χωρίς παραγγε- 
λίατου Εισαγγελέως, ο κατηγορούμενος μπορεί να στερηθεί 
τα προεκτεθέντα δικαιώματά του (εκτός από το να παραστεί 
με δικηγόρο), αν κατά την κρίση του προανακρίνοντος από 
την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών βλάπτεται το έργο της 
ανάκρισης, για την ανακάλυψη της αλήθειας. Πάντως είναι 
αυτονόητο πόσο αναγκαία είναι η επίσπευση της αστυνομι
κής προανάκρισης και πόσο προσεκτική εξέταση απαπεί η 
κρίση, για την αναγκαιότητα και τη διάρκεια της προφυλά- 
κισης, για τη διασφάλιση και το σεβασμό της προσωπικό
τητας του κρινομένου.

IV. Η σύγκλιση των ρυθμίσεων

Οι δυσκολίες, που συνοδεύουν το έργο της Δικαστικής 
Αστυνομίας, είναι αναντίρρητες, αλλά η αναγκαιότητα και η 
πρακτική της αξία αναγνωρίζεται και στην Ελλάδα, όπως και 
στις άλλες χώρες της ΕΟΚ. Θέτομεν υπόψη σας ότι, πλην 
άλλων, η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος με το 74/12.6.1987 
υπόμνημα και ο Προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών

Αθηνών με την 20234/18.5.1987 αναφορά, που απηύθυναν 
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, υποστηρίζουν την ανάγκη 
ιδρύσεώς της.

Τέλος φρονούμεν ότι επόμενο βήμα πρέπει να αποτελέσει 
η σύγκλιση της θεμελιώσεως του αντικειμένου της δικαστι
κής Αστυνομίας, ώστε, κατά το δυνατόν, να συμπορεύονται 
οι σχετικές ρυθμίσεις των ποινικών δικονομιών των χωρών 
της ΕΟΚ, για να αποτελέσουν τον πυρήνα της ομοιόμορφης 
ρύθμισης, που θα καταστήσει ευχερή την αμοιβαία συνδρο
μή και τη συνεργασία της Δικαστικής Αστυνομίας στα πλαί
σια της ΕΟΚ».

.·>·

Μετά την εισήγηση έγινε συζήτηση και οι θέσεις της ελ
ληνικής αντιπροσωπείας ήταν θετικές και εκτιμήθηκαν από 
τους συνέδρους.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του Συνεδρίου η ελληνική αντιπρο
σωπεία τήρησε στάση άψογη και εποικοδομητική μέσα στο 
πνεύμα της Ευρωπαϊκής συνείδησης και Ευρωπαϊκής ολο
κλήρωσης. Ιδιαίτερη ευαισθησία έδειξε η ελληνική αντιπρο
σωπεία στη λειτουργικότητα του θεσμού και το είδος της

εξουσίας που θα διαχειρίζεται η δικαστική αστυνομία και τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των κατηγορουμένων και του 
πολίτη γενικότερα.

Απ’ όλους τους συνέδρους αναγνωρίσθηκε η ανάγκη 
προσέγγισης των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 
διατάξεων των κρατών-μελών που έχουν άμεση επίπτωση επί 
της εγκαθίδρυσης και λειτουργίας της δικαστικής αστυνο
μίας. Η ελληνική αντιπροσωπεία δια του εκπροσώπου της κ. 
Λινάρδου Βασιλείου τόνισε την ανάγκη οριοθέτησης της 
εξουσίας της δικαστικής αστυνομίας, ώστε να καταστεί εγ
γυητής των δικαιωμάτων των πολιτών και των κατηγο
ρουμένων στα πλαίσια του Εισαγγελικού θεσμού.
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Ψ φ Ρ ΙΑ Κ Η
ΑΓΩΓΗ 

ΓΙΑ
ΠΑΙΑΙΑ

Στό άρθρο μας αυτό θά
βρείτε ένα  πλήρες πρόγραμμα  

κυχλοφοριακής άγωγής γιά  παιδ ιά  
άπό όνο ώς έξι χρόνων. Τό 

πρόγραμμα αυτό άναπτύχθηκε άπό ειδ ικούς  
Γ ερμανονς έπ ιστήμ ονες μέ τόν σκοπό νά σάς 

βοηθήσει, πα ίζοντας νά μάθετε στό πα ιδ ί σας νά  
κυκλοφορεί μέ άαφάλεια 

σ τ ο ν  δρόμο. Γιατί πάντα  οί γονείς είναι 
οί καλύτεροι δάσκαλοι γιά τά μικρά παιδιά.

ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΠΑΙΔΙ



Ασκηση 1:
Στό
πεζοδρόμιο
' Επειδή τά αυτοκίνητα περνούν 
πολύ κοντά στό κράσπεδο τού 
πεζοδρομίου, πρέπει τά παιδιά νά 
μάθουν νά περπατούν στό μέσα 
μέρος του. Κάντε τήν άσκηση αύτή 
μέ τό παιδί σ' έναν δρόμο μέ 
μικρή κυκλοφορία, όσο γίνεται πιό 
κοντά στό σπίτι σας. Χωρίστε τό 
πεζοδρόμιο σέ δύο λωρίδες, μέ τή 
βοήθεια μιάς ομπρέλας, ένός 
σκοινιού, ένός ξύλου ή τραβήξτε 
μιά γραμμή μέ τήν κιμωλία. Πείτε 
στό παιδί σας ότι τό πεζοδρόμιο 
είναι γιά τούς πεζούς κ ι ό δρόμος 
γιά τά αύτοκίνητα. Κι ότι τά παιδιά 
δέν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο 
όταν περπατούν μακριά άπό τά 
αύτοκίνητα -δηλαδή στό μέσα 
μέρος τού πεζοδρομίου. Αύτό 
μπορείτε νά τό κάνετε σέ πολλούς 
δρόμους, πολλές φορές, όχι όμως 
μ ένα αύστηρό πρόγραμμα, άλλά 
μονάχα όταν κ ι όσο τό παιδί έχει 
διάθεση. Ρωτάτε το άκόμα κατά 
διαστήματα: «Πού πρέπει νά 
περπατάς;» κα ί «Πού πρέπει νά 
περπατά ή μαμά (ό μπαμπάς);».
' Επαινέστε το άν σάς άπαντήσει 
σωστά. Κ ι άκόμα, περπατώντας μέ 
τό παιδί σας στό πεζοδρόμιο 
κρατήστε το αύτόματα άπό τό 
σωστό χέρι, ώστε νά περπατά στό 
έσωτερικό τμήμα του. Αν ή 
άσκηση αύτή έπαναληφθεί άρκετά

συχνά, τό παιδί θά δείξει σιγά-σιγά 
αύτόματα τή σωστή συμπεριφορά 
στόν δρόμο. Καί μόνον όταν γίνει 
αύτό μπορείτε νά ξεκινήσετε τήν
έπόμενη άσκηση. Καί κάτι άκόμα:
' Αν χρειαστεί νά κρατήσετε κ ι άλλο 
έ,να παιδί άπό τό άλλο χέρι, άφήστε 
τό μεγαλύτερο πρός τήν πλευρά 
τού δρόμου. Στό μεγάλο παιδί 
μπορείτε κιόλας νά έξηγήσετε γιατί 
τό κάνετε: Τό μικρό θά μπορούσε 
νά ξεφύγει άπό τό χέρι σας καί νά 
βρεθεί άμέσως στόν δρόμο.

Ασκηση 2:
Στοπ στό 
κράσπεδο τού 
πεζοδρομίου
Τά παιδιά δύσκολα σταματούν μιά 
κίνηση πού έχουν ήδη άρχίσει, γι 
αύτό καί είναι σημαντικό νά 
μάθουν νά σταματούν έγκαιρα  στό 
κράσπεδο τού πεζοδρομίου. 
Τραβήξτε μιά γραμμή πάνω στό 
πεζοδρόμιο σέ άπόσταση 15 
περίπου έκατοστών άπό τό 
κράσπεδο ή βάλτε ένα σκοινί (μιά 
ομπρέλα, ένα ραβδί). Δείξτε στό 
παιδί πού πρέπει νά σταματήσει 
καί θέστε του μέ τό χέρι σας τό

όριο. Στή συνέχεια τό παιδί θά 
πάει λίγα μέτρα πίσω άπό τό όριο 
πού τού βάλατε κ ι όταν τό 
φωνάξετε θά τρέξει. Λίγο πριν 
φτάσει τή γραμμή μέ τήν κιμωλία

φωνάξτε του «Στόπ» κ ι άπλώστε τό 
χέρι σας. Στήν άρχή θά πέφτει 
πάνω στό χέρι σας, σιγά-σιγά όμως 
πρέπει νά άλλάξετε τό παιχνίδι. Τό 
παιδί θά μάθει νά μήν πέφτει ούτε 
πάνω στό χέρι σας, ούτε νά άγγίζει 
τή γραμμή μπροστά άπό τό 
κράσπεδο. Γιά νά μάθει τό παιδί 
σας τήν άσκηση αύτή καλά, 
μπορείτε πηγαίνοντας περίπατο νά 
τού φωνάζετε δυνατά «Στόπ» κάθε 
φορά πού πλησιάζετε τό κράσπεδο 
τού πεζοδρομίου γιά νά διασχίσετε 
τόν δρόμο. Καί μήν ξεχνάτε νά 
έπαινείτε τό παιδί κάθε φορά πού 
ένεργεί σωστά. Αύτό δέν σημαίνει 
βέβαια ότι θά τό μαλώνετε όταν 
ξεπερνά τή γραμμή μέ τήν κιμωλία.
Ο έλεγχος τού σώματος είναι μιά 

πραγματικά δύσκολη ύπόθεση.

Ασκηση 3: 
Διασχίζουμε 
τόν δρόμο

Αρχίστε μ' αύτή τήν άσκηση όταν 
τό παιδί κάνει πιά έντελώς 
αύτόματα τις άλλες δύο. Θά τήν 
κάνετε σ' έναν δρόμο σχετικά 
στενό, μέ μικρή κυκλοφορία.
Έχετε διαρκώς στόν νού σας πόσο 
γρήγορα έρχεται ό κίνδυνος.

Η άσκηση αύτή άποτελείται άπό 
πέντε φάσεις:

•  Προχωρήστε μέ τό παιδί κοντά 
στό κράσπεδο τού πεζοδρομίου καί 
πείτε του δυνατά: «Στόπ».
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αριστερό. Πρέπει όμως νά μάθει 
ότι ή αριστερή ε ίνα ι ή η ιό  
σημαντική κατεύθυνση  πρός τήν 
όποια πρέπει νά κοιτάξει. Δώστε 
του, λοιπόν, νά κρατάει ένα

μπισκότο ή ένα τσα„.ν.». 
άριστερό του χέρι. Η βάλτε 
βουλίτσες μέ διαφορετικά χρώματα 
πάνω στά παπούτσια του.

Ασκηση 4: Τήν 
προσοχή τού 
παιδιού τήν 
τραβάει κάτι 
άλλο.# Παρ' 
όλα αύτά:
«Στόπ»

Η άσκηση αυτή μοιάζει μέ τήν 
άσκηση 2, είναι όμως πιό δύσκολη. 
Καλό είναι νά τήν ξεκινήσουμε, 
όταν τό παιδί έχει ήδη έμπεδώσει 
τις άλλες κ ι έχει έτσι άποκτήσει 
ένα «έσωτερικό φρένο».
Στήν άσκηση αύτή καλό είναι νά 
συμμετέχει κ ι ό πατέρας καί ή 
μητέρα. Ό  ένας στέκεται στή μιά 
άκρη τού δρόμου καί φωνάζει τό 
παιδί. Τού δείχνει ταυτόχρονα κάτι 
έλκυστικό ή τού άνοίγει τά χέρια 
γιά νά τό πάρει στήν αγκαλιά μόλις 
φτάσει κοντά του.
Ο άλλος παραμένει κοντά στό 

παιδί γιά νά τό κρατήσει άν 
χρειαστεί. Αν δει ότι πάει νά 
κατέβει άπό τό πεζοδρόμιο χωρίς 
νά σταματήσει, φωνάζει δυνατά 
«Στόπ» καί τό συγκρατεί. Στή 
συνέχεια καί οί δυό γονείς έξηγούν 
ήρεμα στό παιδί, χωρίς νά τό 
μαλώνουν, ότι αυτό ήταν ένα 
παιχνίδι γιά νά δούν άν έχει

Οταν διασχίζουμε τόν δρόμο μαζί 
μέ τό παιδί μας κα ί περνάμε πάντα 
μέ πράσινο, τό πιθανότερο είναι ότι 
κάποια στιγμή θά συνειδητοποιήσει 
πώς τό πράσινο σημαίνει 
«προχωράμε». Στήν άσκηση αύτή

•  Στρέψτε απαλά τό κεφάλι τού 
παιδιού πρός τις δύο κατευθύνσεις, 
πρώτα αριστερά, μετά δεξιά καί 
μετά πάλι αριστερά.
•  Σέ κάθε στροφή τού κεφαλιού 
ρωτήστε τό παιδί άν βλέπει κανένα 
αύτοκίνητο
•  Αν τό παιδί σάς πει ότι ό 
δρόμος είναι έλεύθερος (καί είναι 
πράγματι έλεύθερος), πάρτε το άπό 
τό χέρι καί διασχίστε τόν δρόμο.
•  Αφού κάνετε τήν άσκηση αύτή 
μαζί μέ τό παιδί πολλές φορές, 
άφήστε το νά περάσει γιά πρώτη 
φορά μόνο του τόν δρόμο. Καί μιά 
άκόμα συμβουλή: Οσο πιό μικρό 
είναι τό παιδί, τόσο πιό δύσκολα 
θά διακρίνει τό δεξί άπό τό

•ιιμιχγμιιιΐΛΐι μαυει να σταματαει 
πριν φτάσει στό κράσπεδο τού 
πεζοδρομίου.
Κάντε τήν άσκηση αύτή άλλη μιά 
φορά κι έπαινέστε ιδιαίτερα τό 
παιδί άν αύτή τή φορά τήν κάνει 
σωστά. Πρέπει νά ομολογήσουμε 
ότι στήν άσκηση αύτή οί γονείς 
βάζουν μιά «παγίδα» στό παιδί.
Αλλά ό σκοπός άγιάζει στήν 

περίπτωση αύτή κατ έξαίρεση τά 
άμφισβητούμενα μέσα.
Παρατηρήστε άκόμα μέ προσοχή 
ποιά είναι τά πράγματα πού 
άποσκοπούν τήν προσοχή τού 
παιδιού σας στόν δρόμο. Τά παιδιά 
πού βρίσκονται στήν άπέναντι 
πλευρά τού δρόμου; Η μπάλα πού 
ξεφεύγει καί κυλά στόν δρόμο; Τά 
μαγαζάκια πού πουλάνε παγωτά 
καί ζαχαρωτά; Βάλτε, λοιπόν, τή 
φαντασία σας νά δουλέψει καί 
κάντε τήν άσκηση αύτή 
χρησιμοποιώντας οτιδήποτε 
νομίζετε ότι θά μπορούσε νά 
άποσπάσει τήν προσοχή τού 
παιδιού σας. Είναι τό 
σημαντικότερο πρόβλημα στήν 
κυκλοφοριακή άγωγή, γιατί τά 
παιδιά άφαιρούνται πάρα πολύ 
εύκολα.

Ασκηση 5: 
Στό φανάρι



ώστόσο σημασία έχει νά 
έξερευνήσουμε μαζί μέ τό παιδί 
άπό πιό κοντά τό φανάρι κα ί νά τό 
εξοικειώσουμε μέ όλες τις φάσεις 
τής λειτουργίας του.
Ποιά άλλα χρώματα δείχνει 
ταυτόχρονα; Γιά τά αυτοκίνητα, γιά 
τούς πεζούς στήν άλλη πλευρά τού 
δρόμου. Τ ί γίνεται όταν άνάβει τό 
κίτρινο; Γιατί δέν ύπάρχει κίτρινο 
γιά τούς πεζούς; Γιατί τό ένα 
άνθρωπόκι προχωράει κα ί τό άλλο 
στέκεται; Υπάρχει φανάρι κα ί γιά 
τούς ποδηλάτες; Μπορούμε νά 
διασχίζουμε άκίνδυνα τόν δρόμο 
όταν τό φανάρι γίνεται κόκκινο στά 
μισό τής διαδρομής μας; Καί τί 
κάνουμε όταν τό φανάρι είναι 
χαλασμένο; Ολα αύτά είναι θέματα 
γιά συζητήσεις μαζί μέ τό παιδί. Μέ 
τήν εύκαιρία αύτή πρέπει νά 
έρευνήσετε κατά πόσο τό παιδί σας 
γνωρίζει τό κόκκινο κα ί τό πράσινο 
καθώς καί ποιά άλλα χρώματα 
ξέρει. Καί τό σημαντικότερο; Τό 
παιδί πρέπει νά μάθει ότι δέν 
έπιτρέπεται ποτέ νά έπαφίεται στό 
φανάρι, ότι πρέπει πάντα νά 
έλέγχει μήπως κάποιο αύτοκίνητο 
στρίβει άπό τόν διπλανό κάθετο 
δρόμο πρός τή διάβαση τών πεζών. 
Προσοχή λοιπόν: Ακόμα κ ι όταν 
τό φανάρι δείχνει πράσινο, τό παιδί

πρέπει νά έλέγξει πρώτα άριστερά, 
μετά δεξιά καί ύστερα πάλι 
άριστερά. Η άσκηση 3 έχει πάντα 
« προτεραιότητα ».

Ε ν δ ιά μ ε σ ο

ΤΕΣΤ
Τό π α ιδ ί σας έχει χάνει τώρα τό 
μισό πρόγραμμα τής 
κυκλοφοριακής άγωγής κ ι έχει 
μάθει πολλά πράγματα: Μπορεί 
νά διασχίσει έναν δρόμο πού δέν 
έχει φανάρια, άκόμα κα ί κάτω 
άπό σχετικά δύσκολες συνθήκες 
κ ι έχει γνωρίσει τό σημαντικότερο  
τεχνικό μέσο πού θά τό βοηθήσει 
στήν κυκλοφορία του σάν πεζό: 
τό φανάρι.
Π ρ ιν  αρχίσετε μέ τό δεύτερο  
μέρος τού προγράμματος, θά 
πρεπε οπωσδήποτε νά ελέγξετε 

τ ί έχει συγκροτήσει τό π α ιδ ί σας 
άπ ' αύτά πού έχει μάθει ώς 
τώρα. Κάντε, λοιπόν, γ ι ' αυτό 
μερ ικά  ένόιάμεσα  τεστ. Γιά  
παράδειγμα:
•  Αφήστε τό π α ιδ ί σας νά 
διασχίσει έναν δρόμο μέ μικρή

κυκλοφορία κάτω άπό τήν 
έπιτήρησή σας κ α ί νά γυρίσει 
πάλι πίσω.
•  Επαναλάβετε τήν άσκηση αύτή 
σ ' έναν πιό πολυσύχναστο δρόμο

•  Κ α ί σ ' έναν δρόμο κοντά σέ 
μ ιά  διασταύρωση όπου πρέπει νά 
προσέξει κα ί τά αύτοκίνητα πού 
στρίβουν πρός τή διάβαση άπό
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τόν πλαϊνό δρόμο.
•  Στό φανάρι: Μ ιλήστε ατό παιδ ί 
κα ί γιά τά λάδη ορισμένων 
μεγάλων πού διασχίζουν τόν 
δρόμο μέ κόκκινο.
•  'Επαναλάβετε τό τεστ τής 
άσκησης 4, τό πέρασμα τού 
δρόμου, δηλαδή όταν κά τ ι άλλο 
άποσπά τήν προσοχή τού παιδιού.
Α ντισ τέκετα ι τό π α ιδ ί σας σ ' 

όλους τούς πειρασμούς;
Σ ταμ α τά ε ι μπροστά στό κράσπεδο 
τού πεζοδρομίου άκόμα κα ί μέσα  
ατή μέση τού πιό τρελού 
χοροπηδητού; Αν τά κατέχει όλ 
αύτά, πρέπει νά λάβει κ α ί μ ιά  
γενναία άμοιβή.

Ασκηση 6:
Ανάμεσα άπό τά 

παρκαρισμένα 
αυτοκίνητα
Τά τροχαία ατυχήματα μέ θύματα 
παιδιά οφείλονται κυρίως στό ότι 
τά παιδιά πετιούνται ξαφνικά στόν 
δρόμο άνάμεσα άπό τά 
παρκαρισμένα αυτοκίνητα. (Πόσο 
λίγο βλέπει ό οδηγός τού 
αύτοκινήτου τό παιδί, τό βλέπετε 
στό μικρό σκίτσο μας). Ή  άσκηση 
αύτή είναι ή έξης:
•  Δείξτε στό παιδί πόσο 
περιορισμένη είναι ή όρατότητά του 
άπό τό πεζοδρόμιο στόν δρόμο, 
όταν στην άκρη του είναι 
παρκαρισμένα αύτοκίνητα.
•  Σάν έπιβάτης μέσα στό 
αύτοκίνητο πρέπει νά παρατηρήσει

πόσο δύσκολα διακρίνονται οί 
άνθρωποι στήν άκρη τού δρόμου 
όταν μπροστά τους βρίσκονται 
μεγάλα άντικείμενα. Τραβήξτε μιά 
γραμμή στό σημείο πού τελειώνει ή 
έξωτερική πλευρά τών αύτοκινήτων, 
αύτή πού βλέπει πρός τόν δρόμο.
•  Τό παιδί προχωρά προσεκτικά 
άπό τό πεζοδρόμιο πρός τή 
γραμμή.
•  Σκύβει μπροστά καί τεντώνει

όσο μπορεί περισσότερο τόν λαιμό 
του γιά νά μπορέσει νά δει τί 
γίνεται στόν δρόμο.
•  Ακόμα καλύτερα είναι νά 
άπλώσει τό χέρι του.
•  Πρέπει κ ι έδώ νά έλέγξει 
οπωσδήποτε τόν δρόμο, πρώτα άπό 
άριστερά, μετά δεξιά κα ί ύστερα 
πάλι άριστερά.
•  Μπορεί νά διασχίσει τόν δρόμο 
μόνο άν δέν περνά κανένα 
αύτοκίνητο. Σημαντικό έπίσης είναι

νά διευκρινήσετε στό παιδί ότι δέν 
πρέπει νά διασχίζει τόν δρόμο 
άνάμεσα άπό τά παρκαρισμένα 
αύτοκίνητα, παρά μόνο όταν δέν 
ύπάρχει άλλη δυνατότητα άσφαλούς 
διάβασης.

Ασκηση 7:
Ανάμεσα άπό 

παρκαρισμένά 
αυτοκίνητα 
όταν κάτι 
άποσπά τήν 
προσοχή του 
παιδιού
Αύτό είναι κάτι πού τό ξέρετε:
Οσο συνετό κ ι άν είναι κατά τά

άλλα τό παιδί, όταν παίζει, 
άποσπάται ή προσοχή του καί 
ξεχνά αύτά πού έχει μάθει.
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Οταν, γιά παράδειγμα, κυλά ή 
μπάλα του στον δρόμο ή τό 
φωνάζει κάποιος άπό τήν άπέναντι 
πλευρά τού δρόμου, θά τρέξει 
αυθόρμητα γιά νά τόν διασχίσει.
Δέν ύπαρχουν ωστόσο κανόνες γιά 
τό πώς θά έξασκήσετε τό παιδί 
στήν περίπτωση αύτή. Αντί γ ι' 
αύτό είναι προτιμότερο νά 
παρατηρήσετε τά καθημερινά 
παιχνίδια τού παιδιού έξω κα ί στήν 
κατάλληλη στιγμή νά έπεμβαίνετε 
γιά νά τού έξηγήσετε ότι άκόμα κ ι 
όταν παίζει, πρέπει νά σταματά 
άνάμεσα άπό τά παρκαρισμένα 
αύτοκίνητα καί νά έλέγχει τόν 
δρόμο. Δώστε του νά καταλάβει 
καλά ότι ή μπάλα είναι ένα 
αντικείμενο πού μπορεί νά 
άντικατασταθεί. Οτι πάντα 
ύπάρχει χρόνος γιά νά σταματήσει 
όπως πρέπει κα ί νά έλέγξει τόν 
δρόμο.
Στήν άσκηση αύτή θά σάς 
αποτρέψουμε άπό τό νά βάζετε 
στό παιδί παγίδες, νά φωνάξει 
δηλαδή κάποιος άπό τήν άπέναντι 
πλευρά τού δρόμου ή νά άφήσετε 
τήν μπάλα νά ξεφύγει στόν δρόμο. 
Είναι προτιμότερο νά άντιστρέψετε 
τώρα τήν κατάσταση: Κάνετε έσείς 
συνειδητά λάθη καί βάλτε τό παιδί 
νά σάς διορθώσει.
Κ ι άν παρ' όλα αύτά τό παιδί σας 
φανεί μιά φορά άπρόσεκτο, μήν τό 
μαλώσετε! Διορθώστε το ήρεμα. Ο 
φόβος τό μόνο πού καταφέρνει 
είναι νά προκαλεί άνασφάλεια καί 
νέες άπροσεξίες. Κάθε παιδί 
μαθαίνει τήν άσκηση αύτή πολύ 
διαφορετικά, άνάλογα μέ τήν 
ιδιοσυγκρασία του.

Προετοιμαστείτε, λοιπόν, νά κάνετε 
τήν άσκηση αύτή γιά τόσο 
μεγαλύτερο διάστημα καί μέ τόσο 
περισσότερη ύπομονή, όσο πιό 
παρορμητικό κα ί νευρικό είναι τό 
παιδί σας.

Ασκηση 8: 
Μόνο του 
στόν δρόμο
Τώρα πιά έχει μάθει τό παιδί σας 
άρκετά πράγματα ώστε νά μπορεί 
νά κάνει μικρές διαδρομές μόνο 
του, π.χ. γιά νά ψωνίσει κάτι. Καί 
στήν περίπτωση αύτή όμως 
προχωρήστε συστηματικά: 
Σχεδιάστε αύτές τις μικρές 
διαδρομές έτσι, ώστε σιγά-σιγά τό 
παιδί νά άντιμετωπίζει τις 
καταστάσεις πού περιγράφουν οί 
ώς τώρα άσκήσεις, προσέξτε 
ώστόσο νά μήν είναι ύπερβολικά 
πολλές τήν κάθε φορά. Πείτε στό 
παιδί σας ότι θά τό 
παρακολουθήσετε. ' Επαινέστε το 
άν τά κάνει όλα σωστά. Αργότερα 
θά τό παρακολουθήσετε χωρίς νά 
τό ξέρει ή θά παρακαλέσετε

κάποιον συγγενή νά τό κάνει γιά
σάς.
Πριν έπιτρέψετε στό παιδί νά κάνει 
μόνο του πολυπλοκότερες 
διαδρομές, πρέπει νά πάτε μαζί του 
καί νά τό άφήσετε νά σάς οδηγήσει 
έκείνο. Θά σάς δείξει πώς καί πού 
θά διασχίσετε τόν δρόμο.
Τό σημαντικότερο στήν άσκηση 
αύτή όέν ε ίνα ι νά δ ιαλέξει τό 
π α ιδ ί τήν πιό σύντομη, άλλά τήν 
πιό άαφαλή διαδρομή.
Αύτή ή βασική άρχή πρέπει νά 
γίνει συνείδηση στό παιδί, πριν οί 
διαδρομές του γίνουν 
περιπλοκότερες κ ι άρα πιό 
έπικίνδυνες.
' Οταν τό παιδί έπιστρέψει άπό μιά 
διαδρομή πού έκανε έντελώς μόνο 
του, κουβεντιάστε μαζί του όλες τις 
λεπτομέρειες! Καί πείτε του πόσο 
ύπερήφανη είστε γ ι' αύτό!

Ασκηση 9: Η 
ασφαλής 
διαδρομή γιά 
τό σχολείο
Ά ν  κάνετε μέ τό παιδί σας 
συστηματικά όλες τις άσκήσεις πού 
περιγράψαμε ώς τώρα, τό παιδί θά 
έχει τις βασικές γνώσεις πού 
χρειάζεται ένας πεζός. ( Υπάρχουν 
κ ι άλλες, πολύ πιό πολύπλοκες 
καταστάσεις, δέν μπορούμε όμως 
νά άπαιτήσουμε άπό ένα παιδί 
αύτής τής ήλικίας νά άντεπεξέλθει 
σ αύτές). Τό παιδί είναι τώρα 
περίπου έξι χρόνων καί σέ λίγο θά
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πάει σχολείο. ΓΓ αύτό καλό είναι 
νά κάνετε μαζί του μερικούς 
περιπάτους μέχρι τό σχολείο. 
Σχεδιάστε τούς περιπάτους αύτούς 
μέ πολλές έναλλαγές.
Ψάξτε μαζί μέ τό παιδί την πιό 
άσφαλή διαδρομή, συζητήστε μαζί 
του όλες τις καταστάσεις πού θά 
κληθεί νά άντιμετωπίσει, άφήστε το 
νά σάς οδηγήσει έκείνο κ ι 
ακολουθήστε το μιά φορά άπό 
μικρή άπόσταση -ένδεχομένως 
χωρίς νά τό ξέρει.
Τώρα έχετε άκόμα καιρό νά

σχολείο είναι ύπερβολικά 
έπικίνδυνη, πρέπει γονείς καί 
σχολείο νά προσπαθήσουν άπό 
κοινού νά τήν κάνουν πιό 
κατάλληλη γιά τά παιδιά (π.χ. νά 
είσηγηθούν στόν δήμο γιά 
περισσότερες πινακίδες).

Τ ε λ ικ ό

ΤΕΣΤ

διορθώσετε αύτό ή έκείνο τό λάθος 
πού ίσως θά κάνει. ' Ενα πράγμα, 
ώστόσο, πρέπει νά έχετε πάντα τόν 
νού σας: Τά παιδιά 
συμπεριφέρονται διαφορετικά όταν 
περπατούν στόν δρόμο παρέα μέ 
άλλα παιδιά (είναι κάτι πού τούς 
άποσπά τήν προσοχή!). Γι αύτό τό 
ιδανικό θά ήταν νά κάνετε τή 
διαδρομή αύτή μέχρι τό σχολείο 
μαζί μέ άλλα παιδιά. Καί κάτι 
άκόμα: Αν ή διαδρομή γιά τό

Κ α ί τό δεύτερο μέρος  αυτού τού 
προγράμματος χυκλοφοριακής  
αγωγής γιά  π α ιδ ιά  άπό όνο ώς 
έξ ι χρόνων άποτελείτα ι άπό πέντε 
κανόνες μέ προοδευτικά  
αυξανόμενη δυσκολία πού πρέπει 
νά έλεγχδούν μ ένα τελ ικό  τέατ. 
Τό π α ιδ ί σας σίγουρα δά 
ένδουσ ιαατεί άν οργανώσετε 
αυτές τ ις  «έξετάαεις» μ έναν  
πανηγυρικό τρόπο κ α ί καλέσετε 
φίλους κ α ί συγγενείς γιά νά φάτε 
μαζί τους παγωτό.
Τό π α ιδ ί μπορεί έτσ ι νά δείξε ι 
μπροστά αέ όλους ότι κατέχει πιά  
τά ξεχωριστά βήματα πού άπ α ιτε ί 
τό πρόγραμμα αύτό:
•  Τή σωστή συμπεριφορά στις 
λωρίδες τής διάβασης τών πεζών, 
μ ιά  διόλου άκίνδυνη διάβαση.
•  Τό πέρασμα τού δρόμου 
άνάμεσα άπό παρκαριαμένα  
αύτοκίνητα, όπου τά πα ιδ ιά  
nadah ’ovv δυστυχώς τά  
περισσότερα άτυχήματα.
0  Τό πέρασμα τού δρόμου 
άνάμεσα άπό παρκαριαμένα

αύτοκίνητα  άκόμα κ ι όταν άλλα 
πράγματα τού τραβούν τήν 
προσοχή.
•  Τήν πρώτη μ ικρή διαδρομή πού

δά κάνει μόνο του κ α ί δ 
άντιμετωπίσει διάφορες 
πολύπλοκες κυκλοφοριακές  
καταστάσεις.
•  Τήν άσφαλή διαδρομή γιά τό 
σχολείο του. Γ ιά  τ ις  έξετάαεις

πού πέρασε μπορείτε άν  θέλετε 
νά τού χαρίσετε ένα κ ίτρ ινο  
σκουφί άσφαλείας. Εχετε ώστόσο 
πάντα στόν νού σας: Κάνατε 
βέβαια ότι μπορούσατε γιά τήν 
άσφάλεια τού παιδιού σας -τό  
π αιδ ί σας ώστόσο δέν ε ίνα ι 
άκόμα αέ δέση νά άντιμετωπίζει 
τέλε ια  τήν κυκλοφορία ! Ακόμα  
κ α ί ο ί οδηγοί πού μόλις πήραν τό 
δίπλωμα οδήγησης ε ίνα ι άκόμα  
άνααφαλείς. Γ ι ' αύτό όταν τά  
παιδ ιά  κυκλοφορούν στόν δρόμο, 
συχνά χρειάζονται έναν «φύλακα 
άγγελο». Τό περιοδικό μας 
εύχετα ι ατό π α ιδ ί σας νά τόν έχει 
πάντα πλάι του. ^
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Η ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
ΜΠΡΟΣ ΣΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΜΑΣ

Οι θεωρίες της σύγκρουσης

Η Εγκληματολογία, μια σχετικά νέα επιστήμη, υπήρξε γέν
νημα του Θετικισμού του περασμένου αιώνα, που με προε- 
ξάρχοντα τον Auguste Comie μεταφύτευσε τη μέθοδο των 
φυσικών επιστημών και στη μελέτη των κοινωνικών επιστη
μών. Με την εμφάνιση της Ιταλικής Θ ετικ ιστικής Σχολής ο 
θετικισμός έδωσε την ταυτότητά του στα πρώτα βήματα της 
εγκληματολογίας ορίζοντας ότι το έγκλημα είνα ι απάντη
ση στις  εξω τερ ικές επ ιδράσεις σε σχέση με τη φυσιο- 
ψυχολογική κατάσταση του ατόμου.

Κάτω από το κράτος των αντιλήψεων αυτών και έχοντας 
σαν δεδομένο ότι οι υφιστάμενες κοινωνικές δομές αντιπρο
σωπεύουν τη συναίνεση των μελών τους, η νεαρή αυτή επι
στήμη έδωσε ιδ ια ίτερ ο  βάρος στην αναζήτηση των 
ιδιαιτέρων βιοψυχικών και κοινωνικών γνωρισμάτων της εγ 
κληματικής συμπεριφοράς.

Ή ταν πράγματι σωστή η κατεύθυνσή της; Οι κοινωνικές 
δομές στηρίζοντα ι στη συναίνεση των ατόμων-μελών τους 
ή αντιπροσωπεύουν το αποτέλεσμα μιας σειράς συγκρού-
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σεων στρωμάτων και ομάδων; Πώς εξασφαλίζετα ι η κοινω
νική συνοχή και πώς καθίσταται δυνατή η κοινωνική τάξη;

Η προσέγγιση του εγκλήματος σαν κοινωνικού φαινομέ
νου στηρίχτηκε σε δύο θεωρητικά πρότυπα, στο «συναινε
τικό» και το «συγκρουσιακό», που το καθένα τους κατάληξε 
σε δ ιαφορετικά συμπεράσματα.

Το συναινετικό πρότυπο κοινωνίας στηρίχτηκε κύρια στο 
«Κοινωνικό Συμβόλαιο» του Ρουσώ. Κατ’ αυτό η συνοχή και 
η τάξη στην κοινωνία είνα ι αποτέλεσμα καθολικής συναίνε
σης των κοινωνικών μελών πάνω στις βασικές αξίες και αρ
χές, πάνω σ τις  οποίες σ τηρ ίζετα ι η οργάνωση της 
κοινωνικής ζωής. Το έγκλημα εμφανίζετα ι σαν συμπεριφο
ρά που προσβάλλει τ ις  θεμελιακές αξίες της κοινωνίας και 
διαταράσσει τους όρους κοινωνικής συμβίωσης, προκαλών- 
τας την αντίδραση του κοινωνικού σώματος. Έ τσ ι ο ποινι
κός νόμος δημ ιουργείτα ι γ ια  να εκφράσει διαμέσου της 
ποινής τη συλλογική αποδοκιμασία, η οποία και χωήις τον 
ποινικό νόμο θα εκδηλωνόταν με άλλο τρόπο ενάντια  στις 
προσβλητικές αυτές συμπεριφορές.

Αντίθετα  το συγκρουσιακό πρότυπο δέχετα ι ό τι η κοινω
νική συνοχή και τάξη εξασφαλίζονται με τον καταναγκασμό. 
Οι κοινωνικές δομές δεν εκφράζουν άλλο από την κοινωνι
κή δυναμική. Οι κυρίαρχες ομάδες παγιώνουν και εξασφα
λίζουν σε γενικές γραμμές τα συμφέροντα και τ ις  αξίες τους 
με κανόνες δικαίου. Ανάμεσα, όμως, στους θεωρητικούς του 
συγκρουσιακού προτύπου παρατηρούνται σοβαρές διαφο
ρές, που οφείλοντα ι κατά κύριο λόγο στο επίπεδο που ο κα
θένας τους τοποθετεί την κοινωνική σύγκρουση. Έ τσ ι στο 
χώρο των θεωριών της σύγκρουσης διακρίνουμε τρ ε ις  κυ
ρ ίαρχες τάσεις:

(1) Η πρώτη, που στηρίζετα ι στον Κάρολο Μαρξ, τοποθε

τε ί τη σύγκρουση στις σχέσεις ιδιοκτησίας με την ευρεία έν
νο ια . Το έγκλη μ α  ε ίν α ι δημ ιούρ γη μ α  τη ς  τα ξ ικ ή ς  
καπιταλιστικής κοινωνίας και των οικονομικών ανισοτήτων. 
Κατά τη μαρξιστική εγκληματολογία  η κοινωνική (ταξική) 
σύγκρουση δε χρησιμεύει απλώς στο να εξηγήσει ποιές συμ
περιφορές ορίζονται σαν εγκληματικές αλλά αποτελεί το μο
ναδικό παράγοντα εγκληματογένεσης. Ο ποινικός νόμος, 
εκφράζοντας τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης, χαρακτη
ρ ίζει εγκλήματα συμπεριφορές που στρέφονται ενάντια στα 
συμφέροντά της.

Το θεωρητικό αυτό μοντέλο βάλλετα ι γ ια  τον εξής λόγο: 
Αφού το έγκλημα προέρχεται από τη σύγκρουση μόνο στις 
σχέσεις ιδιοκτησίας, η κατάργηση της ατομικής ιδιοκτησίας 
θα έπρεπε λογικά να εξαφανίσει και το έγκλημα, πράγμα που 
δεν έγινε.

(2) Η δεύτερη τάση τοποθετεί τη σύγκρουση σε επίπεδο 
πολιτισμικής δομής, έχε ι αφετηρία της τ ις  Η.Π.Α, που στις 
προπολεμικές τουλάχιστον δεκαετίες παρουσίασαν φοβε
ρή πολιτισμική ανομοιογένεια και εκπροσωπείται από τους 
Sellin και Miller. Το έγκλημα εμφανίζετα ι σα σύγκρουση πο
λιτισμικώ ν προτύπων. Η εγκληματική συμπεριφορά μπορεί 
να είνα ι εκδήλωση νομιμοφροσύνης σε ένα κανόνα που ε ί
να ι αντίθετος από τους επίσημους κρατικούς κανόνες. Στη 
χώρα μας, που μπορούμε να πούμε πως υπάρχει σε σημαν
τικό  βαθμό πολιτισμική ομοιογένεια, δεν παρατηρούνται τέ 
το ια  φαινόμενα, αν κανείς εξα ιρ έσ ε ι κάποια ακραία 
κρούσματα βεντέτας.

(3) Η τρ ίτη  τάση στηρίζετα ι στη σκέψη του Μαξ Βέμπερ 
και εκπροσωπείται στην εγκληματολογία από τους Void και 
Turk. Οι απόψεις του Μαξ Βέμπερ όσον αφορά τ ις  κοινωνι
κές δομές - τ η ν  κοινωνική δ ιαστρω μάτω ση- διάφορο-



ποιούνται απ’ εκείνες του Κάρολου Μαρξ στο βαθμό που 
δέχετα ι, εκτός την ιδιοκτησία, δύο ακόμη μεταβλητές: Την 
εξουσ ία  και το κύρος. Σημεία λοιπόν σύγκρουσης κατά τον 
Μαξ Βέμπερ των κοινωνικών στρωμάτων (όχι πλέον τάξε
ων με τη μαρξική έννοια) ε ίνα ι η ιδιοκτησία, η εξουσία και 
το  κύρος.Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι ε ίνα ι απλοϊκή 
και θεωρητικά επικίνδυνη, η αναγωγή των δύο τελευταίω ν 
στην ιδιοκτησία. Μάλιστα γ ια  τον κοινωνιολόγο Dahrendorf 
το  καθοριστικό στο ιχείο  των τάξεω ν ε ίνα ι το κύρος και η ε
ξουσία. Η ιδ ιοκτησ ία των μέσων πραγωγής ε ίνα ι απλά μια 
από τ ις  μορφές κύρους. Έ τσ ι η σύγκρουση τοποθετείται όχι 
στο οικονομικό αλλά στο κοινωνικό πεδίο.

