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Στην καταπολέμηση του θορύβου, σας θέλουμε συμμάχους!

Σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα, το 44% των οδηγών 
δηλώνουν άγνοια ή δεν ενδιαφέρονται για τη σωστή 
συντήρηση του αυτοκινήτου τους και, ιδιαίτερα, για τη 
σωστή ρύθμιση του κινητήρα του, ο οποίος, έτσι, παράγει 
υπερβολικό θόρυβο.
Αν σ' αυτόν προσθέσουμε τον θόρυβο που προέρχεται 
από την αλόγιστη χρήση του κλάξον, το “stereo", τα 
βροντοχτυπήματα των θυρών, τα φρένα που 
στριγγλίζουν και κυρίως την τρύπια εξάτμιση 
θα διαπιστώσουμε — δυστυχώς — ( / :
πως το αυτοκίνητο, ένα μέσο εξυπηρέτησης

και ψυχαγωγίας, έχει μετατραπεί, χάρη στην ΑΜΕΛΕΙΑ 
ΜΑΣ και την κακή από μέρους μας χρήση του, σε 
οπλοστάσιο θορύβων.
Η καλή χρήση, λοιπόν, και η τακτική συντήρηση του 
αυτοκινήτου μας (ώστε ο ήχος από τη σωστή λειτουργία 
του να είναι ο μοναδικός που παράγει) προστατεύει το 

ίδιο από τις περιττές φθορές και, κυρίως, προστατεύει 
την τόσο απαραίτητη για την υγεία μας, ησυχία.

Ο ΘΟΡΥΒΟΣ δεν είναι πια δείγμα αντικοινωνικής 
μόνον συμπεριφοράς και απόδειξη απλώς 
κακής αγωγής: είναι ένας ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΛΙΓΗ ΗΣΥΧΙΑ,
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1990
Του υπαστυνόμου Β' Δημήτρη Κάσσιου

«Ο τουρισμός είναι μια αφάνταστα σημαντική βιομη
χανία για την Ευρώπη. Περισσότερο από το 5% του ετή
σιου εισοδήματος ορισμένων από τις χώρες μας προέρ
χεται από τον τουρισμό. Ως το τέλος του αιώνα, θα είναι η 
πιο σημανπκή βιομηχανία της ηπείρου μας».

Cardoso a Cunha
Επίτροπος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Λόγω της τεράστιας και θετικής επίδρασης που μπορεί να 
έχει ο τουρισμός στα κράτη μέλη, ενόψει της κατάργησης 
των συνόρων το 1992, το Συμβούλιο Υπουργών Τουρισμού 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας αποφάσισε να οριστεί το 1990 
σαν «ΕυρωπαϊκόΈτος Τουρισμού».

Η επίσημη τελετή για την ανακήρυξη του Ευρωπαϊκού 
Έτους, έγινε στις 11 Δεκεμβρίου 1989 στο Στρασβούργο.

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για τη δημιουργία στε
νότερων δεσμών στην Ευρώπη απάτην αύξηση τωνταξιδιών 
μεταξύ των χωρών της. Όσο περισσότερο ταξιδεύουν οι Ευ
ρωπαίοι, τόσο αυξάνεται η κατανόησή τους για τους διάφο
ρους πολιτισμούς και για την κοινή ευρωπαϊκή τους κληρο
νομιά.

Ο ενδοευρωπάίκός τουρισμός επιτρέπει πράγματι στους

πολίτες, και ιδίως στους νέους, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους για τον πολιτισμό και τον τρόπο ζωής στις δώδεκα 
χώρες μέλη της Κοινότητας, και να συνειδητοποιήσουν έτσι 
καλύτερα την ευρωπαϊκή πραγματικότητα.

Για την Κοινότητα και τα κράτη μέλη της ο τουρισμός 
αποτελεί ιδιαίτερα σημανπκό τομέα της οικονομίας. Αντι
προσωπεύει περίπου 5,5% του ακαθάριστου εγχώριου 
προϊόντος της Κοινότητας, 8% της τελικής ιδιωτικής κατα
νάλωσης, 4,5% του συνόλου του εισερχόμενου και εξερχό- 
μενου συναλλάγματος. Στον τουρισμό απασχολούνται 7,5 
εκατομμύρια Ευρωπαίοι, δηλαδή το 6% του συνόλου των 
απασχολουμένων Εκτός από αυτό, ο τουρισμός είναι μια 
από τις βασικές βιομηχανίες που δημιουργεί νέες θέσεις 
απασχόλησης στην Κοινότητα. Η σημασία του λοιπόν είναι 
σαφής.

Σε κάθε χώρα καταρτίστηκε μια εθνική επιτροπή προκει- 
μένου να συντονίσει μία σειρά από σημαντικά γεγονότα, που 
έχουν προγραμματιστεί σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπε
δο, στη διάρκεια του 1990 και τα οποία θα αυξήσουν την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη σπουδαιάτητα του του
ρισμού στην Ευρώπη.
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There is no place on earth 
like Greece....

SKOPELOS AEGEAN ISLAND
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ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Προτού όμως αναφερθούμε ειδικότερα στα προγράμματα 
αυτά, ας δώσουμε πρώτα τον ορισμό της λέξης τουρισμός 
και τη γενικότερη σημασία της.

Η μετακίνηση απ’ τον τόπο της μόνιμης κατοικίας, που δεν 
οφείλεται σε επαγγελματικούς λόγους, είναι τουρισμός (πε
ριήγηση). Η λέξη τουρισμός προέρχεται απ’ την Αγγλική to 
tour, που σημαίνει περιοδεύω και περιλαμβάνει στην έννοιά 
της όχι μόνο το ταξίδι για ψυχαγωγικούς λόγους αλλά και τη 
μετακίνηση με διαφορετικό σκοπό (θρησκευτικό, μορφωτικό 
κτλ.).

Τουρισμός, γενικότερα, σημαίνει το σύνολο όλων των 
ενεργειών που είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του 
ταξιδιού και της διαμονής σ’ έναν τόπο (μετακίνηση με κάθε 
μεταφορικό μέσο, ξενοδοχεία, εστιατόρια κτλ.).

Η αντίδραση του αστικού πληθυσμού στην ανθυγιεινή ζωή 
της πόλης και η αναζήτηση απ’ τους πληθυσμούς της υπαί
θρου των ανέσεων της σύγχρονης ζωής, δημιουργούν με
γάλα τουριστικά ρεύματα. Σήμερα μάλιστα που τα ταξίδια 
δεν αποτελούν πλέον προνόμιο των λίγων, ο τουρισμός έχει 
καταστεί προσιτός σε όλους και τα αποτελέσματά του είναι 
ανυπολόγιστα από πολιτιστικής και μορφωτικής άποψης.

Ό λες σχεδόν οι χώρες, πριν από πολλές δεκαετίες, αντι- 
λήφθηκαν τη σπουδαιότητα, από οικονομικής άποψης, του 
τουρισμού (το συνάλλαγμα των ξένων επισκεπτών συμβάλ
λει στην ισοσκέλιση του εμπορικού ισοζυγίου) και γι’ αυτό 
ενθάρρυναν, με κάθε τρόπο, τη διάδοση της τουριστικής 
ιδέας και αξιοποίησαν όλα τα φυσικά τους αξιοθέατα.

Ο τουρισμός, ανάλογα με τους σκοπούς του, διακρίνεται 
σε ψυχαγωγικό (αποτελεί τη μεγαλύτερη κατηγορία), θρη
σκευτικό (μετάβαση προσκυνητών σε ιερούς τόπους), αθλη
τικό τουρισμό (με την ευκαιρία αθλητικών αγώνων), θερα
πευτικό και μορφωτικό.

ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Αυτοί που ταξίδευαν για ψυχαγωγία, αισθάνθηκαν την 
ανάγκη να συνεννοηθούν για την προαγωγή των συμφερό- 
ντωντους, σαν περιηγητές αλλά και για να συμβάλλουν στην 
επίλυση των τουριστικών προβλημάτων. Αυτός ήταν ο λόγος 
της δημιουργίας των περιηγητικών λεσχών που τα τελευταία 
χρόνια απαριθμούν χιλιάδες μέλη και με το κύρος τους και 
τα διάφορα μέσα που χρησιμοποιούν, δημιούργησαν στο 
κοινό «τουριστικό πνεύμα» και συνέβαλαν στη διάδοση της 
τουριστικής ιδέας.

Η πρώτη τουριστική λέσχη ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1878, 
ακολουθεί η ίδρυση της περιηγητικής λέσχηςτης Γαλλίας και 
αργότερα της Ιταλίας. Στην Ελλάδα ιδρύθηκε η Ελληνική 
Λέσχη Περιηγήσεων και Αυτοκινήτων, γνωστή μας σαν ΕΛ- 
ΠΑ.