Κατά τους εγκληματολόγους της κοινωνικής σύγκρουσης 
το  εγκληματικό φαινόμενο ε ίνα ι αποτέλεσμα της σύγκρου
σης των κυρίαρχων και κυριαρχούμενων ομάδων. Το αντι
κείμενο που προστατεύει ο ποινικός νόμος ε ίνα ι τα 
συμφέροντα των ομάδων που έχουν της εξουσία και επηρε
άζουν τη διαδικασία εγκληματοποίησης, κύρια στη φάση της 
αναγωγής μιας συμπεριφοράς σε έγκλημα. Το έγκλημα, λο ι
πόν, ε ίνα ι φαινόμενο καθαρά πολιτικό.

Εδώ θα πρέπει να το ν ισ τε ί η κάποια διαφοροποίηση του 
Voldo, οποίος εξα ιρ εί μερικά εγκλήματα από τη διαδικασία 
της κοινωνικής σύγκρουσης και ε ιδ ικότερα τα εγκλήματα ε 
κείνα που συνίστανται σε πράξεις παρορμητικές και ανορ- 
θολογικές.

Η ερμηνεία του εγκλήματος με βάση τη σύγκρουση στις 
σχέσεις εξουσίας μας λύνει περισσότερα προβλήματα από 
εκείνη που στηρίζετα ι στη σύγκρουση στις σχέσεις ιδ ιοκτη
σίας. Κι αυτό γ ια τ ί έτσ ι ερμηνεύονται και οι εγκληματικές 
συμπεριφορές σε χώρες όπου η ατομική ιδ ιοκτησ ία έχε ι κα- 
ταργηθεί, ενώ υπάρχει πολιτική οργάνωση.

Η διαφορετική κατανομή της εξουσίας ανάμεσα στις ομά
δες σημαίνει και δ ιαφορετική δυνατότητα επηρεασμού του 
Κράτους και δ ιαφορετική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, 
δηλαδή και δ ιαφορετικό  βαθμό συμμετοχής κάθε ομάδας 
στον καθορισμό του εγκλήματος. Έ τσ ι και το δ ίκα ιο είνα ι 
αντανάκλαση του συσχετισμού κοινωνικών δυνάμεων σε δο
σμένο χώρο και χρόνο.

Βλέπουμε, όμως, πως όλες ο ι συμπεριφορές που ε ίνα ι ε
ξίσου βλαπτικές και επ ικίνδυνες γ ια  τ ις  προστατευόμενες 
αξίες δεν ανάγοντα ι σε εγκλήματα. Π.χ. μια κλοπή και μια 
οικονομική ατασθαλεία (κομπίνα), ενώ ε ίνα ι εξίσου βλαπτι
κές, η μία ανάγετα ι σε έγκλημα -  με όλα τα  επακόλουθα -  
και η άλλη όχι, διωκόμενη με δ ιο ικητικά  μέτρα. Έ τσ ι, όμως, 
ε ίνα ι άνισος και ο στιγματισμός. Σ ίγουρα -π έ ρ α  από την 
επίσημη αντίδραση -  η κλοπή προκαλεί εντονότερη κοινω
νική αντίδραση από την κομπίνα. Η κλοπή, όμως, ε ίνα ι συμ
π ερ ιφ ορ ά  που χ α ρ α κ τη ρ ίζ ε ι τ ις  κα τώ τερ ες  
κοινωνικο-οικονομικές ομάδες, ενώ η οικονομική «κομπίνα 
τ ις  μέσες και ανώτερες. Έ τσ ι το στίγμα του εγκληματία  κα- 
τανέμεται άνισα ανάμεσα στις διάφορες κοινωνικές ομάδες.

Σύμφωνα με τ ις  θεωρίες της σύγκρουσης το έγκλημα ε ί
να ι φαινόμενο κατά βάση πολιτικό (ορ ίζετα ι από εκείνους 
που έχουν την εξουσία) και η ποινική νομοθεσία μια τεχνο
λο γ ία  άσκησης εξουσίας. Πώς ασκείτα ι η εξουσία αυτή;

Σήμερα στη σύγχρονη βιομηχανική κοινωνία, τα  πράγμα
τα  δεν είνα ι τόσο απλά, όσα τα  χρόνια που ο Κάρολος Μαρξ 
έγραφε (με τον Έ νγκελς) το Κομμουνιστικό μανιφέστο, την 
Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας ή, ακόμη και το Κεφάλαιο. 
Η εξουσία πια δεν ασκείτα ι με την ωμή βία αλλά κύρια με 
τους μηχανισμούς ιδεολογικής παραγωγής που δ ιαθέτει το 
Κράτος (και φυσικά οι ομάδες που έχουν τη δύναμη να το 
ελέγχουν). Με τους μηχανισμούς αυτούς επιδιώ κεται -  και 
επ ιτυγχάνετα ι ως ένα μεγάλο βαθμό -  η ιδεολογική χε ιρα 
γώγηση της κοινωνικής μάζας και εξασφαλίζεται η αναγκαία 
κοινωνική συναίνεση.

Έ νας από τους μηχανισμούς ιδεολογικής παραγωγής και

μάλιστα από τους σημαντικότερους, είνα ι και το ποινικό σύ
στημα, που με τη σειρά του αναλύετα ι σε επί μέρους υπο
συστήματα (π.χ. πρόληψη, ανακάλυψη, δίωξη, ανάκριση, 
εκδίκαση, εκτέλεση ποινής, κ.λπ.). Η λε ιτουργ ία  του ποινι
κού συστήματος ε ίνα ι διπλή: Κατασταλτική (επιβολή τήρη
σης κανόνων τάξης έστω και με τη βία)και ιδεολογική. Πώς 
όμως επιδρά η ιδεολογική λε ιτουργ ία  του ποιν. συστήματος 
πάνω στις μάζες, που στερούντα ι εξουσίας και δέχοντα ι ο
ρισμένους κανόνες, οι οποίοι τελ ικά  δεν τους συμφέρουν;

Η προσαρμογή στον κανόνα επ ιτυγχάνετα ι όχ ι τόσο με 
την εσωτερίκευσή του από τα  άτομα όσο με τη δραματοποί
ηση του χάους, του εγκλήματος και του εγκληματία . Με τη 
δραματική παρουσίαση του εγκλήματος σαν άμεσης απει
λής γ ια  το καθένα και του εγκληματία  σαν κοινού εχθρού 
της κοινωνίας δ ιοχετεύετα ι εναντίον του η «κοινωνική ορ
γή» και αποπροσανατολίζονται ο ι μάζες από τ ις  πραγματι
κές α ιτ ίες  της κακοδαιμονίας τους. Ανατίθετα ι δηλαδή στον 
εγκληματία  ο ρόλος του αποδιοπομπαίου τράγου, στον ο
ποίο φορτώνουμε πριν τον ρίξουμε στο γκρεμό πάσαν νό
σον του κοινωνικού -  του κάθε κο ινω νικού— συστήματος. 
Κι αυτό φα ίνετα ι πιο καθαρά αν σκεφθούμε σε ποιες κοινω
ν ικές ομάδες κατανέμετα ι περισσότερο το στίγμα του εγ 
κληματία.

Το πόσο το ποιν. σύστημα εκπληρώνει το ρόλο που επι
καλε ίτα ι γ ια  τον εαυτό του το βλέπουμε αν αναλογισθούμε 
τ ι μας υπόσχεται:

-  Τιμωρία του κακού.
-  Γενική πρόληψη με το  παράδειγμα της ποινής, και
-  Επανένταξη του εγκληματία  στο κοινωνικό σύνολο. 

Πώς όμως μια κοινωνία θα επανεντάξει τον εγκληματία , α
φού με την απονομή του στίγματος και δραματοποίηση της 
πράξης του κόβει γ ια  πάντα τ ις  γέφυρες επιστροφής; Μή
πως η περίφημη επανένταξη είνα ι τερτίπ ι ιδεολογικής χ ε ι
ραγώγησης;

Μπρος σε ένα κόσμο που αλλάζει καθημερινά με ολοένα 
και μεγαλύτερη ταχύτητα  -  σ’ Ανατολή και Δύση -  το  α ί
τημα γ ια  μια περισσότερο ανθρώπινη κοινωνία γ ίνετα ι πιο 
επ ιτακτικό. Στο σημείο αυτό και ο ρόλος των ποινικών επι
στημών κρ ίνετα ι ιδ ια ίτερα  σημαντικός:

-  Ο αντεξουσιαστικός ρόλος της ποινικής δικονομίας κα
λε ίτα ι να ενεργοποιηθεί στο έπακρο, προστατεύοντας την 
ανθρώπινη αξία από την αυθαιρεσία των κρατούντων. Ενώ

-  Στην Εγκληματολογία ανατίθεται το καθήκον να μετριά
σει σημαντικά την κοινωνική αντίδραση απέναντι στις πα- 
ρεκκλίνουσες συμπεριφορές κα ι να π ροτείνε ι μέτρα 
κοινωνικού σχεδιασμού γ ια  την ελαχιστοποίηση και άμβλυν
ση των παραγόντων εγκληματογένεσης.

ΓΊα τις θεωρίες της σύγκρουσης ο ένοχος δεν πρέπει να 
είναι αντικείμενο δημόσιας κατακραυγής για το παρελθόν 
αλλά υποκείμενο δικαιωμάτων για ένα καλύτερο μέλλον. 
Βέβαια οι θεωρίες της σύγκρουσης στο χώρο της εγκλημα
τολογίας δέχονται και σήμερα σφοδρές κριτικές επιθέσεις. 
Αυτό, όμως, δεν μπορεί να μειώσει τη συμβολή τους στη με
λέτη, ερμηνεία και αντιμετώπιση του εγκληματικού φαι
νομένου.
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ΤΙΜΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Ο 20ός αιώνας μαζί με τους άλλους χαρακτηρισμούς που του δίνονται εξαιτίας των επιτευγμάτων που παρουσίασε 

στους διάφορους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας μπορεί να χαρακτηρισθεί και αιώνας του Τουρισμού.
Μεταξύ των κρατών που δέχονται μεγάλα τουριστικά ρεύματα, περιλαμβάνεται και η χώρα μας, η οποία είναι υπο

χρεωμένη κατά τον προσδιορισμό και τη χάραξη της γενικότερης πολιτικής να λαμβάνει υπόψη της και τον τουριστι
κό παράγοντα, αφού επηρεάζει πλέον σημαντικά όχι μόνο την οικονομία μας, αλλά και όλους τους άλλους τομείς της 
κοινωνικής και πολιτικής μας ζωής.

Οι αστυνομικοί είναι οι πρώτοι με τους οποίους έρχεται σε επαφή ο τουρίστας που επισκέπτεται τη χώρα μας και 
ανάλογα με τη συμπεριφορά τη στάση και τις γνώσεις του, επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα την εξέλιξη του τουρισμού.

Η «Α.Ε.» με τη σκέψη ότι κάθε αστυνομικός αλλά και κάθε απλός πολίτης, πρέπει να γνωρίζει βασικά πράγματα 
γύρω από τον τουρισμό, θα δημοσιεύει από το τεύχος αυτό μια σειρά άρθρων γύρω από θέματα τουρισμού, ενόψει 
μάλιστα και της έναρξης της θερινής τουριστικής περιόδου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι υπεύθυνοι επιχειρηματίες ή οι 
διευθυντές ξενοδοχείων υποχρεούνται 
κατά τον χρόνο λειτουργίας του ξενο
δοχείου τους, να εισπράττουν προκα
θορισμένες τιμές από τους πελάτες 
τους, τόσο για τα δωμάτια που παρα
χωρούν σε αυτούς, όσο και για τις λοι
πές παροχές του ξενοδοχείου, δηλαδή 
το πρωινό, τα γεύματα, τις σκιάδες 
στις παραλίες κ.λ.π.

Ο Ε.Ο.Τ. κάθε χρόνο κατά τους θε
ρινούς μήνες, λαμβάνοντας υπόψη 
τους σχετικούς νόμους και διατάξεις 
και με γνώμονα την αποφυγή του αθέ
μιτου ανταγωνισμού, την διασφάλιση 
της ποιότητας των παρεχομένων υπη
ρεσιών και τη διατήρηση της τιμολο
γιακής ανταγωνιστικότητας της χώρας,

ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΗ 
Αστυν. Υποδ/ντή

εκδίδει μία απόφαση, με την οποία κα
θορίζονται οι ελάχιστες τιμές για όλες 
τις τάξεις των ξενοδοχειακών επιχειρή
σεων και για τη χρονική περίοδο από 
1ης Ιανουάριου μέχρι 31ης Δεκεμ
βρίου του χρόνου που έρχεται.

Για το 1990 έχει εκδοθεί η 
521700/14-6-89 Απόφαση με την 
οποία καθορίζονται οι κατώτερες τι
μές, που μπορούν να εισπράττονται 
από τα ξενοδοχεία για τα δωμάτια, τα 
πρωινά και τα γεύματα και επί πλέον 
ορίζονται τα παρακάτω:

1 .0  χρόνος, εφόσον το επιθυμεί ο 
ξενοδόχος, μπορεί να χωριστεί 
από αυτόν σε τρεις (3) περιόδους:

χαμηλή, μέση και υψηλή και για 
κάθε μία από αυτές μπορεί να ζη
τηθεί διαφορετική τιμή χρεώσεως 
των πελατών.

2. Όσοι ξενοδόχοι επιθυμούν μεγα
λύτερες τιμές για κάθε περίοδο 
από τις ελάχιστες καθοριζόμενες, 
οφείλουν σε τακτή προθεσμία, να 
υποβάλουν σχετική δήλωση στον 
Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 
(Ε.Ο.Τ.), μέσω Ξενοδοχειακού Επι
μελητηρίου Ελλάδος (Ε.Ε.Ε.) για 
έγκριση, άλλως θα θεωρηθεί, ότι 
συμφωνούν και έχουν επιλέξει για 
το χρόνο που έρχεται τις ελάχι
στες τιμές, που αναγράφονται 
στην Απόφαση και αντιστοιχούν 
στην κατηγορία του Ξενοδοχείου 
τους.
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Οι Ξενοδόχοι Θεσσαλονίκης και 
Πατριόν μπορούν να καθορίζουν 
ανώτερες τιμές για 10 ημέρες πριν 
από την έναρξη της εκθέσεως και 
5 ημέρες μετά τη λήξη της και την 
περίοδο των Απόκρεω για 5 ημέ
ρες πριν από την έναρξη του Καρ
νάβαλου και 5 ημέρες μετά τη λή
ξη του.

3. Οι τιμές που θα δηλωθούν από 
κάθε ξενοδοχοεπιχειρηματία, μετά 
την έγκρισή του από τον Ε.Ο.Τ. εί
ναι υποχρεωτικές, αποτελούν τις 
ανώτερες τιμές που μπορούν να 
εισπραχθούν κατά περίοδο και πα
ραμένουν σταθερές για ολόκληρο 
το χρόνο που ζητήθηκαν.

4. Το αντίτιμο της μέσης ετήσιας δα
πάνης για τον κλιματισμό (αιρκον
τίσιον ζεστού - κρύου αέρα) εν- 
σωματούται και εισπράττεται με 
την τιμή του δωματίου ή του δια
μερίσματος και υπολογίζεται για το 
1990 σε: 600 δραχμές το μονό
κλινο και 730 δραχμές το δίκλινο 
δωμάτιο. Στην τιμή των δωματίων 
που δηλώνεται και εισπράττεται, 
συμπεριλαμβάνονται:
— Η μεταφορά των αποσκευών 

μας από την είσοδο του ξενοδο
χείου στα δωμάτια και αντίστοι
χα,

— Σαπούνι και ζεστό - κρύο νερό 
καθόλο το 24ωρο,

— Θέρμανση κατά τη χειμερινή 
περίοδο, τουλάχιστον 18°C 
Κελσίου και

— Ποσοστό υπηρεσίας (φιλοδώρη
μα 15%).

5. Τα διαμερίσματα του ενός δωμα
τίου των ξενοδοχείων μπορούν να 
ενοικιάζονται σαν σκέτα δωμάτια, 
χωρίς το σαλόνι τους, απαγορευό
μενης όμως της ξεχωριστής ενοι- 
κίασης του σαλονιού σε άλλον πε
λάτη.

6. Τα διαμερίσματα των ξενοδοχείων 
που έχουν χαρακτηριστεί σαν 
«Επιπλωμένα Διαμερίσματα», 
α π α γ ο ρ ε ύ ε τ α ι  να ενοικιάζον
ται κατά δωμάτια, σε διαφορετι
κούς πελάτες.

7. Οι τιμές των δωματίων των ξενο
δοχειακών καταλυμάτων γενικά, 
που έχουν χαρακτηριστεί από τον 
Ε.Ο.Τ. σαν μειονεκτικά, π.χ. γιατί 
βλέπουν στο φωταγωγό ή είναι μι
κρότερων διαστάσεων κ.λ.π. είναι 
κατώτερες από τις τιμές των άλ
λων δωματίων από 15 έως 25%.

8. Για τα δωμάτια που δεν διαθέτουν 
ιδιαίτερο λουτρό, το αντίτιμο του 
κοινόχρηστου λουτρού ή ντουζ 
(θερμού ή ψυχρού) καθορίζεται 
από τον επιχειρηματία ξενοδόχο 
και συμπεριλαμβάνεται στην υπεύ

θυνη δήλωση τιμών του ξενοδο
χείου του. Εάν δεν δηλωθεί τέτοια 
τιμή, εισπράττεται το κατώτερο 
προβλεπόμενο ποσό, που για το 
1990 έχει ορισθεί σε 150 δρα
χμές (επιβαρυμένη με 6% Φ.Π.Α.).

9. Η τιμή δωματίου καλύπτει παρα
μονή του πελάτη σε αυτό μέχρι τη 
12η ώρα της επόμενης ημέρας 
από την άφιξή του.
— Υπόψη ότι η ημέρα στα ξενοδο

χεία θεωρείται ότι αρχίζει από 
την ανατολή του ηλίου.

10. Εφόσον ένας πελάτης διημερεύσει 
σε ξενοδοχείο, δηλαδή μείνει σε 
αυτό από της ανατολής μέχρι της 
δύσεως του ηλίου, τότε η τιμή που 
θα χρεωθεί είναι μειωμένη από 
την κανονική κατά 50%.

11. Εφόσον ο ξενοδόχος διαθέσει εν 
γνώση του σε πελάτη δίκλινο δω
μάτιο αντί μονοκλίνου, θα εισπρά-
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ξει το 80% της τιμής του δίκλινου, 
που όμως δεν πρέπει να υπολείπε
ται της τιμής του μονοκλίνου του 
ιδίου ξενοδοχείου.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ ΤΙΜΩΝ  
ΔΩΜΑΤΙΩΝ

Ι.Τ η ν  1η Ιανουάριου κάθε χρόνου οι 
ξενοδοχοεπιχειρηματίες ή οι διευ
θυντές ξενοδοχείων είναι υποχρεω
μένοι να θεωρήσουν στο Αστυνομι
κό Τμήμα της περιοχής ειδικές πινα
κίδες τιμών, τις οποίες στη συνέχεια 
υποχρεούνται να αναρτήσουν σε 
εμφανές μέρος μέσα σε κάθε δω
μάτιο.

2. Για τη θεώρηση οφείλουν να προ
σκομίσουν - υποβάλλουν στο Α.Τ.: 

α. Αίτηση θεωρήσεως, κανονικά 
χαρτοσεσημασμένη, 

β. Υπεύθυνη δήλωση τιμών θεω
ρημένη από το Ξ.Ε.Ε. και τον 
Ε.Ο.Τ., στην οποία αναγράφον
ται:
— Η τιμή που έχει δηλωθεί, ότι 
θα εισπράττεται για όλο το έτος 
ή διαφορετικές τιμές για τη χα
μηλή - μέση - υψηλή τουριστική 
περίοδο, των δωματίων και δια
μερισμάτων,

— Η τιμή του προσφερόμενου 
πρωινού, του γεύματος ή δεί
πνου για όλο το έτος ή διαφο
ρετικές τιμές για κάθε τουριστι
κή περίοδο,
— Η τιμή του κοινόχρηστου 
λουτρού ή ντουζ,
— Η τιμή του πρωινού και των 
γευμάτων ενιαία ή κατά περίο

δο.
γ. Τέσσερα (4) έντυπα καταλόγων 

τιμών, τα οποία διατίθενται από 
το Ξ.Ε.Ε. και στις ενδείξεις τους 
έχουν γραφτεί αναλυτικά και 
συνολικά, οι αριθμοί των δωμα
τίων και οι αντιστοιχούσες γ ι’ 
αυτά τιμές.

δ. Παράβολο από την Τράπεζα Ελ
λάδος υπέρ του Ε.Ο.Τ., το οποίο 
είναι ανάλογο με την κατηγορία

του ξενοδοχείου και έχει καθο
ριστεί σε δραχμές, 

ε. φωτοαντίγραφα των αδειών κτι
ρίου και λειτουργίας ή της προ
σωρινής αδείας λειτουργίας του 
ξενοδοχείου, των οποίων δεν έ
χει λήξει η ισχύς.
Σε καμμία περίπτωση δεν θεω
ρούνται πινακίδες τιμών δωμα

τίων, εφόσον έχουν λήξει οι πα
ραπάνω άδειες.

στ. φωτοαντίγραφα των αδειών 
εστιατορίου, όταν προσφέρεται 
φαγητό και του κυλικείου, όταν 
προσφέρεται μόνο πρωινό.
Εάν το ξενοδοχείο έχει τύχει 
αδείας: Μπαρ, Σνακ-Μπαρ, Κα- 
φετέριας, Ζαχαροπλαστείου, 
Αναψυκτηρίου, δύναται, κατόπιν 
αποφάσεως του Ε.Ο.Τ., να προ-

Ξενοδοχεία Μέχρι Μέχρι Μέχρι Από 151
50 κλίνες 100 κλίνες 150 κλίνες κλίνες και άνω

Πολυτέλειας 1.000 2.000 3.000 4.000
Τάξη Α' 750 1.500 2.250 3.000
Τάξη Β' 500 1.000 1.500 2.000
Τάξη Γ' 250 500 750 1.000
Τάξη Δ' και Ε' 
και Πανδοχεία 125 250 375 500
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ

σφέρει πρωινό, αλλά πρέπει να 
συστηθεί στον ξενοδόχο να με- 
ριμνήσει για την μετατροπή της 
άδειας που κατέχει σε άδεια κυ
λικείου.

ζ. Πινακίδες Ενημέρωσης του πε
λάτη (πινακίδες τιμών δωμα
τίων) τόσες, όσο είναι το σύνο
λο των δωματίων και των διαμε
ρισμάτων του ξενοδοχείου και 
αναγράφονται αναλυτικά στην 
άδεια λειτουργίας του.

η. Μία (1) ενημερωτική πινακίδα 
για τον πελάτη, στην οποία ανα
γράφονται οι τιμές που χρεώνει 
το ξενοδοχείο για όλες τις κατη
γορίες των δωματίων και διαμε
ρισμάτων του, τα πρωινά, τα 
γεύματα, καθώς και γενικές 
πληροφορίες που ενδιαφέρουν 
τον πελάτη, όπως ώρα αποχω- 
ρήσεως από τα δωμάτια, προ
σαυξήσεις κ.λ.π. Η πινακίδα αυ
τή αναρτάται σε εμφανές μέρος 
στο χώρο της υποδοχής (Rece
ption).

Εάν λείπει ένα από τα απαιτούμενα
(παραπάνω) δικαιολογητικά, δεν γί

νεται θεώρηση των πινακίδων.
3. Στις πινακίδες και στους καταλόγους 

τιμών αναγράφεται σαν τιμή δωμα
τίου, ο αριθμός που προκύπτει από 
το άθροισμα της τιμής που έχει δη
λωθεί, επιβαρυμένης με τέλος πα- 
ρεπιδημούντων (Δημοτικό φόρο) 
4,5%, εφόσον βεβαίως αποδίδεται 
στον οικείο Δήμο ή Κοινότητα, ΣΥΝ, 
επί του αθροίσματος των παραπάνω 
τιμών, τον αναλογούντα φόρο Προ
στιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που για 
τα ξενοδοχεία έχει καθοριστεί σε 
6% .

Π.χ. Δηλωθείσα τιμή 
ξενοδοχείου 2.000 δραχμές
Δημοτικός Φόρος 
(2.000 χ 4,5%) 90 »

Σύνολο 2.090 »
Φ.Π.Α. (2.090 χ 6%) 125 »

Σύνολο 2.225 »
Η τιμή 2.215 δραχμές είναι αυτή 
που θα γραφτεί στην πινακίδα του 
δωματίου και την οποία είναι υπο
χρεωμένος να καταβάλει ο πελάτης, 
εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση 
επιβαρύνσεώς του ή δεν υπάρχει 
συμφωνία εκπτώσεως.

α. Δύναται ο ξενοδόχος ή ο διευθυν
τής του ξενοδοχείου, εφόσον το 
επιθυμεί, να αυξάνει κατά 10% τις 
τιμές των δωματίων, όταν ο πελάτης 
παραμείνει στο ξενοδοχείο μέχρι και 
δύο (2) ημέρες και 

β. Εάν από τον πελάτη ζητηθεί προ
σθήκη μιας κλίνης σε οποιοδήποτε 
δωμάτιο ή διαμέρισμα του ξενοδο
χείου, η τιμή αυτού δύναται να προ
σαυξηθεί από τον ξενοδόχο κατά 
20% .

Περισσότερες της μιας κλίνης προ
σθήκες στα δωμάτια των ξενοδο
χείων απαγορεύονται και εάν γί
νουν, δεν χρεώνονται στους πελά
τες.

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ

α. Οι ξενοδόχοι έχουν την ευχέρεια να 
προβαίνουν σε εκπτώσεις επί των 
τιμών που έχουν δηλωθεί μέχρι 
25% για μεμονωμένους πελάτες και 
μέχρι 50% για GROUPS και συμβά
σεις ALLOTMENT, με την προϋπό
θεση ότι η τιμή που θα προέρχεται 
από τις παραπάνω εκπτώσεις δεν 
θα είναι κατώτερη από την ελάχιστη 
προβλεπόμενη τιμή για την τάξη του 
ξενοδοχείου.
Μεγαλύτερες από τις παραπάνω 
εκπτώσεις από τους ξενοδόχους 
απαγορεύονται, γιατί τότε εμπίμ- 
πτουν στις περιπτώσεις του αθέμι
του ανταγωνισμού.

β. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δύ- 
νανται να προβαίνουν σε εκπτώσεις 
μεγαλύτερες του 50% των τιμών, 
που έχουν δηλώσει στους δικαιού
χους των προγραμμάτων Κοινωνι
κού Τουρισμού, ανάλογα με τη σύμ
βαση που έχουν υπογράψει με τους 
φορείς, που εφαρμόζουν τα προ
γράμματα αυτού του Τουρισμού.

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Οι ξενοδόχοι είναι υποχρεωμένοι, 
την 1 η Ιανουάριου κάθε χρόνου να έ
χουν θεωρήσει και αναρτήσει πινακί
δες τιμών στα δωμάτια του ξενοδο
χείου τους.

Η μη θεώρηση και ανάρτηση είναι 
παράβαση σε βαθμό πλημμελήματος. 
Εναντίον των παραβατών ή υποβάλλε
ται τακτική μήνυση ή, σε περίπτωση 
υποτροπής, εφαρμόζεται η αυτόφωρος 
συνοπτική διαδικασία για παράβαση 
των άρθρων 5, παραγρ. 2 και 17 του 
Α.Ν. 431/1937, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 14 του Ν. 1652/1986 «Περί 
Κανονισμού Σχέσεων Ξενοδόχων και 
Πελατών Αυτών» και του Ν.Δ. 136/46 
άρθρο 38 «Περί Αγορανομικού Κώδι
κα».
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ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΣ
ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ

Τ’ αυτοκίνητα αγορασμένα 
δεύτερο χέρι μπορούν να 
γίνουν ο εφιάλτης του υπο- 
μήφιου αγοραστή. Αυξή
στε τις πιθανότητες μια 
επιτυχημένης αγοράς.

•  Από πού ν’ αγοράζετε;
Τα νομικά δικαιώματα σας -  κα.ι 

το τι πληρώνετε -  διαφέρουν ανά
λογα με το από πού κάνετε την αγο
ρά.
•  Αγοράζοντας από πωλητή ή 
μάντρα:
Αυτό μπορεί να αποδειχτεί σαν 
η πιο ακριβή αγορά.

Το αυτοκίνητο πρέπει να ανταπο- 
κρίνεται στην περιγραφή που σας 
έχει γίνει για την κατάστασή του κα
τά την αγορά. Θα μπορούσατε να 
διεκδικήσετε αποζημίωση αν απο
δείξετε ότι η βλάβη δεν σας είχε 
υποδειχθεί κατά την αγορά από τον 
πωλητή. 0  πωλητής δεν φέρει κα
μιά ευθύνη για βλάβη ή κακή κατά
σταση κάποιου μέρους του αυτοκι
νήτου, αν σας είχε ενημερώσει σχε
τικά. Τα ίδια ισχύουν και αν 
αγοράσετε με δόσεις.
•  Αγοράζοντας από ιδιώτη:

Είναι συνήθως φτηνότερος τρό
πος. Το αυτοκίνητο πρέπει να αντα- 
ποκρίνεται στην περιγραφή που γί

νεται για την κατάστασή του. Ακόμα 
οτιδήποτε δηλώνεται από τον πωλη
τή πρέπει να είναι σωστό και αλη
θές. Σημειώστε τους ισχυρισμούς 
του για την κατάσταση του αυτοκι
νήτου του και αν μπορείτε πάρτε και 
έναν μάρτυρα μαζί σας. Αν κάτι δεν 
πάει καλά μπορεί να αποδειχθούν 
χρήσιμα. Ακόμα και η αγγελία -  αν 
υπάρχει -  θεωρείται ισχυρισμός 
του ιδιοκτήτη για την κατάσταση του 
αυτοκινήτου. Ό πω ς και στηνπροη- 
γούμενη περίπτωση, ελέγξτε όλο το 
αυτοκίνητο και κάνετε και μια δοκι
μή στο δρόμο.
•  Αγοράζοντας σε «δημο
πρασία»:

Μια «δημοπρασία» είναι συνή
θως το πιο φτηνό μέρος για αγορά 
μεταχειρισμένου. Η νομική προστα
σία όμως, είναι περιορισμένη. Το 
πρόβλημα είναι ότι δεν αγοράζετε 
από τον δημοπράτη, αλλά από τον 
προηγούμενο ιδιοκτήτη. Αν υπάρ
χει πρόβλημα με το αυτοκίνητο, 
ίσως δεν είναι δυνατό να τον βρεί
τε, αν και στις δημοπρασίες συνή
θως ζητείται απόδειξη ότι ο πωλη
τής είναι αυτός που λέει ότι είναι και 
σημειώνεται πώς μπορεί να έρθει 
κανείς σε επαφή μαζί του. Επίσης σε 
γνωστές δημοπρασίες ζητείται από 
τον πωλητή να δηλώσει ότι το αυτο
κίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
νόμιμα. Αν δεν βρείτε τον πωλητή,

τα δικαιώματά σας περιορίζονται σ' 
αυτά που σας αναγνωρίζει ο κανο
νισμός της δημοπρασίας. Πολλά 
αυτοκίνητα πωλούνται «όπως φαί
νονται» ή «χωρίς ευθύνη για βλά
βες». Τότε δεν υπάρχει απο
ζημίωση.
•  Παγίδες της αγοράς

Οι πιο πολλοί που πουλούν με
ταχειρισμένα αυτοκίνητα είναι σί
γουρο ότι το τελευταίο πράγμα που 
θα ήθελαν, είναι να έχουν μπλεξίμα
τα για το μεταχειρισμένο αυτοκίνη
το που πουλούν. Πάντα όμως υπάρ
χει κάποιος που θα δοκιμάσει να 
σας εκμεταλλευτεί.
•  Χιλιόμετρα από την αλήθεια:

Είναι συνηθισμένο φαινόμενο το
να «πειράζεται» οχιλιομετρητήςτου 
αυτοκινήτου, ώστε να δείχνει λανθα
σμένο και φυσικά μικρότερο, αριθ
μό διανυθέντων χιλιομέτρων. Αυτό 
συνήθως σημαίνει καλύτερη πμή 
μεταπώλησης. Καλύτερη κατά πολ
λές δεκάδες χιλιάδων δραχμές σε 
κάποιες περιπτώσεις.

Ό σο πιο καινούργιο είναι το αυ
τοκίνητο που πωλείται τόσο πιο πι
θανό είναι να έχει υπάρξει επέμβα
ση στον χιλιομετρητή του. Ακόμα, 
προσέξτε ιδιαίτερα -  χωρίς να απο
κλείονται οι άλλες περιπτώσεις -  
τις δημοπρασίες.

Είναι δύσκολο να ανακαλύμετε 
αν ο χιλιομετρητής του μεταχειρι
σμένου που σας ενδιαφέρει έχει πει- 
ραχτεί ή όχι. Προσπαθήστε πάντως 
να βρείτε σημάδια που να υποδει
κνύουν κάτι τέτοιο, αν δηλαδή η έν
δειξη δεν ανταποκρίνεται στην κα
τάσταση του αυτοκινήτου.
•  Μικρές αγγελίες:

«Ενας προσεκτικός ιδιοκτή 
της...», «...άμογη κατάσταση...» περι
γραφές αυτού του είδους χρησιμο
ποιούνται συνήθως στις μικρές αγ
γελίες ή από πωλητές, για να 
πουληθεί ένα αυτοκίνητο. Μην είστε 
εύπιστοι. Αυτός ο «προσεκτικός 
ιδιοκτήτης...» μπορεί να είναι μια 
εταιρία της οποίας ο εμπορικός αν-
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τιπρόσωπος έχει καλύμει πολλές χι
λιάδες χιλιόμετρα μ'αυτ< .̂ Το αυτο
κίνητο σε «...άμογη κάτάσταση» 
μπορεί να δείχνει άμογο εξωτερικά 
και να το τρώει η·σκουριά εσωτερι
κά! Μην αρκείστε και μην επανα
παύεστε στις αγγελίες ή τα λόγια των 
πωλητών. Κάνετε οπωσδήποτε μια 
σωστή και πλήρη επιθεώρηση. Η 
πραγματική κατάσταση του αυτοκι
νήτου είναι πολύ πιο σημαντική από 
την ηλικία του, τα χιλιόμετρα που 
έχει διανύσει, τον αριθμό των προη
γουμένων ιδιοκτητών κ.λπ.

Δεν είναι ασυνήθες πωλητές να 
βάζουν μικρές αγγελίες σαν ιδιώτες 
που πωλούν το αυτοκίνητό τους. Μ’ 
αυτό τον τρόπο παρακάμπτουν τους 
νόμους που κανονικά θα έπρεπε να 
ισχύουν γι' αυτούς.
•  Πρώην «σαράβαλα»:

Αυτοκίνητα που είχαν καταστρα
φεί, από συγκρούσεις, αγοράζονται 
από πωλητές, επισκευάζονται και 
ξαναπωλούνται. Αυτό βέβαια δεν εί
ναι παράνομο, απλά δεν υπάρχει 
τρόπος να εξασφαλιστεί η ποιότη
τα της επισκευής. Βέβαια, αν ξέρε
τε την π ροέλευση του μεταχει ρισμέ- 
νου, μπορείτε να το διαπιστώσετε, 
αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα σας 
γνωστοποιηθεί αυτό. Γι’ αυτό και για 
ν' αποφύγετε σοβαρά και επικίνδυ
να προβλήματα πρέπει να είστε πάν
τα πολύ σχολαστικοί και προσε
κτικοί.

•  Εγγυήσεις
Η εγγύηση μπορεί να προσθέσει 

πολύ στην εικόνα ενός μεταχειρι
σμένου αυτοκινήτου. Μελετήστε 
όμως προσεκτικά τους όρους της. 
Πολλές προσφέρουν ικανοποιητική 
κάλυμη για 12 μήνες. Αλλες προ
σφέρουν κάλυμη για διάφορα χρο
νικά διαστήματα, με εξαιρέσεις. Για 
παράδειγμα μπορεί να καλύπτουν 
τα έξοδα αντικατάστασης εξαρτημά
των κι όχι τα εργατικά.

Αν σας ενδιαφέρει ένα μεταχειρι
σμένο αυτοκίνητο διαβάστε καλά 
την εγγύηση ακόμα και τις λεπτομέ
ρειες.

★  ΠΩΣ ΝΑ ΕΝΤΟΠΙΣΕΤΕ ΤΑ 
«ΛΕΜΟΝΙΑ»

Με λίγες γνώσεις και προσεκτική, 
βηματική προσέγγιση, μπορείτε να 
αποφύγετε τις χειρότερες παγίδες 
κατά την αγορά μεταχειρισμένου αυ
τοκινήτου. Ακολουθείστε τον οδη
γό μας με τα ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ.

Θα χρειαστείτε χαρτί και μολύβι, 
κατσαβίδι, φακό, μαγνήτη, πανιά για 
να καθαρίζεστε και τον οδηγό μας.

Πάρτε κάποιον μαζί σας· δύο ζευ
γάρια μάτια είναι πάντα καλύτερα 
από ένα και μπορεί να χρησιμεύσει 
σαν μάρτυρας για όσα σας πει ο 
πωλητής.
★  ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΧΟ: 
Κοιτάξτε για:
★  Φρένα: μεγάλη διαδρομή των 
ποδοστηρίων, θορύβους, απότομη 
λειτουργία, χαλαρότητα στο χειρό
φρενο.
★  Κιβώτιο ταχυτήτων: θορύβους, 
αποσυμπλοκή ταχυτήτων χωρίς να 
το θέλετε, άσχημη αίσθηση του συμ
πλέκτη, χτυπήματα κατά τις αλλαγές 
των ταχυτήτων.
★  Μίζα: άρνηση της μηχανής να ξε
κινήσει ή δυσκολία στο ξεκίνημα, 
κόλλημα της μίζας.
★  Μηχανή: χτυπήματα, προανά
φλεξη (πειράκια), ακανόνιστο ρε
λαντί, σημεία φθοράς.
★  Ζώνες ασφαλείας: δεν μπλοκά- 
ρουν σε φρενάρισμα «πανικού».
★  Στρίμιμο: «τραβάει» το αυτοκίνη

το προς τη μια μεριά, ανοχές και 
«παίξιμο».
★  Ανάρτηση: χτυπήματα, τριγμοί, 
διάφοροι μη φυσιολογικοί θόρυ
βοι.

Συμβουλές: Απαιτείστε να οδηγήσε
τε το αυτοκίνητο. Μια βόλτα στη θέ
ση του συνοδηγού είναι ανεπαρκής. 
Ένα απλό τεστ των αμορτισέρ: κα- 
θήστε και σηκωθείτε σε κάθε άκρο 
του αυτοκινήτου. Κάθε άκρο θα πρέ
πει να αναπηδήσει και να επανελ
θεί στη θέση ηρεμίας αμέσως.
★  ΕΞΩ ΑΠ’ Γ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ: 

Κοιτάξτε για:
★  Μπογιά: απώλεια, γυαλάδας, 
ρωγμές, επισκευές και εμφανή ση
μεία μεκασμού χρώματος, διαφο
ρές στην απόχρωση τμημάτων του 
αμαξώματος, γρατζουνιές.
★  Σοβαρή σκουριά: τρύπες λόγω 
σκουριάς, φουσκώματα από χρώμα, 
αποχρωματισμός κάτω από το 
χρώμα.
★  Πόρτες, πόρτ-μπαγκάζ: κακή 

εφαρμογή, φθαρμένα ή κομμένα
λαστιχάκια, ελάτωμα στις κλειδα
ριές, χαλαροί ή κολλημένοι σύνδε
σμοι (μεντεσέδες).
★  Παράθυρα: κολλημμένοι μηχα

νισμοί, φθαρμένα λαστιχάκια, σπα
σμένες κλειδαριές, διαρροές νερού.
★  Οροφή ηλίου: διαρροές, σκλη
ρή στη χρήση.
Συμβουλές: Χρησιμοποιείστε ένα 
μαγνήτη για να εντοπίσετε στοκαρί
σματα κάτω από την μπογιά. Αν ο 
μαγνήτης δεν κολλάει σε κάποιο ση
μείο του αμαξώματος, κάτω από το 
χρώμα δεν υπάρχει μέταλλο!

Προσέξτε το φρέσκο χρώμα. 
Μπορεί να καλύπτει απλά τη φυσιο
λογική φθορά χρήσης. Ίσως όμως 
η βαφή να έγινε στα πλαίσια μιας 
σοβαρής επισκευής, έπειτα από 
σύγκρουση.
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★  Κάτω απ’ το αυτοκίνητο: 
Κοιτάξτε για:

★  Πάτωμα: σκουριά, φθαρμένη 
προστατευτική επίστρωση, σημάδια 
χτυπήματος ή ατυχήματος.
★  Εξάτμιση: τρύπες, σκουριά.
★  Σηλωνάκια φρένων: σκουριά ή 

τρύπες και διαρροές.
★  Λάστιχα (της ρεζέρβας περιλαμ- 
βανομένης): ανεπαρκές βάθος στην 
χάραξη του πέλματος, ανομοιόμορ
φη φθορά, φθορά πλαϊνών. 
Συμβουλές: Προσέξτε ιδιαίτερα 
το πώς θα μπείτε κάτω από το αυτο
κίνητο. Αποφύγετε τη χρήση του 
γρύλου -  δεν είναι ασφαλής. Ρω
τήστε αν μπορείτε να χρησιμοποιή
σετε κατσαβίδι για τον εντοπισμό 
σκουριάς· αν αρνηθούν, προσέξτε! 
Φρέσκια προστατευτική επικάλυμη 
του κάτω μέρους μπορεί να κρύβει 
προβλήματα, ρωτήστε τον πωλητή τι 
συμβαίνει.
★  Μέσα στο αυτοκίνητο: 

Κοιτάξτε για:
★  Πάτωμα: υγρασία, κηλίδες, δυ

σάρεστες οσμές μούχλας.
★  Καθίσματα: γενικώς φθορά στο 
ύφασμα και το σκελετό καθώς και 
στα μηχανικά μέρη.
★  Οροφή: Σημάδια, σκισίματα.
★  Καθρέπτες: Οποιαδήποτε ζημιά.

Συμβουλές: Σηκώστε τα ταπέτα και 
μάξτε για υγρασία. Ψάξτε για οποια
δήποτε ζημιά στο σαλόνι του αυτο
κινήτου.
★  Κάτω απ’ το καπό:

Κοιτάξτε για:
★  Σύστημα μύξης: Διαρροές, χαμη

λό επίπεδο μύξης, φθορά στις σω
ληνώσεις.
★  Μηχανή: Διαρροές λιπαντικών, 
διαρροές καυσίμου, παράξενοι θό
ρυβοι, καπνός από την εξάτμιση, 
μαύρο ή καφέ χρώμα στο λιπαντικό.

★  Μπουζί: Λαδωμένα, καλυμμένα 
με επικαθήσεις προϊόντων της καύ
σης.
★  Μπαταρία: Σπασμένη θήκη, διά 
βρώση, χαμηλό επίπεδο υγρών.

★  Υγρά φρένων: Χαμηλό επίπεδο, 
διαρροές.
★  Κιβώτιο ταχυτήτων: Διαρροές λι- 
παντικού.
★  Καλώδια και καπάκι ανάφλεξης: 
Φθορά, σπασίματα.
★  Γεννήτρια (δυναμό): Φθορά του 
ιμάντα, οιουδήποτε είδους. 
Συμβουλές: Ελέξτε το χρώμα του 
λιπαντικού. Μαύρο ή καφετί χρώμα 
σημαίνει ότι η μηχανή μπορεί να 
έχει σοβαρά προβλήματα.
★  Ηλεκτρικά:

Κοιτάξτε για:
★  Προβολείς: Σπασμένοι φανοί, 
αποχρωμαησμένα λαμπάκια, φθαρ
μένοι ανακλαστήρες.
★  Πλαϊνά φώτα, φώτα πινακίδας: 
Λαμπάκια χαλασμένα ή που φωτί
ζουν αχνά, σπασμένοι φανοί.
★  Φώτα στοπ, φώτα ομίχλης: ότι και 
παραπάνω.
★  Φώτα πορείας, φλάς: ότι και πα
ραπάνω.
★  Φώτα οπισθοπορείας και στά
σης: ότι και παραπάνω.
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★  Υαλοκαθαριστήρες, yεκαστήpες 
νερού: φθαρμένα λάστιχα υαλοκα
θαριστήρων, φραγμένοι μεκαστή- 
ρες ή ανεπαρκής μεκασμός.
★  Κύκλωμα θερμού αέρα: θόρυ
βος, ανεπαρκής ροή, φραγμένοι αε
ραγωγοί.
★  Ραδιοκασετόφωνο: Κεραία, «θό
ρυβοι» μηχανής.
★  Διακόπτες και φώτα ελέγχου: 
Λειτουργούν κανονικά; 
Συμβουλές: Βάλτε τον πωλητή να 
χειρίζεται τους διακόπτες για τους 
ελέγχους των φώτων, όσο εσείς δα 
κοιτάτε απέξω όχι το αντίστροφο. 
Ελέξτε ότι δεν προκαλούνται παρερ 
βολές στο ράδιο από τη λειτουργίο 
της μηχανής, των υαλοκαθαριστή
ρων κ.λπ. («θόρυβοι»).
★  ΑΛΛΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ:
★  Κλειδιά: Υπάρχουν και λειτουρ

γούν όλα;
★  Γρύλος: Λειτουργεί; Τα σημεία 
που «πιάνει» στο σασί είναι εντάξει;
★  Χαρτιά του αυτοκινήτου: Υπάρ

χουν τα εγχειρίδια λειτουργίας και 
σέρβις του αυτοκινήτου;

•  Πριν αποφασίσετε:
Αν κάτι δεν σας αρέσει ρωτήστε 

ευθέως τον πωλητή. Είναι άλλο το 
να μην αναφέρουν ζημιές και βλά
βες και άλλο να απαντούν σε συγ
κεκριμένες ερωτήσεις ειλικρινά.

Σκεφτείτε αν η γενική κατάσταση 
του αυτοκινήτου συμφωνεί φυσιο
λογικά με τον αριθμό των χιλιομέ
τρων που γράφει ο χιλιομετρητής. 
Φθαρμένα πεντάλ, λάστιχα, ταπέτα 
ή ζώνες ασφαλείας, συνδυασμένα 
με μικρό αριθμό χιλιομέτρων, είναι 
ύποπτα.

Δεν είναι ρεαλιστικό να περιμέ
νετε από ένα μεταχειρισμένο αυτο
κίνητο να είναι σε άμογη κατάστα
ση. Κάποια σημάδια της χρήσης εί
ναι αναπόφευκτα. Και κατά κάποιο 
τρόπο, ένα αυτοκίνητο με λίγα τέτοια 
σημάδια, μπορεί να είναι πιο άξιο 
εμπιστοσύνης από ένα που φαίνεται 
άμογο. Αν η μπογιά δείχνει φρέ
σκια, μπορεί να είναι... και αν είναι, 
καλό θα είναι να μάθετε γιατί.
•  ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΝ ΤΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΕΝ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ;

Αν νομίζετε ότι σας ξεγέλασαν κα
τά την αγορά του μεταχειρισμένου 
αυτοκινήτου σας, διαβάστε για κά
ποια σημαντικά βήματα που μπορεί
τε να ακολουθήσετε:
1. Μάθετε αν το παράπονό σας εί
ναι νομικά στηριγμένο. Απευθυνθεί
τε σε κάποιο όργανο των καταναλω
τών ή κάποιο δικηγόρο.
2. Επικοινωνήστε με αυτόν που σας 
πούλησε το αυτοκίνητο. Εξηγήστε 
του το πρόβλημα και προσπαθήστε 
να φτάσετε σε κάποιο συμβιβασμό 
μαζί του. Μην υπογράιιετε τίποτα 
που σας στερεί των νομικών δικαιω
μάτων σας. Κρατείστε ανάγραφα της 
αλληλογραφίας σας, αν υπάρχει και 
γραπτά των συζητήσεών σας. Μπο
ρεί να χρησιμεύσουν αν κινηθείτε 
δικαστικώς.
3. Προσφύγετε στη δικαιοσύνη. 

Αν έχουν αποτύχει όλες οι άλλες
προσπάθειες, ίσως θελήσετε να κά
νετε μήνυση.
★  Αποδείξτε αυτά που ισχυρίζεστε. 
Θα χρειαστεί να αποδείξετε όπ η κα
τάσταση του αυτοκινήτου δεν αντα-
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ποκρινόταν στους ισχυρισμούς του 
πωλητή. Καλό 8α ήταν να πάρετε την 
πραγματογνωμοσύνη ενός μηχανι
κού.

Αν πρόκειται για μη τήρηση των 
όρων της εγγύησης πρέπει να απο
δείξετε τους ισχυρισμούς σας.
★  Θέτοντας το αίτημά σας.

Μπορείτε είτε να απορρίμετε το 
αυτοκίνητο εντελώς, δηλαδή να το 
επιστρέμετε στον πωλητή και να ζη
τήστε τα χρήματά σας πίσω, είτε να 
ζητήσετε τη διαφορά μεταξύ της τι
μής στην οποία το αγοράσατε και 
της τιμής που 8α έπρεπε να είχε, 
σύμφωνα με την κατάστασή του.

Αυτό φυσιολογικά σημαίνει τα 
έξοδα επιδιόρθωσης της βλάβης.

Αν θέλετε όλα τα χρήματά σας πί
σω, κινηθείτε γρήγορα.

Το δικαστήριο μπορεί να απο- 
φανθεί ότι είναι στην κατοχή σας το 
αυτοκίνητο για χρονικό διάστημα

τόσο που δεν έχετε πια το δικαίωμα 
να ζητάτε τέτοια αποζημίωση.

Αυτό το χρονικό διάστημα μπο
ρεί να είναι μέχρι και ένας μήνας.

Πρέπει ακόμα να βρείτε ποιά νο
μική διαδικασία είναι η καταλληλό

τερη για να ακολουθήσετε.
Αυτό εξαρτάται και από το ύμος 

της αποζημίωσης που διεκδικείτε 
και από τη σοβαρότητα της υπόθε
σης, όσον αφορά στο νομικό μέρος 
της.

ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΝΤΑ ΣΕ 
ΚΑΠΟΙΟ ΒΑΘΜΟ, ΕΝΑ ΡΙΣΚΟ, 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ..
ΔΩΣΤΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ 
ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ 
ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ 
ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ.
ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΕΝΤΑΞΕΙ;
ΔΩΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ 
ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΙΣΩΣ 
ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΟ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ.

* P 'liiim um im iiB 1 1

Ερευνα ίου ΙΝ.ΚΑ.

ΣΩΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΧΕΙΜΩΝΑ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ LFOUN KLIMAJ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ SANYO 
ΥΨ Η ΛΩ Ν ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ TOSHIBA

MITSUBISHI
SHARP
CARRIER
DAIKIN
ZENITHAIR
YORK
FUJITSU GENERAL

Χ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ 75,
106 81 ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 6468 955-6448 575
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ

του υπαστυνόμου Β' 
Δημήτρη Κάσσιου

ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

«Το έγκλημα €ίναι παρεκκλίνουσα συμπεριφορά που 
προσβάλλει τις αξίες που κατά τις κοινωνικο-πολιτικές αν
τιλήψεις μιας κοινωνίας, είναι βασικές για τη συνέχιση της 
ύπαρξής της. ΓΓ αυτό η κοινωνία επιζητεί την επιβολή κυ
ρώσεων που θίγουν σοβαρά μέχρι και θεμελιώδη αγαθά 
του δράστη τους». (Α. Γιωτοπούλου - Μαραγκοπούλου: 
Εγχειρίδιο Εγκληματολογίας).

Το έγκλημα υπήρξε πάντοτε αντιπαθές στον άνθρωπο 
και οι κοινωνίες, για να διατηρήσουν την τάξη, το κατα
δίωκαν, θεσπίζοντας ποινές για τους εγκληματίες και με
λετώντας τρόπους για την αντιμετώπισή του.

Η επιστήμη που ασχολείται με τους εγκληματίες και το 
έγκλημα, τόσο από την άποψη της εξωτερικής εμφάνισής 
του όσο και από την άποψη των εσωτερικών αιτίων, λέγε
ται εγκληματολογία. Την αποτελεσματική ανίχνευση των 
εγκλημάτων και την ανακάλυψη των άγνωστων δραστών 
έχει αναλάβει η επιστήμη αυτή που πρώτο της έργο είναι 
ο καθορισμός της αντικειμενικής πλευράς του εγκλήματος 
(ιχνογραφία, φωτογράφηση) και στη συνέχεια η ανακάλυ
ψη και η απόδειξη της ενοχής του δράστη με την αξιοποίη
ση των ιχνών των δακτύλων, ποδών, κηλίδων αίματος, 
εργαλείων, τριχών κλπ.

Η εγκληματολογία κατατάσσει τους εγκληματίες σε κα
τηγορίες ανάλογα με την ψυχική τους προσωπικότητα και 
στη συνέχεια ερευνά τα μέσα της θεραπείας, την καταπο
λέμηση δηλαδή του εγκλήματος.

Η έρευνα των αιτίων των εγκλημάτων γίνεται με τη 
στατιστική μέθοδο. Τα εγκλήματα ταξινομούνται κατά πε
ριφέρειες ή ανάλογα με το χρόνο τέλεσης ή ανάλογα με 
την εθνικότητα, το θρήσκευμα, το επάγγελμα, το φύλο, 
την εκπαίδευση ή την ηλικία των προσώπων. Με τα στοι
χεία αυτά εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για τα αίτια 
της εγκληματικότητας και ερευνώνται τα κληρονομικά

στοιχεία, η ανατροφή και οι συναναστροφές του εγκλημα
τία.

Η εγκληματολογική τέχνη, τα εγκληματολογικά εργα
στήρια, η εγκληματολογική σήμανση και η εγκληματολογι- 
κή ανθρωπολογία αποτελούν σήμερα το άλφα και το ωμέ
γα της αστυνομικής δραστηριότητας στη μάχη κατά του 
εγκλήματος, σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο εγκληματίας είναι ένας «κινητός στόχος» για την 
αστυνομία. Αλλού ζει, αλλού σχεδιάζει τη δράση του και 
αλλού ενεργεί. Χρησιμοποιεί τα νεώτερα επιστημονικά και 
τεχνικά μέσα για τη διάπραξη αδικημάτων, σε βαθμό που 
όχι μόνο να επιτυγχάνει το σκοπό του αλλά και να απο
φεύγει την ανακάλυψή του.

Επιβάλλεται λοιπόν να έχουν και οι αστυνομικοί στη 
διάθεσή τους όλα τα σύγχρονα επιστημονικά μέσα, τόσο 
για την πρόληψη των εγκλημάτων, όσο και για την ανακά
λυψη και σύλληψη των δραστών. Οι αστυνομίες σήμερα, 
πράγματι, χρησιμοποιούν σύγχρονες βιολογικές, χημικές 
και φυσικές μεθόδους στον αδιάκοπο αγώνα της εξιχνία- 
σης του εγκλήματος.

Το έγκλημα αποτέλεσε το αντικείμενο μελέτης πολλών 
κλάδων της επιστήμης, όπως της ψυχολογίας, της ψυχια
τρικής, της κοινωνιολογίας, του ποινικού δικαίου, της ψυ
χοπαθολογίας, των πολιτικών επιστημών, της βιολογίας 
και κυριότερα της εγκληματολογίας.

«...Η πρόληψη του εγκλήματος, η επανένταξη του εγ
κληματία, η δράση των διωκτικών αρχών, συνιστούν αντι
κείμενα κοινού ενδιαφέροντος πανεπιστημίων, ερευνητι
κών κέντρων ή και μεμονωμένων επιστημόνων.

...Γίνεται φανερή η ανάγκη Ιδρυσης ινστιτούτων εγκλη
ματολογίας... Σε ένα δεύτερο στάδιο θα ενδείκνυτο η Ι
δρυση αυτοτελών πανεπιστημιακών τμημάτων εγκληματο
λο γ ιώ ν  επιστημών.

Οι ανάγκες σε εξειδικευμένο προσωπικό (δικαστές, 
διευθυντές φυλακών, αστυνομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί)
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καθιστούν επιτακτικό ταν προγραμματισμό αυτό...».'.
κΠρόσωπα, θεσμοί και όιαόικασίες που σχετίζονται με 

την εγκλημστολογική έρευνα (πανεπιστημιακοί δάσκαλοι, 
αστυνομικοί, πραγματογνώμονες, δικαστές) πρέπει να αλ
λάξουν.

Η εγκληματολογία των ευχολογίων, των εξορκισμών 
και των Δημοσίων Σχέσεων, όπως και η εγκληματολογία 
ακαδημαϊκού τύπου (διδασκαλία από έδρας, ανώδυνες έ
ρευνες, προσκλήσεις ξένων προσωπικοτήτων για διάλεξη 
κ.τ.λ.) πρέπει να δύσει τη θέση της στην εγκληματολογία 
πεδίου.

Τα εργαστήρια εγκληματολογίας δεν εδρεύουν σε σα
λόνια»*.

Οι αστυνομικοί που υπηρετούν σ€ υπηρεσίες εγκλημα
τολογιώ ν ερευνών σίγουρα δεν εδρεύουν σε σαλόνια. 
Στον τόπο του εγκλήματος, με όλες τις καιρικές συνθήκες, 
μέρα και νύχτα, ψάχνουν για το απειροελάχιστο εκείνο Ι
χνος που θα τους οδηγήσει στην ταυτότητα του δράστη.

Και όταν γυρίζουν στα εργαστήριά τους, εργάζονται 
επίμοχθα ανάμεσα στα επιστημονικά όργανα. Άλλοτε 
σκυμμένοι επίμονα πάνω από κάποιο συγκριτικό μικρο
σκόπιο ή κάποιο μεγεθυντικό φακό και άλλοτε μελετώντας 
τα αποτελέσματα της συσκευής ηλεκτροφόρησης...

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Αυτός που διενεργεί την ανάκριση (ενέργεια αυτοψίας, 
λήψη φωτογραφιών, αποτυπωμάτων, σήμανση ατόμων 
κ.τ.λ. δικονομικές ενέργειες) οφείλει να συλλέγει πληρο
φορίες για το έγκλημα και τους δράστες του, ενεργώντας 
με βάση τους κανόνες δικαίου, τις αρχές της ηθικής, της 
λογικής, της επιστήμης και της τεχνικής αλλά και τις βασι
κές αρχές της αντεγκληματικής πολιτικής.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται κατά την εξακρίβωση της 
ταυτότητας των ατόμων (φωτογραφική, ανθρωπομετρική, 
δακτυλοσκοπική μέθοδος, η μέθοδος του τρόπου διάπρα- 
ξης του εγκλήματος (Modus operand!) και η ανθρωπομε
τρική).

κΗ ομολογία του κατηγορούμενου είναι εκείνο το απο
δεικτικό μέσο που γεννά τους μεγαλύτερους προβληματι
σμούς. Όταν ίσχυε το σύστημα της νομικής απόδειξης, ή
ταν η κβασίλισσα των αποδείξεων» και φρόντιζαν να την 
αποσπάσουν με βασανιστήρια που οι Ιδιοι οι νόμοι περιεί
χαν την περιγραφή τους. Σήμερα βέβαια, ο εξαναγκασμός 
σε ομολογία είναι απαράδεκτος...
...Η μαρτυρία εξάλλου, είναι επισφαλέστατο αποδεικτικό 
μέσο, κι όμως στην ποινική δίκη χρησιμοποιείται, αναγκα
στικά, ευρύτατα. Είναι πολύ γνωστό πως όχι μόνο οι 
εκούσιοι ψευδομάρτυρες αλλά και οι πιο καλοπροαίρετοι 
άνθρωποι πλανώνται και καταθέτουν ακούσια ανακρί
βειες...».*.

Βλέπουμε λοιπόν πως τα «δικαιώματα» και η δράση της 
αστυνομίας προσδιορίζονται και περιορίζονται δραστικά 
τόσο απ’ τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών που ζουν σ' 
ένα κράτος δικαίου όσο και απ' τα ειδικότερα δικαιώματα 
του κατηγορούμενου, κατά την εξέλιξη της ποινικής διαδι
κασίας.

Μια νέα αντίληψη επικρατεί σήμερα για την απονομή 
της δικαιοσύνης κατά την τέλεση των εγκλημάτων (εντο
πισμός ενόχου, στήριξη κατηγορίας, παραπομπή στη δι
καιοσύνη).

Πέρασαν για πάντα οι εποχές που η ομολογία του κα
τηγορούμενου μετά από βασανιστήρια και άλλες πιέσεις, 
ήταν αρκετή για να δικαστεί. Σήμερα οι ανακριτικές αρχές 
χρησιμοποιούν στην εξιχνίαση και δίωξη του εγκλήματος 
επιστημονικοτεχνικές μεθόδους που είναι παραδεκτές και 
αναγνωρισμένες σε διεθνή κλίμακα.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ  
ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Με το άρθρο 48 του Π.Δ. 161/88, η Υποδ/νση Εγκλη
ματολογιών Ερευνών της Δ/νσης Ασφάλειας Αττικής, λο
γίζεται ως κεντρική υπηρεσία και λειτουργεί σύμφωνα με 
το Π.Δ. 342/1977 «Περί κανονισμού λειτουργίας της Δ/ν
σης Εγκληματολογικών Υπηρεσιών», εφόσον τούτο δεν 
αντίκειται στις διατάξεις του Π.Δ. 582/84 και του Π.Δ. 
95/87.

Η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Υπηρεσιών είχε συ- 
σταθεί με το Ν.Δ. 1273/72 και διοικείτο από εισαγγελικό 
λειτουργό με το βαθμό του αντεισαγγελέα εφετών και ά
νω. Αυτό συνέβαινε γιατί ήταν ενιαία υπηρεσία των δύο 
Αστυνομικών Σωμάτων, Αστυνομίας και Χωροφυλακής.

Αυτά πριν την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας... 
Διευθυντής της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευ
νών σήμερα είναι ο αστυνομικός διευθυντής Γαβριήλ Τύμ- 
πας.

Η «ταυτότητα» της Υποδ/νσης Εγκληματολογικών 
Ερευνών αναφέρεται συνοπικά στο άρθρο 82 του Π.Δ. 
582/84:

«Η Υ.Ε.Ε. περιλαμβάνει τα εξής τμήματα: 
α) Τμήμα εργαστηρίων 
β) Τμήμα εξερευνήσεων 
γ) Τμήμα δακτυλοσκοπίας 
δ) Τμήμα αναγνώρισης
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Το τμήμα εργαστηρίων χρησιμοποιεί επιστημονικές και 
τεχνικές μεθόδους αξιοποίησης των πειστηρίων και ιχνών 
των εγκληματολογιών ενεργειών.

Το τμήμα εξερευνήσεων διερευνά τους χώρους τέλε
σης των εγκλημάτων και περισυλλέγει τα ίχνη και τα πει
στήρια.

Το τμήμα δακτυλοσκοπίας ενεργεί τη δακτυλοσκοπική 
σήμανση των εγκληματιών και των υπόπτων και εξασφα
λίζει την αναγνώρισή τους μέσω των δακτυλικών αποτυ
πωμάτων.

Το τμήμα αναγνώρισης εξασφαλίζει την αναγνώριση 
των εγκληματιών με επιστημονικές και τεχνικές μεθόδους, 
όπως η μέθοδος του τρόπου διάπραξης του εγκλήματος 
(Modus operandi), η φωτογραφική και φωνητική μέθοδος 
και άλλες».

Υποδιεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών υπάρχει 
και στη Θεσσαλονίκη, ενώ σε όλες τις Αστυνομικές Διευ
θύνσεις της χώρας, λειτουργούν γραφεία εγκληματολογι- 
κών ερευνών.

Αμέτρητες είναι οι περιπτώσεις που τα επιστημονικά 
εργαστήρια της εγκληματολογικής υπηρεσίας αποφάνθη- 
καν για την ενοχή ή μη του κατηγορούμενου. Η βιβλιο
γραφία, ελληνική και ξένη και ο ημερήσιος Τύπος, αναφέ
ρουν αμέτρητα περιστατικά που μόνο και χάρη στην επι
στημονική ανάλυση και μελέτη των δεδομένων, που βρέ
θηκαν στον τόπο του εγκλήματος, μπόρεσαν οι αστυνομι
κές αρχές, μετά βεβαιότητας, να στηρίξουν κατηγορία

στον εγκληματία. Ας δούμε μερικές ενδεικτικές περιπτώ
σεις:

«Ο ανακριτής του 4ου Τμήματος Αθηνών απέστειλεν 
ημίν (20.8.1953) προς εξέτασιν το υπ' αριθ. 421.496 V 
εξάσφαιρον περίστροφον Smith και Wesson 38, ανήκον 
εις ύποπτον τελέσεως φόνου, ονόματι Στεφανόπουλον, 
μ εθ ' ενός βλήματος εξαχθέντος εκ του πτώματος του 6ο- 
λοφονηθέντος Δέγλερη Θ. και δύο καλύκων σνευρεθέν- 
των εγγύς του τόπου του εγκλήματος (Μικρό Καβούρι 
Βουλιαγμένης), όπως αποφανθώμεν «αν το βλήμα και οι 
δύο κάλυκες επυροβολήθησαν δια του υπ' αριθ. 421.496  
V περιστρόφου». Η δια του ειδικού συγκριτικού μικροσκο
πίου εξέτασις του επί του καψυλλίου ιχνών της σφύρας 
του περιστρόφου επ' αμφοτέρων των σποστσλέντων κα
λύκων και των υφ ' ημών εν τω εργαστηρίω πυροβολη- 
θέντων δια του υπ’ αριθ. 421.496 V περιστρόφου, απέ
δειξε την ταυτότητα ως δείκνυται εκ της επί του μικροσκο
πίου ληφθείσης φωτογραφίας αυτών. 0  δολοφόνος Στε- 
φανόπουλος καταδικασθείς εις θάνατον εξετελέσθη».*.

Στο σπίτι του ύποπτου αρχαιοκαπηλίας Χ.Χ. η αστυνο
μία βρίσκει μία καραμπίνα, όμοια με αυτή που πριν δύο 
χρόνια είχε δολοφονηθεί ο 44χρονος Γιώργος Ντένας.

Η καραμπίνα αποστέλλεται απ' την Ασφάλεια Έδεσσας 
στην Υποδ/νση Εγκληματολογικών Ερευνών, στην Αθήνα, 
η οποία αποφάνθηκε πως οι πειστήριοι κάλυκες της δολο
φονίας του Ντένα, όπως εργαστηριακά διαπιστώθηκε, 
εβλήθησαν απ’ την καραμπίνα αυτή. Το δικαστήριο
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(11.12.89) αθωώνει τον κατηγορούμενο λόγω αμφιβο
λιών'.

Στην ιατρική σχολή Κλωντ Μπερνάρ, στη Γαλλία, ο Δρ. 
Περώ, διευθυντής του κέντρου ανθρωπολογίας, υποστη
ρίζει πως με την τεχνική της «ανάπλασης του προσώπου» 
υπάρχει η δυνατότητα να εξακριβώνεται η ταυτότητα ακό
μα και ενός ανθρώπου που πέθανε ή δολοφονήθηκε πριν 
δεκάδες χρόνια*.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Στο Τμήμα Εργαστηρίων της Υ.Ε.Ε. (χημικό και βιοχημι
κό, πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων, γραφολογίας 
και ελέγχου πλαστογραφίας, παραχάραξης και κιβδηλείας), 
όπου υπηρετούν επιστήμονες χημικοί και εξειδικευμένο 
αστυνομικό προσωπικό, εξετάζονται τα ίχνη και τα πειστή
ρια που προέρχονται από εγκληματικές πράξεις.

Με την εργαστηριακή αξιοποίησή τους παρέχεται βοή
θεια στις ανακριτικές αρχές για την εξιχνίαση των έγκλη
μά,ων. Μερικά απ' τα κυριότερα τεχνικά μέσα που έχει 
στη διάθεσή του το τμήμα εργαστηρίων και για τα οποία 
μας είχε γίνει ενημέρωση κατά το παρελθόν, είναι τα εξής:
— Το συγκριτικό μικροσκόπιο (εξέταση βολίδων, ιχνών 

από εργαλεία κ.λπ.).
— Το στερεοσκοπικό μικροσκόπιο (μεγέθυνση των ιχνών - 

πειστηρίων για λεπτομερέστερη εξέταση).
— Το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (μεγέθυνση αντικειμένων 

20.000 -  100.000 φορές).
— Οι συσκευές υπεριωδών ακτίνων και υπέρυθρης ακτι

νοβολίας (εξέταση γνησιότητας χαρτονομισμάτων κ.λπ. 
εγγράφων).

— 0  αεροχρωματογράφος (ελέγχει το βαθμό μέθης των 
οδηγών, εξετάζει ναρκωτικά, εύφλεκτες ύλες κ.λπ.).

— 0  φασματογράφος μάζης (ηλεκτρονική συσκευή που 
συμπληρώνει την απόδοση του αεροχρωματογράφου, 
προβαίνει στο ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο των ναρ
κωτικών κ.λπ.).

— Οι συσκευές φθορισμού με ακτίνες «X» (αναλύεται η 
ποσοτική και ποιοτική σύνθεση των μετάλλων).

— Οι συσκευές ηλεκτροφόρησης (βιολογικές εξετάσεις αί
ματος).

— Τα φασματοφωτόμετρα (ανάλυση όλων των ουσιών ορ
γανικής προέλευσης).
1 ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα υπερσύγχρονα φωτο- 
, βαφικά μηχανήματα, τα χημικά αντιδραστήρια κ.ά. 
Φυσικά, ο εκσυγχρονισμός των εργαστηρίων είναι 

ώ.αρκής και σήμερα το Τμήμα έχει εξοπλιστεί με ακόμα τε
λειοποιημένα τεχνικά μέσα.

Ειδικότερα, το χημικό και βιοχημικό εργαστήριο χρησι
μοποιεί όλα τα σύγχρονα επιστημονικοτεχνικά μέσα, 
αναγκαία υλικά και ουσίες και ενεργεί χημικές και βιολογι
κές εξετάσεις, ανιχνεύσεις και συγκρίσεις σε αίμα, σπέρ
μα, κηλίδες αίματος ή σπέρματος, ιδρώτα, τρίχες, νύχια 
κ.λπ., σε χρώματα, πλαστικές ουσίες και σε λοιπά ίχνη ή 
στοιχεία φυτικής ή ορυκτής προέλευσης, σε υφάσματα, 
υφαντικές ίνες, σε ναρκωτικά, υπνωτικά φάρμακα, σε μέ
σα γραφής και εκτύπωσης, σε μέταλλα, στην πυρίτιδα, 
στην ποσοστιαία αναλογία οινοπνεύματος στο αίμα και σε 
άλλα ίχνη ή αντικείμενα.

«Εν τινΙ αγρώ ανευρέθη το πτώμα ανθρώπου, πληγέν- 
τος δια μαχαίρας εν τη καρόία. Μετά τινας ημέρας η αστυ
νομία ενήργησε συλλήψεις αέργων. Επί των ενδυμάτων 
τίνος εξ' αυτών παρετηρήθη κηλίς αίματος και σπόρος τις, 
εξ' ου εξετασθέντος μικροσκοπικώς, εδείχθη ότι ήτο εκ 
των ιπταμένων σπόρων σπανίου φυτού, όπερ υπήρχε 
πλήσιον του ευρεθέντος πτώματος. Κατά την πάλην προς 
το θύμα, ο άνεμος αφαιρέσας τον σπόρον επεκόλλησεν

αυτόν επί των ενδυμάτων του δράστου, όσης ούτω ανε- 
καλύφθη»1.

Το εργαστήριο πυροβόλων όπλων και ιχνών εργαλείων 
ενεργεί εξετάσεις και συγκρίσεις σε πυροβόλα όπλα, βολί
δες, κάλυκες, καθορίζει απ' τον κάλυκα ή τη βολίδα το ό
πλο που χρησιμοποιήθηκε, διενεργεί βολές με ύποπτα ό
πλα για τον καθορισμό της ταχύτητας της βολίδας, της κα
ταλληλότητας και της λειτουργίας του όπλου καθώς και 
για τη λήψη «συγκριτικών» βολίδων και καλύκων και διε
νεργεί την εξέταση ιχνών που προέρχονται από διάφορα 
εργαλεία για να διαπιστωθεί το εργαλείο που χρησιμο
ποιήθηκε.

Το εργαστήριο γραφολογίας ενεργεί συγκριτικές εξετά
σεις χειρόγραφων για να εξακριβώσει την γνησιότητά 
τους, προσδιορίζει αλλοιώσεις ή νοθεύσεις κειμένων και 
καθορίζει τον τύπο της μηχανής που χρησιμοποιήθηκε 
στη δακτυλογράφηση.

Το εργαστήριο ελέγχου πλαστογραφίας, παραχάραξης 
και κιβδηλείας ενεργεί εργαστηριακές εξετάσεις των χαρ
τονομισμάτων και κερμάτων για τη διαπίστωση της κιβδη
λείας ή παραχάραξης και εξετάζει σφραγίδες, πλαστογρα- 
φημένα διαβατήρια, ένσημα, και λοιπά έντυπα.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Εξερευνήσεων της Υ.Ε.Ε. παρέχει, πολύ με
γάλη συνδρομή στο δύσκολο έργο της ανάκρισης, αφού
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μπορεί και διαπιστώνει δακτυλοσκοπικά την παρουσία του 
άγνωστου δράστη στη σκηνή του εγκλήματος. Έτσι, αφού 
αποδειχθεί ανακριτικά ότι η εκεί παρουσία του δράση ή
ταν αδικαιολόγητη, έχει ήδη συντελέσει τα μέγιστα στη 
διελεύκανση του εγκλήματος.

Διερευνά τους χώρους εγκληματικών πράξεων για την 
ανέρευση και συλλογή διαφόρων ιχνών, τα οποία είναι 
ικανά να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του 
δράση και την εξιχνίαση του εγκλήματος.

Κατά την εξερεύνηση του χώρου του εγκλήματος, το 
Συνεργείο Εξερεύνησης αναζητά με μεγάλη υπομονή και 
ιδιαίτερη προσοχή, να ανεύρει ορατά ή λανθάνοντα δα
κτυλικά αποτυπώματα καθώς και κάθε άλλο ίχνος ή πει
στήριο που σχετίζεται με τη συγκεκριμένη εγκληματική 
πράξη.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΙΑΣ

Το Τμήμα Δακτυλοσκοπίας της Υ.Ε.Ε., μεταξύ των άλ
λων δραστηριοτήτων του, ενεργεί τη δακτυλοσκοπική σή
μανση των εγκληματιών και των υπόπτων, ταξινομεί όλα 
τα δακτυλικά αποτυπώματα των ατόμων που αποστέλλον- 
ται σ ' αυτό από τις αρμόδιες ημεδαπές και αλλοδαπές αρ
χές τα οποία στη συνέχεια αναζητεί και παραβάλλει με τα 
τηρούμενα στο Δεκαδακτυλικό Αρχείο, ν <ο διαπίστωση 
της ταυτότητας τυχόν προσεσημασμένων, ώστε να γίνεται 
από το οικείο γραφείο ασφαλής και χωρίς κανένα λάθος 
καταχώρηση της κατηγορίας ή καταδίκης στον ατομικό 
του φάκελο.

Βεβαιώνει κατά τρόπο απόλυτα ασφαλή και αλάθητο 
την ταυτότητα κάθε ατόμου, ζώντος ή θανόντος, μέσω 
των δακτυλικών αποτυπωμάτων των χεριών.

Η ιστορία της δακτυλοσκοπίας είναι πολύ παλιά. Στο 
μουσείο του Σικάγου υπάρχει μια πήλινη σφραγίδα Κινέζι
κης κατασκευής, που χρονολογείται απ’ το 200 π.Χ. και 
φέρει, κάτω από χαραγμένο όνομα, ένα δακτυλικό αποτύ
πωμα.

Αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Ο Απόστολος Παύλος, στη 2η προς τους Θεσσαλονι- 
κείς ιδιόχειρη επιστολή του, έχει θέσει και το δακτυλικό 
του αποτύπωμα.

Το 1892 ο Άγγλος ανθρωπολόγος Sir Francis Galton, 
αφού μελέτησε τη σχέση των δακτυλικών αποτυπωμά
των, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχήμα τους παρα
μένει αναλλοίωτο σε όλη τη ζωή, είναι ανόμοια από άτομο 
σε άτομο και ότι αν αποτυπωθούν σε χαρτί, μπορούν να 
αρχειοθετηθούν «κατά σύστημα».

Μετά την εφαρμογή της δακτυλοσκοπίας απ' την Σκώ- 
τλαντ Γυαρδ, η μέθοδος αυτή βρήκε εφαρμογή και σε άλ
λες αστυνομικές υπηρεσίες, Βιέννης (1902), Βουδαπέστης 
(1903), Βερολίνου (1904) κ.λπ.

Η δακτυλοσκοπία στην Ελλάδα εφαρμόστηκε το 1912 
«σιωπηρώς» και το 1919 εφαρμόζεται με νόμο η υπο-

Το αρχείο Modus operandi ενημερώνεται και εμπλουτίζεται συ
νέχεια.
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χρεωτική δακτυλοσκόπηση των εγκληματιών.
Οι αστυνομίες σήμερα διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπο

λογιστές που αρχειοθετούν και συγκρίνουν χιλιάδες απο
τυπώματα, αντικαθιστώντας το δυσχερές και επίπονο αν
θρώπινο έργο.

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

Το Τμήμα Αναγνώρισης της Υ.Ε.Ε. (γραφεία αρχείων, 
καταδιωκτικών, μεθοδικοτήτων, στατιστικής, φωτογραφι
κό) εξασφαλίζει την αναγνώριση των εγκληματιών με επι- 
στημονικοτεχνικές μεθόδους, όπως είναι η μέθοδος του 
τρόπου διόπραξης του εγκλήματος (Modus operandi), η 
φωτογραφική μέθοδος και άλλες.

Το Γραφείο Καταδιωκτικών είναι επιφορτισμένο κυ
ρίως, με τη σύνταξη και έκδοση του Δελτίου Εγκλημ/κών 
Αναζητήσεων (ΔΕΑ), στο οποίο καταχωρίζονται καταδιω- 
κόμενα ή εξαφανισθέντα άτομα, κλεμμένα ή απολεσθέντα 
αντικείμενα, καθώς και πτώματα αγνώστων στοιχείων 
ταυτότητας, για τα οποία υποβάλλονται σχετικές αγγελίες 
αναζητήσεων από ενδιαφερόμενες Υπηρεσίες.

Το Γραφείο Μεθοδικοτήτων έχει σαν κύρια αποστολή 
τη συλλογή των εγκληματολογικών στοιχείων από τα Δελ
τία Διαπραχθέντος Εγκλήματος και τα υπόλοιπα επίσημα 
έγγραφα που βρίσκονται στους ατομικούς φακέλους των 
εγκληματιών και περαιτέρω την αξιολόγηση, ταξινόμηση 
και επεξεργασία αυτών με σκοπό την αποτελεσματική 
υποβοήθηση του έργου των Διωκτικών Αρχών, οι οποίες 
ασχολούνται με την πρόληψη και καταστολή της εγκλημα
τικότητας. Ειδικότερα, διατηρεί Αρχείο με ειδικές ατομικές 
κάρτες των καθ' έξη και κατ’ επάγγελμα εγκληματιών, κα
τά κατηγορίες εγκλημάτων και μεθόδους διόπραξης 
(Modus operandi) αυτών. Στις κάρτες εμφαίνονται, εκτός 
από τα ατομικά στοιχεία, απαραίτητα τα σωματικά ελαττώ
ματα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που ενδεχομένως να 
φέρουν οι εγκληματίες.

Τηρεί Αρχείο Φωτογραφιών (ασπρόμαυρες) με γενικές 
και ειδικές συλλογές των καθ’ έξη και κατ’ επάγγελμα εγ
κληματιών, με βάση το είδος των εγκλημάτων, τη μέθοδο 
διόπραξης αυτών, την ηλικία, το ανάστημα και τα τυχόν 
υπάρχοντα εμφανή σωματικά ελαττώματα και χαρακτηρι
στικά γνωρίσματα αυτών.

Το Φωτογραφικό αυτό Αρχείο ανανεώνεται συχνά με 
πρόσφατες φωτογραφίες των εγκληματιών, από το κατάλ
ληλα εκπαιδευμένο προσωπικό του Γραφείου, δεδομένου 
ότι η φωτογραφία και μάλιστα η ΠΡΟΣΦΑΤΗ, αποτελεί το 
ΚΛΕΙΔΙ για την αναγνώριση και αποκάλυψη του άγνωστου 
εγκληματία.

Επιδεικνύει φωτογραφίες από τις συλλογές του Αρ
χείου του στους προσερχόμενους νόμιμα στο Γραφείο 
(παθόντες, μάρτυρες κ.ά.), για την αναγνώριση και αποκά
λυψη των αγνώστων δραστών εγκληματικών πράξεων. Η 
επίδειξη φωτογραφιών γίνεται από το έμπειρο προσωπικό 
του Γραφείου.

Απ’ τα πλέον σημαντικά στοιχεία του αρχείου Modus 
Operandi είναι και η φωτογραφία. Χρησιμοποιείται για την 
ανεύρεση καταδιωκόμενων εγκληματιών και για την πιστή 
και λεπτομερή απεικόνιση του τόπου της τέλεσης του εγ
κλήματος.

Με τη χρήση της φωτογραφίας στην εγκληματολογική 
έρευνα επιτυγχάνονται τ ' ακόλουθα:*.

«α. Η λεπτομερής απεικόνισις του τόπου τελέσεως του 
εγκλήματος μετά του πέριξ αυτού χώρου, των πειστηρίων, 
ιχνών κτλ.

β) Η διερεύνησις και σποκάλυψις αφανών τινών ιχνών

Η τεχνική της «ανάπλασης του προσώπου» προσδιορίζει την 
ταυτότητα ενός ανθρώπου που δολοφονήθηκε πριν δεκάδες 
χρόνια.

του εγκλήματος ως π.χ. τοιούτων πλαστογραφίας, παραχα- 
ράξεως, βλημάτων, καλύκων, πολυτίμων λίθων, μετάλλων, 
κονιορτού, τριχών...