Μεγάλα τουριστικά ρεύματα, από όλες τις χώρες, κατα
κλύζουν κάθε χρόνο τη χώρα μας. Τογεγονός αυτό οφείλεται 
όχι μόνο στις φυσικές καλλονές της (ακρογιαλιές, ηλιοφά
νεια κτλ.) αλλά και στην ιστορία της, τα αρχαιολογικά μνη
μεία, στη φιλοξενία και στην υποδομή εγκαταστάσεων.

Με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις, από το 1910, η Ελ
λάδα εξεδήλωσε το ενδιαφέρον της για την προαγωγή του 
τουρισμού και ίδρυσε την πρώτη ειδική υπηρεσία, το «αυ
τοτελές γραφείο ξένων και εκθέσεων». Στη συνέχεια και μέ
χρι το 1950, με διάφορες νομοθετικές ρυθμίσεις, προήγαγε 
το γραφείο αυτό, με την ίδρυση του Ελληνικού Οργανισμού

Τουρισμού (1929), συγχωνεύει τον Ε.Ο.Τ. με την υπηρεσία 
ξένων και εκθέσεων (1936) και ιδρύει (1945) τη Γενική Γραμ- 
ματεία Τουρισμού.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού, με τη σημερινή του 
μορφή, ιδρύθηκε το 1951 και αμέσως εφάρμοσε εκτεταμένα 
προγράμματα τουριστικής ανάπτυξης (ίδρυση πρότυπων 
ξενοδοχείων «Ξενία», τουριστικά περίπτερα κτλ.). Παράλ
ληλα, ο Ε.Ο.Τ., ανέλαβε να προβάλει και να διαφημίσει του
ριστικά τη χώρα μας και να εφαρμόσει διάφορες τουριστικές 
εκδηλώσεις (θεατρικές παραστάσεις, φεστιβάλ κτλ.) που θα 
προσέλκυαν το ενδιαφέρον των τουριστών.

Ο Ε.Ο.Τ. ΣΗΜΕΡΑ

Επίκεντρο της τουριστικής πολιτικής του Ελληνικού Ορ
γανισμού Τουρισμού είναι ο άνθρωπος, αυτός που φιλοξενεί 
και αυτός που φιλοξενείται.

Ο Ε.Ο.Τ. θεωρεί ότι οι φυσικοί τουριστικοί πόροιτης χώρας 
(περιβάλλον, υδροβιότοποι, πανίδα και χλωρίδα), οι ιστορι
κοί, πολιτιστικοί και θρησκευτικοί θησαυροί της, αποτελούν 
ανεκτίμητο εθνικό κεφάλαιο, που η διαφύλαξη, προστασία 
και ανάδειξή του είναι ανάμεσα στους στόχους της τουρι
στικής πολιτικής.

Με τη θεώρηση αυτή, ο Ε.Ο.Τ., αποβλέπει στο να καταστεί 
η οικουμενική κληρονομιά της Ελλάδας, προσιτή σε κάθε 
Έλληνα και σε κάθε ξένο και επιδιώκει να συνδέσει αρμονικά 
και ισόρροπα την τουριστική προσφορά της χώρας με την 
πραγματική και συνεχώς διαφοροποιούμενη τουριστική κί
νηση.

Ειδικότερα, οι βασικές επιδιώξεις της τουριστικής πολιτι
κής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού είναι:
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•  Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού τουρι
στικού προϊόντος.

•  Η αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών και η 
παροχή κινήτρων για ανάπτυξη νέων και μέχρι τώρα ανεκ
μετάλλευτων πηγών τουριστικού ενδιαφέροντος.

•  Η άμβλυνση της εποχικότητας και επιμήκυνση της περι
όδου με προώθηση νέων μορφών τουρισμού, όπως χει
μερινού, θαλάσσιου, θεραπευτικού, μορφωτικού και 
αθλητικού.

•  Η ανάπτυξη και παραπέρα ενίσχυση του εσωτερικού και 
κοινωνικού τουρισμού.

•  Η διαρκής εντατική και επίκαιρη διαφήμιση, προβολή και 
πώληση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στο εσω
τερικό και εξωτερικό, με σύγχρονες μεθόδους μάρκε
τινγκ.

•  Η προσφορά στον τουρίστα διακοπών ποιοτικά αναβαθ
μισμένων που εκτός απ’ την αναψυχή να του δίνεται η 
ευκαιρία της θετικής επαφής με τη φύση και της ουσια
στικότερης γνωριμίας με τους ανθρώπους, τις συνήθειές 
τους, τα ήθη και τα έθιμα, τις παραδόσεις τους.

ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Το Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισμού χαρακτηρίζεται απ’ τη με
γάλη ποικιλία των εκδηλώσεων σε όλες τις χώρες μέλη.

Σε μια σειρά ευρωπαϊκών και εθνικών διαγωνισμών, οι 
οποίοι κατά ένα μέρος θα διεξάγονται από την επιτροπή 
οργάνωσηςτου Ευρωπαϊκού Έτους και κατά ένα άλλο μέρος 
από τις εθνικές επιτροπές του Ευρωπαϊκού Έτους Τουρι
σμού, θα αθλοθετούνται βραβεία από την Ευρωπαϊκή Επι
τροπή, μετά από διαβουλεύσεις και με την επιτροπή οργά
νωσης. Μπορούν να προστεθούν και άλλα βραβεία που θα 
προσφέρουν δημόσιοι ή ιδιωτικοί οργανισμοί.

Τα ακόλουθα είναι λίγα απ' τα γεγονότα που έχουν προ

γραμματιστεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο:
•  Αγώνας ταχύτητας με Αερόστατο
Αγώνας ταχύτητας με αερόστατα στον οποίο θα συμμετέ
χουν δεκαοκτώ χώρες και κατά τη διάρκεια του οποίου θα 
περάσουν, αυτά τα ωραία και πολύχρωμα σκάφη, διαμέσου 
των Ευρωπαϊκών χωρών.
•  Ευρωπαϊκή κληρονομιά
Αρκετές χώρες ασχολούνται με την ανάπτυξη των Ιχνών 
Κληρονομιάς που θα σχεδιαστούν για να περιλάβουν μια 
γενική άποψη της κοινής ευρωπαϊκής μας κληρονομιάς.
•  Ευρωεπισκέψεις
Η Ευρώπη έχει πολλά να προσφέρει στον εκτός εποχής 
τουρίστα. Είναι συνήθως η καλύτερη περίοδος για να επι- 
σκεφθείτε την ύπαιθρο, να γνωρίσετε τους ανθρώπους, θα 
διαπιστώσετε δε ότι οι τιμές των ξενοδοχείων και τα ναύλα 
των μεταφορικών μέσων είναι επίσης πολύ λογικά.

Κάτω από το σύνθημα «Ευρωεπίσκεψη» θα βρείτε ένα με-
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γάλο αριθμό τιμών ευκαιρίας που προσφέρουν οι αεροπο
ρικές και ναυτιλιακές εταιρίες, οι εταιρίες μίσθωσης αυτο
κινήτων, τα ξενοδοχεία κλπ.

Θα καθιερωθεί ευρωπαϊκή κάρτα για έκπτωση στα τρένα.
•  Διαγωνισμός οίνων και γαστρονομίας
Μπορείτε να εξακριβώσετε τη διαφορά μεταξύ των οίνων; 
Ποιος οίνος νομίζετε ότι είναι ο πιο κατάλληλος όταν τρώτε 
κυνήγι; Κριτικές επιτροπές σημαινόντων προσώπων από 
κάθε ευρωπαϊκό κράτος θα θέσουν υπό δοκιμασία τις ικα- 
νότητές τους σε μια σειρά «τυφλών» δοκιμών που θα λάβουν 
χώρα σε ολόκληρη την Ευρώπη και θα αποκορυφωθούν με 
την πραγματοποίηση ενός ευρωπαϊκού τελικού διαγωνι
σμού. Ο «τελικός» του διαγωνισμού αυτού θα γίνει στην Ελ
λάδα.
•  Αλλοι διαγωνισμοί
Προκειμένου να ενθαρρυνθεί η ευρεία υποστήριξη των στό
χων του Ευρωπαϊκού Έτους Τουρισμού, έχουν προγραμ
ματιστεί οι ακόλουθοι διαγωνισμοί:

ΤΟ καλύτερο διατηρημένο χωριό της Ευρώπης με πληθυ
σμό κάτω των 1000 κατοίκων και η πιο καθαρή (καλύτερα 
διατηρημένη) ευρωπαϊκή πόλη με πληθυσμό άνω των
100.000 κατοίκων.