γ) Η αντιγραφή ορισμένων ιχνών ως π.χ. των δακτυλι
κών αποτυπωμάτων, των ιχνών καλύκων και βλημάτων, 
των τοιούτων των δια της γραφής τελουμένων εγκλημά
των κλπ...

δ) Η φωτογράφησις των εγκληματιών...
ε) Η σναγνώρισις και αποκάλυψις των δραστών διαφό

ρων εγκλημάτων...
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στ) Η αναζήτησις και ανακάλυφις των κσταόιωκομένων 
και €ξαφανιζομένων ατόμων».

Από την εποχή που κατασκευάστηκε η πρώτη φωτο
γραφική μηχανή, η φωτογραφία έχει αναδειχτεί μια απ' τις 
πιο επαναστατικές εφευρέσεις του κόσμου. Περίπλοκες 
τεχνικές αναπτύχθηκαν και μας έφεραν μπροστά σε πραγ
ματικά θαύματα, από χημική και μηχανολογική σύνθεση, 
όπως φίλτρα που διαπερνούν την ομίχλη, φακοί που κά
νουν ορατά τα μόρια ύλης, ταχύτατα κλείστρα που μπο
ρούν να απεικονίσουν την κίνηση κάποιου βλήματος και 
μοντέρνοι τρόποι εκτύπωσης που μετατρέπουν κοινές 
φωτογραφίες σε πίνακες τέχνης.

Η σύγκριση, συσχέτιση και ταύτιση των δακτυλικών αποτυπω
μάτων με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ανοίγει νέους δρόμους 
για την επιστήμη της δακτυλοσκοπίας.

Η φωτογραφική τέχνη, όπως έχει διαμορφωθεί σήμε
ρα, αποτελεί βασική μονάδα του τεχνολογικού εξοπλισμού 
των αστυνομικών υπηρεσιών, φωτογραφικές μηχανές κοι
νές και ειδικές, μηχανές που καταγράφουν την ταχύτητα 
οχημάτων. Φωτογραφικές μηχανές υπέρυθρων ακτίνων, 
που δίνουν τη δυνατότητα φωτογράφισης στο σκοτάδι και 
από απόσταση ενός περίπου χιλιομέτρου.

Η φωτογράφιση των εγκληματιών διενεργείται με 
ομοιόμορφο τρόπο. «0 Γάλλος Alfonse Bertillon κατα
σκεύασε συσκευή, εν η το φωτογραφικόν μηχάνημα και 
το εδώλιον του φωτογραφουμένου είναι παγίως καθηλω
μένα και ηνωμένα. Ούτως η φωτογρήφ/σις διενεργείται 
πάντοτε εκ της αυτής σποστόσεως και εν τη αυτή στά- 
σει»*.

Σήμερα, η φωτογράφιση των εγκληματιών με το γνω
στό κλασικό τρόπο, έχει αντικατασταθεί με τη σύγχρονη 
μέθοδο A.R.S. (APPARATO FOTOS EGNALETICO), κατά 
την οποία, σύστημα αντανακλαστικών κατόπτρων φωτο
γραφίζει αυτόματα και με διαφορετική προοπτική, ενώ πα
ράλληλα γίνεται ηλεκτρονική αρίθμιση των φωτογραφιών. 
Με τη μέδοδο αυτή μάλιστα, επιτυγχάνεται οικονομία χώ
ρου, αφού η χρησιμοποιούμενη συσκευή αναπτύσσεται 
και συμπτύσσεται, 66% περίπου οικονομία φιλμ και 50% 
περίπου οικονομία χώρου.

Οι φωτογραφικές μηχανές ΜΙΝΟΧ στο μέγεθος ενός 
κοινού αναπτήρα, είναι το «άκρον - άωτον» της μηχανής 
μαμμούθ του 1900, που ζύγιζε 635 κιλά και απαιτούσε 
για το χειρισμό της 15 άτομα.

Τα γυαλιά DARK VISION παρέχουν το 40% του φωτός 
της ημέρας μέσα στο σκοτεινό θάλαμο και με αυτόν τον 
τρόπο ο φωτογράφος δεν δουλεύει πλέον στα σκοτεινά, 
κατά την εμφάνιση έγχρωμου φιλμ, ούτε χρησιμοποιεί τον
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Ειδικές φωτογραφικές τεχνικές, με ακτίνες λέιζερ, επιτρέπουν 
τη φωτογράφιση αντικειμένων που κινούνται με ιδιαίτερα μεγά
λη ταχύτητα. Στη φωτογραφία μας παρουσιάζεται βλήμα που 
μόλις βγαίνει απ' την κάνη του περιστρόφου.

απαραίτητο μέχρι τώρα ειδικό φωτισμό, που του παρείχε 
ανεπαρκή ορατότητα.

Οι μηχανές Polaroid Land επιτρέπουν την αυτόματη λή
ψη και εκτύπωση της φωτογραφίας, χωρίς τη διαδικασία 
του σκοτεινού θαλάμου.

Με το τεχνολογικό αυτό υλικό της φωτογραφικής τέ
χνης τα εγκληματολογικά εργαστήρια υποβοηθούνται στο 
επιστημονικό τους έργο.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Το χρόνο που συντάξαμε το παρόν αφιέρωμα, στα γρα
φεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογιών Ερευνών γι
νόταν μία ανακατάταξη των γραφείων και των πραγμάτων 
σε σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο και γ ι' αυτό, αφού 
λάβαμε υπόψη και το φόρτο εργασίας του προσωπικού, 
αναβάλαμε τη συνομιλία μας με τους προϊσταμένους των 
τμημάτων και των γραφείων για κάποια προσεχή συνάν
τηση.

Γι’ αυτό τα στοιχεία που παραθέτουμε, αρκεστήκαμε 
να αντλήσουμε απ’ τη νομοθεσία που ισχύει, τις δικές μας 
εμπειρίες και απ’ την πλούσια βιβλιογραφία που υπάρχει 
γύρω απ’ το ανεξάντλητο αυτό θέμα της εγκληματολογίας.

Μελλοντικά, θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια απευ
θείας συνομιλία με τους προϊσταμένους των τμημάτων και 
των γραφείων της Υποδιεύθυνσης, προκειμένου να ενη
μερώσουμε τους αναγνώστες μας για τις καινούργιες δυ
νατότητες των εγκληματολογικών εργαστηρίων, που συ
νεχώς εκσυγχρονίζονται και τελειοποιούνται, καθώς και 
για το αθόρυβο αλλά ουσιαστικό έργο που συντελείται 
απ' το προσωπικό της Υ.Ε.Ε., για χάρη της έννομης τάξης.

Τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα της επο
χής μας είναι απαραίτητα εφόδια στα σύγχρονα αστυνομι
κά Σώματα.

Υπάρχουν τεχνικές δυνατότητες που υποβοηθούν το 
αστυνομικό επάγγελμα με αποτέλεσμα η πρόληψη του εγ
κλήματος να φθάνει σε ζηλευτά επίπεδα.

Η ταχύτητα της εξέλιξης των καθημερινών γεγονότων 
και των αντικειμένων αστυνομικού ενδιαφέροντος, η επί
δραση των τεχνολογικών επιτευγμάτων σε όλες τις πτυ
χές και εκδηλώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας, επι
βάλουν την συνεχώς αναπροσαρμογή, στις νέες συνθή
κες, των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί η αστυνομία 
κατά την άσκηση του λειτουργήματός της.

Ο σύγχρονος εγκληματίας χρησιμοποιεί πολλές φορές 
τεχνικά μέσα που έχουν ξεπεράσει αυτά που χρησιμοποιεί 
η αστυνομία. Για να αντιμετωπισθεί λοιπόν η δραστηριό- 
τητά του χρειάζεται τεχνικά μέσα σύγχρονης αστυνόμευ
σης και προηγμένης τεχνολογίας.

Συσκευή φωτογράφισης των κακοποιών, επινόηση του Μπερτι- 
γιόν.

Σύγχρονη μέθοδος φωτογράφισης.

Τα επόμενα χρόνια απαιτούν προοδευτικά προγράμμα
τα στον τομέα του τεχνολογικού - επιστημονικού εξοπλι
σμού. Για την υλοποίησή τους θα απαιτηθεί η λήψη θαρ
ραλέων αποφάσεων από τους αρμόδιους φορείς του Σώ
ματος και την υιοθέτησή τους από την Πολιτεία, επειδή 
προϋποθέτουν μεγάλες οικονομικές δαπάνες. Όμως οι 
δαπάνες αυτές θα είναι μηδαμινές μπροστά στο μεγάλο 
κέρδος της εξασφάλισης του αισθήματος ασφαλείας και 
γαλήνης στους πολίτες που η αστυνομία είχε και έχει σαν 
πρώτιστο καθήκον.
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Ο προσδιορισμός της συχνότητας του προβλήματος της 
κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών είναι άμεσα 
συνδεδεμένος τόσο με το βαθμό ευαισθητοποίησης κάθ€ 
χώρας όσο και με την ύπαρξη και την επιτυχία συστημά
των καταγγελίας και καταγραφής. Έτσι, είναι φυσικό ότι 
οι πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος είναι πολύ 
μεγαλύτερες απ' ό,τι φαίνεται επίσημα. Επανειλημμένα έ
χει παρατηρηθεί ότι από τη στιγμή που οι ειδικοί επαγγελ- 
ματίες «της πρώτης γραμμής» ευαισθητοποιούνται τόσο 
σχετικά με τη διάγνωση του προβλήματος όσο και με την 
ύπαρξη υπηρεσίας που αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά, ο 
αριθμός των παραπομπών αυξάνεται κατακόρυφα.

Η χώρα μας ακολουθεί κι αυτή την κλασική πορεία που 
ακολουθεί κάθε χώρα στην προσπάθειά της να αντιμετω
πίσει σοβαρές κοινωνικές διαταραχές, όπως μια σοβαρή 
οικονομική κρίση ή μια γενικευμένη κοινωνική δυσλει
τουργία όπως η οικογενειακή βία με την ιδιαίτερη έκφρα
σή της στα παιδιά.

Η πορεία αυτή ακολουθεί μια σειρά από στάδια: 
Πρώτα ανακαλύπτεται η ύπαρξη του προβλήματος αρχί

ζοντας από την πιο σοβαρή μορφή του (π.χ. βασανισμός 
ενός παιδιού, θάνατος). Το γενικό κλίμα αμηχανίας που 
ακολουθεί το διαδέχεται, συνήθως, ο σχηματισμός μικρής 
ομάδας ανθρώπων, οι οποίοι, έντονα προβληματισμένοι, 
επιμένουν ότι κάτι πρέπει να γίνει. Η επιμονή αυτή δια
μορφώνεται επιστημονικά σε μια ή περισσότερες μελέτες 
που ελκύουν χρηματοδότηση και έτσι το πρόβλημα εκτι- 
μάται από πολλές πλευρές. Ακολουθεί η αναγνώριση άλ
λων μορφών κακοποίησης, όπως τα εγκαύματα, οι μώλω
πες, για να προστεθεί η σοβαρή παραμέληση και η δυ
στροφία. Η γενικότερη αυτή ευαισθητοποίηση ενισχύει 
την παραδοχή προβλημάτων επιφορτισμένων με κοινωνι
κά ταμπού, όπως η αιμομιξία και η χρησιμοποίηση παιδιών 
για πορνογραφικούς λόγους. Η κατανόηση των δυναμικών 
της «αρρώστιας» οδηγεί στην αναζήτηση της αιτιολογίας 
της, με φυσικό επακόλουθο τη θεραπευτική αντιμετώπιση 
και την πρόληψη.
-  Η πρώτη γραπτή αναφορά στην Ελλάδα σχετικά με την 

κακοποίηση των παιδιών δημοσιεύτηκε με τη μορφή 
επιφυλλίδας σε εφημερίδα, το 1976. Τον ίδιο χρόνο 
διαμορφώθηκε ένας ερευνητικός πυρήνας στο Ινστιτού
το Υγείας του Παιδιού, ο οποίος αναφέρθηκε στην ύ
παρξη του συνδρόμου Κακοποίησης - Παραμέλησης 
Παιδιών στην Ελλάδα. Από το 1977 ως σήμερα, ο 
ερευνητικός αυτός πυρήνας, που διαμορφώθηκε σε διε
πιστημονική ομάδα και χρηματοδοτείται από το Υπουρ
γείο Υγείας και Πρόνοιας, ερευνά διεξοδικά το πρόβλη
μα της σωματικής κακοποίησης και παραμέλησης των 
παιδιών, ενώ συγχρόνως παρέχει θεραπευτική παρέμ
βαση και αποκατάσταση στις οικογένειες. Οι εκπαιδευ
τικές δραστηριότητες της ομάδας περιλαμβάνουν εκπαι
δευτικά μαθήματα σε σπουδαστές νοσηλευτικών σχο
λών και ειδικούς επαγγελματίες, ενημερωτικές διαλέξεις 
και σεμινάρια στην Αθήνα και στην επαρχία, συνεργα
σία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

-  Από το 1985 το Ινστιτούτο Υγβίας του Παιδιού άρχισε 
μια πιο οργανωμένη μετεκπαιδευτική προσπάθεια, με τη

μορφή ετήσιων σεμιναρίων που απευθύνονται σε διεπι
στημονικό κοινό.

-  Το 1983 συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας με την πρωτο
βουλία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας με σκοπό 
τη μελέτη του προβλήματος στην Ελλάδα και την ανα
ζήτηση τρόπων για την αντιμετώπισή του και η οποία, 
υπέβαλε ένα χρόνο αργότερα, τη μελέτη σε υπουργεία 
που σχετίζονται με το πρόβλημα: Υγείας και Πρόνοιας, 
Δικαιοσύνης, Παιδείας, Εσωτερικών, Νέας Γενιάς.

Α. Προβλήματα στην αντιμετώπιση της κακοποίησης 
- παραμέλησης παιδιών στην Ελλάδα

Η επιτυχία οποιοσδήποτε προσπάθειας για την αντιμε
τώπιση του προβλήματος στην Ελλάδα, ακόμα και με τις 
ιδεωδέστερες συνθήκες επάρκειας εκπαιδευμένων στελε
χών, εξαρτάται άμεσα από την ποσοτική και ποιοτική 
επάρκεια του προνοιακού και νομοθετικού πλαισίου. Η 
δυνατότητα για διάγνωση πρέπει να συνδυάζεται με τη 
δυνατότητα παρέμβασης.

Η μικρή διεπιστημονική ομάδα του Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού, μπορεί με τον τρόπο δουλειάς της να έπεισε 
για την ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης αλλά σίγουρα δεν 
επαρκεί ούτε για να καλύπτει ένα ελάχιστο μέρος του 
προβλήματος, εφόσον ανταποκρίνεται από τον Ιούνιο 
1985 μόνο στις ανάγκες του Νοσοκομείου Παίδων «Η 
Αγία Σοφία». Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα ακραία περιστατι
κά φτάνουν στον Τύπο με τις γνωστές συνέπειες (ποινή 
και όχι βοήθεια)· μερικά φτάνουν σε προνοιακές υπηρε
σίες και αντιμετωπίζονται σαν «κοινωνικά περιστατικά».

Όπως μας τόνισε χαρακτηριστικά η κα Αγάθωνος 
Διευθύντρια του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού «δυστυ
χώς η χώρα μας είναι μία από τις χώρες όπου η κοινωνική 
πρόνοια βασίζεται στο παραδοσιακό μοντέλο, σύμφωνα 
με το οποίο ο «πελάτης» που έχει το πρόβλημα ζητάει 
βοήθεια από τον κοινωνικό λειτουργό, ο οποίος ανταπο- 
κρίνεται με μοναδικά του εφόδια την άσκηση της κοινωνι
κής εργασίας, το πλαίσιο που εργάζεται και τα προγράμ
ματα κρατικής πολιτικής που εφαρμόζονται. Όμως, το
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μοντέλο αυτό είναι δυσλειτουργικό για την κάλυψη των 
αναγκών στο χώρο της κακοποίησης των παιδιών. Γονείς 
χωρίς κίνητρα για αλλαγή του παιδιού και παιδιά που βρί
σκονται σε κίνδυνο δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζονται 
με τεχνικές του λόγου. Έτσι, στην πράξη, για τις παραδο
σιακές κοινωνικές υπηρεσίες η περίπτωση «κλείνει» ή 
«παγώνει», με 6,τι αυτό συνεπάγεται για το παιδί και την 
οικογένεια.
— Η 1 δετής εμπειρία της ομάδας του Ινστιτούτου Υγείας 
του Παιδιού αποκάλυψε τα τραγικά κενά στην παιδική 
προστασία για την κάλυψη των αναγκών των κακοποιημέ
νων παιδιών και των οικογενειών τους.
— Κατά κανόνα, τα προγράμματα παιδικής προστασίας που 
αφορούν παιδιά πολυπροβληματικών, δυσλειτουργικών ή 
διαλυμένων οικογενειών δεν απευθύνονται στην οικογέ
νεια ως σύνολο. Η λύση που προσφέρουν προϋποθέτει 
απομάκρυνση του παιδιού από την οικογένεια για 
απροσδιόριστο χρονικό διάστημα και εισαγωγή του σε ί
δρυμα κλειστής περίθαλψης. Η παραμονή του παιδιού στο 
ίδρυμα δεν καλύπτεται από κανενός είδους δικαστική από
φαση. Έτσι, οποιαδήποτε στιγμή, οποιοσδήποτε γονέας 
μπορεί να απαιτήσει να πάρει πίσω το παιδί του. Με εξαί
ρεση το Παιδικό Χωριό S.O.S., κανένα άλλο πλαίσιο κλει- 
στής περίθαλψης δε θέτει ως προϋπόθεση εισαγωγής 
ενός παιδιού την ανάθεση επιμέλειάς του στο ίδρυμα.
— Οποιαδήποτε έντυπα που αναφέρονται σε δοτή επιμέ
λεια και γονική μέριμνα, τα οποία καλούνται γονείς ή κη
δεμόνες να υπογράψουν, δεν έχουν καμιά γονική ισχύ και 
δεν καλύπτουν την αναγκαστική παραμονή ενός παιδιού 
σε ίδρυμα, όταν αντενδείκνυται η επιστροφή του στο σπί
τι. Το σοβαρό αυτό πρόβλημα ευθύνεται για θανάτους, 
μόνιμες αναπηρίες, σοβαρά σωματικά, ψυχολογικά και κοι
νωνικά προβλήματα σε παιδιά που επέστρεψαν σε επικίν
δυνες και άρρωστες οικογένειες».

Μία σημαντική μελέτη της κλειστής ιδρυματικής περί
θαλψης στην Ελλάδα έδειξε ότι τα περισσότερα ιδρύματα 
είναι μάλλον «υπαλληλοκεντρικά» παρά παιδοκεντρικά και 
ότι οι σημαντικότερες ποιοτικές διαφορές ανάμεσα στα 
ιδρύματα οφείλονται περισσότερο στην προσωπικότητα 
και στον προσωπικό «τόνο» του διευθυντή, παρά σε μία 
γενικότερη πολιτική του ιδρύματος.
— Ο παγκόσμια καθιερωμένος θεσμός της ανάδοχης 
φροντίδας, που μπορεί θαυμάσια να εξυπηρετήσει κακο
ποιημένα και παραμελημένα παιδιά, δεν είναι ποσοτικά και 
ποιοτικά ανεπτυγμένος. Η ποσοτική και ποιοτική ανεπάρ
κεια προσωπικού — επισκέπτριες υγείας, κοινωνικοί λει
τουργοί — έχει δυσκολέψει σημαντικά την εποπτεία και 
την ορθολογική ανάπτυξη του θεσμού.

Ο θεσμός της υιοθεσίας είναι η αποτελεσματικότερη 
και η πιο ευοίωνη λύση για παιδιά που δεν έχουν προοπτι
κή να παραμείνουν με τη φυσική τους οικογένεια. Σε περι
πτώσεις κακοποιημένων και παραμελημένων παιδιών που 
μεγαλώνουν σε οικογένειες με σοβαρή παθολογία που 
θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη φυσιολογική ψυχο- 
κοινωνική τους εξέλιξη, η έγκαιρη νομική παρέμβαση εξα
σφαλίζει το μόνιμο, μακροπρόθεσμο συμφέρον των παι
διών.
— Διεθνώς, το ποσοστό κακοποιημένων και παραμελημέ
νων παιδιών που υιοθετούνται είναι χαμηλό, εφόσον δεν 
ξεπερνά το 2%. Συγχρόνως, ένα πολλαπλάσιο ποσοστό 
παιδιών (10-20%) πάντα θα μεγαλώνουν σε εξαιρετικά 
παθολογικές, πολυπροβληματικές οικογένειες με πολύ κα
κή πρόγνωση για την ομαλή σωματική και ψυχική τους 
εξέλιξη και κοινωνική τους προσαρμογή. Με σιγουριά τα 
παιδιά αυτά οδηγούνται στον κλασικό κύκλο της κακο
ποίησης -» προβλημάτων συμπεριφοράς -» σχολικής απο

τυχίας -* παραπτωματικότητας -> ανεργίας ή υποαπασχό
λησης -► προβλημάτων στην άσκηση του γονικού ρόλου -> 
κακοποίησης, παραμέλησης των παιδιών.

Εξαίρεση στο μελαγχολικό χώρο της ελληνικής παιδικής 
προστασίας αποτέλεσε ο πρώτος και μοναδικός ξενώνας 
φιλοξενίας κακοποιημένων και παραμελημένων βρεφών 
και νηπίων 0—3 ετών, γνωστός σαν «Μονάδα ΚαΠα», την 
οποία δημιούργησε ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας, το 
1984, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παι
διού. Η θεραπευτική παρέμβαση του ξενώνα στις οικογέ
νειες των παιδιών που φιλοξένησε άλλοτε διευκόλυνε την 
επιστροφή των παιδιών στο σπίτι και άλλοτε βοήθησε στη 
λήψη συγκεκριμένων αποφάσεων της οικογένειας για μό
νιμο αποχωρισμό από το παιδί τους, με τη μορφή της υιο
θεσίας ή της μακροπρόθεσμης κλειστής περίθαλψης σε 
«οικογενειακό» ίδρυμα.

Β. Εναλλακτικές μορφές φροντίδας για τα παιδιά
στην Ελλάδα

Οι θεσμοί της υιοθεσίας και της ανάδοχης φροντίδας,
ως εναλλακτικές μορφές φροντίδας απέναντι στα παιδιά, 
αν και εφαρμόζονται και στη χώρα μας, εντούτοις δεν εί
ναι ποσοτικά και ποιοτικά αναπτυγμένοι.

Το περιοδικό μας, στα πλαίσια του αφιερώματος για τα 
δικαιώματα του παιδιού, επισκέφθηκε το Ινστιτούτο 
Υγείας του Παιδιού και συζήτησε με την κ. Μεταξία Σταυ- 
ριανάκη - Κοινωνική Λειτουργό, για τους δύο αυτούς θε
σμούς.

Η κ. Σταυριανάκη μας είπε μεταξύ άλλων, για το θέμα 
της υιοθεσίας:

«Η υιοθεσία αποτελεί κατ' αρχήν μια εναλλακτική μορ
φή φροντίδας για τα παιδιά εκείνα που για διάφορους κοι
νωνικοοικονομικούς και ψυχολογικούς λόγους, στερούνται 
φυσικού οικογενειακού περιβάλλοντος. Αποτελεί όμως και 
μια ανθρώπινη βιώσιμη εμπειρία.

Τόσο η υιοθεσία, όσο και η αναδοχή αποτελούν στοι
χεία του ευρύτερου φάσματος της παιδικής προστασίας. 
Δηλ. προγραμμάτων που σα στόχο έχουν τη βοήθεια και 
την ευημερία του παιδιού, μέσα ή έξω από τη φυσική του 
οικογένεια.

Ο θεσμός της υιοθεσίας εξελίσσεται συνεχώς εφόσον 
η ίδια η κοινωνία μας μεταλλάσσεται. Τα μεταπολεμικά 
χρόνια, η υιοθεσία με γονεοκεντρικό προσανατολισμό 
εθεωρείτο μέσο για ν ’ αποκτούν παιδιά τα άτεκνα ζευγά
ρια. Σήμερα ο στόχος της υιοθεσίας έχει μεταβληθεί. Η 
αντιμετώπιση, κυρίως παιδοκεντρική, στοχεύει στην κατά 
το δυνατόν καλύτερη αποκατάσταση του παιδιού».

ΕΡΩΤ.: Ποιο παιδί θεωρείται «υιοθετήσιμο»;
ΑΠΑΝΤ.: Κάθε παιδί ανεξαρτήτου φύλου, ηλικίας, κατα

γωγής, χρώματος, φυσικής ή διανοητικής υγείας, όπου κά
θε άλλη εναλλακτική μορφή φροντίδας έχει αποτύχει ή 
δεν έχει θέση. Να τονίσουμε ότι δεν υπάρχουν «κατάλλη
λα» ή «μη κατάλληλα» παιδιά για υιοθεσία. Απλά, υπάρ
χουν διαθέσιμα ή μη.

ΕΡΩΤ.: Ποιες διατάξεις ρυθμίζουν την υιοθεσία ανηλί
κων στη χώρα μας;

ΑΠΑΝΤ.: Η υιοθεσία ανηλίκων στη χώρα μας ρυθμίζε
ται από: 1) Τον Αστικό Κώδικα. 2) Το Ν.Δ. 60/70 «περί 
υιοθεσίας των μέχρι ηλικίας 18 ετών ανηλίκων». 3) Το 
Π.Δ. 193/73 «περί καθορισμού των αναγνωρισμένων 
υπηρεσιών και οργανισμών προς σύμπραξιν εις τας τελου
μένας υιοθεσίας και καθορισμού του τρόπου προπαρα- 
σκευής κλπ. υιοθεσιών παρ' αλλοδαπών» και 4) Την Ευ
ρωπαϊκή Σύμβαση «περί υιοθεσίας παιδιών» που θέτει και 
τα γενικά πλαίσια μέσα στα οποία πρέπει να κινηθεί η ελ
ληνική νομοθεσία.
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Είναι αλήθεια, ότι μέσα από το Ν.Δ. 610/70 αλλά και 
το προηγούμενο Ν.Δ. του 1966 αναγνωρίζεται ότι η υιο
θεσία γίνεται προς όφελος και προς το συμφέρον του υιο
θετούμενου, η διενέργεια «επισταμένης κοινωνικής έρευ
νας» από Κοιν. Λειτουργούς για την καταλληλότητα ή όχι 
των υποψηφίων θετών γονέων και η δυνατότητα αναπλή- 
ρωσης της συναίνεσης των φυσικών γονέων από το αρ
μόδιο δικαστήριο, εφόσον κρίνεται απαραίτητη για το 
συμφέρον του παιδιού.

ΕΡΩΤ.: Ποιες υπηρεσίες είναι αρμόδιες για τη διενέρ
γεια υιοθεσίας και τι προϋποθέσεις απαιτούνται;

ΑΠΑΝΤ.: Σήμερα, αρμόδιες υπηρεσίες για τη διενέργεια 
υιοθεσίας είναι: οι δ/νσεις ή τμήματα κοινωνικής πρόνοιας 
Νομαρχιών, όσον αφορά τις ιδιωτικές υιοθεσίες. Το ΠΙ- 
ΚΠΑ, το Κέντρο Βρεφών ΜΗΤΕΡΑ, δημοτικά βρεφοκο
μεία για παιδιά που προστατεύουν, η Διεθνής Κοιν. Υπη
ρεσία για υιοθεσίες από αλλοδαπούς κλπ.

Ας σταθούμε, όμως, λίγο περισσότερο στο στάδιο της 
κοινωνικής έρευνας ή οικογενειακής μελέτης. Στην εργα
σία δηλ. του Κοιν. Λειτουργού, ο οποίος και έχει την ευ
θύνη αξιολόγησης της ικανότητας των ατόμων εκείνων 
που αποφασίζουν ν ' αναλάβουν το γονικό ρόλο.

Τα ουσιαστικά στοιχεία λοιπόν που συντελούν σε μια 
καλή έκβαση υιοθεσίας μπορούν να είναι:
— Τα κίνητρα των συζύγων και άλλων μελών της οικογέ

νειας (εφόσον υπάρχουν).
— Οι ενδοοικογενειακές και συζυγικές σχέσεις.
— Οι γενικότερες αρχές και στάσεις απέναντι στο θεσμό 

(εδώ συμπεριλαμβάνεται και η πρόθεση του ζευγαριού 
να πληροφορήσει το παιδί για την υιοθεσία του).

— Η ικανότητα για δημιουργία συναισθηματικών δεσμών.
— Η ευελιξία στο γονικό ρόλο καθώς και η ικανότητα ανα

ζήτησης βοήθειας, όταν χρειάζεται.
Είναι πράγματι δύσκολο να ορίσει κανείς την «υγιή», τη 

«φυσιολογική», την «ιδανική» οικογένεια και πολύ περισ
σότερο για τον επαγγελματία, ο οποίος καλείται να τη χα
ρακτηρίσει. Γι' αυτό εκείνο που θα πρέπει να λαμβάνεται 
πάντα υπόψη, είναι αν κάθε φορά το υποψήφιο θετό ζευ
γάρι είναι σε θέση ν' ανταποκριθεί στις πραγματικές 
ανάγκες του παιδιού.

ΕΡΩΤ.: Πώς ελέγχεται η σωστή πορεία ανατροφής ενός 
υιοθετημένου παιδιού; Νομιμοποιείται η παρέμβαση του 
κοινωνικού λειτουργού μέσα στην οικογένεια;

ΑΠΑΝΤ.: Δυστυχώς, από τη στιγμή που ολοκληρώνεται 
η διαδικασία υιοθεσίας ενός παιδιού, δεν υπάρχει συνέ
χεια συνεργασίας της κοινωνικής οργάνωσης με τους θε
τούς γονείς, ώστε να μπορούμε να παρακολουθούμε την

πορεία ανατροφής του. Θα ήταν σωστότερο οι αρμόδιοι 
φορείς να προτείνουν τη συνέχιση της παρακολούθησης 
για κάποιο διάστημα, με μοναδικό σκοπό το συμφέρον 
■του παιδιού και την προσαρμογή του στο καινούργιο περι
βάλλον.

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι το πρόβλημα γίνεται 
ακόμη πιο μεγάλο στις ιδιωτικές υιοθεσίες, όπου δεν πα
ρεμβαίνει καμιά κοινωνική οργάνωση, προκειμένου να 
ελέγξει την ικανότητα και τα κίνητρα των θετών γονιών.

Όσον αφορά το θέμα της Ανάδοχης φροντίδας η κ. 
Σταυριανάκη μας είπε:

«Όταν λέμε ανάδοχη φροντίδα εννοούμε τη φροντίδα 
παιδιού από μια οικογένεια, εκτός της φυσικής, για κάποιο 
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, έναντι αμοιβής. Διευκρι
νίζεται ότι, στόχος της ανάδοχης οικογένειας είναι να προ
σφέρει στο παιδί που στερείται οικογένειας, όλα εκείνα τα 
ερεθίσματα (αγάπης, φροντίδας, συναισθηματικών σχέ
σεων, προτύπων σταθερών) της οικογενειακής ζωής, προ
σωρινά, μέχρις ότου οι γονείς είναι σε θέση να ξαναπά- 
ρουν το παιδί κοντά τους, άσχετα αν πολλές φορές οι λό
γοι επιβάλλουν να παραμείνει στην ανάδοχη οικογένεια 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και να υιοθετηθεί 
ακόμη απ' αυτήν.

Με την εξέλιξη της αναδοχής και την επαγγελματικο- 
ποίησή της οι ιδιότητες που υποστηρίζονται από διάφορες 
μελέτες για την επιλογή κατάλληλων υποψηφίων αναδό- 
χων οικογενειών είναι:
-  Τα υγιή κίνητρα για το ρόλο του ανάδοχου γονέα.
-  Η προσωπική εμπειρία από γονείς που αποτέλεσαν θε

τικά πρότυπα.
-  Η προθυμία συνεργασίας με την οργάνωση και τους 

κοινωνικούς λειτουργούς, γιά την κάλυψη των αναγκών 
του παιδιού.

-  Οι γενικότερες δεξιότητες σε θέματα χειρισμού συμπε
ριφοράς και διαπαιδαγώγησης.

-  Η παραδοχή του παιδιού και της φυσικής του οικογέ
νειας.

-  Η ικανότητα χειρισμού του παιδιού με «ειδικές ανάγ
κες».

-  Η ικανότητα δημιουργίας συναισθηματικών δεσμών αλ
λά και η ικανότητα «αποχωρισμού», όταν το παιδί επι
στρέφει στη φυσική οικογένεια ή υιοθετείται.
Εκείνο που θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση στη συ

νεργασία του Κοινωνικού Λειτουργού με την ανάδοχη οι
κογένεια είναι η δημιουργία εποικοδομητικής σχέσης που 
στηρίζεται στην αποσαφήνιση των στόχων, προσδοκιών 
και ρόλων από την ανάδοχη οικογένεια και το αντίθετο».

Στρατιωτικά και πολιτικά είδη, είδη ιππασίας

ΦΡΟΥΖΑΚΗΣ
Από το 1935

Προμηθευτεί των Πολεμικών βιομηχανιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.Φιλαρμονικών και Ανωνύμων ίτα ίρ ιω ν  
Αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των στρατιωτικών υποδημάτων Bates - Αμερικής.
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Επίδοσις εις πρόσωπα αγνώστου διαμονής

Του Δημ. Ν. Ιακώβου
Βοηθού Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

Συμφώνως προς την διάταξιν του 
άρθρου 156 του Κ.Π.Δ., ως αύτπ αντι- 
κατεστάθη δια του άρθρου 5 του Ν.Δ. 
1160/1972, «αν ο προς ον η επίδοσις 
είναι απών εκ του τόπου της κατοικίας

του και αγνώστου διαμονής’ , η επίδο- 
σις εγγράφου γίνεται εις τον σύζυγον 
ή τούτου ελλείποντος εις ένα των γο
νέων ή αδελφών εξ αίματος ή αγχι
στείας μέχρι και του τρίτου βαθμού

συμπεριλαμβανομένου, συγγενών του 
προς ον η επίδοσις2.

Τα ως άνω πρόσωπα θα πρέπει κα
τά την ανεξέλεγκτον αντίληψιν του 
επιδίδοντος να έχουν ηλικίαν ουχί κα- 
τωτέραν των 17 ετών, να μην είναι 
προφανώς ψυχικώς ασθενείς ή να δια- 
τελούν εν μέθη και να μην είναι εκ του 
εγκλήματος παθόντες εάν η επίδοσις 
πρόκειται να γίνη εις τον κατηγορού
μενον ή εις τον αστικώς υπεύθυνον 
και αντιστρόφως. Κατά τα λοιπά εφαρ
μόζονται και εν προκειμένω τα εις την 
παρ. 2 του προηγουμένου άρθρου 
προβλεπόμενα».

Βεβαίως η διατύπωσις της φράσεως

3 1 4



«κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και εν 
προκειμένω τα εις την παρ. 2 του 
προηγουμένου άρθρου διατασσόμε- 
να», έχει την έννοιαν ότι εάν ο σύζυ
γος του προς ον η επίδοσις απουσιάζει 
εκ της οικίας του ή αρνείται να παρα- 
λάβη το προς επίδοσιν έγγραφον, ο 
επιδίδων, χωρίς να υποχρεούται να 
αναζητήση άλλον συγγενή εκ των ανα- 
φερομένων προσώπων3, προβαίνει εις 
θυροκόλλησιν του εγγράφου κατά τα 
εν παρ. 2 του άρθρου 155 του Κ.Π.Δ., 
ως τούτο αντικατεστάθη εξ ολοκλήρου 
δια του άρθρου 4 του ως είρηται Ν.Δ. 
1160/19724. Αντιθέτως εκ της εν λό
γω φράσεως δεν προκύπτει ότι απαι
τείται να γίνει επίδοσις και εις τον τυ
χόν ορισθέντα αντίκλητον του κατηγο
ρουμένου, καταστάντος μετέπειτα 
αγνώστου διαμονής6, ή εις τον αστι- 
κώς υπεύθυνον ή εις σύνοικον των εν 
λόγω προσώπων. Κατά την ημετέραν 
γνώμην η επίδοσις εις τον αστικώς 
υπεύθυνον δεν είναι εν προκειμένω 
νόμιμος, καθ' όσον η διάταξις αναφέ
ρει περιοριστικώς τον σύζυγον ή τού
του ελλείποντος εις ένα των γονέων ή 
αδελφών ή άλλων εξ αίματος ή αγχι
στείας μέχρι τρίτου βαθμού συμπερι
λαμβανομένου, συγγενών του προς ον 
η επίδοσις. Εάν όμως τα ως άνω ανα- 
φερόμενα συγγενικά πρόσωπα του κα
τηγορουμένου συμπέσει να είναι και 
αστικώς υπεύθυνα, τότε νομίμως γίνε
ται η επίδοσις εις τα εν λόγω πρόσω
πα έστω και αν ευθύνονται αστικώς, 
καθ' όσον ο αστικώς υπεύθυνος δεν 
συμπεριλαμβάνεται εις τα μη επιτρε
πόμενα πρόσωπα, ως είναι ο εκ του 
εγκλήματος παθών. Ομοίως η επίδοσις 
εις τον σύνοικον των αναφερομένων 
προσώπων δεν είναι νόμιμος, καθ' ό
σον η διάταξις του άρθρ. 156 παρ. 1, 
αναφέρει τα ως είρηται συγγενικά 
πρόσωπα του προς ον η επίδοσις και 
ουχί και τον σύνοικον τούτων6.

Συνεπώς δια να λάβει χώραν επίδο- 
σις αγνώστου διαμονής θα πρέπει ο 
προς ον η επίδοσις να είναι, ου μόνον 
απών εκ του τόπου της κατοικίας του7, 
αλλά και αγνώστου διαμονής8. Επί 
πλέον δια το έγκυρον της επιδόσεως 
απαιτείται κατά την νομολογίαν του 
Αρείου Πάγου βεβαίωσις του επιδί- 
δοντος οργάνου α) ότι δεν ανεύρεν 
τον προς ον η επίδοσις εις τον τόπον 
της τελευταίας αυτού κατοικίας9, β) ότι 
παρά τας προσπάθειας του δεν κατέ
στη δυνατή η γνώσις του τόπου της 
ενεστώσης διαμονής του10, γ) ότι ελ
λείπει ο σύζυγος τούτου και δ) ότι πα
ρά τας προσπάθειας του, ουδένα εκ 
των εν άρθρω 156 παρ. 1 του Κ.Π.Δ. 
αναφερομένων συγγενών αυτού ανεύ
ρεν εις τον τόπον της κατοικίας του.

Εν προκειμένω δέον να σημειωθεί 
ότι προ της δια του άρθρου 5 του Ν.Δ.

1160/72 τροποποιήσεως της παρ. 2 
του άρθρου 156 του Κ.Π.Δ., δ ι' ης αν- 
τικατεστάθη η φράσις «εάν ουδείς των 
ανωτέρω συγγενών υπάρχει» δια της 
φράσεως «εάν ουδείς των ανωτέρω 
συγγενών ανευρέθη εν τω τόπω της 
κατοικίας του προς ον η επίδοσις», ο 
επιδίδων υπεχρεούτο να βεβαιώσει, 
ουχί την μη ανεύρεσιν, αλλά την μη ύ- 
παρξιν συγγενών, γεγονός όπερ δη
μιουργούσε προβλήματα και ευθύνη 
του επιδίδοντος οργάνου11.

Ούτω, συμφώνως προς την παρ. 2 
του άρθρ. 156 του Κ.Π.Δ., η επίδοσις 
εις πρόσωπα αγνώστου διαμονής, 
συντρεχουσών και μόνον των ως είρη- 
ται προϋποθέσεων γίνεται εις τον Δή
μαρχον ή εις τον παρ' αυτού δημοτι
κόν υπάλληλον12 ή τον πρόεδρον ή 
γραμματέα της κοινότητος ή τον ιερέα 
της ενορίας της τελευταίας κατοικίας ή 
διαμονής του προς ον η επίδοσις, οίτι- 
νες υποχρεούνται να μεριμνήσουν δια 
την τοιχοκόλλησιν του επιδοθέντος 
αυτοίς εγγράφου εις το δημοσιώτερον 
μέρος και να πέμψουν βεβαίωσιν περί 
της τοιχοκολλήσεως εις την παραγγεί- 
λασαν την επίδοσιν αρχήν13, δύναται 
δε κατά την κρίσιν της να γίνει επίδο- 
σις επί πλέον και εις τον πρόεδρον του 
συλλόγου ή σωματείου εις ο κατά τον 
νόμον ανήκει ο προς ον αύτη, ότε τα 
αποτελέσματα της επιδόσεως άρχονται 
από της χρονικώς νεωτέρας επιδό- 
σεως.