Ο τουρισμός μέσω της φωτογραφίας, καλύτερες διευκο
λύνσεις για τα μειονεκτούντα άτομα, διαγωνισμός αφίσας 
για τα σχολεία, τηλεοπτικό πειχνίδι με τηλεθεατές απ’ τις 
δώδεκα χώρες.

Για κάθε μήνα, το β εξάμηνο 1990, έχει προγραμματιστεί 
και από μια δραστηριότητα:
ΙΟΥΛΙΟΣ: Κατασκήνωση - Κατασκήνωση με τροχόσπιτα. 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ: Φωτογραφική.
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ: Θαλάσσια σπορ.
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ: Γκολφ.
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ: Ιππασία.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ: Οι Τέχνες.

Σε εθνικό επίπεδο έχουν προγραμματιστεί μεταξύ των άλ
λων και οι ακόλουθες εκδηλώσεις:

«Θεατρικός διαγωνισμός νέων» που θα διεξαχθεί στο αρ
χαίο στάδιο των Δελφών, από 20 Αυγούστου μέχρι 5 Σεπτεμ
βρίου, με τη φροντίδα του EOT και του Υπουργείου Πολιτι
σμού. Προθλέπεται η συμμετοχή δώδεκα θιάσων, ένας από 
κάθε κράτος-μέλος, που θα παρουσιάσουν μια αρχαία ελ
ληνική τραγωδία ή κωμωδία.

Ιστιοπλοϊκός αγώνας Αιγαίου με τίτλο «οι νέοι ταξιδεύουν 
στον ήλιο», σύμφωνα με πρόγραμμα που εκπόνησε η Γ ενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Συμπόσιο στη Ρόδο με τη συμμετοχή ατόμων που έχουν 
ειδικές ανάγκες.

Έκθεση φωτογραφίας με τα παραδοσιακά κτίσματα (ξε
νώνες) που αναστήλωσε και διαμόρφωσε ο EO T.

Διαγωνισμοί τουριστικής αφίσας.
Ήδη πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η έκθεση τουριστικής 

αφίσας του EOT που κάλυψε τη χρονική περίοδο 1928-1989, 
ενώ θα ακολουθήσει μία σειρά διαγωνισμών τουριστικής 
αφίσας, για νέους, με τίτλο «συναντήστε τους γείτονές σας», 
σε εθνικό και αργότερα, ευρωπαϊκό επίπεδο.

Λογοτεχνικός διαγωνισμός τουριστικής έρευνας για 
σπουδαστές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Το αστυνομικό προσωπικό έρχεται καθημερινά σε επαφή 
με εκατοντάδες Έλληνες και ξένους τουρίστες, προσφέρο- 
ντας κάθε δυνατή βοήθεια και εξυπηρέτηση. Έτσι συμβάλλει 
θετικά στην ανάπτυξη του εσωτερικού και εξωτερικού του
ρισμού.

Με το χαμόγελο στα χείλη δίνει τις απαραίτητες πληρο
φορίες στους επισκέπτες της χώρας μας, θυμίζοντάς τους 
με τη συμπεριφορά του αυτή πως σε τούτο τον τόπο, το 
ανθρώπινο πνεύμα έπλασε και λάτρεψε τον Ξένιο Δία.

Η παρακολούθηση της εφαρμογής και τήρησης των 
προϋποθέσεων λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσε
ων και ενοικιαζόμενων δωματίων, των κάμπινγκ και των χιλι-
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άδων εστιατορίων, μπαρ, καταστημάτων ειδών λαϊκής τέ
χνης κτλ., ανήκει στην αστυνομία που συνεργάζεται με τον 
Ε.Ο.Τ.

Με τα δεδομένα αυτά, αποφασίστηκε η επαναλειτουργία 
των αυτοτελών υπηρεσιών τουριστικής αστυνομίας που μετά 
την ενοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας είχαν καταργηθεί 
και λειτουργούσαν ως γραφεία τουρισμού που υπάγοντο στα 
οικεία Αστυνομικά Τμήματα Τάξης.

Σύμφωνα με το Π.Δ. 508/30.9.89, συνιστώνται και λει
τουργούν κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες Τουριστι
κής Αστυνομίας.

Το άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος καθορίζει τη 
διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των Τμημάτων και των 
Σταθμών Τουριστικής Αστυνομίας:

«Το Τμήμα της Τουριστικής Αστυνομίας είναι αρμόδιο για 
την εφαρμογή των διατάξεων της τουριστικής νομοθεσίας 
και την εξυπηρέτηση των τουριστών.

Ειδικότερα:
α. Εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία που αφορά τις 

τουριστικές επιχειρήσεις και επαγγέλματα καθώς και τα 
παντός είδους συγκοινωνιακά μέσα, για την καλύτερη εξυ
πηρέτηση των τουριστών.

β. Εκτελεί τα βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα προ
γράμματα τουριστικής αστυνόμευσης.

γ. Παρακολουθεί και συγκεντρώνει τα απαραίτητα στοι
χεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

δ. Παρακολουθεί τις σύγχρονες εξελίξεις που σχετίζονται 
με την Τουριστική Αστυνομία.

ε. Κάθε άλλη υπηρεσία που προβλέπεται από τις γενικές 
διατάξεις του Οργανισμού και των Κανονισμώντου Σώματος.

Οι Σταθμοί Τουριστικής Αστυνομίας ασκούν στην περιοχή 
της δικαιοδοσίας τους τις ίδιες αρμοδιότητες με τα Τμήματα 
Τουρισμού.»

Ήδη οι διαδικασίες υλοποίησης του ανωτέρω Π.Δ. έχουν 
τελειώσει και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ.

Ο Τουρισμός στην Ελλάδα παρουσιάζει απεριόριστες 
δυνατότητες ανάπτυξης...

Οι φυσικές ομορφιές της χώρας μας, η ελληνική πολιτι

στική κληρονομιά και παράδοση, η σπάνια τουριστική προ
σφορά των νησιωτικών μας συμπλεγμάτων, ο ζηλευτός 
επαγγελματισμός των επιχειρηματιών και εργαζόμενων στον 
κλάδο «τουρισμός» και η ελληνική φιλοξενία, αποτελούν 
ευοίωνες προοπτικές για τον ελληνικό τουρισμό, με συνέπεια 
να προβλέπεται η αλματώδης αύξηση των αλλοδαπών και 
ημεδαπών τουριστών, για τα αμέσως επόμενα χρόνια.

Λίγο πριν το 1992, το Ευρωπαϊκό Έτος Τουρισμού συμ
βάλλει στην πραγματοποίηση μιας Κοινότητας χωρίς σύνο
ρα, και της Ευρώπης των πολπών. θα  προωθήσει επίσης την 
ανάπτυξη κοινοτικής πολιτικής τουρισμού που θα ανταπο- 
κρίνεται στις φιλοδοξίες των Ευρωπαίων που θέλουν να ζουν, 
να ταξιδεύουν, να κάνουν τις διακοπές τους με τους καλύ
τερους δυνατούς όρους, έχοντας την αίσθηση ότι βρίσκονται 
σχεδόν παντού σαν στο σπίτι τους, πάντα μέσα στη μεγάλη 
ποικιλία πολιτισμού και τοπίου που προσφέρει η Ευρώπη.

Πηγές:
*  Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: «Ευρωπαϊκό θέματα, 
Φεβρ. 1990».
* Ε.Ο.Τ.: «Τουρισμός ’85».
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Η Ελληνική Αστυνομία και η Ευρώπη του 1992
του Αστυν. Υποδ/ντή Ιωάννη Βανικιώτη

Η Ελληνική Αστυνομία είναι δεδομένο και θα εξακο
λουθήσει ν ' αποτελεί Τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης. Η 
Ελλάδα και αυτό είναι δεδομένο γιατί υπάρχει σαν γεω
γραφική ενότητα της Ευρώπης. Η Ευρώπη μετά το δεύτε
ρο παγκόσμιο πόλεμο μαζί με τους λαούς της μπήκε σ ’ 
ένα ρυθμό ιλίγγου με την ελπίδα της κατάχτησης της ευ
τυχίας και με στόχο την ενοποίησή της. Το γεγονός αυτό, 
που ήταν μία ιστορική ανάγκη, αποδεικνύει για μία ακόμη

Μία σχέση μεταβαλλόμενη

Η Ελληνική Αστυνομία δεν γεννήθηκε και δεν διαμορ
φώθηκε μόνο σύμφωνα με την κατήχηση της «αστυνομι
κής ικανότητας» και της «αστυνομικής εργατικότητας». 
Από την αρχή προοριζόταν για αιχμή κατά του εγκλήματος 
στον ελληνικό χώρο. Αμέσως βλέπουμε να ανταποκρίνε- 
ται στις ελληνικές και διεθνείς ανάγκες παρά την πρόκλη
ση της εγκληματικότητας. Σε λίγο σχετικά χρόνο θεράπευ
σε τις αδυναμίες της ενοποίησης και επιβλήθηκε στους 
Ελληνικούς και Ευρωπαϊκούς κύκλους η άποψη ότι το ελ
ληνικό οικονομικό δυναμικό έπρεπε να ενσωματωθεί, 
στον ανώτατο δυνατό βαθμό, στην τάξη και την ασφάλεια 
που διαμορφώθηκε στην Ελληνική Επικράτεια.