1. Πρόσωπον αγνώστου διαμονής θεω
ρείται ο προς ον η επίδοσις, όταν 
απουσιάζει εκ του τόπου της κατοικίας 
του και είναι εις μέρος άγνωστον εις 
την επιδούσαν το επιδοτέον έγγραφον
ή την παραγγείλασαν την επίδοσιν δι- 1 
καστικήν αρχήν. Βλ. σχετικώς Χρ. Δέ- 
δε, Αι προϋποθέσεις εφαρμογής της 
κατά απάντων και φυγοδίκων διαδικα- 1 
αίας, Ποιν. Χρον. ΙΖ' 1967, σελ. 5 - Π. 
Καίσαρη, Γ' τόμον Κ.Π.Δ. έκδ. 1981, 
σελ. 1970 επ. - I. Ζησιάδη, Ποιν. Δικ.
Τόμ. Α', έκδ. γ', σελ. 225.

2. Η επίδοσις εις τους γονείς ή αδελφούς 
ή άλλους εξ αίματος ή αγχιστείας, μέ
χρι και του τρίτου βαθμού συμπερι
λαμβανομένου, συγγενείς του κατηγο
ρουμένου, γίνεται αδιακρίτως και άνευ 1 
προτιμήσεως εις οιονδήποτε εξ αυτών, 
υπό την προϋπόθεσιν και μόνον ότι 
ελλείπει ο σύζυγος του απόντος, γεγο
νός όπερ πρέπει επί ποινή ακυρότητος
να βεβαιούται εις το αποδεικτικόν επι- 
δόσεως. Βλ. σχετικώς Α.Π. 374/1976,
Ποιν. Χρον. ΚΣΤ' 1976, σελ. 811 - 
Α.Π. 101/1982, Ποιν. Χρον. ΛΒ' 198 
2, σελ. 794 - Χρ. Δέδε Ποιν. Χρον. 
1983, σελ. 225 - Π. Καίσαρη, τομ. Γ' 
Κ.Π.Δ. 1984, σελ. 1974 - I. Ζησιάδη,
Ποιν. Δικ., τόμ. Α', έκδ. γ', παρ. 139.

3. Βλ. Αθ. Κονταξή Κ.Π.Δ., έκδ. 1982, 
σελ. 541.

4. Εν προκειμένω βλ. σχετικώς vr v υπ' 1 
αριθ. 53/1972 διάταξιν Αντεισαγγε-

λέως Εφετών Θεσ/κης Κ. Σταμάτη, 
Ποιν. Χρον. ΚΓ 1973, σελ. 587, καθ' 
ην η θυροκόλλησις ποινικού δικογρά
φου εάν πρόκειται να γίνει εις αστικός 
περιοχάς θα είναι έγκυρος, εάν βε- 
βαιούται εις το αποδεικτικόν επιδό- 
σεως η άρνησις παραλαβής ή η απου
σία του υπηρέτου αυτού ή του θυρω
ρού προκειμένου περί οικίας, ή των 
υπαλλήλων του προκειμένου περί κα
ταστήματος ή γραφείου.

5. Βλ. Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, παρα
τηρήσεις υπό την Α.Π. 625/1974, 
Ποιν. Χρον. ΚΕ' 1975, σελ. 33 - Π. 
Καίσαρη Κ.Π.Δ., τόμ. Γ , έκδοσ. 1984, 
σελ. 1981 επ. ένθα αναπτύσσονται αι 
δύο αντίθετοι γνώμαι, περί του αν 
υπάρχει υποχρέωσις επιδόσεως εις 
τον ορισθέντα αντίκλητον του κατηγο
ρουμένου, καταστάντος μετέπειτα 
αγνώστου διαμονής. Κατά την νομολο
γίαν του Αρείου Πάγου δεν απαιτείται 
να γίνει επίδοσις εις τον τυχόν ορι- 
σθέντα αντίκλητον τούτου. Βλ. Α.Π. 
625/1974, Ποιν. Χρον. ΚΕ' 1975, 
σελ. 32.

6. Βλ. σχετικώς Χρ. Δέδε, Η κατά απάν
των και φυγοδίκων διαδικασία, Αθήναι 
1968, σελ. 36, παρ. 2.

7. Εις περίπτωσιν καθ' ην ο προς ον η 
επίδοσις κρατείται εις τας φυλακάς η 
εις άλλον τόπον προσδιωρισμένον 
προς κράτησιν, δεν θεωρείται αγνώ
στου διαμονής και η επίδοσις γίνεται 
νομίμως εκεί ακριβώς όπου κρατείται, 
συμφώνως προς την διάταξιν της παρ. 
8 του άρθρ. 155 του Κ.Π.Δ., ως αύτη 
ετροποποιήθη δια του ως είρηται Ν.Δ. 
Βλ. Α.Π. 1529/85, Ποιν. Χρον. Λ ΣΤ' 
1986, σελ. 323 - Α.Π. 949/82, Ποιν. 
Χρον. ΛΓ' 1983, σελ. 275.

8. Βλ. Α.Π. 1019/83, Ποιν. Χρον. ΛΔ' 
1984, σελ. 66.

9. Βλ. Α.Π. 1019/83, Ποιν. Χρον. ΛΔ'
1984, σελ. 66.

10. Βλ. σχετικώς Χρ. Δέδε. Κατά απάντων 
και φυγοδίκων διαδικασία, Αθήναι 
1968, σελ. 27.

11. Βλ. σχετικώς την υπ' αριθ. 1450 Γνω- 
μοδότησιν Εισαγγελέως Εφετών Κρή
της, Λ. Παπακαρυά, Ποινικά Χρον. ΚΖ' 
1973, σελ. 230 - Α.Π. 984/1975, 
Ποινικά Χρονικά ΚΣΤ' 1976, σελ. 372 
- Α.Π. 1203/1976, Ποινικά Χρονικά 
ΚΣΤ' 1976, σελ. 471 - Α.Π. 78 
5/1976, Ποινικά Χρονικά ΚΖ' 1974, 
σελ. 225.

2. Είναι άκυρος η επίδοσις εάν δεν προ
σδιορίζεται εις το αποδεικτικόν επιδό- 
σεως ή εάν δεν μπορεί ν' αποδειχθεί 
δι' άλλου αποδεικτικού μέσου ότι ο 
παραλαβών το έγγραφον δημοτικός 
υπάλληλος είχεν ορισθεί από τον Δή
μαρχον δια την παραλαβήν των επιδι- 
δομένων εγγράφων δια τους αγνώ
στους διαμονής δημότες του. Βλ. σχε
τικώς Α.Π. 301/86, Ποιν. Χρον. ΛΣΤ’ 
1986, σελ. 582 - Α.Π. 837/1984, 
Ποινικά Χρονικά ΛΕ' 1985, σελ. 66 - 
Α·Π. 869/1985, Ποιν. Χρονικά ΛΕ'
1985, σελ. 999 - Α.Π. 856/1986, 
Ποινικά Χρονικά ΛΣΤ' 1986, σελ. 801.

3. Βλ. σχετικώς Π. Καίσαρη, Γ' τόμον 
Κ.Π.Δ., σελ. 1979.
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ΝΟΜΟΛΟΓΕΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αριθ. 1415/1988 Τμ Ε

Προεδρεύων ο κ. I. ΓΡΙΒΑΣ, αντιπρόεδρος 
Εισηγητής ο κ. Γ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, αρεοπαγίτης 
Δικηγόρος ο κ. Μ. Σίρατής

Άσεμνα - Κινηματογράφος - Αιτιολογία δικαστικών αποφάσεων
- Η έννοια του άσεμνου είναι νομική και για τον προσδιορισμό 
της νοείται ως αιδώς η σεμνότητα ή συστολή του ατόμου προς 
ό,τι ανάγεται στη σφαίρα της γενετήσιας ζωής σύμφωνα με το 
μέσο αίσθημα του λαού .

Κατά το άρθρο 29 του ν. 5060/1931 όποιος για σκοπό εμ
πορίας ή διανομής ή εκθέσεως δημόσια αποκτά, κατέχει, μετα
φέρει, εισάγει στο κράτος ή εξάγει ή κατά οποιονδήποτε τρόπο 
θέτει σε κυκλοφορία έγγραφα, έντυπα, συγγράμματα, σχέδια, 
εικόνες, ζωγραφιές, εμβλήματα, φωτοτυπίες, κινηματογραφικές 
ταινίες ή άλλα αντικείμενα άσεμνα, οποιουδήποτε είδους, όποιος 
μεταχειρίζεται οποιοδήποτε μέσο δημοσιότητας προς διευκό
λυνση της κυκλοφορίας ή του εμπορίου των ίδιων ασέμνων αν
τικειμένων, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός μηνός και 
με χρηματική ποινή τουλάχιστον 30.000 μεταλλικών δραχμών 
(η τελευταία φράση έχει έτσι κατά το άρθρο 26 ν.δ. 2493/198 
3). Κατά το άρθρο 30 εδ. α' και β' του ίδιου νόμου (όπως αντι- 
καταστάθηκε με το άρθρο 3 ν. 1291/1982), «άσεμνα κατά τις 
περιπτώσεις του άρθρου 29 θεωρούνται τα χειρόγραφα, έντυ
πα, εικόνες και λοιπά αντικείμενα όταν, σύμφωνα με το κοινό αί
σθημα, προσβάλλουν την αιδώ. Δεν θεωρούνται άσεμνα τα έρ
γα τέχνης ή επιστήμης και ιδίως αυτά που ανήκουν στην πολιτι
στική δημιουργία της ανθρωπότητας ή που συμβάλλουν στην 
προώθηση της ανθρώπινης γνώσης, εκτός από την περίπτωση 
όπου προσφέρονται προς πώληση ή παρέχονται ειδικά σε πρό
σωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών και για σκοπούς άλλους εκτός 
από σπουδή». Η έννοια του άσεμνου είναι νομική (βλ. άρθρο 63 
§ 1 του ίδιου νόμου) και για τον προσδιορισμό της νοείται ως 
αιδώς η σεμνότητα ή συστολή του ατόμου προς ό,τι ανάγεται 
στη σφαίρα της γενετήσιας ζωής σύμφωνα με το μέσο αίσθημα 
του λαού.

Με την προσβαλλόμενη απόφαση οι αναιρεσείοντες κηρύ
χθηκαν ένοχοι παραβιάσεως του άρθρου 29 του παραπάνω νό
μου την 27.6.1985 στους κινηματογράφους της Αθήνας Α.** 
και Μ.** Η αιτιολογία της αποφάσεως είναι η ακόλουθη: «Από 
τις καταθέσεις των μαρτύρων της κατηγορίας και της υπεράσπι
σης που εξετάστηκαν στο δικαστήριο τούτο, την ανάγνωση των 
πρακτικών της πρωτοβάθμιας δίκης, καθώς και των εγγράφων 
που αναφέρονται στα πρακτικά, την απολογία των κατηγορου
μένων και την όλη αποδεικτική διαδικασία, αποδείχθηκε ότι οι 
κατηγορούμενοι διέπραξαν την πράξη που τους αποδίδεται και 
ειδικότερα αποδείχθηκε ότι ο πρώτος ως σκηνοθέτης και παρα
γωγός της κινηματογραφικής ταινίας «Ε.Π.**» και ο δεύτερος ως 
συγγραφέας του έργου (σεναρίου της ταινίας) και οι δύο δε 
εκμεταλλευταί της ταινίας, παρήγαγαν και κατείχαν την ταινία 
αυτή, η οποία περιέχει άσεμνες σκηνές, οι οποίες χωρίς να απο
τελούν έργο τέχνης προσέβαλαν κατά το κοινό αίσθημα κατα
φανώς τη δημόσια αιδώ, διακωμωδώντας το περί θρησκείας 
συναίσθημα και το ιερατικό σχήμα, όπως λεπτομερώς περιγρά- 
φονται στο διατακτικό...». Στην αιτιολογία αυτή όμως δεν περιέ- 
χονται με σαφήνεια και πληρότητα πραγματικά περιστατικά που 
συνιστούν την αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του εγ
κλήματος προσβολής της αιδούς με χρησιμοποίηση άσεμνου αν
τικειμένου (κινηματογραφική ταινία), διότι γίνεται αναφορά σε 
σκηνές της προβληθείσης ταινίας που προσβάλλουν κατά το κοι
νό αίσθημα την αιδώ διακωμωδώντας την Ανατολική Ορθόδοξη 
Εκκλησία και τον κλήρο (άρθρο 199 Π Κ) χωρίς να γίνεται σα
φής διαχωρισμός και προσδιορισμός ασέμνων (κατά την εκτε- 
θείσα έννοια του ασέμνου) σκηνών. Με την ασάφεια αυτή στε
ρείται η απόφαση της απαιτούμενης κατά τα άρθρα 93 5 3 του 
Σ και 139 ΚΠΔ ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Εκ 
τούτου πρέπει να αναιρεθεί κατά το βάσιμο από το άρθρο 510 
I  1Δ 1ο λόγο αναίρεσης των οποίων αιτήσεων των κατηγο
ρουμένων και να παραπεμφθεί η υπόθεση σε νέα συζήτηση 
(άρθρο 519 ΚΠΔ) όπως ορίζεται στο διατακτικό.

Αριθ. 1049/1988 Τμ. Ε

Προεδρεύων ο κ. I. ΓΡΙΒΑΣ, αντιπρόεδρος 
Εισηγητής ο κ. Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, αρεοπαγίτης 
Δικηγόρος ο κ. Ζ. Κωνσταντίνου

Μάρτυρες - Ακυρότητα - Η κατά παράβαση του άρθρου 211 εδ. 
σ' ΚΠΔ εξέταση μάρτυρα επάγεται σχετική ακυρότητα.

(Α π όσπ ασμα): Επειδή κατά το άρθρ. 211 εδ. α' του ΚΠΔ 
δεν εξετάζονται με ποινή ακυρότητος της διαδικασίας στο 
ακροατήριο μάρτυρες εκείνοι οι οποίοι στην αυτή υπόθεση εξε- 
τέλεσαν εισαγγελικά ή ανακριτικά καθήκοντα. Η εκ της παραβά- 
σεως όμως ταύτης επερχόμενη ακυρότης είναι σχετική κατά τις 
συνδυασμένες διατάξεις των άρθρ. 170 και 171 ΚΠΔ, και μη 
προταθείσα ενώπιον του δικαστηρίου της ουσίας καλύπτεται 
σύμφωνα με το άρθρ. 173 § 1 και 174 § 1 του ίδιου Κώδικος. 
Όθεν, μη προκύπτοντος εκ των πρακτικών της προσβαλλομένης 
αποφάσεως ότι υπεβλήθη εναντίωσις εις την εξέτασιν του μάρ- 
τυρος Θ.Α.**, αξ/κού της Αστυνομίας, συντάξαντος την από 
4.5.1983 αναφοράν σχετικά με τη διερεύνηση που έκαμε στο 
υποκατάστημα της Τραπέζης και στο αυτοκίνητο B.M.W. η εκ 
της άνω διατάξεως σχετική ακυρότης εκαλύφθη. Επομένως, εί
ναι απορριπτέος ως απαράδεκτος ο περί τούτου τρίτος του δικο
γράφου των προσθέτων λόγος της αναιρέσεως.

Αριθ. 1254/1988 Τμ. Β' Διακ. (Βούλευμα)

Προεδρεύων ο κ. Σ. ΣΙΓΑΛΟΣ, αρεοπαγίτης 
Εισηγητής ο κ. I. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, αρεοπαγίτης

Αυτοκίνητα - Πλαστογραφία.-Η αφαίρεση του αριθμού πλαι
σίου αυτοκινήτου από ένα αυτοκίνητο και η τοποθέτησή του σε 
άλλο με σκοπό τη μη καταβολή των νόμιμων δασμών συνιστά 
κακουργηματική πλαστογραφία (αρθρ. 216 § § 1 και 3 ΠΚ).

Επειδή, το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών δέχθηκε με το προ
σβαλλόμενο βούλευμα δΓ αναφοράς στην πρόταση του Εισ- 
αγγελέως Εφετών Αθηνών, ότι προέκυψαν τα ακόλουθα πραγ
ματικά περιστατικά. 0 κατηγορούμενος Ν.Α.** κατά το έτος 
1977 αγοράσε από την Μ.Χ.** το υπ' αριθ. ... αυτοκίνητο τύπου 
BMW 1600 με αριθμό πλαισίου 1500 093, μετά ταύτα κατά 
ημερομηνία που δεν εξακριβώθηκε αφήρεσε από το αυτοκίνητο 
τον αριθμό πλαισίου και τον τοποθέτησε δΓ οξυγονοκολλήσεως 
σε άλλο αυτοκίνητο το οποίο είχε εισαγάγει στη χώρα παρανο
μίας και είχε αριθμό κινητήρος 4113832, μετά ταύτα ο κατηγο
ρούμενος πώλησε κατά την 9.3.1978 το δεύτερο αυτοκίνητο με 
παρακράτηση της κυριότητος στον Κ.Μ.**, και εκείνος στον 
Π.Σ **, ότι ο κατηγορούμενος διέπραξε την παραπάνω πράξη για 
να μη καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο τους νομίμους δασμούς 
εισαγωγής του δευτέρου αυτοκινήτου από 1.463.968 δραχμές 
και ότι τελικώς το αυτοκίνητο αυτό κατασχέθηκε από τη Διεύ
θυνση Τελωνειακών Ερευνών του Υπουργείου Οικονομικών κα
τά την 27.6.1986 στο κατάστημα του τελευταίου αγοραστού. 
Έτσι το προσβαλλόμενο βούλευμα με το οποίο επικυρώθηκε το 
υπ’ αριθ. 1008/1988 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου 
Πλημμελειοδικών Αθηνών, έχει την ειδική και εμπεριστατωμένη 
αιτιολογία που επιβάλλεται από τα άρθρ. 93 § 3 του Συντάγμα
τος του 139 του ΚΠΔ. Κατ' ακολουθίαν ο εκ του άρθρ. 432 § 1 
στοιχ. ε3 ΚΠΔ πρώτος λόγος της αναιρέσεως είναι αβάσιμος και 
πρέπει να απορριφθεί.

Επειδή, κατά τη διάταξη του άρθρ. 216 5 § 1, 3 του ΠΚ εκεί
νος που νοθεύει έγγραφο για να παραπλανήσει με τη χρήση του 
άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέ
πειες τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και αν ο 
υπαίτιος αυτής της πράξεως σκοπεύει να προσπορίσει στον εαυ
τό του περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον τιμωρείται με κά
θειρξη μέχρι δέκα ετών. Τα πραγματικά περιστατικά που εκτί
θενται στο προσβαλλόμενο βούλευμα και αναφέρονται στην 
προηγούμενη σκέψη του παρόντος βουλεύματος συγκροτούν 
την έννοια του παραπάνω εγκλήματος της πλαστογραφίας υπό 
την επιβαρυντική περίσταση αυτού. Έτσι το Συμβούλιο Εφετών
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Αθηνών που με το προσβαλλόμενο βούλευμα παρέπεμψε 6Γ 
επικυρώσεως του υπ' αριθ. 1008/1988 βουλεύματος του Συμ
βουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών τον κατηγορούμενο στο 
ακροατήριο του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών να δικασθεί για το 
παραπάνω έγκλημα δεν παραβίασε τη διάταξη του νόμου που 
αναφέρεται στην αρχή αυτής της σκέψεως. Κατ' ακολουθίαν ο 
εκ του αρθρ. 484 § 1 στοιχ. Β ΚΠΔ δεύτερος λόγος της αναιρέ- 
σεως είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Το δημοσιευόμενο βούλευμα (και η σύμφωνη πρόταση 
του Αντεισαγγελέα κ. Α. Β ε ρ ν ά ρ δ ο υ ,  που επικαλείται την απόφαση 
ΑΠ 921/1987 ΠοινΧρ ΛΖ 776, αλλά παραγνωρίζει τις αντίθετες πρό
σφατες αποφάσεις ΑΠ 569/1988, ΑΠ 700/1988, ΑΠ 1096/1988, ΑΠ 
1123/1988), αλλά και το όμοιο του ίδιου Τμήματος 1252/1988 θέτουν 
ζητήματα αρχής: την ανάγκη ενότητας της νομολογίας, τη νομιμότητα της

κατηγορίας και την ισότητα κατά την άσκηση της ποινικής αξίωσης της 
Πολιτείας. Και τούτο διότι υπό τα αυτά ακριβώς πραγματικά περιστατικά 
άλλοι διώκονται για κακουργηματική πλαστογραφία και άλλοι για λα
θρεμπορία σε βαθμό πλημμελήματος σύμφωνα με τη διάταξη της 5 10 
του αρθρ. 100 β' του Τελωνειακού Κώδικα (ΑΠ 569/1988 ΝοΒ 36.78 
6). Το γεγονός ότι το δημοσιευόμενο βούλευμα δεν αντέκρουσε την 
πρόσφατη αντίθετη νομολογία του Ακυρωτικού (πράγμα που συνέβη στο 
όμοιο βούλευμα ΑΠ 1252/1988), αποτελεί παράγοντα επιόεινώσεως 
του φαινομένου και καθιστά πλέον επιβεβλημένη την παραπομπή του ζη
τήματος, γενικοτέρου πράγματι ενδιαφέροντος, στην Ολομέλεια του 
Αρείου Πάγου. Όπως σημειώνει ο Γ. Α. Μ α γ κ ά κ η ς  στην ιδιομορφία 
του Ποινικού Δικαίου ανήκει «και η δυνατότητά του να συνιστά κάτω 
από ορισμένες συνθήκες ένα πολύ επικίνδυνο δίκαιο για την ελευθερία 
του ανθρώπου και την προσπάθειά του για κοινωνική πρόοδο». Και η 
διακριτική μεταχείριση των υπαιτίων αποτελεί ασφαλώς μια από τις πιο 
ψηλαφητές περιπτώσεις αυτής της επικινδυνότητας.

ΣΥ Μ Β Ο Υ Λ ΙΟ Υ  ΤΗ Σ ΕΠΙΚ ΡΑΤΕΙΑ Σ

Αριθ. 3222/1987
Περίληψη: Δυσμενή παλαιό στοιχεία αναγκαζόμενα σε 

χρόνο κατά τον οποίο ο Αξ/κός της ΕΛ.ΑΣ. έφερε κατωτέ
ρους βαθμούς, μπορούν να ληφθούν υπ’ όψη και να δι
καιολογήσουν την κρίση ως «αποστρατευτέου» στον ήδη 
κατεχόμενο βαθμό, μόνο εφ’ όσον υπάρχουν και νεώτερα 
δυσμενή στοιχεία στον τελευταίο βαθμό, τα οποία συνε- 
κτιμώμενα με τα παλαιό στηρίζουν κατά την ουσιαστική 
κρίση του αρμόδιου Συμβουλίου την πιο πάνω κρίση. Άλ
λως τα στοιχεία αυτά μπορούν μεν να ληφθούν υπόψη για 
κάποια άλλη δυσμενή κρίση, όχι όμως και για την κρίση 
του Αξ/κού ως αποστρατευτέου, για την οποία απαιτείται 
από το νόμο ως απαραίτητο στοιχείο κρίσεως η μη ικανό
τητα του Αξ/κού ν’ ανταποκριθεί στα καθήκοντα του βα
θμού του.

Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση: α) της 
5/10.7.1985αποφάσεως του Ανώτερου Συμβουλίου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία ο αϊτών κρίθηκε κατά 
τις τακτικές κρίσεις του έτους 1985-1986  στον βαθμό 
του Αστυνομικού Διευθυντή ως αποστρατευτέος, β) της 
4/26.6.1986 αποφάσεως του Ανώτατου Συμβουλίου της 
Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία απερρίφθη προσφυ
γή του αιτούντος κατά της αποφάσεως του Ανωτέρου 
Συμβουλίου και επικυρώθηκε η απόφαση αυτή, και γ) του 
π.δ/τος από 16.7.1985 με το οποίο, μετά την πιο πάνω 
κρίση, ο αϊτών αποστρατεύθηκε και προήχθη εν αποστρα
τεία στον βαθμό του υποστρατήγου.

Επειδή, η απόφαση του Ανωτέρου Συμβουλίου της Ελ
ληνικής Αστυνομίας προσβάλλεται απαραδέκτως γιατί 
απώλεσε την εκτελεστικότητά της μετά την ενσωμάτωσή 
της στην απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου, η οποία 
εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής κατ’ αυτής (άρθρο 45 παρ. 
1 και 2 του ν. 1481/1984 και 37 του ν. 671/1977).

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 
671/1977 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 παρ. 3 
του ν. 1468/1984 ΦΕΚ 152) οι αξιωματικοί της Ελληνικής 
Αστυνομίας κρίνονται τακτικοί και έκτακτοι. Εξάλλου, στο 
άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 1234/1982 (οι διατάξεις του 
οποίου έχουν εφαρμογή σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 2 
του ν. 1481/1984) ορίζεται ότι κατά τις τακτικές κρίσεις 
στον βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή συντάσσονται 
πίνακες α) διατηρητέων, β) ευδοκίμως τερματισάντων την 
σταδιοδρομία τους και γ) απσστρατευτέων. Τέλος, στο άρ
θρο 46 παρ. 4 του ν. 1481/1984 ορίζεται ότι κατά τις 
κρίσεις για προαγωγές κρίνονται ως αποστρατευτέοι οι 
αξιωματικοί όλων των βαθμών οι οποίοι «κατά την κρίση 
του συμβουλίου δεν συγκεντρώνουν λόγω ουσιωδών ελ
λείψεων τα προσόντα σε επαρκή βαθμό, ώστε να θεω
ρούνται κατάλληλοι για την άσκηση των καθηκόντων του 
βαθμού τους» (περίπτ. α').

Επειδή, όπως παγίως κρίνεται από το Δικαστήριο αυτό, 
δυσμενή παλαιό στοιχεία αναγόμενα σε χρόνο κατά τον 
οποίο ο αξιωματικός έφερε κατώτερους βαθμούς, μπο
ρούν να ληφθούν υπόψη και να δικαιολογήσουν την κρίση 
ως «αποστρατευτέου» στον ήδη κατεχόμενο ανώτερο βα
θμό, μόνο εφόσον υπάρχουν και νεώτερα δυσμενή στοι
χεία στον τελευταίο βαθμό, τα οποία, συνεκτιμώμενα με 
τα παλαιό στηρίζουν, κατά την ουσιαστική κρίση του αρ
μοδίου συμβουλίου, την κρίση που προαναφέρθηκε. Ά λ 
λως, τα στοιχεία αυτά μπορούν μεν να ληφθούν υπόψη 
για κάποια άλλη δυσμενή κρίση, όχι όμως και για την κρί
ση του αξιωματικού ως αποστρατευτέου, για την οποία 
απαιτείται από το νόμο ως απαραίτητο στοιχείο κρίσεως η 
μη ικανότητα του αξιωματικού ν ’ ανταποκριθεί στα καθή
κοντα του βαθμού του (Σ.Ε. 1176/1986, 4186/1984 
κ.ά.).

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση το Ανώτατο Συμ
βούλιο της Ελληνικής Αστυνομίας, με την προσβαλλόμενη 
απόφασή του, επικύρωσε την απόφαση του Ανωτέρου 
Συμβουλίου και έκρινε τον αιτούντα ως αποστρατευτέο 
κατά τις τακτικές κρίσεις του έτους 1985—1986 «...γιατί 
ύστερα από συνεκτίμηση όλων των στοιχείων των ατομι
κών του εγγράφων κατά την κρίση του Συμβουλίου δεν 
συγκεντρώνει, λόγω ουσιωδών ελλείψεων σε επαρκή βα
θμό από τα απαιτούμενα ώστε να θεωρείται κατάλληλος 
για την άσκηση των καθηκόντων του βαθμού του Αστυ
νομικού Διευθυντή προσόντα, την αντίληψη πραγματικό
τητας, πρακτικότητα και προσαρμοστικότητα σε μεταβαλ
λόμενες καταστάσεις και απαιτήσεις, ενδιαφέρον για την 
συντήρηση του υλικού της υπηρεσίας και το θάρρος έναν
τι φυσικών κινδύνων (Ε.Ι. της 20.3.1978)». Η κρίση όμως 
αυτή δεν έχει νόμιμη αιτιολογία γιατί, τα δυσμενή στοιχεία 
τα οποία περιλαμβάνονται στην προ επταετίας περίπου έκ
θεση ικανότητας που αναφέρεται σ' αυτή (1978) και τα 
οποία ανάγονται σε χρόνο κατά τον οποίο ο αϊτών είχε 
τον βαθμό του Ταγματάρχη, μπορούν μεν, σύμφωνα με 
όσα έχουν αναφερθεί στην προηγούμενη σκέψη, να λη
φθούν υπόψη για κάποια άλλη δυσμενή κρίση, όχι όμως 
και για την κρίση του αιτούντος ως αποστρατευτέου εφό
σον δεν υπάρχουν και νεώτερα δυσμενή στοιχεία στον 
κατεχόμενο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντή (Συνταγ
ματάρχη), τα οποία, συνεκτιμώμενα με τα παλαιό να μπο
ρούν να στηρίξουν την προαναφερθείσα κρίση του Συμ
βουλίου (πρβλ. Σ.Ε. 1176/1986, 4186/1984 κ.ά.). Συνε
πώς, για το λόγο αυτό, βασίμως προβαλλόμενο με την αί
τηση που κρίνεται, πρέπει ν ’ ακυρωθεί η 4/26.6.1986 
απόφαση του Ανωτάτου Συμβουλίου της Ελληνικής Αστυ
νομίας και η υπόθεση πρέπει ν ’ αναπεμφθεί στη Διοίκηση 
για να προβεί σε νέα νόμιμη κρίση του αιτούντος.
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ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ εναντίον των ναρ
κωτικών, ο σκοπός αγιάζει τα μέ

σα. ΓΓ αυτό και οι ευρωπαίοι αστυ
νομικοί, και κυρίως οι γάλλοι, συχνά 
εναρμονίζουν τις μεθόδους με τις με
θόδους των λαθρεμπόρων, προκειμέ- 
νου να τους συλλάβουν...

Απόδειξη, η ακόλουθη ιστορία: 
Στις 6 Σεπτεμβρίου 1987, η υπηρεσία 
διώξεως ναρκωτικών στο Ρουασί συ
νέλαβε δύο Κολομβιανούς που έφερ
ναν 30 κιλά κοκαΤνης σε δύο συμπα
τριώτες τους στο Παρίσι. Διαπιστώ
θηκε ότι πρόκειτο γ ια  την πρώτη 
αποστολή, και θα ακολουθούσαν άλ
λες τέσσερις. Οι αστυνομικοί, γ ια  να 
συλλάβουν και τους υπόλοιπους της 
συμμορίας, αποφάσισαν να παραστή
σουν οι ίδιοι τους λαθρεμπόρους και, 
μάλιστα, να εμφανισθούν σκληροί. 
Έ στειλαν μήνυμα στο Μ εντελίν που 
έλεγε ότι τους ανθρώπους τους τους 
έπιασαν και τους «καθάρισαν» και 
ότι, εάν δεν παραλάβουν όλη τη συμ- 
φωνημένη ποσότητα, δεν πληρώ
νουν το συμφωνηθέν ποσό.

Για να αποδείξουν των λόγων 
τους το αληθές, έστειλαν σε πακέτο 
το... χέρι του ενός Κολομβιανού, που 
στην πραγματικότητα δεν ήταν παρά 
χέρι αζήτητου πτώματος από το νε
κροταφείο. Έκαναν όμως τη δουλειά 
τους.

ΟΑΡΧΙΝΟΝΟΣ του καρτέλ, ο Πάμ- 
πλο Εσκομπάρ, στο Μεντελίν, 

έπιασε καλά το μήνυμα και κατάλα
βε ότι οι γάλλο ι «συνάδελφοί» του 
δεν αστειεύονται. Για να μη χάσει δε 
και τους πελάτες του, έστειλε και τη 
δεύτερη δόση, όπως του ζητούσαν, 
με αποτέλεσμα να συλληφθούν στις 
29 Σεπτεμβρίου 1987 δύο ακόμη «βα
ποράκια», εκ των οποίων ο ένας μά
λιστα ήταν πολύ στενός του συνερ
γάτης, ο Χοσέ Ζουρλαόγκα, γνωστός 
και στις αμερικανικές υπηρεσίες διώ
ξεως ναρκωτικών.

Αυτή η τολμηρή επιχείρηση εντάσ
σεται μέσα στο στρατηγικό σχέδιο 
που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκή κλί
μακα, γ ια  να εμποδισθούν οι λαθρέμ
ποροι της κοκαΐνης να απλώσουν τα 
δίκτυά τους και στην Ευρώπη οι 
οποίοι από το 1987 επιχειρούν αύξη
ση του «τζίρου» τους, με θύματα τους 
Ευρωπαίους, και μάλιστα εφαρμογή 
όλων των σύγχρονων μεθόδων του 
«μάρκετινγκ». Έχοντας εγκαταλεί

ψει τη λιανική πώληση, επιχειρούν 
μαζικές εξαγωγές και διάθεση στην 
κατανάλωση τεράστιων ποσοτήτων, 
με τις ανάλογες «προσφορές». Χιλιά
δες κόλπα σκαρφίζονται γ ια  να πε
ράσουν το εμπόρευμά τους: μέσα σε 
κιβώτια ανταλλακτικών, μέσα σε κα- 
τεψυγμένο πλακούντα που προορίζε
τα ι γ ια  παραγωγή καλλυντικών, μέ
σα σε φρούτα και καρύδες ακόμη και 
βαλίτσα έπιασαν οι τελωνειακοί, κα
τασκευασμένη απ ό στερεοποιημένη 
κοκαΐνη!

Η ΕΦΟΔΟΣ των λαθρεμπόρων της 
κοκαΐνης γ ίνετα ι στα πιο αδύνα

τα σημεία της Ευρώπης: στην Ισπα
νία, με τις  τεράστιες αφύλακτες 
ακτές της και τη χαλαρή νομοθεσία, 
την Πορτογαλία, την Κύπρο. Μόλις 
μπουν τα ναρκωτικά, αρχίζει το «μάρ
κετινγκ» γ ια  τη διάθεσή τους. Οι λα
θρέμποροι εφαρμόζουν μεθόδους 
σούπερ μάρκετ, μειώνοντας τις  τιμές 
γ ια  να αυξηθεί η κατανάλωση. Από
400.000 γαλλικά φράγκα το κιλό η κο
καΐνη, πέφτει στις 200.000 φράγκα, 
αφού οι ποσότητες είνα ι τεράστιες. 
Αποτέλεσμα: Οι κατασχέσεις πολλα- 
πλασιάζονται. Ενώ το 1988 (πρώτο 
εξάμηνο) οι υπηρεσίες διώξεως ναρ
κωτικών στη Γαλλία είχαν κατασχέ
σει ναρκωτικά αξίας 275 εκατομμυ
ρίων φράγκων, κατά το πρώτο εξά
μηνο του 1989 οι κατασχέσεις ήσαν 
της τάξεως των 651 εκατομμυρίων 
φράγκων.

Υπήρξε βεβαίως, αύξηση των επι
τυχιών των διωκτικών αρχών σε πο
σοστό 80% εφέτος σε σχέση με πέ
ρυσι. Είναι όμως ενδεικτικό ότι έχουν 
πολλαπλασιασθεί, επίσης, οι λα
θραίες εισαγωγές ναρκωτικών στην 
Ευρώπη. Γ Γ αυτό και οι διώκτες των 
ναρκωτικών εκσυγχρονίζονται και 
μεγαλώνουν το οπλοστάσιό τους. 
Στη Γ αλλία, διπλασιάσθηκε το προ
σωπικό των υπηρεσιών διώξεως ναρ
κωτικών, οργανώθηκαν νέες «αντέ- 
νες» σε ευ α ίσ θ η τες  ζώ νες 
(Μαρτινίκα-Κύπρος), που έγιναν προ
μαχώνες μαζί με τους σταθμούς της 
Μπογκοτά,' του Καρότσι, της Μπαν
γκόκ, του Ισλαμαμπάντ, της Ουάσιγ- 
κτον, της Χάγης.

Παρ’ όλες αυτές τις προσπάθειες, 
επί του παρόντος τουλάχιστον δεν 
δ ικα ιολογείτα ι υπέρμετρη αισιοδο
ξία. Ο πόλεμος μόλις τώρα αρχίζει-

και ασφαλώς το καρτέλ του Μ εντε
λίν θα αναπτύξει και εκείνο τα νέα 
όπλα του. Κι αλίμονο στους ευρω- 
παίους «χρήστες»...

100 Εκατομμύρια παιδιά 
των δρόμων και 

ο αριθμός μεγαλώνει

Περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά 
ζουν στους δρόμους των μεγαλουπό- 
λεων του κόσμου, κοιμούνται σε σοκ- 
κάκια και τρώγλες και επιβιώνουν σαν 
επαίτες, μικροπωλητές ή κλέφτες.

Οι υπεύθυνοι μιας Ασιατικής οργά
νωσης για το πρόβλημα αυτό, είπαν οι 
αυξανόμενοι αριθμοί των νέων αν
θρώπων, που έχουν αφεθεί να βγά
ζουν το ψωμί τους μόνοι τους, είναι 
αποτέλεσμα της εκβιομηχάνισης, της 
αστικής μετανάστευσης και της φτώ
χειας.

Ο Peter Tacon, διευθυντής του 
Childhood (διεθνής οργάνωση για την 
βοήθεια τέτοιω ν παιδιών), εκτίμησε 
ότι κάθε μέρα γεννιούνται 5.000 νέοι 
«υποψήφιοι των δρόμων». Είπε, ότι ο 
συνολικός αριθμός, σε παγκόσμια κλί
μακα, πιθανά να διπλασιαστεί στην 
επόμενη γενιά. Συγκεκριμένα: «τα παι
διά των δρόμων θα είναι ο κόσμος του 
μέλλοντος. Αν δεν κάνουμε κάτι, πιθα
νά να είναι μια μορφή Αποκάλυψης».

Τα μισά από τα παιδιά των δρόμων 
ζουν στην Λατινική Αμερική. Σε χώρες, 
όπως η Βραζιλία, η Κολομβία και το 
Μεξικό, ο αριθμός έχει εκτοξευθεί στο 
70% του πληθυσμού από 30% που ή
ταν το 1945.

Οι δυτικές χώρές, δυστυχώς, δεν 
βρίσκονται έξω από το πρόβλημα. 
Έχει υπολογισθεί ότι περίπου 20.000 
παιδιά ζουν μόνα τους στους δρόμους 
της Νέας Υόρκης.

0  Tacon ανέφερε επίσης, ότι στον 
τρίτο κόσμο τα παιδιά των δρόμων ε ί
ναι, πολύ συχνά, τα σιωπηλά θύματα 
διεφθαρμένων αστυνομικών και διε
θνών συνδικάτων, που διοργανώνουν 
σεξουαλικές εκδρομές για δυτικούς 
παιδεραστές. Σαν παράδειγμα έφερε 
την περίπτωση ενός νεαρού κοριτσιού 
στην Μπραζίλια, πρωτεύουσα της 
Βραζιλίας, που συνελήφθη από την 
Αστυνομία γιατί μικροπωλούσε στον 
δρόμο και αφέθηκε ελεύθερη, αφού 
προηγουμένως την βίασαν.

Ο Tacon είπε, ότι στο εμπόριο πορ-
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νείας ανηλίκων διακινούνται μεγάλα 
ποσά, αλλά σε κάποιες χώρες, όπως 
π.χ. στις Φιλιππίνες, το πρόβλημα έχει 
αρχίσει να ελέγχεται με τον εντοπισμό 
και την απέλαση αλλοδαπών παιδοφί- 
λων.

Έχει εκτιμηθεί ότι στην Ασία υπάρ
χουν 20-30 εκατομμύρια παιδιά των 
δρόμων — λιγότερα από την Λατινική 
Αμερική — αλλά υπάρχει ο φόβος με 
την γρήγορη εκβιομηχάνιση να εξελι
χθεί στην επόμενη προβληματική πε- 
ριοχή.

Η Πρώτη Περιφερειακή Διάσκεψη 
για τα παιδιά των δρόμων έγινε στη 
Μανίλα τον Μάιο 1989. Οργανώθηκε 
από το Childhood (ιδιωτική, αφιλοκερ
δής οργάνωση με έδρα την Γουατεμά
λα), την UNICEF και την κυβέρνηση 
των Φιλιππινών.

Στο Μπαγκλαντές, η φτώχεια και η 
έλλειψη μόρφωσης κάνουν ένα στα 
δύο παιδιά υποψήφιο για τους δρό
μους. Στην Ινδία είναι ένα στα τέσσε
ρα παιδιά. Οι Φιλιππίνες έχουν τον με
γαλύτερο αριθμό παιδιών των δρόμων 
στη νοτιοανατολική Ασία — περίπου 
3,3 εκατ. σε σύνολο πληθυσμού 60 
εκατομμυρίων. Από την άλλη, όμως, έ
χει το καλύτερο εθνικό πρόγραμμα για 
να τα βοηθήσει.

Στη Διάσκεψη μετείχαν 130 μέλη, 
συμπεριλαμβανομένων κυβερνητικών 
στελεχών και μελών οργανώσεων από 
24 χώρες, 10 από τις οποίες ήταν 
Ασιατικές. Επίσης, πήραν μέρος 20 
παιδιά των δρόμων.

0  Tacon είπε, ότι η κατάσταση δεν 
είναι τόσο κρίσιμη στην Ασία, όπως εί
ναι στην Λατινική Αμερική, κι αυτό 
οφείλεται εν μέρει στους στενούς οι
κογενειακούς δεσμούς, αλλά τείνει να 
χειροτερεύει. Και προειδοποίησε: 
«Έχει αρχίσει... Ό ,τι συνέβη στην Λα- 
τική Αμερική μπορεί να συμβεί κι εδώ. 
Οι αριθμοί μπορεί να μεγαλώσουν».