Τυπικά το άνοιγμα της Ελληνικής Αστυνομίας στην Ευ
ρωπαϊκή Κοινότητα έγινε με το Π.Δ. 582/84. Οι κωδικο- 
ποιημένες σχέσεις μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και 
των Αστυνομιών των λοιπών κρατών - μελών της Ε.Ο.Κ. 
ολοκληρώθηκαν έκτοτε με ένα πλήθος νέων δεσμών. 
Στην πραγματικότητα όμως αυτή η διαδικασία προσέγγι
σης εγκαινιάσθηκε με το TREVI. Μέρος της ιστορίας αυ
τών των σχέσεων είναι ότι οι χώρες της Ε.Ο.Κ. έχουν

φορά ότι το φθαρτό ανθρώπινο σκεύος περιέχει μία τερά
στια δύναμη πνεύματος και ψυχικού μεγαλείου, που μπο
ρεί να δώσει ένα καλύτερο μέλλον για τους λαούς της Ευ
ρώπης. Η ανάγκη αυτή ξεπήδησε μέσα από τα «συντρίμια» 
και τη «στάχτη» της Ευρώπης. Οι τάσεις αυτές αποτελούν 
μέρος της μεγάλης κοινωνικοπολιτικής αλλαγής στον Ευ
ρωπαϊκό χώρο που δεν άφησε ανέγγιχτη καμία Ευρωπαϊ
κή περιοχή.

προωθήσει τη συνεργασία τους στον τομέα της δημόσιας 
τάξης και ασφάλειας από το Δεκέμβριο του 1975.

Κατά την άποψή μας η σχέση της Ελληνικής Αστυνο
μίας με τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες έγινε περισσότερο θε
τική και πρακτική εξαιτίας της Ελληνικής Προεδρίας της 
ΕΟΚ το Β' εξάμηνο του ’83 και του '88. Στις Ευρωπαϊκές 
Κοινότητες γνωρίζουν πολύ καλά ότι η Ελλάδα υπερασπί
ζεται τη δημοκρατία της και ότι η Ελληνική Αστυνομία 
προστατεύεται με τη μεγαλύτερη συνέπεια για το καλό ό
λων των εταίρων και κανένας σήμερα δεν αγνοεί ότι η Ελ
ληνική Αστυνομία αντλεί σοβαρές δυνάμεις από τις Αστυ
νομίες των κρατών - μελών που είναι εδραιωμένη η Δη
μοκρατία.

Από την 1-1-1981, που η Ελλάδα έγινε πλήρες και ισό
τιμο μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η Ελληνική 
Αστυνομία εργάσθηκε με πίστη και συνέπεια για την 
εδραίωση της ευρωπαϊκής ενότητας στον τομέα της και 
μέσα στα πλαίσια που οι κυβερνήσεις των κρατών - με
λών θέλησαν αυτό.

Οι ευρωπαϊκές ιδέες στον τομέα των ανθρωπίνων δι
καιωμάτων είναι ένα είδος δεύτερου Συντάγματος για την 
Ελληνική Αστυνομία. Στο προβλεπτό μέλλον είναι αδύνατο
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η Ελληνική Αστυνομία να μην εργασθεί για την τάξη, την 
ειρήνη, την ελευθερία και την ενότητα του ελληνικού 
λαού, σε συνεργασία με τις Αστυνομίες των κρατών - με
λών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Μπορεί ακόμη αυτή τη 
συνεργασία να την εντάξουμε στην Ευρώπη του 1992, που 
ξεπηδάει μέσα από την αναγκαιότητα της στενής επαφής 
των Ευρωπαίων φίλων μας, με τους οποίους μας συν
δέουν κοινά συμφέροντα, κοινές επιδιώξεις, κοινοί πόθοι 
και κοινός πολιτισμός, που στηρίζεται στο Ελληνορωμαϊκό, 
Χριστιανικό και δημοκρατικό πνεύμα.

Η Ελληνική Αστυνομία κατόρθωσε ν' αυξήσει τη σημα
σία της στον ευρωπαϊκό χώρο. Δεν εκπληρώνει μόνο το 
ρόλο ενός ιδιαίτερου και αυτόνομου συνεργάτη, σε ση
μαντικούς τομείς της ευρωπαϊκής τάξης και ασφάλειας, αλ
λά έγινε και απαραίτητος συνεργάτης των κρατών - με
λών. Χρησιμοποιεί όλο πιο πολύ την αυξημένη δύναμή της 
για την προώθηση των εθνικών συμφερόντων.

Η Ελληνική Αστυνομία είναι σήμερα σε θέση να εξα
σφαλίζει την τάξη και την ασφάλεια στην ελληνική επικρά
τεια, να υπερασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και να επι
τυγχάνει μία συνεργασία εκμεταλλεύσιμη με τις άλλες 
Αστυνομίες σε κοινοτικό επίπεδο.

Αυτό φανερώνει ότι βαδίζει το δικό της σωστό δρόμο, 
με νέα χαρακτηριστικά και μία ξεκάθαρη ένδειξη ότι το ει
δικό της βάρος έχει σημαντικά ενισχυθεί στην ευρωπαϊκό 
χώρο.

Νέα χαρακτηριστικά αστυνόμβυσης

Πίσω από τους αλλαγμένους τόνους και τις σταθερο
ποιημένες απόψεις της Ελληνικής Αστυνομίας γίνονται φα
νερές νέες πραγματικότητες. Χάρη στην ορθολογική ορ
γάνωση ο κλάδος αυτός της δημόσιας διοίκησης είναι ο 
πρώτος στην ισχνηλατική εκστρατεία εκσυγχρονισμού. Οι 
αστυνομικοί κινούνται στα πλαίσια του φυσικού τους ρό
λου και εργάζονται με πίστη και συνέπεια για τη ζωή και 
την περιουσία των πολιτών, αγωνίζονται να εμπεδωθεί το 
αίσθημα ασφαλείας του Ελληνικού Λαού, καταπολεμούν 
το έγκλημα με υπευθυνότητα, εκδηλώνουν έντονη την πα
ρουσία τους στις πόλεις και την ύπαιθρο και, γενικά, είναι 
ο δημοκρατικός φρουρός του πολίτη και η πρόκληση προ
στασίας των δικαιωμάτων του. Σήμερα η Ελληνική Αστυ
νομία δεν «πουλάει» στον Έλληνα Πολίτη μόνο τάξη, 
ασφάλεια και προστασία, αλλά και τεράστιο κοινωνικό και 
εκπολιτιστικό έργο. Η αξία αυτών των υπηρεσιών θα δια
φανεί καλύτερα μέσα στα επόμενα χρόνια, που επίκειται 
μία πραγματική πλημμύρα νέων υπηρεσιών στον πολίτη, 
που μέχρι τώρα είναι άγνωστες.

Ξεκινώντας απ' αυτή την αφετηρία είναι αναγκαίο να 
συντονίσουμε τις ενέργειές μας ανάλογα με τις δυνάμεις 
μας. Αυτός είναι ο τόνος της φυσιογνωμίας της Αστυνο
μίας πάνω στη βάση της προσφοράς υπηρεσιών, που σιγά 
- σιγά γίνεται σαν φωνή για την ενοποίηση της Ευρώπης.

Η θέση της Ελληνικής Αστυνομίας στη δημόσια διοίκη
ση απαιτεί συνεργασία με τα κράτη - μέλη των Ευρωπαϊ
κών Κοινοτήτων και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες δεν απο
φεύγουν αυτή την απαίτηση. Το κάνει αυτό για το δικό της 
συμφέρον, το κάνει σαν υπηρεσία μιας Ευρωπαϊκής Χώ
ρας στην κοινότητα των Ευρωπαίων. Το κάνει αυτό με την 
πεποίθηση ότι καλλιεργώντας τις σχέσεις της με τις Ευ
ρωπαϊκές Χώρες οφελεί ακριβώς αυτή την Ευρώπη.

Αυτή η λειτουργία γίνεται σήμερα αποδεκτή στις Βρυ
ξέλλες, σε σχέση όχι μόνο με την Ελληνική Αστυνομία, 
αλλά και σε σχέση με τις Αστυνομίες των 12 κρατών - 
μελών. Έτσι, είναι πολύ ορθολογικό να ευνοείται η τάση 
αυτή όχι μόνο από τις Αστυνομίες των κρατών - μελών 
προς την Κοινότητα, αλλά και μεταξύ τους, με αποτέλεσμα

να παραμερίζονται όλο και πιο πολύ τα τεχνικά εμπόδια, 
που όπως είναι φυσικό υπάρχουν ακόμη.

Σήμερα η Ελληνική Αστυνομία διαπραγματεύεται σε 
ισότιμη βάση τα ζητήματα που την απασχολούν με τις άλ
λες Ευρωπαϊκές Αστυνομίες. Έτσι χρησιμοποιεί την επιρ
ροή της στον ευρωπαϊκό χώρο και μετριάζει τις αντιθέσεις 
που δημιουργούνται στα διάφορα προβλήματα αστυνό
μευσης από την κινητικότητα του ευρωπαϊκού πληθυσμού.

Βέβαια όλες αυτές οι κινήσεις γίνονται σε κλίμα εμπι
στοσύνης προς τις άλλες αστυνομίες της Ευρώπης και με 
πνεύμα μιας ευρωπαϊκής αστυνομικής συνεργασίας, αφού 
δημιουργούνται ευνοϊκές προϋποθέσεις στους μηχανι
σμούς σύνδεσης των κρατών - μελών.

Η τάση, που οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες παρουσιάζονται 
όλο και πιο ενωμένες με στόχο το 1992, υπογραμμίζει 
την ευθύνη της Ελληνικής Αστυνομίας στο ζωτικό της χώ
ρο που αστυνομεύει. Αυτό φανερώνει ότι η Ελληνική 
Αστυνομία έχει ενηλικιωθεί και είναι έτοιμη να πραγματο
ποιήσει ένα αμετάκλητο βήμα, στα πλαίσια της συντονι
σμένης πολιτικής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που στη
ρίζεται στην αρχική βούληση των συμβαλλομένων μερών.

Η Ελληνική Αστυνομία στα μάτια των κρατών - μελών 
είναι ένας μοχλός, ένας παράγοντας σιγουριάς για την πα- 
γίωση της τάξης και ασφάλειας στην ελληνική επικράτεια, 
είναι περίπου η νομοτέλεια της αναγνώρισης αυτού του 
ρόλου.

Με τις προϋποθέσεις αυτές η εμπιστοσύνη είναι δεδο
μένη και η Ελληνική Αστυνομία αναλαμβάνει αυτονόητα 
την αποστολή της ως εκπροσώπου των Ελληνικών και Ευ
ρωπαϊκών συμφερόντων.

Εκτός από τις επαγγελματικές σχέσεις κατά του εγκλή
ματος δημιουργείται με την πάροδο του χρόνου επιστημο
νική και τεχνική συνεργασία, που ενισχύει σημαντικά την 
αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και τη θέση 
της απέναντι στις άλλες Αστυνομίες των κρατών - μελών. 
Πολλές χώρες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων παρέχουν
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εδώ και πολλά χρόνια σύγχρονη τεχνολογία στην Ελληνι
κή Αστυνομία, που αν οι Ευρωπαίοι δεν μας χορηγούσαν 
δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε στην αποστολή μας.

Ο άξονας Ελλάδα - κράτη - μέλη Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των είναι πολύ επικερδής για την Ελληνική Αστυνομία και 
την ενίσχυση των θέσεών της, μέσα από τις αρχές της 
αστυνόμευσης των δύο πλευρών.

Οι αστυνομίες των κρατών - μελών, αποτελούν την 
σπονδυλική στήλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, πάνω 
στις οποίες μπορεί να επιτύχει η ελεύθερη αγορά του 
1992 και οι Ευρωπαίοι ξέρουν ποια είναι η βασική δομή 
της Ελληνικής Αστυνομίας που μπορεί να προστατέψει τα 
συμφέροντα μιας ελεύθερης αγοράς. Η Ελληνική Αστυνο
μία θα πρέπει να γνωρίζει πόση δύσκολη θα γίνει η δου
λειά της με τη δημιουργία της ταυτότητας των ευρωπαϊ
κών συμφερόντων. Εδώ το ενδιαφέρον είναι ακόμη μεγα
λύτερο τη στιγμή που ο χώρος αυτός είναι στο σταυρο
δρόμι των γεωπολιτικών συστημάτων και πολιτισμών.

Η εσωτερική αγορά του 1992  και 
και η Ελληνική Αστυνομία

«Η εσωτερική αγορά περιλαμβάνει ένα χώρο χωρίς 
εσωτερικά σύνορα μέσα στον οποίο εξασφαλίζεται η 
ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων, των προσώ
πων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων», σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 13 της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πρά
ξης του 1986.

Η ιστορική αυτή απόφαση των λαών της Ευρώπης έ
δωσε μία διάσταση στη συνεργασία των Αστυνομιών των 
κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ανα
λαμβάνουν μία επίσης ιστορική ευθύνη για την προστασία 
της έννομης τάξης, μέσα σ' ένα ευρύτερο ανθρωπογεω- 
γραφικό χώρο «ελευθερίας εν ισότητι και ισότητος εν 
ελευθερία», γιατί «ουδέν δε ωραιότερον αγαθόν τοις αν- 
θώποις ως η τάξις, τον δε όλον κόσμον τάξις δοκεί διοι-

κείν», όπως λέγει ο Δημοσθένης. Τα κράτη - μέλη έχουν 
αναλάβει την ευθύνη προστρσίας του κοινοτικού χώρου 
από καταχρηστικές περιπτώσεις μετανάστευσης, τρομο
κρατίας, διακίνησης ναρκωτικών, όπλων και άλλων δυσμε
νών από πλευράς ασφαλείας συνεπειών.

Η εξέταση των θεμάτων αυτών και η εξεύρεση κατάλ
ληλων μέτρων, που θα λάβουν από κοινού όλα τα κράτη - 
μέλη, ανατέθηκε στην AD HOC ομάδα για την μετανά
στευση που θα εξετάσει το όλο πρόβλημα και θα υποβά
λει τις σχετικές προτάσεις της στο Συμβούλιο των Υπουρ
γών για έγκριση.

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ανταποκρινόμενο στις 
ευρωπαϊκές εξελίξεις οργάνωσε την Ελληνική Αστυνομία 
σε ορθολογική αποκεντρωτική, ευέλικτη και δυναμική βά
ση, με μία μορφή ισχυρής προστασίας του πολίτη και με 
την ολιγότερη δυνατή επέμβαση στη νόμιμη ελευθερία 
του ατόμου. Η συγκρότηση της Ελληνικής Αστυνομίας συ- 
νίσταται από Υπηρεσίες που περιλαμβάνουν:

1. Τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.
2. Τον Κλάδο Διοικητικής Υποστήριξης στον οποίο υπά

γονται οι Διευθύνσεις Αστυνομικού Προσωπικού, Πολιτι
κού Προσωπικού, Μελετών, Πληροφορικής, Εκπαίδευσης, 
Οικονομικών, Τεχνικών και Δημοσίων Σχέσεων.

3. Τον Κλάδο Αστυνομίας Ασφάλειας και Τάξης στον 
οποίο υπάγονται οι Διευθύνσεις Γενικής Αστυνόμευσης, 
Τροχαίας, Δημόσιας Ασφάλειας, Κρατικής Ασφάλειας και 
Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας.

4. Τις αυτοτελείς Διευθύνσεις Οικονομικής Επιθεώρη
σης, Ελεγκτηρίου Δαπανών, Υγειονομικού, Διαχείρισης 
Υλικού, Διαχείρισης Χρηματικού και Τεχνικών Εφαρμογών 
Νότιας Ελλάδας.

5. Τις αυτοτελείς Υπηρεσίες Ασφάλειας Προέδρου Δη
μοκρατίας, Βουλής των Ελλήνων και Προέδρου της Κυ
βέρνησης.