Αύξηση των αυτοκτονιών 
στις βρετανικές φυλακές

Μια δραματική αύξηση στον αριθμό 
των αυτοκτονιών στις αγγλικές φυλα
κές εμφανίστηκε στην ετήσια αναφορά 
της Διεύθυνσης των Φυλακών, η 
οποία δείχνει ότι οι αριθμοί έχουν ανέ
βει κατά 1/3, από 25 σε 37 μέσα στο 
1987. Οι αιτίες, που οδήγησαν τόσους 
τροφίμους να αφαιρέσουν τη ζωή 
τους, δεν αναφέρονται.

Παρ' όλα αυτά, όμως, οι ομάδες 
αποκατάστασης των φυλακών έχουν 
πεισθεί ότι ένα μέρος της απάντησης 
βρίσκεται στον συνωστισμό των φυ
λακισμένων και στις κακές συνθήκες 
διαβίωσης. Η κ. Francis Crook, διευ
θύντρια του Howard League (Βρετανι
κός Σύνδεσμος Αποκατάστασης) είπε: 
«Το προσωπικό των φυλακών δεν 
μπορεί να φροντίσει και να επιβλέψει 
τους κρατούμενους, όπως θα έπρεπε, 
επειδή είναι υπεράριθμοι και υπάρχει 
και έλλειψη πόρων».

Πριν 3 χρόνια ο αριθμός των αυτο
κτονιών ήταν 18 άνθρωποι το χρόνο.

Η Δ/νση των φυλακών ανέφερε 
στην ετήσια αναφορά της ότι μελετά 
τρόπους για την ενδυνάμωση της πολι
τικής καταστολής των αυτοκτονιών, 
που είχε ξεκινήσει τον Ιανουάριο 1987.

Το 1987 εμφανίστηκαν 22 περι
στατικά, όπου κρατούμενοι χρησιμο
ποίησαν ομήρους, ενώ τον προηγού
μενο χρόνο τα ίδια περιστατικά ήταν 
13. Πρέπει να σημειωθεί ότι οι πρά
ξεις απειθαρχίας των φυλακισμένων 
μειώθηκαν από 45 σε 42.

0  κ. Paul Cavadino, υπεύθυνος Τύ
που του National Association for Care 
and Resettlement of Offenders (Οργα
νισμός Αποκατάστασης Κρατουμένων), 
είπε ότι μια απ' τις αιτίες της αναταρα
χής είναι η αίσθηση της απελπισίας για 
τους βαρυποινίτες, για τους οποίους η 
πιθανότητα αποφυλάκισης με όρους έ
χει εκλείψει.

Αγώνας κατά των ναρκωτικών

Η μάχη κατά των ναρκωτικών διε
ξάγεται πλέον σε διεθνές επίπεδο, κα
θόσον η μάστιγα αυτή δεν γνωρίζει 
σύνορα, ούτε μπορεί να αντιμετωπι- 
σθεί με επιτυχία από ένα μεμονωμένο 
κράτος. Στο συμπέρασμα αυτό έχει κα- 
ταλήξει εδώ και πολύ καιρό το Ευρω
παϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο το 1985 
συνέστησε Εξεταστική Επιτροπή για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου, τα 
πορίσματα της οποίας υποβλήθηκαν 
στην Ολομέλεια του Σωμάτος στις 9 
Οκτωβρίου 1986. Έκτοτε το Ε.Κ. δεν 
έχει επαναπαυθεί, αλλά έχει πρωτο
στατήσει για τη δημιουργία ειδικής 
γραμμής στον προϋπολογισμό, τα κον
δύλια της οποίας χρησιμοποιούνται για 
την καταπολέμηση των ναρκωτικών.

Βρεταννικός νόμος για 
την αντιμετώπιση της βίας 

στα γήπεδα

Το Νομοσχέδιο περί Θεατών Ποδο
σφαιρικών Αγώνων, που περιλαμβάνει 
μέτρα για την αντιμετώπιση της συμ
περιφοράς των Βρεταννών χούλιγκαν 
στο εξωτερικό, έγινε οριστικά νόμος 
μετά την υπογραφή του από τη Βασί
λισσα στις 16 Νοεμβρίου. Η συζήτηση 
του νομοσχεδίου στο Βρεταννικό Κοι
νοβούλιο υπήρξε επεισοδιακή αλλά τε
λικά ψηφίστηκε με πλειοψηφία 69 ψή
φων για την κυβέρνηση.

0  νέος νόμος αποτελείται από τρία 
μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά κατά κύ
ριο λόγο ένα μηχανοργανωμένο πρό
γραμμα δελτίου ταυτότητας για την 
Αγγλία και την Ουαλία που θα το δια
χειρίζεται ένας οργανισμός εγγραφής 
οπαδών ποδοσφαιρικών ομάδων που 
θα καθοριστεί και που θα έχει δικαιο
δοσίες για την ασφάλεια των ποδο
σφαιρικών γηπέδων. Οι προβλεπόμε- 
νες από το νόμο διατάξεις θα επιβλη
θούν σε εθνική κλίμακα μέσα στο 
επόμενο έτος και για τούτο θα απαιτη
θεί και πάλι η έγκριση του Κοινοβου
λίου, αλλά πρώτα πρέπει να υποβληθεί 
σε δοκιμασία η αναγκαία τεχνολογία. 
Η ποδοσφαιρική Λέσχη του Τσέλση 
στο Λονδίνο συμφώνησε ήδη να την 
εφαρμόσει πειραματικά.

Το δεύτερο μέρος αφορά αγώνες 
εκτός Αγγλίας και Ουαλλίας. Οι διατά
ξεις του θα τεθούν σε ισχύ σχεδόν 
αμέσως και θα έχουν εφαρμογή σε 
αγώνες στους οποίους, κατά τη γνώμη 
του Υπουργού Περιβάλλοντος, υπάρχει 
κίνδυνος να εκδηλωθεί βία ή να δια- 
σαλευθεί η τάξη. Η βασική διάταξη 
επιτρέπει στα δικαστήρια να διατάσ- 
σουν τον αποκλεισμό ατόμων που έ
χουν καταδικαστεί για αδικήματα που 
έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο και 
διαπράχθηκαν στο εσωτερικό ή στο 
εξωτερικό, από ποδοσφαιρικούς αγώ
νες στο εξωτερικό από δύο μέχρι πέν
τε χρόνια. Οι αστυνομικές αρχές θα έ
χουν τα στοιχεία των παραβατών οι 
οποίοι θα πρέπει να παρουσιάζονται 
στα αστυνομικά τμήματα σε προκαθο
ρισμένο χρόνο.

Ο νόμος προβλέπει και το δικαίωμα 
της έφεσης κατά των παραπάνω δια
τάξεων. Το τρίτο μέρος του νόμου κα
λύπτει διάφορα διοικητικής φύσεως 
θέματα.
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ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ

Κάθε χρόνο συμβαίνουν εκατο
ντάδες ατυχήματα που έχουν σχέ
ση με το ηλεκτρικό ρεύμα και που 
προκαλούν πολλούς θανάτους και 
τραυματισμούς αρκετά σοβαρούς 
τις περισσότερες φορές.

Παιδιά, βάζοντας μεταλλικά α
ντικείμενα μέσα στις τρύπες των 
πριζών, νοικοκυρές από το ηλε
κτρικό σίδερο, τεχν ίτες  από τα  η
λεκτρικά εργαλεία τους, ραδιοερα
σιτέχνες από ραδιοπομπούς που 
συναρμολογούν, άντρες και γυναί
κες μέσα στη μπανιέρα τους από 
το θερμοσίφωνα... κ.λπ. Ο αριθμός 
των ατυχημάτων από ηλεκτροπλη
ξία αυξάνεται συνέχεια, ακριβώς 
γ ιατί υπάρχει κακή μεταχείριση και 
χρήση της ηλεκτρ ικής ενέργειας. 
Οι κίνδυνοι όμως αντιμετωπίζονται, 
αν ξέρουμε τον τρόπο. Και -  το κυ- 
ριότερο -  προλαμβάνονται!

Ό τα ν  ο άνθρωπος έρθε ι σ’ ε
παφή με ένα γυμνό καλώδιο ή με 
μια ηλεκτρική συσκευή που παρου
σιάζει διαρροή ρεύματος, κι όταν 
το ηλεκτρικό ρεύμα περάσει μέσα 
από το σώμα του, τό τε  έχουμε το 
φαινόμενο της ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.

Η ηλεκτροπληξία μπορεί να 
προκαλέσει:

1. ΑΠΝΟΙΑ: Δηλαδή, προσωρινή 
παράλυση των νεύρων ή του κέ
ντρου ελέγχου της αναπνοής στον 
εγκέφαλο, με συνέπεια τη διακοπή 
της αναπνοής (ασφυξία).

2. ΕΓΚΑΥΜΑΤΑ: α) Εξωτερικά, 
λόγω επαφής με το ηλεκτρισμένο 
σώμα ή λόγω δημιουργίας ηλεκτρ ι
κού τόξου, και β) Εσωτερικά, λόγω 
περάσματος του ρεύματος μέσα 
από το ανθρώπινο σώμα.

3. ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ: Το 
ρεύμα επιδρά στην καρδιά και μπο
ρεί να προκαλέσει: ε ίτε διακοπή 
των λειτουργιών της (ασυστολία), 
ε ίτε  ανώμαλη λειτουργία  της (μαρ
μαρυγή) όπου, ο ι ίνες της καρδιάς
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δε συνεργάζονται μεταξύ τους και 
δεν επ ιτυγχάνετα ι η καρδιακή συ
στολή.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο 
σφυγμός του θύματος εξαφανίζε
τα ι και σταματάει η κυκλοφορία 
του αίματος. Υπάρχει κι η πιθανό
τητα  να πάθει ανεπανόρθωτη βλά
βη ο εγκέφαλος, μετά το  πέρασμα 
λίγων πρώτων λεπτών.

Σε περιπτώσεις βαριάς μορφής 
ηλεκτροπληξίας, το θύμα εμφανί
ζει: διακοπή αναπνοής, έλλειψη 
σφυγμού, μυϊκή ακαμψία, πτώση 
της θερμοκρασίας, σιγανούς καρ
διακούς παλμούς κ.λπ. Τότε, αμέ
σως, πρέπει να εφαρμοσθεί η τ ε 
χνητή αναπνοή.

Το γεγονός ότι, ένα άτομο, με
τά από μια ηλεκτροπληξία επανήλ
θε στη ζωή, δε σημαίνει κι ό τι απέ
φυγε εντελώ ς τους κινδύνους! 
Έ χει παρατηρηθεί ό τι άτομα που 
είχαν πάθει ηλεκτροπληξία, μετά 
από μερικούς μήνες παρουσίασαν 
ατροφία στα μέλη που είχαν έρθει 
σ’ επαφή με το  ρεύμα. Αυτό γ ίνε
τα ι, γ ια τί το  ρεύμα έχε ι μια αργή 
και προοδευτική επίδραση στα λε
πτά νευρικά κέντρα του νωτιαίου 
μυελού και που σαν -  διαταραχή -  
ε ίνα ι απαρατήρητη στην αρχή. Αυτά 
βέβαια δεν αποτελούν κανόνα. 
Αλλα, μετέπειτα αποτελέσματα 

της ηλεκτροπληξίας είνα ι η αμνη

σία, οι νευρ ικές δ ιαταραχές, ακόμα 
και η παραφροσύνη.

Παράγοντες που 
επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα της 
ηλεκτροπληξίας

Οι παράγοντες που μπορούν να 
επιδράσουν καταστρεπτικά κατά 
την ηλεκτροπληξία, ε ίνα ι πάρα 
πολλοί, όπως: η ένταση του ρεύμα
τος που εξαρτάτα ι από την τάση 
του ρεύματος και την αντίσταση 
του ανθρώπινου σώματος, η διάρ
κεια επαφής, η μορφή του ρεύμα
τος (Συνεχές ρεύμα ή εναλασσό- 
μενο ρεύμα), ο δρόμος που ακο
λουθεί το ρεύμα, η δεκτικότητα 
του ανθρώπινου σώματος κ.ά.

Αν στο ανθρώπινο σώμα δ ιοχε
τευ τε ί ρεύμα με ένταση:
0,7 ιτιΑ -  γ ίνετα ι αντιληπτό σαν τσ ί
μπημα
1.0 ιτιΑ -  αισθητό σαν ένα άρπαγμα.
5.0 έως 15,0 mA -  προκαλεί σύσπα
ση των μυών.
15.0 έως 19,0 mA -  προκαλεί σύ
σπαση και παράλυση των μυών. 
Πάνω από 25 mA -  μπορεί να 
προκαλέσει βλάβη δ ιάρκειας στους 
ιστούς των νεύρων και τα  αγγεία 
του αίματος.
Πάνω από 70 mA -  είνα ι συνήθως 
θανατηφόρο.

Έ χ ει λανθασμένα δημιουργηθεί 
η εντύπωση, ότι το  ρεύμα μας «τι
νάζει» ή «μας κολλάει». Ό τα ν  το 
ρεύμα που θα περάσει από το αν
θρώπινο σώμα ε ίνα ι ισχυρό (πάνω 
από 15,0 mA) προκαλεί σύσπαση 
και παράλυση των μυών. Ανάλογα 
με τον τρόπο που το  θύμα έχε ι 
πιάσει ή ακουμπήσει το ηλεκτρο- 
φόρο αντικείμενο , ή τινάζετα ι, ή 
αντίθετα δε μπορεί να τραβηχτεί 
απ’ αυτό, γ ια τί απλούστατα δεν ε-
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λέγχει τη λειτουργία  των μυών του, 
όσο διαρκεί η επαφή με το ηλε- 
κτροφόρο αντικείμενο.

Μέσα στο σπίτι μας, 
ο μεγαλύτερος κίνδυνος!

Τάσεις κάτω από 1.000 V, και ει
δικά ο ι τάσεις που συνήθως, χρη
σιμοποιούνται στα σπίτια μας (220 
V και 380 V) αποδείχθηκαν ότι είναι 
ο ι πιο επ ικίνδυνες. Είναι αυτές που 
προκαλούν συνήθως μαρμαρυγή 
(αρρυθμία) στην καρδιά που ε ίν α ιτ ις  
περισσότερες φορές η κύρια αιτία  
θανάτου από ηλεκτροπληξία.

Τάσεις πάνω από 1.000 V, παρα
τηρήθηκε ό τ ι ε ίνα ι λιγότερο επι
κίνδυνες γ ια τί τε ίνουν να προκα- 
λέσουν μόνο παράλυση του ανα
πνευστικού κέντρου.

Πού θα μας «χτυπήσει» το 
ρεύμα

Ο δρόμος που θ' ακολουθήσει 
το ηλεκτρ ικό ρεύμα διαμέσου του 
ανθρώπινου σώματος, παίζει σπου
δαίο ρόλο για τ ’ αποτελέσματα της 
ηλεκτροπληξίας. Ιδ ια ίτερα επικίνδυ
νος είναι ο δρόμος από το κεφάλι 
προς το  αριστερό σκέλος, γ ια τί 
περνάει από τον εγκέφαλο και την 
καρδιά. Πρέπει να χρησιμοποι- 
ρύμε ΜΟΝΟ το δεξί μας χέρ ι, ώ
στε σε περίπτωση τυχαίας επαφής 
με ηλεκτροφόρο σώμα, το ρεύμα 
να μην περάσει από δρόμο που πε
ριλαμβάνει την καρδιά.

Σπουδαίο ρόλο ακόμα παίζει το 
αν πατάμε πάνω σε έδαφος που ε ί
ναι καλός αγωγός (υγρά εδάφη, 
δάπεδα από τσ ιμέντο  κ.λπ.) ή κα
κός αγωγός (πατώματα ξερά) του 
ηλεκτρισμού. Αν το έδαφος είναι 
καλός αγωγός, τό τε  υπάρχει ένας 
ευνοϊκός παράγοντας για να συμ
βεί το μοιραίο. Καλό είναι, όποιος 
χε ιρ ίζετα ι ηλεκτρ ικές συσκευές, να 
πατάει σ ’ ένα σανίδωμα από ξερό 
ξύλο.

Κ ι ας μη ξεχνάμε πως η ΚΟΥΡΑ
ΣΗ, συνδυασμένη με την έλλειψη 
προφυλάξεων, δημιουργεί τ ις  
προϋποθέσεις γ ια  τηγ πρόσκληση 
ηλεκτροπληξίας.

Τι πρέπει να προσέχετε

•  Μην αφαιρείτε ή καταστρέφε
τε  τ ις  πινακίδες των ηλεκτρικών 
συσκευών με τα στοιχεία λειτουρ
γίας και το όνομα του κατασκευα-

•  Μη χρησιμοποιείτε τ ις  συνη
θισμένες ηλεκτρ ικές συσκευές στο 
δωμάτιο του λουτρού. Υπάρχει με
γάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη συνδέετε πολλές ηλεκτρ ι
κές συσκευές στην ίδια πρίζα. Οι 
αγωγοί υπερθερμαίνονται και υ
πάρχει φόβος πυρκαγιάς.

•  Μη σκαλίζετε το  εσωτερικό 
των ηλεκτρικών συσκευών ακόμα κι 
όταν δεν ε ίνα ι συνδεδεμένες στο 
ρεύμα, γ ια τί μπορεί να προκαλέσε- 
τε  βλάβη, που θα καταστήσει επι
κίνδυνη τη χρήση της συσκευής.

•  Μην π ιάνετε διακόπτες, πρί
ζες και γεν ικά  ηλεκτρ ικές συσ
κευές με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει 
μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

•  Μην περνάτε ηλεκτρ ικά κα
λώδια από το άνοιγμα θυρών, πα
ραθύρων ή στο δάπεδο, έστω και 
κάτω από χαλιά. Θ αφθαρούν εύκο-

•  Μη χρησιμοποιείτε πρόχειρες 
μπαλαντέζες. Αγοράζετε μια μπα- 
λαντέζα ασφαλή, με ξύλινη λαβή, η 
οποία έχε ι τον λαμπτήρα και την 
υποδοχή του προφυλαγμένα.

•  Μη χρησιμοποιείτε συσκευές 
με φθαρμένα καλώδια. Η μόνωση 
των καλωδίων καταστρέφετα ι με 
την πάροδο του χρόνου και τα  κα
λώδια απαιτούν αντικατάσταση.

•  Μην τραβάτε την πρίζα από το 
κορδόνι. Η σειρίδα δεν αντέχει, θα 
φθαρεί και θα προκύψει μεγάλος 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

•  Μην αφ αιρείτε τα  καλύμματα 
και τους προφυλακτήρες του ρα- 
διοφώνου και των άλλων ηλεκτρ ι
κών συσκευών σας, προτού τις  α
ποσυνδέσετε από τον ρευματοδό-
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τη, γ ια τ ί τα  στοιχεία τους θα έχουν
τΑπη

•  Μην π ιάνετε ποτέ τ ις  βιδωτές 
λάμπες από τον κάλυκα, όταν πρό
κειτα ι να τις  βιδώσετε ή να τ ις  ξ ε 
βιδώσετε. Κ ινδυνεύετε από ηλε-

•  Μην αφήνετε τα παιδιά να 
σκαρφαλώνουν σε στύλους των 
ηλεκτρικών δικτύων ή να πετάνε 
χαρταετούς κοντά στις γραμμές. Ο 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας είνα ι σο
βαρός.

•  Μη περνάτε ηλεκτρ ικά καλώ
δια πάνω ή δίπλα από θερμάστρες, 
καλοριφέρ ή σωλήνες θερμού νε
ρού. Η μόνωσή τους δεν αντέχει 
συνήθως σε μεγάλες θερμοκρα-

Τι απαιτείται να κάνετε

•  Ζητάμε μόνο από αδειούχο 
εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο να επι
θεωρήσει την ηλεκτρική εγκατά

σταση, όταν αλλάζετε σπίτι ή γρα 
φείο. Ο ίδιος πρέπει να επιθεωρεί 
και να επισκευάζει κάθε συσκευή 
που παρουσιάζει ανωμαλία.

•  Δ ιακόπτετε το ρεύμα από το 
γενικό διακόπτη, πριν· αντικατα
στήσετε μια λάμπα ή μια ασφάλεια.

•  Αν δ ε ίτε  ηλεκτροφόρο σύρμα 
κάτω στο δρόμο, μη το πλησιάσετε. 
Κ ινδυνεύετε. Ειδοποιείστε αμέσως 
το  πλησιέστερο γραφείο της ΔΕΗ ή 
το  Αστυνομικό Τμήμα.

•  Εάν οδηγείτε όχημα υψηλό, 
γερανό, εκσκαφέα κ.λπ., προσέχε
τε  ιδιαιτέρως όταν πλησιάζετε τις  
ηλεκτροφόρες γραμμές. Πολλές 
φορές και η απλή προσέγγιση μπο
ρεί να προκαλέσει ηλεκτρ ικό ατύ
χημα με τραγικές συνέπειες.

•  Βγάζετε τις ηλεκτρ ικές συσ- 
λευές από την πρίζα, πριν από το 
καθάρισμα, το  ξεσκόνισμα ή τη με
τατόπισή τους.

•  Εάν έχετε  μικρά παιδιά, υπάρ
χει πάντα κίνδυνος να βάλουν με
ταλλικά αντικείμενα στους πόλους 
των ρευματοληπτών. Χρησιμοποιεί
τε ή τα ειδ ικά πλαστικά βύσματα 
που σφραγίζουν τ ις  ελεύθερες πρί
ζες ή ε ιδ ικές πρίζες ασφαλείας με

•  Αγοράζετε σκεύη και μηχανή
ματα εγκεκριμμένα από την αρμό
δια Υπηρεσία Κρατικού Ελέγχου 
του Υπουργείου Βιομηχανίας, που 
έχουν γραμμένο επάνω, τον αριθμό 
εγκρίσεως. τα μη εγκεκριμμένα 
μπορεί να είνα ι ελαττω ματικά και

•  Δ ιαβάζετε προσεκτικά τ ις  ο
δηγίες χρήσεως των ηλεκτρικών 
συσκευών που αγοράζετε.

•  Ανάβετε το θερμοσίφωνα για 
να ζεσταθεί το νερό και να κάνετε 
μπάνιο. Προτού μπείτε στη μπανιέ
ρα, μη ξεχάσετε να κλείσετε το 
θερμοσίφωνα. Υπάρχει κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας όσο θα είστε μέ
σα στο νερό.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

* Κυκλοφόρησε πρόσφατα το σύγ
γραμμα «ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ» του Αν
τωνίου Σ. Κουτσελίνη, Καθηγητή Ια
τροδικαστικής και Τοξικολογίας του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Επιστημονι
κές Εκδόσεις - Γ. Παρισιάνος, Ναυαρί- 
νου 20 - Αθήνα).

Είναι καταφανής η σημασία της επι
στήμης αυτής, της Ιατροδικαστικής, 
στην απονομή του Δικαίου, όπως επί
σης διάφανος είναι και ο ιατροκοινωνι- 
κός, γενικότερα, χαρακτήρας της. Ακό
μα, είναι αυτονόητο, ότι για τη σωστή 
διακονία των στόχων αυτών, θα πρέ
πει ο πραγματογνώμονας να έχει πο
λύπλευρη μόρφωση, εξειδίκευση, πεί
ρα και πλήρη συναίσθηση των ευθυ
νών του, αφού στις περισσότερες πε
ριπτώσεις από αυτόν εξαρτάται, αφε
νός μεν η τιμή, η περιουσία και κάποτε 
η ζωή του ατόμου εκείνου για το 
οποίο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει, 
αφετέρου δε η προστασία του ευρύτε
ρου κοινωνικού περίγυρου σε ζητήμα
τα με καθαρά ιατροκοινωνικό χαρα
κτήρα.

Όσο η επιστημονική και η τεχνική 
γνώση προάγονται, τόσο και η ζωή γί
νεται πιο πολύ περίπλοκη, τα προβλή
ματα πολλαπλασιάζονται και η ρυθμι
στική παρέμβαση του Νόμου γίνεται 
επιτακτικότερη, ενώ από την άλλη 
πλευρά το έργο του επιτηρητή του 
Νόμου γίνεται πιο δύσκολο. Πράγματι, 
ο δικαστής, ο δικηγόρος, ο αστυνομι
κός υπάλληλος, στην εκτέλεση του έρ
γου τους, θα πρέπει να διαθέτουν σή
μερα ένα πλήθος ειδικών γνώσεων 
που να σχετίζονται με κάθε εκδήλωση 
της ανθρώπινης δραστηριότητας, κάτι 
που είναι πραγματικά αδύνατο. Έτσι, 
αυτομάτως πλέον δημιουργείται για τη 
Δικαιοσύνη η ανάγκη να προσφύγει 
και να ζητήσει τη συνδρομή πραγμα- 
τογνώμονα, ειδικού για κάθε περίπτω
ση.

Οι περιπτώσεις που ο πραγματο- 
γνώμονας αυτός είναι ειδικός σε θέμα
τα ιατρικής ή γενικότερα βιολογίας εί
ναι, χωρίς αμφιβολία, οι περισσότερες,

σε μια πρόσφατη δε στατιστική των 
ΗΠΑ αναφέρεται, ότι ποσοστό 75% 
περίπου από τις πραγματογνωμοσύνες 
σχετίζονται με ιατρικά ή/και με βιολο
γικά θέματα.

Στο σύγγραμμα αυτό καταβλήθηκε 
ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να δο
θούν, κατά τρόπο σαφή και εύληπτο 
και με βάση τα νεότερα επιστημονικά 
δεδομένα, όλες οι απαιτούμενες για το 
γιατρό γνώσεις που θα τον βοηθή
σουν ν ’ ανταπεξέλθει σωστά στη δύ
σκολη αποστολή τουπραγματογνώμο- 
να. Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή και 
επιμέλεια καταβλήθηκε, ώστε η ανά
πτυξη κάθε θέματος να μπορεί να γίνει 
κατανοητή και από τον Αστυνομικό, το 
Δικηγόρο, το Δικαστή, που δεν έχουν 
ιατρικές γνώσεις, αλλ' εκ των πραγμά
των αποτελούν τους κύριους συντελε
στές στη διερεύνηση μιας ιατροδικα
στικού ενδιαφέροντος υπόθεσης. Μια 
από τις κύριες επιδιώξεις ενός συγχρό
νου συγγράμματος Ιατροδικαστικής εί
ναι και η προσπάθεια για την ανάπτυξη 
ενός «κοινού λεξιλογίου» μεταξύ των 
επιστημόνων αυτών που έχουν διαφο
ρετικό μεν γνωστικό αντικείμενο στην 
επιστήμη τους, αλλά που εξυπηρετούν 
ένα κοινό σκοπό, την απονομή Δικαιο
σύνης.

Το βιβλίο γράφτηκε στη δημοτική 
γλώσσα και σε μονοτονικό σύστημα, 
αποφεύγοντας όμως συστηματικά 
ακραίους τύπους που ζημιώνουν ένα 
επιστημονικό κείμενο. Διατηρήθηκε — 
όπου χρειαζόταν — η ορολογία και η 
διατύπωση που αποδίδουν σωστότερα 
μια επιστημονική σκέψη ή πληροφο
ρία, όπως επίσης την πιστότητα των 
κειμένων στους νόμους και τα διατάγ
ματα.

Τα αντικείμενα πλαισιώνονται με 
ικανό αριθμό εικόνων, οι περισσότε
ρες από τις οποίες αφορούν περιπτώ
σεις του συγγραφέως. Δανεικές από 
ξένα κλασικά συγγράμματα είναι ορι
σμένες μόνο εικόνες και σχεδιαγράμ
ματα, αναφέροντας πάντοτε την πηγή, 
με πλήρη βιβλιογραφική αναφορά, στο 
τέλος κάθε κεφαλαίου.

KOI.NOHOVAKVTIKII
!
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No 2/1989

* Κυκλοφόρησε το τρίτο τεύχος της 
«ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗ 
ΣΗΣ». Εκδότης - Διευθυντής ο κ. 
Αθαν. Θεοδωράκης (Σταδίου 4, τηλ. 
3233727), καθηγητής της Σχολής Αξ/- 
κών της ΕΛ.ΑΣ., στο μάθημα εισαγω
γής στην πολιτική επιστήμη.

Η τριμηνιαία αυτή επιστημονική και 
πολιτική έκδοση έχει σαν στόχο την 
πολύπλευρη και ουσιαστική ενημέρω
ση του κοινού σε ό,τι αφορά την ελλη
νική κοινοβουλευτική και πολιτική ζωή, 
καθώς και τις εξελίξεις των διεθνών 
προβλημάτων και τις δραστηριότητες 
των διεθνών οργανισμών.

Ιδιαίτερα προβάλλονται το έργο και 
οι πρωτοβουλίες του Ευρωπαϊκού Κοι
νοβουλίου και των άλλων Διεθνών 
Κοινοβουλευτικών Συνελεύσεων.

Έτσι, αποτελεί ένα πραγματικά 
απαραίτητο βοήθημα για όσους θέ
λουν να γνωρίζουν σε βάθος τα πολι
τικά θέματα και να έχουν τεκμηριωμέ
νη επιστημονικά άποψη για τις σύγ
χρονες πολιτικές εξελίξεις στην Ελλά
δα, την Ευρώπη και τον κόσμο.
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ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ίΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

Σπείρα πλαστογράφων μοίραζε
πλαστές άδειες κυκλοφορίας

Σπείρα πλαστογράφων προμήθευε 
διπλώματα οδηγήσεως και άδειες κυ
κλοφορίας φορτηγών και ταξί, αντί 
35.000 και 700.000 δραχμών αντί
στοιχα. Εγκέφαλος της σπείρας, η 
οποία εξαρθρώθηκε είναι ο Μιχάλης 
Ν. Λεωτσάκος, 48 χρόνων, άεργος και 
σεσημασμένος για πλαστογραφίες και 
απάτες.

Η σπείρα εξαρθρώθηκε από αστυ
νομικούς του Τμήματος Οικονομικών 
Εγκλημάτων της Ασφάλειας Αττικής 
ενώ συνελήφθησαν και παραπέμφθη- 
καν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών 
ο Λεωτσάκος και ο 50χρονος Δημή- 
τρης Ν. Τριαντόπουλος, κάτοικος Κο- 
ρωπίου Αττικής. Ακόμα για την ίδια 
υπόθεση σχηματίσθηκε δικογραφία σε 
βάρος του ΘΟχρονου Γιώργου Π. Αλε- 
ξόπουλου, σεσημασμένου κλεπταπο
δόχου και της Χρυσούλας φανουργά- 
κη, κατοίκου Πειραιά, οι οποίοι δεν 
απεστάλησαν στον εισαγγελέα λόγω 
παρέλευσης του αυτόφωρου. Τα μέλη 
της σπείρας κατηγορούνται για αποδο
χή προϊόντων εγκλήματος, πλαστογρα
φία και πλαστογραφία πιστοποιητικών 
κατ’ εξακολούθηση.

Σε βάρος του Αεωτσάκου, του 
Τριαντόπουλου και του Αλεξόπουλου 
εκκρεμούν εντάλματα συλλήψεως και 
πολλές καταδικαστικές αποφάσεις για 
παρόμοια αδικήματα.

Τα μέλη της σπείρας είχαν στήσει 
ολόκληρη «μηχανή» για την κατάρτιση 
των πλαστών αδειών και τη διοχέτευ
σή τους στη συνέχεια στην αγορά, 
κερδίζοντας μεγάλα ποσά.

Η δραστηριότητα της σπείρας έληξε 
όταν ο Λεωτσάκος έπεσε στην παγίδα 
που του έστησαν αστυνομικοί. Συγκε
κριμένα παρουσιάστηκε «κάποιος» σαν 
αγοραστής στο Λεωτσάκο και του έ
δωσε 35.000 δρχ. — τα χρήματα είχαν 
προσημειωθεί από την Αστυνομία — 
για να του παραδώσει μια πλαστογρα- 
φημένη άδεια ικανότητας οδηγού και 
μια πλαστή ειδική άδεια οδηγού ταξί.

Δέκα λεπτά πριν από τη συνάντηση 
με τον «αγοραστή» ο Λεωτσάκος είχε 
παραλάβει τις πλαστές άδειες από τον 
Τριαντόπουλο. Την ώρα της συναλλα
γής επενέβη η Αστυνομία και συνέλα

βε τον Λεωτσάκο και τον Τριαντόπου- 
λο.

Ακόμη λίγο πριν συλληφθεί ο Λεω
τσάκος έκλεινε και άλλη συμφωνία με 
αστυνομικό που παρουσιάστηκε σαν 
αγοραστής για να του πουλήσει μια 
πλαστογραφημένη άδεια κυκλοφορίας 
φορτηγού αντί του ποσού των 
700.000 δραχμών.

Την πλαστογραφημένη άδεια είχε 
παραλάβει από τον Τριαντόπουλο αντί 
του ποσού των 100.000 δραχμών.

Στην κατοχή του Λεωτσάκου βρέ
θηκαν και κατασχέθηκαν μεγάλος αρι
θμός πλαστών σφραγίδων του Υπουρ
γείου Συγκοινωνιών, πολλά ασυμπλή
ρωτα και συμπληρωμένα πλαστά έντυ
πα ειδικών αδειών οδηγών ταξί και δι
πλωμάτων καθώς και μια πλαστή ά
δεια κυκλοφορίας ταξί. Στην κατοχή 
του Τριαντόπουλου βρέθηκαν κλεμμέ
να, γνήσια ασυμπλήρωτα έντυπα δι
πλωμάτων ΕΟΚ και αδειών κυκλοφο
ρίας αυτοκινήτων.

Κατά την εξέτασή του από την 
Αστυνομία ο Τριαντόπουλος κατέθεσε 
ότι προμηθευτές του ήταν ο Αλεξό- 
πουλος και η Φανουργάκη. Σε έρευνα 
που έγινε στο σπίτι του Αλεξόπουλου 
βρέθηκαν άλλα 15 γνήσια ασυμπλή
ρωτα διπλώματα ΕΟΚ τα οποία ήταν 
κλεμμένα.

Είχε 3 3 4  γραμμάρια 
ηρωίνης στο στομάχι του

Σύρος συνελήφθη στον Ανατολικό 
Αερολιμένα με 334 γραμμάρια ηρωί
νης στο πεπτικό του σύστημα.

Τα ναρκωτικά ο Ισμάτ Μαχμούτ τα 
είχε αγοράσει από τη Δαμασκό και τα 
προόριζε για την ελληνική αγορά. Για 
να περάσει την ποσότητα των ναρκω
τικών από το αεροδρόμιο μηχανεύτηκε 
τον εξής τρόπο:

Κατασκεύασε εκατόν είκοσι μία 
μπαλίτσες με πλαστικό περιτύλιγμα — 
για να μην υπάρχει κίνδυνος να σπά
σουν — μέσα στις οποίες έβαλε ηρωί
νη. Τις μπαλίτσες τις κατάπιε και προ
σπάθησε να μεταφέρει τα ναρκωτικά 
που τα είχε κρύψει στο στομάχι του...

Όπως προέκυψε από την προανά
κριση, ο 31χρονος μέσα σε ένα χρόνο 
είχε κάνει τέσσερα ταξίδια στη χώρα 
μας και κάθε φορά μετέφερε 200 έως

280 γραμμάρια ηρωίνης, τα οποία διέ
θετε σε διάφορους αγοραστές στην 
Αθήνα, των οποίων δεν αποκάλυψε τα 
ονόματά τους. Στην κατοχή του ακόμη 
βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματι
κό ποσό των 800 δολαρίων, το οποίο 
προερχόταν από εμπόριο ναρκωτικών.

0  Ισμάτ Μαχμούτ μετά την εξέτασή 
του από τους αξιωματικούς της Ασφά
λειας οδηγήθηκε στον εισαγγελέα 
Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Έκρυβε τα αρχαία 
στο σπίτι του

Δεκαεννιά αρχαία αντικείμενα που 
χρονολογούνται από τον 15ο π.Χ. αιώ
να και την Ελληνιστική Εποχή, μεγάλης 
αρχαιολογικής αξίας, βρέθηκαν και κα
τασχέθηκαν στο σπίτι του 54χρονου 
επιχειρηματία Φρίξου - Εμμανουήλ Πι- 
τσόπουλου.

Τα αρχαία αντικείμενα που κατα
σχέθηκαν στο σπίτι του επιχειρηματία, 
στον Υμηττό, εξετάσθηκαν από το 
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο και δια
πιστώθηκε ότι εμπίπτουν στις προστα
τευτικές διατάξεις του αρχαιολογικού 
νόμου και θα σταλούν για φύλαξη στο 
Μουσείο.

Μετά την εξέτασή του ο Πιτσόπου- 
λος αφέθηκε ελεύθερος λόγω παρέ
λευσης του αυτόφωρου.

Τα αρχαία αντικείμενα που κατείχε 
ο Πιτσόπουλος είναι τα εξής:
— Αιγυπτιακό ακέραιο πήλινο λύχνο με 
μικρό καρδιόσχημο μυκτήρα και με έ
κτυπη γυναικεία προτομή, του 3ου 
μ.Χ. αιώνα.
— Ελλιπές χάλκινο χριστιανικό λύχνο 
με κάθετο υπερυψωμένο σταυρό πά
νω από τη δακτυλιοειδή λαβή, του 5ου 
μ.Χ. αιώνα.
— Χάλκινο χριστιανικό λύχνο, του 5ου 
μ.Χ. αιώνά
— Τέσσερις σφαιρικοί πήλινοι αρύβαλ- 
λοι των Κλασικών χρόνων.
— Δύο πήλινες δακρυδόχοι Ελληνιστι
κής Εποχής.
— Μελανόμορφη λήκυθος των Κλασι
κών χρόνων.
— Μελανόμορφή λήκυθος, με γραπτή 
παράσταση ανθεμίου της Ελληνιστικής 
εποχής.
— Σφαιρική μελανόμορφη λήκυθος, με 
γραπτή παράσταση ανθεμίου των Ελ-
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ληνιστικών χρόνων.
— Πήλινη γυναικεία προτομή.
— Πήλινη γυναικεία μορφή που φέρει 
πάνω διαμορφωμένη οπή ανάρτησης.
— Πήλινο ειδώλιο του Θεού Πανά, Ελ
ληνιστικών χρόνων.
— Πήλινο ειδώλιο όρθιας πεπλοφόρου 
μορφής των Κλασικών χρόνων.
— Πήλινη κυπριακή λήκυθος του 1 5ου 
π.Χ. αιώνα.
— Πήλινο αγγείο των Γεωμετρικών 
χρόνων.
— Μικρή ακόσμητη κύλικα των Κλασι
κών χρόνων.
— Μελανόμορφη κυλίκα των Κλασι
κών χρόνων.
— Πήλινος κύαθος, ακόσμητος.
— Μαρμάρινο ανάγλυφο τεμάχιο, με 
παράσταση τη μητέρα των Θεών Ρέα 
και τμήμα κιονόκρανου Ελληνιστικών 
χρόνων.

Οι συνβργάτες του 
του άδειασαν το μαγαζί

Μεγαλέμπορος ειδών κινέζικης τέ
χνης έπεσε θύμα ληστείας με δράστες 
τους συνεταίρους του.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Τάτα, 49 
χρονών, που διατηρεί στη Φιλοθέη με
γάλη αποθήκη με κινέζικα βάζα και ξυ
λόγλυπτα. Ο μεγαλέμπορος διαπίστω
σε το τελευταίο διάστημα ότι του έλει
παν μεγάλες ποσότητες εμπορευμά
των. Διερχόμενος από το κατάστημα 
του Παναγ. Γιάννακα, 36 χρόνων ανα
γνώρισε τα κλοπιμαία. Έτσι πήγε στην 
αστυνομία και κατήγγειλε ότι οι αδελ-. 
φοί Χαράλαμπος και Παναγιώτης Γιάν- 
νακας με τους οποίους είχε παλαιότε- 
ρα συνεργασία, του έκλεψαν τα τελευ
ταία χρόνια εμπορεύματα αξίας περί
που 30 εκατομμυρίων. Ακολούθησαν 
έρευνες από τις οποίες εντοπίστηκαν 
εμπορεύματα αξίας 10 εκατομμυρίων 
δραχμών στο σπίτι και στα καταστήμα
τα του Παναγ. Γιάννακα και του αδελ
φού του Χαράλαμπου, επιπλοποιού. Τα 
δυο αδέλφια δεν συνελήφθησαν λόγω 
παρέλευσης του Αυτόφωρου. Τα κλο
πιμαία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη.

Όπως είπε ο τελευταίος εδώ και 
δύο χρόνια είχε διακόψει τη συνεργα
σία του με τους δύο αδελφούς, αλλά 
εκείνοι έβρισκαν τον τρόπο να του 
κλέβουν μεγάλες ποσότητες εμπορευ
μάτων.

H  ΓΕΓΟΝΟΤΑ | j  
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Βόμβες σε αυτοκίνητα 
διπλωματών

Δώδεκα βόμβες τοποθετημένες σε 
αυτοκίνητα διπλωματών ανατολικών 
χωρών συγκλόνισαν την Αθήνα και 
συγκεκριμένα τις περιοχές Ψυχικό, 
Χαλάνδρι, Ιλίσια λίγες ημέρες πριν τις 
εκλογές.