6. Τις 3 Γενικές Επιθεωρήσεις, 12 Επιθεωρήσεις Αστυ-
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νομίας, 2 Γενικές Αστυνομικές Διευθύνσεις, 5 Διευθύν
σεις Αστυνομίας, 2 Διευθύνσεις Ασφαλείας, 2 Διευθύν
σεις Τροχαίας 2 Διευθύνσεις Αγορανομίας, 2 Διευθύνσεις 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων;*2 Διευθύνσεις Άμεσης Δρά
σης, 11 Αστυνομικές Υποδιευθύνσεις, 24 Υποδιευθύνσεις 
Αστυνομίας, 7 Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, 2 Υποδιευθύν
σεις Μεταγωγών - Δικαστηρίων, 2 Υπηρεσίες Αστυνόμευ
σης Κρατικών Αερολιμένων, 456 Αστυνομικά Τμήματα, 
15 Αστυνομικά Τμήματα Περιφέρειας, 25 Τμήματα Αγο
ρανομίας, 156 Τμήματα Ασφάλειας, 76 Τμήματα Τροχαίας, 
5 Τμήματα Αλλοδαπών, 2 Τμήματα Μεταγωγών - Δικα
στηρίων, 3 ΤΟΤΑ, 2 Τμήματα Ανηλίκων, 834 Αστυνομι
κούς Σταθμούς, 1 Σταθμό Τροχαίας, 22 Αστυνομικά Φυ
λάκια, 51 Αστυνομικές Διευθύνσεις, 1 Διεύθυνση Αντιμε
τώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, 1 Αστυνομική Ακαδη
μία (Σχολές Αξιωματικών, Αρχιφυλάκων, Αστυφυλάκων, 
Ξένων Γλωσσών και Εκπαιδευτών).

Μέσα στη βασική αποστολή της Ελληνικής Αστυνομίας, 
που είναι η πρόληψη και η καταστολή του εγκλήματος, δί
δεται έμφαση και προτεραιότητα στην προστασία των 
ατομικών ελευθεριών του πολίτη και μία ευρύτερη διά
σταση στον κοινωνικό ρόλο της Αστυνομίας.

Η οργάνωση αυτή της Ελληνικής Αστυνομίας προσδιο
ρίζει την αποδοτικότητά της σε κεντρικό και περιφερειακό 
επίπεδο με κριτήριο την ποιότητα των προσφερομένων 
υπηρεσιών, μέσα από τις ειδικές Υπηρεσίες, για να αντιμε- 
τωπισθεί η μεγάλη πρόκληση της εσωτερικής αγοράς του 
1992.

Η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα 
τα πράγματα, τις δυσκολίες και τα προβλήματα της καθη
μερινής πρακτικής, για την κοινοτική πορεία, στη μεγάλη 
εσωτερική αγορά του 1992, αφού μελετήσει τα προβλή
ματα που θα δημιουργηθούν στη μικρή εσωτερική αγορά 
του 1990, σύμφωνα με τη συμφωνία του ΣΧΕΝΓΚΕΝ που 
υπέγραψαν στις 14 Ιουνίου 1985 η Γαλλία, το Βέλγιο, το 
Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Δυτική Γερμανία και 
αναμένεται να προστεθεί και η Ιταλία.

Η Ελληνική Αστυνομία και οι Ευρωπαϊκές Κοινότητες

Η Ελλάδα από το 1981 είναι μέλος των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων και η Ελληνική Αστυνομία παρακολουθεί και 
ενημερώνεται για το πρωτότυπο και παράγωγο δίκαιο των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αξιοποιεί τα θέματα που εμπί
πτουν στις αρμοδιότητές της και παράλληλα παρακολουθεί 
τις μεταβολές της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα αστυ
νομικού ενδιαφέροντος και φροντίζει να εναρμονίζει την 
ελληνική νομοθεσία με την κοινοτική, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της πράξης της Ρώμης και της ενιαίας ευρωπαϊ
κής πράξης.

Η συνεργασία της Ελληνικής Αστυνομίας με τις Αστυ
νομίες των κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
γίνεται με βάση τη νομοθεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των και του Ελληνικού Κράτους. Με τα δεδομένα αυτά η 
Ελλάδα με το Π.Δ. 499/87 (Α’ — 238) συμμορφώθηκε με 
τις οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
64/221/ΕΟΚ της 25-2-64, 68/360/ΕΟΚ της 15-10-68 
και 72/194/ΕΟΚ της 18-5-72, τον Κανονισμό 68/1612 
της 15-10-68 του Συμβουλίου και τον Κανονισμό 
70/1251 της 29-6-70 της Επιτροπής, για τη διακίνηση και 
διαμονή στην Ελλάδα των εργαζομένων υπηκόων των 
κρατών - μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των οι
κογενειών τους.

Για μια πληρέστερη αντιμετώπιση των διαφόρων θεμά
των που απασχολούν τις Αστυνομίες των κρατών - μελών 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γίνονται κατά διάφορα δια-

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΨΗΦΙΑΚΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟomRon
ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

Μόνο η κολοσσιαία Ιαπωνική βιομηχανία 
OM RON Corporation με την υψηλή της τεχνολογία, 
μπορούσε να επινοήσει αυτό το  υπέροχο 
επίτευγμα της τεχνικής.

Το πιεσόμετρο 703 C:
•  Φουσκώνει μόνο του αυτόματα.
•  Δείχνει με αριθμούς στην οθόνη του 

την μικρή, την μεγάλη πίεση
και τους σφυγμούς της καρδιάς!

•  Κι όλα αυτά με το πάτημα ενός μόνο μπουτόν!

Σ ε  επ ιλεγμ ένα  Φ αρ μακεία  ή στην Αντιπροσωπεία
* Στην Αντιπροσωπεία γίνεται έκπτωση 8% στους αστυνομικούς

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ: Γ. ΛΕΟΥΣΗΣ ΕΠΕ
ΑΧΑΡΝΩΝ 11 (ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΘΗΣ) 10438 ■ ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 5239603-4-5
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στήματα συναντήσεις σε επίπεδο ειδικευμένων αστυνομι
κών ή και των αρμοδίων ακόμη Υπουργών και εξευρί
σκονται κοινά αποδεκτές λύσεις στα προβλήματα αυτά.

Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας / 
Υ.Δ.Τ. είναι ο βασικός αγωγός επικοινωνίας της Ελληνικής 
Αστυνομίας με τις Αστυνομίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των.

Η προσφορά της Διεύθυνσης αυτής είναι ουσιώδης και 
σημαντική στο Υπουργείο και την Ελληνική Αστυνομία. Οι 
υπηρεσίες της Διεύθυνσης αυτής επιτυγχάνονται μέσω 
του άτυπου οργάνου του TREVI.

Στις 1/2 Δεκεμβρίου 1975 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
στη Ρώμη ενέκρινε πρόταση του Πρωθυπουργού του 
Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα με την οποία οι αρμόδιοι 
Υπουργοί αποφάσισαν να συνέλθουν για να συζητήσουν 
θέματα της αρμοδιότητάς τους και κυρίως του τομέα δη
μόσιας τάξης και τρομοκρατίας. Οι αρμόδιοι Υπουργοί συ
ναντήθηκαν στις 29-6-76 στο Λουξεμβούργο για να εξε
τάσουν το πρόβλημα. Τότε αποφασίσθηκε η ίδρυση στα 
κράτη - μέλη γραφείων συνδέσμων που λειτουργούν από 
τότε με την επωνυμία TREVI (TERRORISME RADICALI
SMS EXTREMISME ΕΤ VIOLENCE INTERNATIONALE).

Η Ελλάδα συμμετέχει στο TREVI από το 1980 ως έ
κτακτο μέλος και από το 1981 μέχρι σήμερα ως τακτικό 
μέλος.

Στον οργανισμό αυτό συμμετέχουν σήμερα τα 12 κρά
τη - μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ως τακτικά μέλη.

Τη διεύθυνση του οργανισμού διατηρεί η Χώρα, που 
κάθε φορά ασκεί την Προεδρία.

Η θέση της Ελληνικής Αστυνομίας 
στην Ελλάδα σήμερα

Η Ελληνική Αστυνομία είναι σήμερα στην αληθινή υπη
ρεσία του Ελληνικού Λαού, ζητά τη συνεργασία του για 
να πετύχει στο έργο της και ο Λαός δεν αρνείται αυτή τη 
συνεργασία. Με βάση την καινοτόμο και ρηξικέλευθη αυ

τή αντίληψη προστατεύεται καλύτερα ο πολίτης σαν έλλο
γο, ενσυνείδητο και κοινωνικό ον, γιατί πρόκειται για την 
υποστασιακή, οντολογική και ιστορική ιδιαιτερότητα αυ
τού σαν προσώπου. Βέβαια η αοριστία της αντίληψης αυ
τής δεν αφήνει οπωσδήποτε περιθώρια για θεμελίωση ει
δικού ατομικού δικαιώματος ή γενικής αξίωσης του πολίτη 
κατά της Αστυνομίας, αλλά παράλληλα δεν μπορεί να αμ
φισβητηθεί ο δεσμευτικός της χαρακτήρας, ως υπόσταση 
συγκεκριμένης αποστολής, στα πλαίσια μιας δημοκρατικής 
συνείδησης. Στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για μια 
αρχή μεγάλης σημασίας για ολόκληρο το αξιολογικό δικαιϊ- 
κό κοινοτικό οικοδόμημα. Η αρχή αυτή επιτάσσει κατά κύ
ριο λόγο την Ελληνική Αστυνομία να δραστηριοποιείται 
για την προστασία της ανθρώπινης αξίας και ανάπτυξης 
της προσωπικότητας του πολίτη. Με αυτό τον τρόπο, η 
προστασία αυτή σημαίνει βασικά υποχρέωση για βαθμιαία 
αποικοδόμηση όλων των αντιλήψεων και μηχανισμών που 
γεννούν, προάγουν και αναπαραγάγουν αλλοτριωτικές 
σχέσεις σε οποιοδήποτε πεδίο έκφρασης της Ελληνικής 
Αστυνομίας.

Σήμερα είναι γνωστό ότι η τάξη και η ασφάλεια είναι 
νομοτελειακά συνδεδεμένες με την ευρωπαϊκή ολοκλήρω
ση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της προσωπικότη
τας του πολίτη. Για το λόγο αυτό γεννιέται επιτακτική 
ανάγκη αυξημένης προστασίας του πολίτη και η Αστυνο
μία αποτελεί αναγκαίο όρο λειτουργίας της δημοκρατίας, 
μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής διάπλασης και της κα
νονιστικής ποιότητας και εμβέλειας της προστατευτικής 
αρχής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διάσταση αυτή 
της Ελληνικής Αστυνομίας θεωρείται βασικός παράγοντας 
για την επίτευξη της Ευρώπης του 1992 και εκφράζει την 
κατανόηση της στενής σύνδεσης της Ελληνικής και Ευρω
παϊκής πραγματικότητας.

Κάθε φορά που θα διατυπώνεται οποιοδήποτε σχόλιο 
ή θα παίρνεται οποιαδήποτε απόφαση για το στόχο του 
1992 η Ελληνική Αστυνομία θα πρέπει να αναζητά μία 
συστηματική εναρμόνιση στα κοινοτικά πρότυπα και μία 
σύγκλιση των κινήσεών της προς την κατεύθυνση αυτή.
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Διεθνής εγκληματικότητα:

Ανθρώπινα δικαιώματα και Δημοκρατία
Η αύξηση της εγκληματικότητας, τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο, απειλεί άμεσα 

όχι μόνον τα ατομικά δικαιώματα των πολιτών αλλά και αυτή την ίδια τη Δημοκρατία. Η απά
ντηση στον κίνδυνο αυτό θα πρέπει να είναι δραστική. Τα μέτρα, όμως, πού θα ληφθούν για 
την αποτελεσματικότερη δράση των διωκτικών αρχών σε καμιά περίπτωση δε θα πρέπει να 

υπονομεύσουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των νομοταγών πολιτών.
Στο πρόβλημα αυτό αναφέρεται στό άρθρο, που ακολουθεί, ο πρώην Γενικός Γραμματέας 

του international Criminal Police Organisation (Interpol) κ. Andres Bossard, ο οποίος σήμερα 
ασχολείται με μια έκδοση σχετιιαί με το διεθνές έγκλημα 

Το άρθρο αυτό πρωτοδημοσιεύθηκε στο περιοδικό CJ.
International, νοί. 6, nr. 1/1990.

Η έννοια της δημοκρατίας 
είναι αναπόσπαστη από τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ η 
ελευθερία -πέρα από την κα
ταστατική φύση του πολιτεύ
ματος- συνιστά το καθοριστι
κό κριτήριό της.

Τα δικαιώματα του ανθρώ
που, διακηρυγμένα το 18ο αι
ώνα και τελευταία στις 10-12- 
1948 (Οικουμενική Διακήρυ
ξη), αποτελούν ουσιαστικά 
πολιτικά δικαιώματα και πρέ
πει να προστα
τεύονται, ιδιαί
τερα έναντι της 
πολιτικής εξου
σίας. Ανάμεσα, 
όμως, σε πολ
λούς παράγο
ντες, το έγκλη
μα συνιστά βασι
κή αιτία υπονό
μευσής τους.

Μερικά 
εγκλήματα 
στρέφονται ειδι
κότερα ενάντια 
στα ανθρώπινα 
δικαιώματα, 
όπως γενοκτονί
ες, εγκλήματα 
κατά της ανθρω
πότητας, δου
λεία, διεθνές 
εμπόριο ανθώπι- 
νων υπάρξεων.
Όλες, όμως, οι 
μορφές της διε
θνούς εγκλημα
τικότητας, όπως 
το οργανωμένο 
έγκλημα, η τρο
μοκρατία, η δια
κίνηση ναρκω
τικών έχουν αρ
νητική σχέση με 
τη δήμοκρατία 
και τα ανθρώπι
να δικαιώματα.

Από το τέλος 
του β’ παγκόσμι

ου πόλεμου ο αγώνας για τα 
δικαιώματα του ανθρώπου 
έχει ενταθεί και σε πολλές 
χώρες (ακόμη και στην Ανα
τολική Ευρώπη) σημειώθηκε 
μια θετική εξέλιξη προς την 
κατέυθυνση της δημοκρατίας. 
Ταυτόχρονα, όμως, παρατηρή
θηκε αξιοσημείωτη αύξηση 
του εγκλήματος σε διεθνές 
επίπεδο και κατα κύριο λόγο 
στις βιομηχανικές χώρες της 
Δύσης. Η συγκυρία αυτή εγει-
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ρει αρκετά ερωτήματα, όπως: 
Διευκολύνει η δημοκρατία το 
έγκλημα; Σε ποια έκταση ο 
αγώνας ενάντια στο έγκλημα 
συνδέεται με τη δημοκρατία; 

Το έγκλημα διεισδύει στη 
δημοκρατία:

Ως κάποια έκταση το σύγ- 
ρονο διεθνές έγκλημα μοια- 
ει στο διεθνές εμπόριο. Οι 

ηγέτες του, οι "νονοί" είναι 
αρχηγοί συμμοριών και λει
τουργούν κατά τον ίδιο τρό

πο, όπως οι τίμι
οι επιχειρηματί
ες ψάχνουν για 
το πλέον επιθυ
μητό υλικό και 
νόμιμες συνθή
κες για να ανα
πτυξουν τη δρα
στηριότητα 
τους, με τη μέγι- 
στη δυνατή επι
τυχία και τα λι- 
γότερα δυνατά 
ρίσκα.

Διεθνείς 
εγκληματίες 
προσαρμόζουν 
την τεχνική 
τους, τον τρόπο 
δράσης τους 
στις νεες συνθή
κες που προκύ- 
πτυν από τα επι
τεύγματα της 
επιστήμης και 
της τεχνολογί
ας και την εξέ
λιξη του διε
θνούς νομικού 
πλαισίου. Έτσι 
κάθε νομοθετι
κή μεταβολή, 
που επέρχεται 
προς την κατεύ
θυνση της διεύ
ρυνσης της 
ελευθερίας, 
αξιοποιείται 
από τους κακο-

355



ποιους οαν μια διευκόλυνση 
των "επιχειρήσεων" τους: Το 
άνοιγμα των συνόρων διευκο
λύνει τον τουρισμό και το 
εμπόριο αλλά και τις παράνο
μες διακινήσεις, κυρίως ναρ
κωτικών. Η κατάργηση (ή πε
ριορισμός) της visa κάνει την 
κυκλοφορία των κακοποιών 
ευκολότερη. Η ελευθερία της 
έκφρασης εκμεταλλεύεται 
από τους φανατικούς. Το πο
λιτικό άσυλο χρησιμοποιείται 
από τους τρομοκράτες για να 
μετατρέψουν την "φιλοξενού
σα" χωρά σε βάση για την ανά
πτυξη της δράσης τους σε άλ
λες χώρες. Η νομοθεσία προ
στασίας του απορρήτου χρη
σιμοποιείται από τους συνη
γόρους των κακοποιών ως 
προπέτασμα καπνού. Το τρα
πεζικό απόρρητο, στοιχείο 
στήριξής της ελευθερίας του 
εμπορίου, χρησιμοποιείται 
για να "ξεπλένεται το παρά
νομο χρήμα. Η ανοχή ως προς 
τα ήθη υποθάλπτει τα πορνο- 
γράφηματα, ενώ η αποποινι
κοποίηση των ναρκωτικών 
παρέχει μεγαλύτε
ρη άνεση στους 
διακινητές του θα
νατηφόρου αυτού 
"εμπορεύματος".