Την ευθύνη για τις βόμβες ανέλαβε 
η τρομοκρατική οργάνωση «Κοινωνική 
Αντίσταση» με προκήρυξη που έστειλε 
σε απογευματινή εφημερίδα.

12 χρόνια στον Παπαδόσηφο

Φυλάκιση 12 χρόνων και 9 μηνών 
και τριετή στέρηση των πολιτικών του 
δικαιωμάτων είναι η ποινή που επέβα
λε το δικαστήριο, στον 63χρονο Κρη
τικό Γιάννη Παπαδόσηφο που είχε 
σκοτώσει το φονιά του γιου του μέσα 
στο Εφετείο Πειραιά.

Το Μεικτό Ορκωτό Κακουργοδικείο 
Πειραιά του αναγνώρισε το ελαφρυν- 
τικό ότι ωθήθηκε στην πράξη του από 
την ανάρμοστη συμπεριφορά του θύ
ματος κατά τη διάρκεια της δίκης. 0  
Γιάννης Παπαδόσηφος είχε πει στην 
απολογία του ότι ο φονιάς του γιου 
του Γιάννης Βενιεράκης τον προκα- 
λούσε κατά τη διάρκεια της δίκης με 
τα ειρωνικά χαμόγελά του και ιδιαίτε
ρα τη στιγμή που δείξανε στο δικαστή
ριο τη φωτογραφία και τα ρούχα του 
γιου του.

0  Γιάννης Παπαδόσηφος είχε σκο
τώσει στις 27 Δεκεμβρίου του 1988 
με έξι σφαίρες τον Γιάννη Βενιεράκη 
ενώ καθόταν στο εδώλιο του Εφε- 
τείου Πειραιά, λίγο πριν αυτό εκδόσει 
την τελική του απόφαση. 0  Παπαδό
σηφος που λίγο μάλλον τον ενδιέφερε 
η απόφαση του Δευτεροβάθμιου Δικα
στηρίου, προτίμησε να ξεπλύνει το αί
μα με αίμα.

Ήταν 11.45 το πρωί, είχε τελειώ
σει η ακροαματική διαδικασία και γινό
ταν η ανάγνωση των εγγράφων από 
το δικαστήριο. 0  Παπαδόσηφος που 
μέχρι εκείνη τη στιγμή παρακολουθού
σε ψύχραιμος τη διαδικασία έβγαλε 
από την τσέπη του ένα πιστόλι τύπου 
«παραμπέλουμ» και αφού σημάδεψε 
το Βενιεράκη από το πίσω μέρος στη 
θέση της καρδιάς, το άδειοσε στην

πλάτη του. Στην τέταρτη σφαίρα το πι
στόλι έπαθε εμπλοκή. 0  Βενιεράκης ό
μως ήδη είχε πέσει νεκρός μπροστά 
στα μάτια των δικαστών και των ενόρ
κων που άφωνοι περίμεναν το τέλος 
του δράματος.

Στην απολογία του ο Παπαδόσηφος 
είπε ότι είχε μετανιώσει και ότι δεν θα 
έκανε το έγκλημα αν το θύμα και ο 
φονιάς του γιου του δεν τον προκα- 
λούσε.

Συνελήφθησαν έμποροι 
ναρκωτικών

Έμποροι ηρωίνης και χασίς έπεσαν 
στα «χέρια» της Διώξης Ναρκωτικών 
της Ασφάλειας Αττικής. Τρεις αλλοδα
ποί που ήταν μέλη διεθνούς σπείρας 
διακίνησης ηρωίνης από την Ταϋλάνδη 
στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της 
Δ. Ευρώπης συνελήφθησαν και στην 
κατοχή τους βρέθηκαν 770 γραμμάρια 
ηρωίνης. Στη δεύτερη περίπτωση δρά
στες ήταν Έλληνες, οι οποίοι διακι
νούσαν χασίς σε καφενείο του Αιγά
λεω και στην κατοχή τους βρέθηκαν 
840 γραμμάρια φούντας.

Συγκεκριμένα, στην αίθουσα τράν- 
ζιτ του Ανατολικού Αερολιμένα συνε- 
λήφθη ο Τζωρτζ Γκαρμπέλ, 27 ετών, 
από τα νησιά Μπαρμπάντος, γιατί σε 
ειδική κρύπτη της τσάντας του είχε το
ποθετημένα 770 γραμμάρια ηρωίνης. 
Στην ανάκριση ομολόγησε τους συ- 
νεργούς του στην Αθήνα, οι οποίοι και 
συνελήφθησαν. Πρόκειται για τον 
Ντουαλίμπ Μουζίς, 33 ετών, από την 
Τανζανία και Μωχάμαντ Κάθικ, 27 
ετών, από την Πορτογαλία. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο Ντουαλίμπ είχε κατα- 
δικασθεί σε πολύχρονη φυλάκιση για 
λαθρεμπόριο ναρκωτικών και αποφυ
λακίστηκε στις 3.11.1989. Στη συνέ
χεια απελάθηκε στην Τουρκία, ο 
Ντουαλίπ όμως πλαστογράφησε το 
διαβατήριό του, έσβησε τη σφραγίδα 
της απέλασης και επέστρεψε στην Ελ
λάδα το Δεκέμβριο του 1989.

Στο Αιγάλεω, συνελήφθη ο Γεωργ. 
Παυλίδης, 41 ετών, γιατί στην κατοχή 
του βρέθηκαν 840 γραμμάρια χασίς. 
Μαζί του συνελήφθη και το «βαπορά
κι» που χρησιμοποιούσε, Χαρ. Παπα- 
δόπουλος, 29 ετών. Η διακίνηση του 
χασίς γινόταν στο καφενείο του αδελ
φού του Παπαδόπουλου στο Αιγάλεω.
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ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Από την Ασφάλεια Ηρακλείου εξαρ
θρώθηκε σπείρα «ποντικών» που τον 
τελευταίο καιρό είχε γίνει ο φόβος και 
ο τρόμος καταστηματαρχών της πόλης.

Συγκεκριμένα συνελήφθησαν και 
ομολόγησαν πλήθος διαρρήξεων οι 
αδελφοί: α) ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ Επαμει
νώνδας, γεν. 1961 στις Καμάρες Ηρα
κλείου και β) ΝΤΙΣΠΥΡΑΚΗΣ Γεώρ
γιος, γεν. 1973 επίσης στις Καμάρες 
Ηρακλείου.

Από τις διαρρήξεις που είχαν δια- 
πράξει βρέθηκαν χρυσαφικά και άλλα 
είδη αξίας, πολλά από τα οποία αποδό
θηκαν στους κατόχους τους.

Εξ άλλου μετά από συντονισμένες 
προσπάθειες των αστυνομικών της 
Ασφάλειας Ηρακλείου, συνελήφθη ο 
«τσαντάκιας» ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ιωάννης 
του Γεωργίου, γεν. 27.10.1972 στο 
Ηράκλειο και έτσι έκλεισε άδοξα η 
«κερδοφόρα καρριέρα» του.

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ τους τελευταίους 
μήνες επιβαίνοντας σε ένα δίκυκλο μο
τοποδήλατο άρπαζε τις τσάντες ανύ
ποπτων γυναικών και αφού αφαιρούσε 
τα χρήματα τις πετούσε σε σκουπιδο- 
τενεκέδες. Όμως η δράση του δεν 
σταματούσε εκεί- είχε επιχειρήσει 
επανειλημμένα, ανεπιτυχώς όμως, να 
βιάσει κοπέλλες με την απειλή μαχαι
ριού.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Με υπομονή και μεθόδευση απαν
τούν οι αστυνομικές αρχές στην ευρη- 
ματικότητα των διακινητών ναρκωτι
κών. Τελευταίο παράδειγμα, η σύλλη
ψη άεργου, που είχε κρύψει 2 κιλά χα- 
σίς σε πλάκες στο εσωτερικό φιάλης 
υγραερίου.

Ο Κώστας Χατζηευστρατίου, 59 
ετών, έφερε το χασίς σε φιάλη υγραε
ρίου του τροχόσπιτού του, ερχόμενος 
από τη Δυτική Γερμανία. Τα όργανα 
της Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης, τον παρακολου
θούσαν από την ώρα που μπήκε στο 
ελληνικό έδαφος από τα σύνορα με τη 
Γ ιουγκοσλαβία.

Με το που έφτασε στη συμπρω
τεύουσα ο 59χρονος πούλησε 11 
γραμμάρια κατεργασμένου χασίς σε

πλάκα στον φ. Καφρίτσα, 43 ετών, 
υπάλληλο των ΕΛ.ΤΑ., οπότε και συνε
λήφθησαν και οι δύο.

Σε έρευνα που ακολούθησε στο 
σπίτι του Χατζηευστρατίου βρέθηκαν 
472 γραμμάρια κατεργασμένης ινδικής 
κάνναβης σε πλάκες, 150.000 δρα
χμές, 12.000 μάρκα Δυτικής Γερμα
νίας και 600 δολάρια. Η έρευνα συνε
χίστηκε και στο τροχόσπιτο, όπου 
ανοίχτηκε η ύποπτη φιάλη, η οποία και 
περιείχε 2 κιλά και 14 γραμμάρια κα
τεργασμένου χασίς.

ΣΠΑΡΤΗ

Για κατοχή και χρήση ναρκωτικών 
συνελήφθη, από την Ασφάλεια Σπάρ
της ο Πέτρος Δ. Γρηγόρης, 33 χρό
νων, γεωργοκτηματίας από την Κοκκι- 
νοράχη Σπάρτης.

Στην κατοχή του βρέθηκαν υπνωτι
κά χάπια και σύριγγες, ενώ ομολόγησε 
ότι είναι χρήστης ηρωίνης.

Σημειώνεται ότι την τελευταία διε
τία έχουν συλληφθεί στην περιοχή 
Σπάρτης περισσότερα από 20 άτομα 
για ναρκωτικά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τη νέα... εφεύρεση των εμπόρων 
του «λευκού θανάτου» περιμένουν, 
τώρα, τελωνειακοί και αστυνομικοί της 
υποδιεύθυνσης δίωξης ναρκωτικών 
Θεσσαλονίκης, μετά την αποκάλυψη 
των Τανζανών που., γεννούν «αυγά» 
με ηρωίνη.

Για «βαποράκια» χρησιμοποιούνται 
φτωχοί Αφρικανοί. Το δρομολόγιο που 
ακολουθούν είναι Τουρκία - Ιταλία, μέ
σω Ελλάδος. Δεν έχει διαπιστωθεί, 
ακόμη, με βεβαιότητα, αν «στά
θμευαν» στη χώρα μας και διέθεταν κι 
εδώ ποσότητες, αλλά κάτι τέτοιο πρέ
πει, μάλλον να αποκλεισθεί.

Η τοποθέτηση των «αυγών» γίνεται 
με ειδικό μηχάνημα, από το στόμα των 
Τανζανών. Τα «αυγά» είναι πλαστικά, 
ελαστικά και συστέλονται για να γίνει 
η κατάποσή τους, χωρίς αυτό να ση
μαίνει ότι είναι ανώδυνη για τον οργα
νισμό.

Η ύπαρξη των αυγών στον οργανι
σμό διαπιστώνεται, φυσικά, με ακτίνες 
X.

0  τέταρτος κατά σειρά Τανζανός, ο 
οποίος συνελήφθη είναι ο Ομάρ Γκένι 
Γιούμα, 24 χρονών. Είχε στο στομάχι 
του 93 αυγά με ηρωίνη, βάρους 745 
γραμμαρίων.

Όπως ομολόγησε ο ίδιος, τα αυγά 
του τα έδωσε άγνωστό του άτομο, 
στην Κωνσταντινούπολη. Για τη μετα
φορά θα πληρωνόταν με 500 δολάρια. 
Προορισμός της ηρωίνης ήταν η Νά- 
πολη της Ιταλίας. Εκεί, ο ίδιος ο Γιού
μα, δεν ήξερε με ποιον θα ερχόταν σε 
επαφή. Το μόνο που γνώριζε ήταν ότι 
κάποιος θα τον πλησίαζε και θα του 
μιλούσε για τα αυγά. Τότε θα έπαιρνε 
και τα χρήματα.

Είπε, ακόμη ότι δεν είχε σχέση με 
τους άλλους τρεις συμπατριώτες του, 
οι οποίοι συνελήφθησαν στο Πύθιο 
Έβρου και τη Θεσσαλονίκη. Αρνήθηκε 
ότι είναι μέλος διεθνούς σπείρας διακί
νησης ναρκωτικών.

Συνολικά και οι τέσσερις Τανζανοί 
μετέφεραν στα... στομάχια τους ανό
θευτη ηρωίνη βάρους τριών κιλών. Η 
αξία φτάνει τα 90.000.000 δραχμές 
και μπορεί να νοθευτεί σε ποσότητα 
ένα προς δέκα!

Επίσης Ιρακινός συνελήφθη στην 
Καλαμαριά, με το «λευκό θάνατο» 
στην τσέπη. 0  Ελντίν Εμάντ Χαλαμπί, 
35 χρόνων, άεργος κάτοικος Καλαμα
ριάς Θεσσαλονίκης, είχε στην τσέπη 
του, σακουλάκι με ηρωίνη βάρους 255 
γραμμαρίων και 200.000 δραχμές, 
«εισπράξεις» από την πώλησή της. Στο 
σπίτι του, είχε άλλα 250 γραμμάρια 
ηρώινης και τρία μικροδέματα συνολι
κού βάρους 25 γραμμαρίων.

Μαζί του συνελήφθη και ο Κ. Πα- 
παδημητρίου, 26 χρόνων, από την Κα
λαμαριά. Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της αστυνομίας, είχε στην τσέπη του 
χασίς σε φούντα βάρους 2 γραμμα
ρίων και στο σπίτι του άλλο ένα μικρο- 
δέμα, με ισοβαρή ποσότητα χασίς.

ΠΑΤΡΑ

Συνελήφθησαν από την Ασφάλεια 
Αχαΐας, δύο έμποροι ηρωίνης στην 
πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως της Πά
τρας.

Πρόκειται για τους Κωνσταντίνο 
Κουτρουμπή, 35 χρόνων και Χρήστο 
Χρηστίδη 43 χρόνων, στους οποίους
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σε έρευνα που έγινε στο αυτοκίνητό 
τους, βρέθηκαν 760 γραμμάρια ηρωί
νης.

Σύμφωνα με την Ασφάλεια, το 
«ντουέτο» θα διοχέτευε την ηρωίνη 
στην Πάτρα, ενώ η αξία της είναι περί
που 1 5.000.000 δραχμές.

Επίσης γίνονται έρευνες, για να δια
πιστωθεί η προέλευση της ηρωίνης, 
αλλά και ενδεχομένως το κύκλωμα... 
που τη διοχέτευε!

ΒΟΛΟΣ

Συνελήφθησαν στη Νέα Ιωνία Βό
λου, για κατοχή ναρκωτικών, οι: Δημή- 
τριος Παπακωνσταντίνου, 24 χρονών, 
άεργος, Αναστασία Παπακωνσταντί
νου, σύζυγος του πρώτου, 23 χρονών 
και Απόστολος Ταμπακόπουλος, 30 
χρονών, άεργος, όλοι κάτοικοι Ν. Ιω
νίας Βόλου.

Στο σπίτι των δύο πρώτων βρέθη
καν 690 mg ηρωίνης, 1 3 δισκία υπνο- 
στεντόν και χρησιμοποιημένες σύριγ
γες.

Επίσης, από εκτεταμένη έρευνα που 
έγινε, βρέθηκαν και διάφορα κλεμμένα 
αντικείμενα.

ΑΜΑΛΙΑΔΑ

Στο εμπόριο χασίς το είχε ρίξει ο 
κρεοπώλης Αθανάσιος Λάβδας, 32 
χρονών, που συνελήφθη στην Αμαλιά- 
δα Ηλείας έχοντας στην κατοχή του 
40 κιλά χασίς.

0  Λάβδας συνελήφθη από άντρες 
της Ασφάλειας Αμαλιάδας στους 
οποίους πήγε να πουλήσει 10 κιλά χα
σίς προς 200.000 δρχ. το κιλό. 0  πε
λάτης, όμως, ήταν αστυνομικός με 
αποτέλεσμα να αποκαλυφθεί ότι ο χα
σάπης εκεί που έτρεφε τα χοιρινά του 
έκρυβε και το χασίς.

Μετά τη σύλληψή του άντρες της 
δίωξης ναρκωτικών έκαναν έρευνα σε 
χοιροστάσιο που διατηρούσε τρία χι
λιόμετρα έξω από την Αμαλιάδα όπου 
βρέθηκαν θαμμένα στο έδαφος τρία 
πλαστικά βαρέλια που περιείχαν 10 κι
λά ακατέργαστο χασίς το καθένα και 
μια πλαστική σακούλα που περιείχε 
3.700 γραμμάρια σε σπόρους χασίς.

Σε άλλη αποθήκη, βρέθηκαν ένα 
γυάλινο βάζο που περιείχε 150 γραμ

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ
μάρια φούντα και άλλα τρία πλαστικά 
βαρέλια που περιείχαν υπολείμματα 
χασίς που ήδη είχε διατεθεί στην αγο
ρά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προφυλακίστηκαν μετά την απολο
γία τους στον ανακριτή Κ. Χερχελετζή 
οι δύο Γιουγκοσλάβοι που συνελή
φθησαν σε καφετερία της οδού Αρι- 
στοτέλους, όταν επιχείρησαν να που
λήσουν σε αστυνομικό 540 γραμμάρια 
ηρωίνης αντί ποσού 3.000.000 δρχ.

Οι δύο αλλοδαποί, Ρίζοφ Λαζάρ, 38 
χρόνων, έμπορος κεραμικών και ο 
Κρετσέφσκι Ζίκφοφ, 33 χρόνων, 
κρεοπώλης, κατηγορούνται για εισ
αγωγή ναρκωτικών στην επικράτεια, 
αγορά, κατοχή και απόπειρα πώλησης, 
ενώ χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα επικίν
δυνα άτομα για τη δημόσια ασφάλεια. 
Μάλιστα ο Λαζάρ είναι σεσημασμένος 
έμπορος ναρκωτικών και είχε συλλη- 
φθεί από τις ελληνικές αρχές το 1980.

Τότε είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 
οκτώ ετών. Κλείστηκε στις φυλακές 
της Αγιάς Χανίων αλλά μετά από δύο 
χρόνια είχε δραπετεύσει. Για να μη 
συλληφθεί κατά την είσοδό του στη 
χώρα μας, ο Λαζάρ χρησιμοποίησε 
πλαστό διαβατήριο και γι' αυτό αντιμε
τωπίζει και την κατηγορία της πλαστο
γράφησης πιστοποιητικού.

Όπως ισχυρίστηκαν οι Γιουγκοσλά
βοι έμποροι ναρκωτικών, προμηθευτής 
τους ήταν ο συμπατριώτης τους Γιώρ- 
γιε Ποπτσής που διατηρεί κομμωτήριο 
στη Γευγελή απέναντι από το καζίνο.

ΑΓΡΙΝΙΟ

Στα χέρια της Ασφάλειας Αγρίνιου, 
βρίσκονται «εγκέφαλοι» εμπορίας και 
διακίνησης ναρκωτικών.

Ύστερα από τις αποκαλύψεις που 
έκανε στην ασφάλεια, ο διακινητής της 
ηρωίνης, Βασίλης Λεοντόπουλος, 24 
χρόνων, συνελήφθησαν στο σπίτι τους 
στην οδό Παναγοπούλου 25, στο 
Αγρίνιο, οι Στέργιος Κ. Ρούσσης, 37 
χρόνων και η φίλη του Σοφία Κ. Καλο- 
γήρου 26 χρόνων, ιερόδουλος, που 
συζούν και συνεργάζονται μαζί στη 
διάδοση του λευκού θανάτου.

Σε έρευνα που έγινε, βρέθηκαν

1.300 γραμ. χασίς άριστης ποιότητας, 
ποσότητα από άθικτες σύριγγες της 
μιας χρήσης, δυο μικρές ζυγαριές ακρί
βειας, καθώς και κίτρινο οξύ που χρη
σιμοποιείται στην αραίωση και νοθεία 
της ηρωίνης.

0  Ρούσσης, που από το 1982 μέχρι 
σήμερα, έχει συλληφθεί πάνω από 10 
φορές με ναρκωτικά και που πάντα την 
«έβγαζε» με μικρές ποινές από τα δι
καστήρια, προσποιούμενος τον χρή
στη, έπεσε στην παγίδα της ασφά
λειας, που απεκάλυψε πως είναι μέλος 
διεθνούς σπείρας, διακίνησης και εμ
πορίας ναρκωτικών με διασυνδέσεις 
στην Αθήνα.

Συγκεκριμένα, μια εντελώς ασήμαν
τη περίπτωση, που ίσως θα πέρναγε 
απαρατήρητη, έγινε αντιληπτή από τον 
οξυδερκή διοικητή της Ασφάλειας 
Αγρίνιου, Μάρκο Πάγκαλο, που απο
δείχθηκε ουσιώδης, αλλά και που επέ- 
φερε τα δυο λαβράκια στα δίχτυα του 
νόμου.

Έτσι, όταν πιάστηκε η ηρωίνη από 
τον Λεοντόπουλο, που ήταν τυλιγμένη 
σε ένα σχισμένο από περιοδικό χαρτί, 
ο κ. Πάγκαλος φύλαξε το χαρτί και 
στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του 
Ρούσση, βρέθηκε το ίδιο σώμα του 
περιοδικού καθώς και το υπόλοιπο της 
σελίδας από το ίδιο χαρτί, με αποτέλε
σμα ο Ρούσσης και οι φίλοι του να μην 
μπορούν πλέον να επαναλάβουν το 
γνωστό τροπάρι του χρήστη.

ΠΑΤΡΑ

«Ανασκαφές» σε αρχαιολογικό χώ
ρο στην περιοχή Κεφαλόβρυσο Αχάίας 
πραγματοποίησαν έξι αρχαιοκάπηλοι, 
εφοδιασμένοι με κατάλληλα μηχανή
ματα.

Φυσικά έγιναν αντιληπτοί και μετά 
από καταδίωξη της αστυνομίας συνε
λήφθησαν και οι έξι ενώ στην κατοχή 
τους βρέθηκαν 14 πήλινα αγγεία μυ
κηναϊκής περιόδου και τέσσερα ακόμη 
κομματιασμένα.

Πρόκειται για τους Β. Χουρσαλά 24 
χρόνων, X. Τούντα 25 χρόνων, Α. Μι- 
χαλιτσιάνο 33 χρόνων, Ε. Πινότη 
29χρόνων, I. Μαυραγιάννη 33 χρόνων 
και Κ. Λαμπρόπουλο 41 χρόνων.

Οι έξι αρχαιοκάπηλοι είχαν εντοπί-
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σει από καιρό την περιοχή και χθες το 
βράδυ οργανωμένοι και εφοδιασμένοι 
με εκσκαπτικά μηχανήματα παραβία
σαν τον αρχαιολογικό χώρο και άρχι
σαν να σκάβουν σε πέντε διαφορετικά 
σημεία.

Έγιναν όμως αντιληπτοί από κατοί
κους της περιοχής που αμέσως ειδο
ποίησαν την αστυνομία, άνδρες της 
οποίας έφθασαν στον αρχαιολογικό 
χώρο και συνέλαβαν μετά από κατα
δίωξη τους αρχαιοκάπηλους, που ση- 
μειωτέον οι πέντε από τους έξι είναι 
Κορίνθιοι.

Οι έξι αρχαιοκάπηλοι θα παραπεμ- 
φθούν σήμερα στον εισαγγελέα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Πουλούσαν ηρωίνη έξω από σχο
λείο της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης: 
Έμπορος του «λευκού θανάτου» και 
«βαποράκι» που κινούνταν ύποπτα έξω 
από από τον περίβολο του Λυκείου 
Καλαμαριάς, στον οδό Χιλής, συνελή- 
φθησαν μετά την ανταλλαγή «εμπο
ρεύματος» και παραπέμπονται στο αυ
τόφωρο με κατηγορίες που επισείουν 
ποινές κάθειρξης.

Στην κατοχή των διακινητών της 
ηρωίνης, που είχαν βάλει «στο μάτι» 
το Λύκειο της Καλαμαριάς, βρέθηκαν 
τρία γραμμάρια του ναρκωτικού συ
σκευασμένα σε «σκονάκια», τα οποία 
κατά την Ασφάλεια προορίζονταν για 
«προμήθεια» των μαθητών του σχο
λείου.

Από περιπολούντες αστυνομικούς 
συνελήφθησαν συγκεκριμένα έξω από 
το σχολείο οι Δημήτριος Κουτσούρας, 
24 χρόνων, άεργος και Ευδόξιος Γκα- 
λιάνης, 32 χρόνων, εργάτης, κάτοικος 
Θεσσαλονίκης με τις πλέον επιβαρυν- 
τικές περιπτώσεις κατηγοριών που 
προβλέπει ο νόμος περί ναρκωτικών.

Οι δύο συλληφθέντες ομολόγησαν 
στην Ασφάλεια ότι την ηρωίνη την εί
χαν αγοράσει λίγες ώρες πριν από τον 
20χρονο Ευριπίδη Κυβελίδη που συ- 
νελήφθη επίσης. Σε βάρος τους ο εισ
αγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για 
αγορά και πώληση ναρκωτικών ου
σιών κατ' επάγγελμα και κατά συνή
θεια, σε βαθμό κακουργήματος (κατη
γορίες που επισείουν ποινές μέχρι και 
ισόβιας κάθειρξης). Σύμφωνα με την
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ΕΛΛΑΔΑ
Αστυνομία, ο Κουτσούρας, έχει απα
σχολήσει κατά καιρούς τις διωκτικές 
αρχές της Θεσσαλονίκης για χρήση και 
εμπορία ναρκωτικών ουσιών. Ειδικότε
ρα, την τελευταία τριετία συνελήφθη 
τέσσερις φορές και καταδικάστηκε σε 
ποινές πολυετών φυλακίσεων για εμ
πορία ναρκωτικών. Κατάφερε όμως 
και τις τέσσερις φορές να αποφυλακι
στεί.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Προτού προλάβουν να «χτυπή
σουν» χρηματαποστολή — 
15.000.000 δρχ, — του Οργανισμού 
Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, 
καταδιώχθηκαν και συνελήφθησαν 
δύο νεαροί, επίδοξοι ληστές, που ομο
λόγησαν πως είχαν πυρπολήσει πριν 
λίγο καιρό δύο περιπολικά της ΕΛ.ΑΣ. 
στη συμπρωτεύουσα.

Στα οχήματα με τα οποία κινούνταν 
οι δύο νεαροί - ένα Ι.Χ. μάρκας «Μερ- 
τσέντες» και μια μοτοσικλέτα, βρέθη
καν σε σάκους δίκανο κυνηγετικό ό
πλο με πριονισμένη την κάνη και το 
κοντάκι, έξι φυσίγγια, δύο μαύρες κου
κούλες, γάντια, σχοινί μήκους εννέα 
μέτρων, ένα ξύλινο ρόπαλο και μια συ
σκευή ασύρματης επικοινωνίας, μεγά
λης εμβέλειας (γουόκι τόκι).

Τα οχήματα κινούνταν στην περιοχή 
της Μίκρας Θεσσαλονίκης με μικρή 
ταχύτητα, το ένα δίπλα στο άλλο, και 
προκάλεσαν τις υποψίες περιπολούν- 
των αστυνομικών. Όταν δεν σταμάτη
σαν στο σήμα των αστυνομικών, αυτοί 
τους καταδίωξαν με το περιπολικό και 
στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως παγι
δεύτηκε και συνελήφθη ο οδηγός της 
«Μερτσέντες» Κωνσταντίνος Δ. Αν- 
δρεάδης, 28 χρόνων, μικροπωλητής, 
κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός της 
μοτοσικλέτας, Δημήτρης Γ. Βόγλης, 
επίσης 28 χρόνων, ηλεκτροτεχνίτης, 
κάτοικος Θεσσαλονίκης κατάφερε να 
διαφύγει και καταζητείται.

Όπως διαπιστώθηκε, πάνω στις πι
νακίδες του Ι.Χ. που οδηγούσε ο Αν- 
δρεάδης είχαν τοποθετήσει, οι επίδο
ξοι ληστές της χρηματαποστολής του 
ΟΑΣΘ (από τα κατά τόπους σταθμαρ
χεία του Οργανισμού στη Θεσσαλονί- 
κλη), κλεμμένες πινακίδες αυτοκινή
του.

Οι δύο νεαροί σκόπευαν να «χτυπή
σουν» τη χρηματαποστολή — γίνονται 
καθημερινά αποστολές χρημάτων από 
τις εισπράξεις του ΟΑΣΘ — που είχαν 
πληροφορίες πως ξεπερνούσαν τα 1 5 
εκατομμύρια δρχ. Η ληστεία (αφού θα 
γινόταν με την απειλή του πριονισμέ
νου δίκανου) είχε σχεδιαστεί το τελευ
ταίο 20ήμερο και οι δύο νεαροί είχαν 
παρακολουθήσει το διάστημα αυτό κά
θε λεπτομέρεια της αποστολής. Το Ι.Χ. 
θα έκλεινε το δρόμο του οχήματος της 
χρηματαποστολής και οι δύο, με κου
κούλες, θα έπαιρναν τους σάκους με 
τα χρήματα, αφού θα έδεναν και τους 
υπαλλήλους του ΟΑΣΘ με το σχοινί, 
και θα τους φίμωναν με πανιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, ανακρινό- 
μενος ο Ανδρεάδης υποστήριξε πως ο 
Βόγλης είναι «αναρχικός» και μόνος 
του είχε πυρπολήσει με αυτοσχέδια 
βόμβα «μολότοφ» περιπολικό της 
Ασφάλειας, που ήταν σταθμευμένο 
στη συμβολή της Λεωφόρου Στρατού 
με την οδό Αετορράχης και στη συνέ
χεια είχε τηλεφωνήσει στα γραφεία 
τοπικής εφημερίδας.

0  Βόγλης μαζί με τον Ανδρεάδη — 
όπως ομολόγησε ο τελευταίος — πυρ
πόλησαν δεύτερο περιπολικό της ΕΛ
.ΑΣ. σταθμευμένο έξω από το Δ' 
Αστυνομικό Τμήμα και τηλεφώνησαν 
στα γραφεία εφημερίδων, πάλι στο ό
νομα των «Άυπνων Αναρχικών».

ΧΑΝΙΑ

Από την αστυνομία συνελήφθησαν 
στην περιοχή Αζωχυρέ Χανίων, οι 
αδελφοί Αναστάσιος και Βασίλειος 
Ρουσσάκης, 30 ετών εμφότεροι, διότι 
συνελήφθησαν να καλλιεργούν στον 
κύπο του σπιτιού τους, 23 δενδρύλια 
ινδικής κάνναβης.

Εξ άλλου από άνδρες του Τμήματος 
Ασφαλείας Χανίων συνελήφθη ο Τζα- 
μαριδάκης Βασίλειος του Μανούσου 
ετών 17 από τα Χωραφάκια Κυδωνιάς, 
γιατί σε σωματική έρευνα που του έ
καναν εντός του θεραπευτηρίου Ψυχι
κών Παθήσεων Χανίων, όπου είχε με
ταβεί προφανώς για επίσκεψη βρέθη
κε πάνω του ποσότητα 1.250 γραμμα
ρίων κατεργασμένης ινδικής κάνναβης 
(χασίς), η οποία και κατασχέθηκε.

3 28



ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Προήχθησαν στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντή οι 
παρακάτω αστυνομικοί υποδιευθυντές ειδικών καθηκόν
των (υγειονομικοί):

ΚΟΥΛΑΚΟΥ Δανάη, ΤΣΑΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Μιχαήλ, 
ΓΙΟΥΤΙΚΑΣ Στέργιος, ΒΟΥΖΑΣ Δημήτριος, ΜΟΣΧΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Κωνσταντίνος και ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ Κωνσταντίνος.

*

Προήχθησαν στο βαθμό του αστυνόμου Β' οι υπαστυ- 
νόμοι Α':

ΜΑΡΚΟΥ Ιωάννης, ΡΑΝΤΖΟΣ Νικόλαος, ΑΘΙΑΝΟΣ 
Ιωάννης, ΣφΥΡΗΣ Δημήτριος, ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΟΣ Αθανά
σιος, ΚΑΡΑΤΖΑΣ Αριστοτέλης, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ελευθέριος, 
ΤΖΙΦΗΣ Κωνσταντίνος, ΜΠΡΑΣΙΝΙΚΑΣ Νικόλαος, ΞΑΝ- 
ΘΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξανδρος, ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, 
ΓΙΑΛΟΣ Ιωάννης, ΒΑΡΔΑΒΑΣ Νικόλαος, ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ 
Χρήστος, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ 
Σεραφείμ, ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Παντελής, ΚΑΣΚΑΡΑΣ Παναγιώ
της, ΓΚΟΥΝΤΗΣ Αθανάσιος, ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ Στυλιανός, 
ΡΟΥΣΣΟΣ Αντώνιος, ΚΟΝΤΑΡΑΣ Αγγελος, ΜΗΤΣΕΛΟΣ 
Χρήστος και ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ Ιωάννης.

Προήχθησαν στο βαθμό του υπαστυνόμου Α ' οι υπα- 
στυνόμοι Β' ΝΙΚΑΣ Γεώργιος, ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ Θωμάς και 
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Ιωάννης.

Προήχθη επ' ανδραγαθία, στο βαθμό του αρχιφύλακα, 
ο αστυφύλακας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ Ιορδάνης.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επαναφέρθηκαν στην ενεργό υπηρεσία οι κατωτέρω 
αξιωματικοί που είχαν τεθε ί σε αυτεπάγγελτη αποστρα
τεία:

Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ Δήμος.
Αστυνόμος Α ' ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης (προήχθη 

στο βαθμό του αστυνομικού υποδιευθυντή).

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ

Ονομάστηκαν υπαστυνόμοι Β' ειδικών καθηκόντων 
(υγειονομικοί) οι απόφοιτοι του ιατρικού τμήματος της 
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, ΖΗΣΗΣ Τη
λέμαχος και ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ Γεώργιος.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Αποστρατεύτηκε ο αστυνόμος Α ' ΖΩΒΟΊ ΛΗΣ Ιωάννης 
που προήχθη στο βαθμό του ύστερα απ' την αίτηση απο
στρατείας του.

Αποστρατεύτηκε αυτεπάγγελτα ο αστυνόμος Α ' ΠΟΥ- 
ΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος.

Αποστρατεύτηκαν, ύστερα από αίτησή τους, οι ανθυπα- 
στυνόμοι ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ Χρήστος, ΡΕΤΣΙΝΑΣ Παντελής 
και ΜΠΛΙΚΑΣ Αθανάσιος.

ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΡΧΙφΥΛΑΚΩΝ

Πραγματοποιήθηκαν στη σχολή αρχιφυλάκων, στην 
Αμυγδαλέζα, από 3 μέχρι 5 Μαρτίου 1990, οι προαγωγι- 
κές εξετάσεις των αρχιφυλάκων για το βαθμό του ανθυ- 
παστυνόμου.

Συμμετείχαν στις εξετάσεις αυτές 541 αρχιφύλακες 
που συμπλήρωσαν πενταετία στο βαθμό τους μέχρι τη μέ
ρα της προκήρυξης του διαγωνισμού.

Τα θέματα που κληρώθηκαν και διαγωνίστηκαν οι αρχι
φύλακες ήσαν:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Η σημασία της αλληλεγγύης για την ατομική και κοινω

νική πρόοδο.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΛ.ΑΣ.
α. Ενέργεια επί πταισματικών παραβάσεων (αρθ. 14 Ν 

1481/84).
β. Καταγγελίες κατά των Αστυνομικών (αρθ. 16 Π.Δ. 

96/86).

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ: Παράνομη κατακράτηση (Ορισμός) 

αρθ. 325 Π.Κ.
2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ: Η Α μισθώτρια νυφικής ενδυμασίας δεν 

την επιστρέφει μετά την λήξη της μίσθωσης στον κύριό 
της Β, αλλά την διαθέτει στη φίλη της Γ. Ερωτάται: Διε- 
πράχθη ποινικό αδίκημα: Δικαιολογήστε την απάντησή 
σας.

3. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Στο θεωρητικό μέρος του θέματος να 
αναγραφεί μόνο το άρθρο όπως περιλαμβάνεται στον Ποι
νικό Κώδικο.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ: Ακυρο της της εκθέσεως (άρθρο 153) 

Κ.Π.Δ.
2. ΠΡΑΚΤΙΚΟ: 0  Αστυφύλακας Α συνάντησε στο κα

φενείο της κωμόπολης τον κατηγορούμενο Γ, ο οποίος αρ- 
νήθηκε να παραλάβει στο χώρο εκείνο το κλητήριο θέσπι
σμα του Αρμοδίου Εισαγγελέα. Ο Αστυφύλακας συνέταξε
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αποδεικτικό με την παρουσία μάρτυρα, στο οποίο βεβαίω
σε το γεγονός της άρνησης παραλαβής και παρέδωσε το 
αποδεικτικό με το κλητήριο θέσπισμα στην υπηρεσία του. 
Ερωτάται: Ενήργησε νόμιμα ο Αστυφύλακας; Ναι ή όχι και 
γιατί;

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές στο κατωτέρω αστυνο
μικό προσωπικό διότι συνέλαβαν ή βοήθησαν στη σύλλη
ψη, κατόχους ή εμπόρους ναρκωτικών ή καλλιεργητές 
δενδρυλλίων ινδικής κάνναβης;

Αρχιφύλακα ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗ Ευστράτιο και αστυφύλα
κες ΜΠΑΡΚΑ Γρηγόριο, ΚΑΠΠΟ Ηλία, ΖΩΤΟ Απόστολο, 
ΒΛΑΣΗ Προκόπιο, ΚΡΕΜΜΥΔΑ Νικόλαο, ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ 
Φώτιο, ΤΟΓΙΑ Γεώργιο, ΚΥΡΙΑΖΗ Αλέξανδρο, ΜΠΕΚΟ 
Ευάγγελο, ΚΟΣΣΙΩΤΗ Αριστείδη, ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΝΤΗ Χα
ράλαμπο, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο, ΦΑΡΜΑΚΙΔΗ Αθα
νάσιο. ΠΙΤΣΙΚΑΛΗ Ευάγγελο της Δ/νσης Αμεσης Δράσης 
Αττικής.

Αστυνόμο Α' ΦΟΥΤΖΙΤΖΗ Παρασκευά, αστυνόμο Β' 
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗ Περικλή, ανθ/μο ΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟ Πέτρο, αρχι- 
φύλακες ΜΠΙΤΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, ΝΙΚΟΛΑ I ΔΗ Παρα
σκευά και αστυφύλακες ΜΟΤΣΙΑ Ιωάννη και ΙΣΑΑΚΙΔΗ 
Δημήτριο του Αστυν. Τμήματος Αλεξάνδρειας.

Για παρόμοιους λόγους απονεμήθηκε ηθική και υλική 
αμοιβή στους αστυφύλακες ΝΕΡΣΕΣΙΑΝ Αντώνιο, ΜΠΕ- 
ΓΟ Παναγιώτη, ΚΑΨΑΛΗ Θωμά και ΛΑΖΑΡΗ Νικόλαο της 
Αμεσης Δράσης Αττικής.

Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές στο κατωτέρω αστυνο
μικό προσωπικό διότι συνέλαβαν ή βοήθησαν στη σύλλη
ψη κλεφτών, διαρρηκτών και «τσαντάκηδων»:

Υπαστυνόμο Α ' ΜΠΑΛΑΓΚΑ Γεώργιο, ανθυπαστυνόμο 
ΜΟΥΣΧΟΥΡΑ Δημήτριο και αστυφύλακα ΠΑΠΑΘΑΝΑ
ΣΙΟΥ Βασίλειο του Τμήματος Ασφαλείας Αργους.

Αρχιφύλακες ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟ Ιωάννη, ΦΥΛΛΑΔΑΚΗ 
Εμμανουήλ, ΚΑΡΑΓΙΩΤΗ Λάμπρο και αστυφύλακες ΜΟΥ- 
ΤΣΩΚΟ Νικόλαο, ΤΡΑΠΑΔΗ Αθηνόδωρο, ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟ 
Αργύριο. ΤΑΤΣΗ Αλέξανδρο, ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟ Παναγιώτη, 
ΜΑΝΩΛΗ Χρήστο, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟ Αθανάσιο, ΣΑΛΟΥ- 
ΚΑ Βασίλειο, ΒΑΛΑΤΣΟ Γεώργιο, ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟ 
Κων/νο, ΗΛΙΟΥ Αλέξανδρο, ΧΑΛΟΥΛΑΚΟ Νικόλαο, ΝΤΕ- 
ΜΕΡΤΖΗ Χρήστο, ΚΑΡΑΚΙΤΣΟ Λάμπρο, ΤΣΟΥΝΑΚΑ Νι
κόλαο, ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Κων/νο, ΙΩΑΝΝΟΥ Δημήτριο, ΞΟΥ- 
ΛΕΗ Θεόδωρο και ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο της Αμεσης 
Δράσης Αττικής.

Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές για διάφορους λόγους 
στο κατωτέρω αστυνομικό προσωπικό:

Ανθυπαστυνόμο ΚΑΡΒΟΥΝΗ Γεώργιο, αστυφύλακες 
ΠΕΠΠΑ Ευριπίδη και ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο της Αμε
σης Δράσης Αττικής, διότι συνέλαβαν δύο άτομα που ε ί
χαν στην κατοχή τους ένα πιστόλι με τρεις σφαίρες και 
ένα σουγιά.

Αρχιφύλακα ΤΣΕΡΤΟ Παναγιώτη, αστυφύλακες ΡΗΓΟ 
Μάρκο, ΤΖΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Χρήστο και ΜΑΝΔΑ Αλέξανδρο 
της Άμεσης Δράσης Αττικής, διότι συνέλαβαν δύο άτομα 
που είχαν στην κατοχή τους ένα αυτόματο πιστόλι αερίου 
(αναισθησιογόνο).

Αστυφύλακα ΣΧΟΙΝΑ Σπυρίδωνα της Άμεσης Δράσης 
Αττικής διότι, καίτοι βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, συνέλα
βε άτομο που είχε σπάσει τα λάστιχα και το φανάρι Ι.Χ. 
αυτοκινήτου και είχε σκοπό να του βάλει φωτιά με δοχείο 
βενζίνης που έφερε μαζί του.

Αστυφύλακα ΜΑΜΜΟ Γρηγόριο της Άμεσης Δράσης 
Αττικής, διότι κατάφερε να συγκροτήσει και έτσι να δια
σώσει έναν αλλοδαπό που είχε ανέλθει σε περβάζι πολυ
κατοικίας για να αυτοκτονήσει.

Αστυφύλακες ΓΙΑΠΑΚΩΣΤΑ Βασίλειο και ΚΑΠΑΡΟ Βα
σίλειο της Άμεσης Δράσης Αττικής, διότι εντόπισαν και 
συνέλαβαν άτομο που πριν από λίγο με την απειλή πιστο
λιού λήστεψε περίπτερά και του πήρε 50.000 δραχμές.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Όπως είναι ήδη γνωστό, στις 6 Μάίου 1988, δημο
σιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρι
κό Διάταγμα 1 93/1 988 με το οποίο επεκτάθηκαν οι δια
τάξεις του Ν. 1483/84 «Προστασία και διευκόλυνση ερ-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ημερήσια διαταγή της 11ης Απριλίου 1990
Προς το προσωπικό του Υπουργείου Δημόσιας 

Τάξης
Πριν έξι μήνες, όταν ανέλαβα το Υπουργείο  

απευθύνθηκα σε όλους σας, εκφράζοντας το 
σεβασμό και την εκτίμησή μου στο έργο σας 

και την εμπιστοσύνη μου στην ικανότητα, νον- 
μιμοφροσύνη και αντικειμενικότητά σας. 

Σήμερα σας αποχαιρετώ και ευχαριστώ όλους  
σας, όχι γιατί δεν με διαψεύσατε, αλλά γιατί 

εμπεδώσατε την άποψή μου.
Να είστε βέβαιοι ότι η προσφορά σας στο δύ

σκολο, από κάθε πλευρά, τελευταίο εξάμηνο 
έχει ήδη εκτιμηθεί και, όπως πιστεύω, θα ανα- 

γνωρισθεί από την πολιτεία και κοινωνία. 
Εύχομαι σε όλους σας υγεία και πάντοτε επι

τυχία για το καλό της πατρίδας μας.

Ο Υπουργός
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ θ .  ΜΑΝΙΚΑΣ 

Αντιστράτηγος ε .α  
Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής 

Στρατού
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γαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις» στους υπαλ
λήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.

Η Διεύθυνση Μελετώγ του Υ.Δ.Τ. με την 6016/6/17α 
από 29.3.1989 διαταγή της, παρείχε τις κατωτέρω διευ
κρινίσεις σχετικά με τις ανωτέρω νομικές ρυθμίσεις: 

«Στην έννοια των διατάξεων αυτών ασφαλώς περιλαμ
βάνονται, εκτός από τους πολιτικούς υπαλλήλους και οι 
στρατιωτικοί και αστυνομικοί. Τούτο συνάγεται τόσο από 
τη γραμματική ερμηνεία της διάταξης αυτής, η γενική δια
τύπωση της οποίας δεν αφήνει περιθώρια για εξαιρέσεις, 
όσο από το σκοπό της, που είναι διευκόλυνση, για κοινω
νικούς λόγους, των υπαλλήλων που αντιμετωπίζουν οικο
γενειακές υποχρεώσεις. Εξαίρεση από τις διευκολύνσεις 
αυτές των στρατιωτικών και αστυνομικών, που ασφαλώς 
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, δεν θα μπορούσε 
να δικαιολογηθεί».

Οι διευκολύνσεις που παρέχονται είναι:
1. Χορήγηση γονικής άδειας για την ανατροφή του παι

διού (ο ενδιαφερόμενος γονέας πρέπει να έχει συμπλη
ρώσει ένα χρόνο εργασίας και ο άλλος γονέας να εργά
ζεται εκτός οικίας).
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές και μπορεί να φτά
σει μέχρι τρεις μήνες.

2. Χορήγηση άδειας απουσίας για ασθένεια των παιδιών ή 
άλλων εξαρτημένων μελών της οικογένειας.
Η άδεια αυτή δε μπορεί να υπερβεί τις έξι εργάσιμες 
ημέρες το χρόνο και είναι χωρίς αποδοχές.

3. Μειωμένο ωράριο εργασίας.
Παρέχεται το δικαίωμα στον ένα απ' τους δύο γονείς 
να κάνει χρήση μειωμένου ωραρίου εργασίας κατά μία 
ώρα την ημέρα με ανάλογη μείωση των αποδοχών, 
στην περίπτωση που έχει παιδί με πνευματική, ψυχική ή 
σωματική αναπηρία.

4. Άδεια άπουσίας για παρακολούθηση σχολικής επίδο
σης των παιδιών.
Τα παιδιά θα πρέπει να είναι μέχρι 1 6 χρόνων και να 
παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους (νηπιαγωγεία 
και. δημοτικά σχολεία) και μέσης γενικής ή τεχνικής 
εκπαίδευσης. Η άδεια αυτή είναι με αποδοχές και χορη
γείται για ορισμένες ώρες ή ολόκληρη μέρα, μέχρι τη 
συμπλήρωση τεσσάρων συνολικά εργάσιμων ημερών 
κάθε ημερολογιακό έτος.
Η διαδικασία χορήγησης της άδειας αυτής καθώς και οι 
προβλεπόμενοι περιορισμοί στη λήψη της αναφέρονται 
στην 6016/6/28α από 6.7.88 Εγκύκλιο διαταγή της 
Δ/νσης Πολ. Προσωπικού/ΥΔΤ, προς όλες τις υπηρεσίες 
του Σώματος.

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΣΤΙΣ 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Στο τεύχος Ιανουάριου δημοσιεύσαμε τα παιδιά των 
συναδέλφων μας που πέτυχαν στα ανώτατα και ανώτερα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Με καθυστέρηση έφτασε στα γραφεία μας η επιτυχία 
του ΖΙΜΠΙΛΙΔΗ Γεωργίου του Ζαχαρία, γιος αστυνομικού

υποδιευθυντή ε.α., στο Ιατρικό Τμήμα της Στρατιωτικής 
Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων.

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

0 αστυφύλακας ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδων που υπη
ρετεί στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Γεωργίου Αιγάλεω, 
επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του που 
υπηρετεί σε υπηρεσία της Αστυνομικής Δ/νσης Φθιώτι
δας.

Ο υπαστυνόμος Β' ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ Γεώργιος του Αστυ
νομικού Τμήματος Άμφισσας (τηλ. 0265/28223) επιθυμεί 
να μετατεθεί αμοιβαία με συνάδελφό του που υπηρετεί 
σε υπηρεσία της Γ.Α.Δ.Α.

Ο αρχιφύλακας ΧΟΝΔΡΑΛΗΣ Χρήστος του Α.Τ. Περισ
σού (τηλ. 2790151) επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με συ
νάδελφό του της Αστυν. Δ/νσης Φθιώτιδας.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αστυνομικός υποδιευθυντής ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώρ
γιος του Δημητρίου, διευθυντής της Αστυνομικής Υπο
διεύθυνσης Αργοσαρωνικού. Γεννήθηκε το 1936 στο 
Κρυονέρι Αργολίδας, έγγαμος. Πέθανε στις 21.2.1990.

Η κηδεία του έγινε την επομένη του θανάτου του. Η 
νεκρώσιμη ακολουθία έγινε στον I. Ναό Ζωοδόχου Πηγής 
Κεφαλαρίου. Παραβρέθηκαν αντιπροσωπεία αξιωματικών 
με επικεφαλής τον αστυνομικό διευθυντή Δημήτριο Καλο- 
φωτιά, ο οποίος κατέθεσε στεφάνι στη σωρό του εκλι- 
πόντα, εκ μέρους του Σώματος, πολλοί συνάδελφοί του, οι 
συγγενείς, οι φίλοι του και πολύς κόσμος.

*

Ανθυπαστυνόμος ΓΙΑΛΕΡΝΙΟΣ Δημήτριος του Νικο
λάου. Γεννήθηκε το 1940 στον Πύργο Δωρίδας. Υπηρε
τούσε στη Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. 
Πέθανε στις 1.3.1990.

*

Αστυφύλακας ΓΚΟΥΜΟΥΛΑΣ Στέργιος του Δημητρίου. 
Γεννήθηκε το 1957 στο φέλλι Γρεβενών. Υπηρετούσε 
στη Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής. Σκοτώθη
κε στις 4.3.90, σε τροχαίο ατύχημα.

*

Ανθυπαστυνόμος ΠΟΡΦΥΡΗΣ Αθανάσιος του Κων/- 
νου. Γεννήθηκε το 1942 στο Μαρί Κυνουρίας Αρκαδίας. 
Ήταν έγγαμος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, φοιτούσε 
στο Τμήμα Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων της Σχολής 
Αξιωματικών Ελλην. Αστυνομίας. Πέθανε αιφνίδια στις 
21.3.90.
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ  
ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. ΣΤΟ Υ.Δ.Τ.

Με την ευκαιρία εξέτασης του φα
κέλου της ελληνικής υποψηφιότητας 
για τη διοργάνωση των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 1996 στην Αθήνα, αντι
προσωπεία της Επιτροπής Κρίσης της 
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής επι- 
σκέφθηκε το Υπουργείο Δημόσιας Τά
ξης και τη Γενική Αστυνομική Δ ιεύθυν
ση και ενημερώθηκε από την ηγεσία 
και τους αρμόδιους αξιωματικούς της 
Γ.Α.Δ.Α. για τα μέτρα ασφάλειας που 
προτίθεται να αναλάβει το Υπουργείο, 
εφόσον η Ελλάδα επιλεγεί ως διοργα- 
νώτρια χώρα των Ολυμπιακών Αγώ 
νιπν του 1996.

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗΣ 
ΥΠΟΜΟΙΡΑΡΧΟΥ 

ΗΡΩΑ ΤΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ

Σαράντα εφτά περίπου χρόνια μετά 
τον ηρωικό του θάνατο, οι συμπατριώ
τες του αποφάσισαν να τον τιμήσουν και 
να τοποθετήσουν στα χώματα που με
γάλωσε και ανδρώθηκε, στην Κορομη- 
λιά Μεσσηνίας, την προτομή του, αιώνιο 
σύμβολο αγάπης του Έλληνα για την 
Πατρίδα και την Ελευθερία.

Πρόκειται για τον αείμνηστο Υπομοί
ραρχο της τ. Χωροφυλακής Σταύρο Πέ
τρου Κωνσταντακόπουλο, που εκτελέ- 
στηκε από τους Ναζί στις 5 Ιουλίου 1943 
στην Αγυιά Κρήτης, για την εθνική του

δράση και τη συμμετοχή του στην Εθνι
κή Αντίσταση, ψέλνοντας τον ύμνο της 
Ελευθερίας.

«...Ο απόηχος του «Χαίρε, ω Χαίρε 
Ελευθερία», που ήταν οι τελευταίες λέ
ξεις του Υπομ/ρχου Σταύρου Κωνστα- 
ντακόπουλου, πριν πέσει από τις σφαί
ρες του εχθρού, αντιλαλεί στις μαδάρες 
και στα βράχια του χωριού του και στέ
λνει διαρκές μήνυμα μέσα από τους 
κάμπο.υς, τα λαγκάδια και τις θάλασσες 
της Ελληνικής Επικράτειας, προς 
εχθρούς και φίλους, ότι είμαστε αδελ
φωμένοι και αποφασισμένοι, εάν χρει- 
ασθεί, για νέες θυσίες και νέους αγώνες 
για την ακεραιότητα της Πατρίδας μας. 
Ο απόηχος όμως αυτός, θα αντιλαλεί

για πάντα στις καρδιές μας, γιατί το 
παλληκάρι αυτό, ο τριανταεξάχρονος 
ήρωας της Εθνικής Αντίστασης, οδή
γησε συνειδητά τον εαυτό του στο θά
νατο, χωρίς συμβιβασμούς και ταλα- 
ντεύσεις...», τόνισε μεταξύ άλλων στην 
εμπνευσμένη του ομιλία ο Πρόεδρος 
της Κοινότητας Κορομηλιάς Ανδρέας 
Τσερπές, πριν τα αποκαλυπτήρια της 
προτομής από τον Επιθεωρητή Αστυ
νομίας Πελοποννήσου Ταξίαρχο Φώτιο 
Αρκαδόπουλο.

Στη σεμνή τελετή παρέστησαν: ο Δή
μαρχος Καλαμάτας, εκπρόσωπος του 
Αρχηγού Στρατού, κοινοτάρχες της πε
ριοχής, άλλοι επίσημοι και πλήθος κό
σμου.
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ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ 
USPE ΣΤΟ Υ.Δ.Τ.

Η Ελληνική Αστυνομία, στα πλαίσια 
προώθησης του αθλητικού πνεύματος 
και στον τομέα των χειμερινών αθλη
μάτων και της σύσφιξης των σχέσεων 
μεταξύ των μελών της διεθνούς αστυ
νομικής κοινότητας, ανέλαβε την πρω
τοβουλία διοργάνωσης Πανευρωπαϊ
κών Αγώνων ΣΚΙ για αστυνομικούς, με 
την επωνυμία «ΚΥΠΕΛΛΟ ΔΕΛΦΩΝ 
1990», για το  από 27 μέχρι 
31.3 .1990 χρονικό διάστημα.

Οι αγώνες επρόκειτο να πραγματο
ποιηθούν στο Χιονοδρομικό Κέντρο 
Παρνασσού και είχαν προσκληθεί για 
να συμμετάσχουν είκοσι μία (21) χώ
ρες της Ευρώπης, με αντιπροσωπεία 
τεσσάρων (4) αστυνομικών - αθλητών 
η κάθε μία.

Η πρωτοβουλία διοργάνωσης των 
αγώνων είχε σα σκοπό επίσης και τη 
γνωριμία μας με τα μέλη της Αθλητι
κής Ένωσης Αστυνομιών Ευρώπης 
(USPE) εν όψει μάλιστα της ένταξής 
μας σ ' αυτή, η οποία πρόκειται να συ
ζητηθεί τον  Αύγουστο 1990 στο συ
νέδριο του Βερολίνου.

Η USPE ιδρύθηκε το 1950 στο Πα
ρίσι και σ ' αυτήν υπάγονται τα Εθνικά 
Αθλητικά Τμήματα όλων των χωρών 
της Δυτ. Ευρώπης. Σκοπός της είναι η 
προώθηση του Αθλητισμού σε όλες

τις Αστυνομίες της Ευρώπης και ο 
συντονισμός των προσπαθειών για 
την οργάνωση και τον έλεγχο των διε
θνών αγώνων μεταξύ αστυνομικών σε 
όλα τα αθλήματα.

Δυστυχώς, παρά τη θετική απήχηση 
που είχε η πρωτοβουλία μας και τις 
προσπάθειες που καταβλήθηκαν για 
την άρτια διοργάνωση των αγώνων, οι 
ασυνήθιστα για την εποχή υψηλές 
θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώ
ρα μας, δε μας επέτρεψαν τη διεξαγω
γή των αγώνων και μας οδήγησαν στη 
ακύρωσή τους, λόγω έλλειψης χιονιού.

Όμως, παρά την ακύρωση, ο Πρόε
δρος και ο Γενικός Γραμματέας της

USPE κ. Juan Garcia και Gustaf An- 
dersson αντίστοιχα έκριναν σκόπιμο 
ότι θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν 
το ταξίδι τους για να συζητήσουν με 
τους αρμόδιους της Ελληνικής Αστυ
νομίας την αίτηση ένταξής μας στην 
USPE.

Οι κ. Garcia και Andersson αφίχθη- 
καν στην Αθήνα την 27.3.90 και πα- 
ρέμειναν μέχρι την 1.4.1990. Κατά τη 
διάρκεια της παραμονής τους στην 
Αθήνα επισκέφθηκαν το Υπουργείο 
και συζήτησαν με τον Α ' Υπαρχηγό κ. 
I. Συμβουλίδη και αρμόδιους υπηρε
σιακούς παράγοντες λεπτομέρειες για 
τη διαδικασία ένταξής μας στην USPE.

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ

Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για 
τον πανηγυρικό εορτασμό της Εθνικής 
Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 
πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις υπη
ρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας πα
νηγυρικές ομιλίες με ομιλητές ανώτε
ρους αξιωματικούς.

Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης τον 
πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο 
Αστυν. Υποδ/ντής κ. Ιωάννης Δερβεν- 
τζής, παρουσία του Γενικού Γραμμα
τέα Κ. Κουτελιδάκη, της ηγεσίας του 
Σώματος και πολλών αστυνομικών και 
πολιτικών υπαλλήλων του Υ.Δ.Τ. Στο 
προσωπικό των υπηρεσιών που στε
γάζονται στην οδό Αριστοτέλους 175 
μίλησε ο Αστυν. Υποδ/ντής Ιωσήφ 
Καββαδίας.

Σε άλλη ανάλογη εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο 
της Δ.Α.Ε.Α. στην Καισαριανή, παρου
σία του Δ/ντή της Γ.Α.Δ.Α. και άλλων 
αξ/κών, ομιλητής ήταν ο Αστυν. Δ/ντής 
κ. Παναγιώτης Μητσέλος.

Στην Α.Δ. Πειραιώς μίλησε ο Αστυν. 
Δ/ντής Θωμάς Κουλαρμάλης, παρου
σία του Αστυν. Δ/ντή Πειραιά, πολλών 
αξιωματικών, αστυνομικών και πολιτι
κών υπαλλήλων των υπηρεσιών Πει
ραιώς και Δυτικής Αττικής.
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΕΣ ΩΡΕΣ /
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1 . Το έχει φάει ο σκόρος.
2. Βιβλική άρνηση (αντιστρ.). - Γνω

στό το... Ακρόπολις (αντιστρ.) - 
Υπάρχει και κόλουρος.

3. Αφωνο υγρό. - Ό χ ι γριές. - Αρ
χαίο λοιπόν (αντιστρ.).

4. Τον βασάνιζε το Ρ. - Μετοχή του 
ειμί.

5. Εντάξει (ξεν.). - Μετοχή του ειμί. - 
Δύσκολα κανείς την αποδέχεται.

6. Μοναχός και αστρονόμος του Μ ε
σαίωνα.

7. Αραβικό άρθρο - Θεός των Αιγυ
πτίων - Εκ στόματος κόρακος εξε- 
λεύσεται... - Ρώσικο πρακτορείο 
ειδήσεων (αντιστρ.).

8. Ό χ ι πολύ. - Υπάρχει και τέτοιο

γλυκό - Ακέφαλο κεφάλι.
9. Παρακάλι. - Οργανισμός του Π ΡΟ- 

ΠΟ.
10. Το στέλνουν όταν κινδυνεύουν. - 

Γυναικείο όνομα (ξεν.). - Την πί
νουν πολύ στη Γερμανία (αν- 
τιστρ.).

11. Και μισό και άφωνο. - Γυναικείο 
χαϊδευτικό. - Ό χ ι νοθευμένο.

12. Χαρακτηρισμός τεμπέλη σκύλου 
(και όχι μόνο). - Κατάληξη δευτε
ρόκλιτων (καθ.).

13. Σύμφωνη με το Σύνταγμα.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Κατάκτηση των εργαζομένων.
2. Το θηλυκό παιδί. - Εφ’ όλης της ύ

λης.
3. Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προ

γράμματα. - Γενικό Επιτελείο 
Στρατού. - Η Κίνα έμεινε άφωνη.

4. Ζώο της Αφρικής. - Εγγλέζικη άρ
νηση.

5. Τις θέλει ο πλεονέκτης. - Ό ,τι και 
το 7β οριζόντια. - Αυτές που πιά
νονται (αντιστρ. καθ.).

6. Γιος του Ήλιου. - Πρώην πρωθυ
πουργός (αντιστρ.).

7. Δραστικό δηλητήριο. - Γυναικείο 
χαϊδευτικό (αντιστρ.).

8. Πίνουμε το φραπέ μας. - Συνήθως 
την παίρνουμε αναδρομικά.

9. Και τεμπέλα και ανορθόγραφη. - Η 
πολιτική μας αεροπορία. - Η πολε
μική αεροπορία. - Άρθρο (αν- 
τιστρ.).

10. Πήρε της Δέκα Εντολές. - Συνο
δεύει τη σκούπα.

11. Έγραψε τον Αρχισιδηρουργό (αν- 
τιστρ.) - Αρπακτικό πτηνό (αν- 
τιστρ.).

12. Άρνηση (ξεν.). - Άρθρο (αν- 
τιστρ.). - Ό ,τι και το 7α οριζόντια. 
- Αγώνας μέχρι την τελευταία...

13. Δεν είναι ίσο (αντιστρ.). - Πολιτι
σμός χωρίς πόλι.
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ΒΡΕΞΕΙ-ΧΙΟΝΙΖΕΙ

AUWEAHER
ΤΟ ΜΟΝΟ ΛΑΣΤΙΧΟ

ΜΕ ΤΑ 4 ΣΥΜΒΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΟ ΒΡΕΓΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ

•  Αυλάκια που διώχνουν το νερό και εμποδίζουν την 
υδρολίσθηση ·  Μικροσχισμές για γάντζωμα στους 
βρεγμένους δρόμους.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΤΕΓΝΟ ΔΡΟΜΟ

•  Στοιχεία πέλματος με ιδανική διάταξη και φαρδιά 
επιφάνεια, για σταθερότητα στις υψηλές ταχύτητες
•  Μοναδικό μείγμα ελαστικού που παραμένει ευλύ
γιστο στο κρύο και δε μαλακώνει στη ζέστη.

3S
Μ + S ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΣΤΟ ΧΙΟΝΙΣΜΕΝΟ ΔΡΟΜΟ
•  1078 λοξές μικροσχισμές για κράτημα στο δρόμο 
σε χειμερινές συνθήκες ·  Βαθιά αυλάκια που πα
ραμένουν ανοιχτά για γερό γάντζωμα στο χιόνι και 
στη λάσπη.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 
ΣΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ

•  Προστατευτικό νύχι για ασφάλεια στα πλευρικά 
χτυπήματα ·  Ατσάλινη ζώνη κάτω από το πέλμα για 
υψηλή χιλιομετρική απόδοση.

•  ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ 
ΔΡΟΜΟΥΣ

Ο Δ Η Γ Ε Ι  Τ Ο Ν  Κ Ο Σ Μ Ο  Σ Τ Η Ν  Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α  Τ Ω Ν  Ε Λ Α Σ Τ Ι Κ Ω Ν
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ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ r  ΠΡΩΤΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ  
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Υ.Δ.Τ.

Η μείωση των αποθεμάτων της 
Τράπεζας Α ίματος της Ελληνικής 
Αστυνομίας, είχε σαν αποτέλεσμα να 
μην μπορούν να εξυπηρετηθούν όσοι 
συνάδελφοι έχουν ανάγκη, ιδίως σε έ
κτακτες περιπτώσεις (εγχειρήσεις, τρο
χαία ατυχήματα κλπ.). Η διαπίστωση 
αυτή οδήγησε την ηγεσία του Σώμα
τος στην απόφαση να οργανωθεί ομα
δική εθελοντική αιμοδοσία του προ
σωπικού του επιτελείου του Υ.Δ.Τ. 
Πράγματι τον προηγούμενο μήνα κινη
τό συνεργείο αιμοληψίας βρέθηκε στο 
οίκημα του Υ.Δ.Τ. και πολλοί αστυνομι
κοί και πολιτικοί υπάλληλοι του υπουρ
γείου μας, πρόσφεραν πρόθυμα αίμα 
για να καλυφθούν οι ανάγκες που αν
τιμετωπίζει η Τράπεζα Αίματος. Υπεν
θυμίζεται ότι στην Τράπεζα Αίματος 
που λειτουργεί στην Αθήνα καταφεύ
γει εκτός από το προσωπικό των υπη
ρεσιών του Λεκανοπεδίου Αττικής και 
το μεγαλύτερο μέρος του προσωπικού

των υπηρεσιών της επαρχίας που νο
σηλεύεται σε νοσοκομεία της πρω
τεύουσας. Για το λόγο αυτό το Υ.Δ.Τ. 
κάλεσε τις υπηρεσίες του Σώματος να 
προγραμματίσουν ανάλογες αιμοδο
σίες του προσωπικού τους, καλώντας 
συγχρόνως κινητά συνεργεία αιμοδο
σίας στα οικήματα των υπηρεσιών 
τους.

Ήδη, η πρώτη Αστυνομική Δ ιεύ
θυνση που φαίνεται πως ανταποκρίθη- 
κε σε αυτό το κάλεσμα είναι της Κα
στοριάς. Αστυνομικοί των υπηρεσιών 
της παραπάνω Διεύθυνσης μετέβησαν 
ομαδικά στο Γενικό Νοσοκομείο Κα
στοριάς και προσέφεραν εθελοντικά 
δεκαέξι φιάλες αίματος. Η προσφορά 
αυτή έγινε στα πλαίσια της προσπά
θειας εμπλουτισμού της Τράπεζας Α ί
ματος των Αστυνομικών Βορείου Ελ
λάδος, που λειτουργεί στο Νοσοκο
μείο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης.

ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ

Οι τελειόφοιτοι Δόκιμοι Υπαστυνό- 
μοι της εκπαιδευτικής σειράς 1987— 
1990, του Τμήματος Υπαστυνόμων 
της Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ., 
πραγματοποίησαν πρόσφατα συνε
στίαση σε κοσμικό κέντρο στη Δροσιά 
Αττικής.

Μέσα σε μια ατμόσφαιρα κεφιού

και χαράς είχαν την ευκαιρία, μακριά 
από τους προβληματισμούς των μαθη
τικών θρανίων και των ευθυνών που 
θα αναλάβουν σε λίγο διάστημα σαν 
νέοι αξιωματικοί, να διασκεδάσουν και 
να συσφίγξουν ακόμα περισσότερο τις 
μεταξύ τους σχέσεις, πράγμα τόσο 
απαραίτητο στη σημερινή εποχή μας.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΡΟΧΟΝΟΜΩΝ

Πραγματοποιήθηκε και φέτος η κα
θιερω μένη βράβευση τροχονόμων 
από την Ελληνική Λέσχη Περιηγήσεως 
και Αυτοκινήτου, σαν αναγνώριση για 
τη σημαντική κοινωνική προσφορά 
τους στο δύσκολο έργο της βελτίωσης 
των συνθηκών οδικής ασφάλειας, που 
έχει σαν στόχο άνετα και ευχάριστα
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ταξίδια χωρίς αίμα στην άσφαλτο.
Στην τελετή, που έγινε στην αίθου

σα του εντευκτηρίου της ΕΛΠΑ, βρα
βεύτηκαν οι παραπάνω συνάδελφοι - 
τροχονόμοι:

α) Αστυφύλακας ΦΕΓΓΑΡΑΣ Χρή- 
στος του Τμήματος Τροχαίας Μεγά
ρων.

β) Αστυφύλακας ΤΣΩΛΟΥ Ευθυμία 
του Τμήματος Τροχαίας Αγίας Παρα
σκευής.

γ) Αστυφύλακας ΓΑΡΑφΑΣ Χρή- 
στος του Τμήματος Τροχαίας Ιωαννί- 
νων, και

δ) Αστυφύλακας ΠΡΑΓΑΛΟΥ Αικα- 
τερίνη του Τμήματος Τροχαίας Σπάρ

της.
Από πλευράς ΕΛ.ΑΣ. στην τελετή 

παρέστησαν ο Αρχηγός Αντιστράτηγος 
Ιωάννης Αντωνόπουλος και οι Υπαρχη- 
γοί Αντιστράτηγο Συμβουλίδης και 
Τασάκος, καθώς και αντιπροσωπεία 
ανδρών και γυναικών από Υπηρεσίες 
Τροχαίας της Αττικής.

ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΟΥΣ 
ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΜΑΣ

Με πρωτοβουλία της Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Καστοριάς, δόθηκε στην 
τοπική λέσχη Αστυνομίας δεξίωση 
γνωριμίας για τους απόστρατους συνα
δέλφους που διαμένουν στο νομό και 
για τους αστυνομικούς που υπηρετούν 
στην Αστυν. Διεύθυνση.

Στους διακοσίους περίπου συγκεν
τρωμένους, απηύθυνε χαιρετισμό ο 
διευθυντής της Α.Δ. Καστοριάς, αστυν. 
διευθυντής Γεώργιος ΜΠΑΔΑΣ, ο 
οποίος καλωσορίζοντας τους προσκε
κλημένους τόνισε ότι αισθάνεται ιδιαί
τερη χαρά και τιμή που βρίσκεται μέσα 
σε ένα τόσο ζεστό περιβάλλον που 
απαρτίζεται τόσο από συναδέλφους εν 
ενεργεία, όσο και από απόστρατους 
Αστυνομικούς που ποτέ όμως δεν ξε- 
χάστηκαν τόσο οι ίδιοι όσο και η προ
σφορά τους στο Αστυνομικό Σώμα.

Ο κ. Μπάδας αναφέρθηκε στην 
προσφορά των Ελλήνων Αστυνομικών 
από τις αρχές του αιώνα μέχρι και σή
μερα και τόνισε την ανάγκη για περαι
τέρω σύσφιγξη των ακαταλύτων δε
σμών που συνδέουν τους εν ενεργεία 
με τους απόστρατους, αφού οι νεώτε-

Til®' »J
Η

ροι έχουν πολλά να διδαχθούν από 
την πείρα των παλαιοτέρων.

Απάντησε ο πρόεδρος του Συνδέ
σμου Αποστράτων κ. Μερτσιώτης, ο 
οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων τη χαρά 
και τη συγκίνησή του για την τόσο 
συγκινητική εκδήλωση.

Η συγκέντρωση έκλεισε με εξιστο
ρήσεις γεγονότων από το παρελθόν 
απ’ τους παλαιότερους και αναμνηστι
κές φωτογραφίες.

Ευχή όλων, τέτοιες εκδηλώσεις που 
τιμούν τους αποστράτους μας να επα- 
ναληφθούν και στο μέλλον.
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· *  Ο κ. Γιώργος Μπιζάς από την Πάρο με επιστολή του 
προς τον Υπουργό .Δ.Τ. αισθάνεται την ανάγκη να ευχαρι
στήσει όλους τους αξιωματικούς του Α.Τ. Πάρου, οι οποίοι 
εργαζόμενοι και εκτός του καθορισμένου ωραρίου τους, 
χρησιμοποιώντας μάλιστα και τα προσωπικά τους αυτοκί
νητα, ανακάλυψαν όχι μόνο τα δικά του κλοπιμαία, αλλά 
και άλλων ιδιοκτητών του τόπου.

* Ο κ. Ιωάννης Μπίρης με τηλεγράφημά του ευχαριστεί 
τον αστυφύλακα Γιώργο Μηνά του Α.Τ. Αργους, ο οποίος 
του παρέδωσε απωλεσθέντα χρήματα και έγγραφα μεγά
λης αξίας.

* Ο αντιπρόεδρος του Α.Ο. Πεύκης, ευχαριστεί τον επικε
φαλής για την τήρηση της τάξης, στο γήπεδο της Αγίας 
Βαρβάρας αστυνόμο Κ. Αγριπιώτη, στη διάρκεια του πο
δοσφαιρικού αγώνα Α.Ο. Πεύκης - Α.Ο.Π. Αγ. Ελεούσης.

* Ο κ. Νικόλαος Παλαιοθόδωρος από την Ανδραβίδα 
Ηλείας αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Δ/ντή 
και τους άνδρες του Τμήματος Ασφαλείας, καθώς και το 
Δ/ντή και τους άνδρες του Α.Τ. Μεσολογγίου, οι οποίοι 
εντόπισαν και συνέλαβαν τους δράστες του κλαπέντος αυ
τοκινήτου του.

* Με επιστολή του, ο Δήμαρχος Καβάλας κ. Ελευθέριος 
Αθανασιάδης, με την ιδιότητά του ως προέδρου του Δ.Σ. 
του Δημοτικού Θεάτρου της πόλης, εκφράζει τις ευχαρι
στίες του προς τους αστυνομικούς υπαλλήλους της Α.Δ. 
Καβάλας για τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων τάξης, 
ασφάλειας, τροχαίας στις εκδηλώσεις της Καθαρής Δευτέ
ρας, τόσο μέσα στην πόλη όσο και στο Αθλητικό Κέντρο 
Καλαμίτσας.

* Ο κ. Ιωάννης Σγουρίδης, Γ.Γ. του Πολιτιστικού και Μορ
φωτικού Συλλόγου Δοξάτου με επιστολή εκφράζει τις 
θερμές ευχαριστίες του για τη συμμετοχή στο Τμήμα Μι
κτής Χορωδίας του τοπικού συλλόγου και τη γενικότερη 
συμβολή του στις διάφορες εκδηλώσεις της, του αστυφύ
λακα Ιωάννη Τερζόπουλου.

* Ο Σύλλογος Γονέων του 32ου Σχολείου Αθηνών ευχα
ριστεί θερμά το 8ο Α.Τ. και ιδιαίτερα τον κ. Κυσανδράκη 
για τη διατήρηση της ευπρέπειας και τάξης στην παιδική 
χαρά της Πλατείας Βικτωρίας.

* Ο αστυφύλακας Ηλίας Αδαμίδης από το Α.Τ. Ζίχνης ευ
χαριστεί θερμά τόσο τον Δ/τή και τους συναδέλφους του, 
όσο και το Προεδρείο του Σωματείου Αστυνομικών Υπαλ
λήλων Σερρών, για το ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση 
που πρόσφεραν στην κόρη του Κατερίνα.

* Ο Πρέσβης της Μεγάλης Βρετανίας DAVID MIERS με 
επιστολή προς τον Αστυν. Υποδ/ντή Δωδεκανήσου κ. Δημ. 
Τζανετάκο, ευχαριστεί αυτόν και τους άνδρες των ομάδων 
που τον συνόδευαν κατά την επίσκεψή του στο νησί.

Εκφράζει ακόμη την ευχαρίστησή του για το δώρο που 
του προσφέρθηκε, ένα θαυμάσιο Ροδιακό πιάτο με το έμ
βλημα της αστυνομίας.

* Η σύζυγος του αρχιφύλακα Γεωργίου Πεζβάνη, που 
σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα, ευχαριστεί τον Γενικό 
Αστυνομικό Δ/ντή Θεσ/νίκης κ. Γεωργακόπουλο και όλους 
εκείνους που βοήθησαν να διενεργηθεί έρανος για τη 
βοήθεια της οικογένειάς της.

* Ο Δ/ντής του 5ου Γυμνασίου Βέρροιας εκφράζει τις ευ
χαριστίες του και την ευγνωμοσύνη των μαθητών του για 
τη σειρά των διαλέξεων - μαθημάτων, σχετικά μ'ε την κυ- 
κλοφοριακή αγωγή των παιδιών, που έγιναν τόσο από τον 
Δ/τή κ. Δημητρόγλου, όσο και από τον Υποδ/τή της Τρο
χαίας υπαστυνόμο κ. Εμ. Σαββάκη.

* Ο Δ/τής του Αγίου Όρους κ. Κων/νος Λούλης με επι
στολή συγχαίρει τον αρχιφύλακα Β' Αχιλλέα Ευθυμιάδη 
του Αστυνομικού Φυλακίου Χιλιανδαρίου, για τη σύλληψη 
Σέρβου ιερέα, ο οποίος κατά την αναχώρησή του από το 
Άγιο Όρος είχε στις αποσκευές του πολύτιμα χρυσοκέν
τητα καλύμματα της Θείας Μετάληψης, τα οποία είχε 
αφαιρέσει από την Ιερά Μονή Χιλιανδαρίου.

* Ο Πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμα
νίας με επιστολή του προς τον Υ.Δ.Τ. εκφράζει τις ευχαρι
στίες του γιατί χάρη στη ψύχραιμη στάση των αστυνομι
κών αποφεύχθηκαν επεισόδια στο αεροδρόμιο κατά τη 
διάρκεια της απεργίας της LUFTHANSA.

* Η κ. Μαρία Αντωνίου Πρόβατά ευχαριστεί θερμά την 
Αστυν. Δ/νση Ηλείας για την ενεργό συμπαράσταση των 
ανδρών της, στην ίδια και τα παιδιά της, μετά το χαμό του 
αστυφύλακα συζύγου της.

ΕΜΠΟΡΟΡΑΠΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ
ΑΠΑΝ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

( Γ . Τ Ο Γ Κ Α )

Α.Κ.Β. ΚΟΣΣΥΒΑ W
ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 26 - ΑΘΗΝΑΙ ΤΗΛ. 36 .32 .438
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜ. ΤΑΞΗΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΓΓ. 7018/2/5α
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΗΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1990 
Π ρ ο ς
Το Προσωπικό ίου Υπουργείου Δημόσιας Τάξης.
Αναλαμβάνοντας τα καθήκοντά μου, ως Υπουργός Δη
μόσιας Τάξης αισθάνομαι επιτακτική την ανάγκη να επι
κοινωνήσω μαζί σας και να εκφράσω μερικες βασικές 
σκέψεις μου.
Γία μένα  αποτελεί ιδιαίτερη τιμή, η ανάθεση ενός τόσο 
ευαίσθητου Κυβερνητικού τομέα, επιφορτισμένου με την 
τήρηση της Δημοσίας Τάξης και Ασφάλειας που είναι 
προϋποθέσεις απαραίτητες για τη λειτουργία της Δημο
κρατίας και την ευημερία της Ελληνικής Κοινωνίας.
Η εμπέδωση και διατήρηση του αισθήματος ασφαλείας 
των πολιτών αποτελεί βασική μας επιδίωξη και οφείλου
με να επιτύχουμε με οποιεσδηποτε προσπάθειες και θυ
σίες. Ο λαός μας και απαιτεί και δικαιούται να ασθάνε- 
ται ασφαλής, για να επιδοθεί στη δημιουργική του προ
σπάθεια για την ανόρθωση και πρόοδο της πατρίδας 
αας. Για να πετύχουμε στο στόχο μας αυτό χρειάζεται 
αεθοδική και σκληρή δουλειά απ’ όλους μας. 
διαίτερα σημασία αποδίδω στην καλή συμπεριφορά 

προς τους πολίτες, τόσο κατά την άσκηση των υπηρεσια
κών καθηκόντων, όσο και στις κοινωνικές σας εκδηλώ
σεις. Οι σχέσεις σας με τους πολίτες πρεπει να βελτιω
θούν και να αναβαθμιστούν στο επιθυμητό επίπεδο, 
ώστε να σας βλέπουν σαν εκφραστές της νομιμότητας, 
συμπαραστάτες και βοηθούς στα καθημερινά τους προ
βλήματα. Μόνο τότε θα καταξιωθείτε κοινωνινά και θα 
αποκατασταθεί το κύρος σας, που θεωρώ ότι έχει τρωθεί 
τα τελευταία χρόνια.
Η καλή εμφάνιση και παράσταση προδιαθέτει θετικά τον 
πολίτη απέναντι σας, γι αυτό πρέπει να προσέξετε το ση
μείο αυτό, ιδιαίτερα όταν φέρετε τη στολή, που σκοπός 
της είναι να σας προσδίδει κύρος και επιβλητικότητα. 
Αξιώνω πειθαρχία και σεβασμό στη Ιεραρχία γιατί θεω- 
ρω ότι αποτελούν τη βάση για την καλή λειτουργία κάθε 
οργανωμένου Σώματος.
Θέλω να τονίσω ότι καθένας σας μπορεί να έχει τις πο
λιτικές του πεποιθήσεις, αλλά είναι απαράδεκτη οποια
δήποτε εκδήλωσή τους που σίγουρα βλάπτει την αμερό
ληπτη εκτέλεση του καθήκοντος σας.
Σας διαβεβαιώνω ότι θα με βρείτε συμπαραστάτη στο 
έργο σας καθώς και σε κάθε δίκαιο αίτημά σας, γιατί εί
μαι αποφασισμένος να επιβάλω την αξιοκρατία και τη 
νομιμότητα, που θεωρώ θεμελιώδεις αρχές για την επι
τυχία σ ’ οποιοδήποτε τομέα. &.
Με την πίστη ότι θα καταφέρουμε να προσφέρουμε στον 
Ελληνικό λαό αυτό που περιμένει απο μας, εύχομαι κα
λή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

Ο Υ π ο υ ρ γ ό ς

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ.