Στην πράξη η 
χρησιμοποίήση 
των δημοκρατι
κών εγγυήσεων 
από τους κακο
ποιούς συνιστά 
"προσβολή" των 
δικαιωμάτων των 
πολιτών, ενώ φαί
νεται πως όσο πε
ρισσότερα δημο
κρατικά δικαιώ
ματα κατακτά μία 
χώρα, τόσο περισ
σότερο αυξάνο
νται οι κίνδυνοι 
από την εκμετάλ
λευση των κατα- 
κτήσεων αυτών 
απο μέρους των 
εγκληματιών. Εί
ναι επίσης προφα
νές ότι οι δημο
κρατίες αποτε
λούν τον προσφι
λή στόχο των τρο
μοκρατών, γιατί 
τους προσφέρουν 
περισσότερη ευχέρεια δράσης 
και είναι -κατά τα λεγόμενο 
τους- περισσότερο εύκολη η 
αποσταθεροποίησή τους.

Αυτό είναι το τίμημα της 
ελευθερίας και, φυσικά, δε θα 
πρέπει να αποτελέσει ανα

Η εξέλιξη αυτή μπορεί να 
οδηγήσει σε μια πραγματική 
ανατροπή των δημοκρατικών 
θεσμών με τη χρήση διαφόρων 
εγκληματικών μέσων και ει
δικότερα με την τρομοκρατία, 
τη διαφθορά, τις απαγωγές, 
τις δολοφονίες, τους εμπρη
σμούς, τις βομβιστικές ενέρ
γειες, τις δολοφονίες δικα
στών, αστυνομικών και μαρ
τύρων, τον εκφοβισμό των 
ενόρκων, που στρέφονται κα
τά της κοινωνίας και πιο συ
γκεκριμένα κατά της δικαιο
σύνης. Διαφθορά δε σημαίνει 
μονάχα δωροδοκία αλλά και 
επιρροές, φιλίες, λόμπυς 
κ.λπ., και επηρεάζει όλα τα 
επίπεδα της πολιτικής και 
της δημόσιας διοίκησής. Η 
διεθνής εγκληματικότητα και 
ειδικότερα η διακίνηση ναρ
κωτικών αποφέρει δισεκα
τομμύρια δολλαρια.

Ετσι, κατά τη διάρκεια της 
εξέλιξης αυτής προσβάλλο
νται τα δικαιώματα του αν
θρώπου: Ζωή, φυσική ακεραι
ότητα (ναρκωτικά), ελευθε

ρία (τομείς 
υπό επιρ

ροή"), ισότητα 
(διαφθορά). 
Ορισμένες φο
ρές οι εργαζό
μενοι θεωρού
νται ως πραγ
ματικοί σκλά
βοι, ενώ η 
αγορά βρίσκε
ται στα χέρια 
κάποιας οργά
νωσης.

Τέλος οι 
δημοκρατικοί 
θεσμοί απει
λούνται. Η 
σχέση ισχύος 
μεταξύ κρά
τους και ομά
δων κακοποι
ών τείνει να 
ανατραπεί 
και μια ενδε
χόμενη σύ
γκρουση ανά
μεσα σε κυ
βερνήσεις και 
συμμορίες θα 
μπορούσε να 
είναι αμφίρ
ροπη. Το κα

λύτερο παράδειγμα είναι η 
εξέλιξη της κατάστασης στην 
Κολομβία, που οδηγεί σ’αυτό 
που θα μπορούσε να ονομα- 
σθεί πόλεμος κοκαΐνης. Οι 
συμμορίες έχουν κερδίσει τέ
τοια οικονομική, "στρατιωτι-

σταλτικό παράγοντα για το 
αίτημα της αναβάθμισης της 
ποιότητας ζωής και της διεύ
ρυνσης των ατομικών και 
συλλογικών ελευθεριών. Εί
ναι, όμως, απαραίτητο να 
εκτιμήσουμε την εξέλιξη της 
εγληματικότητας για να απο
φύγουμε το επόμενο βήμα, δη
λαδή την ανατροπή της κοι
νωνίας.

Το έγκλημα απειλεί τη 
δημοκρατία

Κάτω από τη σκέπη της 
ελευθερίας, εκμεταλλευόμε
νες τα πλεονεκτήματα της νο
μοθεσίας για την προστασία 
των δικαιωμάτων των τιμίων 
πολιτών, καθώς και από κά
ποιες επιεικείς αντεγκλημα- 
τικές πολιτικές, ομάδες κακο
ποιών ευδοκιμούν και ανα
πτύσσονται αξιοσημείωματα, 
καθιστάμενες πραγματική οι
κονομική (ή και κοινωνική) 
εξουσία μέσα σε μία χώρα. 
Απτά παραδείγματα οι οικο
γένειες" του οργανωμένου 
εγκλήματος Μαφία και Καμό- 
ρα στήν Ιταλία και οι παρα

γωγοί και διακινητές κοκαΐ
νης στην Λατινική Αμερική 
και ειδικότερα στην Κολομ
βία (οι δυσκολίες του αγώνα 
κατα της Μαφίας επιβεβαιώ
νουν το γεγονός αυτό).
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κή" και πολιτική 
ισχύ, έτσι ώστε 
δεν είναι καθόλου 
βέβαιο αν, χωρίς 
τη βοήθεια των 
ΗΠΑ, η κυβέρνη
ση της χώρας θα 
μπορέσει να εξέλ- 
θει νικήτρια στη 
σύγκρουση αυτή.

Είναι προφα
νές ότι όλες οι 
προσπάθειες θα 
πρέπει να αποβλέ
πουν στο να κτυ- 
πήσουν αυτές τις 
συμμορίες πριν 
αποκτήσουν τέ
τοια δύναμη. Οι 
προσπάθειες αυ
τές μπορούν να 
προχωρήσουν μο
νάχα διαμέσου 
της νομοθεσίας 
και της δικαιοσύ
νης και θα πρέπει 
να παρασχεθούν 
επαρκή μέσα στις 
αρμόδιες αρχές.
Οι νομοθέτες, 
όμως, θα πρέπει 
να αποφύγουν τέ
τοια μέτρα, που, 
ενώ αποσκοπούν στην προ
στασία της δημοκρατίας, στην 
πράξη στρέφονται κατα των 
άτομικών δικαιωμάτων των 
πολιτών.
Σε ποια έκταση μπορεί να 
επηρεάσει τη δημοκρατία ο 
αγώνας κατα του εγκλήμα- 
τος;

Η αντιμετώπιση του 
εγκλήματος καθημερινά 
στους δρόμους είναι φυσικό 
να προκαλεί κάποια αίσθηση 
ανασφάλειας στους πολίτες. 
Η φυσική αντίδραση στο γε
γονός αυτό μπορεί να οδηγή
σει τους πολίτες στο να απο
δεχθούν -ακόμη και να ζητή
σουν οι ίδιοι- μέτρα, που υπο
νομεύουν τις ελευθερίες τους, 
όπως περιορισμοί στις μετακι
νήσεις η διακρίσεις εναντίον 
μειονοτήτων, νέων ανθρώ
πων. κ.λπ.

Αν η ανασφάλεια τείνει να 
γίνει ανυπόφορη, οι πολίτες 
μπορούν να φθασουν να εκλέ
ξουν μια "σκληρή" κυβέρνηση 
και να επιτρέψουν την ανα
στολή των δημοκρατικών εγ
γυήσεων, προκειμένου να 
εκριζωθούν οι ομάδες κακο
ποιών. Είναι, όμως, σίγουρο 
πως ένα τέτοιο καθεστώς τρέ
πεται προς την τυραννία.

Ακριβέστερα, η εξέλιξη 
μιας σοβαρής διεθνούς εγκλη-
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ματικότητας οδηγεί σε πολ
λές δημοκρατικές χώρες στην 
αποδοχή μέτρων για έναν 
αποτελεσματικότερο αγώνα 
ενάντια στο έγκλημα, όπως 
καθιέρωση νέων αδικημάτων, 
αύξηση των ποινών και θέσπι
ση (προφανώς αυστηρότερων) 
κανόνων ποινικής διαδικασί
ας.

Οι τελευταίοι τείνουν στη 
διευκόλυνση της εξιχνίασης 
των αδικημάτων, στην ευκο
λότερη συγκέντρωση και πα
ρουσίαση του αποδεικτικού 
υλικού και γενικά στο να κα
ταστήσουν αποτελεσματικό
τερη τη δικαιοσύνη.

Έτσι σε αρκετές χώρες ο 
νόμιμος χρόνος κράτησης 
ενός προσώπου από την Αστυ
νομία έχει αυξηθεί (κυρίως 
στις περιπτώσεις της τρομο
κρατίας και της διακίνησης 
ναρκωτικών), ενώ διευκολύ
νονται οι ερευνες (έρευνες 
μπορούν να γίνονται και τη 
νύχτα σε ορισμένους τόπους) 
και οι τηλεφωνικές παρακο
λουθήσεις στις παραπάνω πε
ριπτώσεις, καθώς και σε περι
πτώσεις μαστρωπείας (στη 
Γαλλία).

Τελικά το βάρος του απο
δεικτικού υλικού αντιμετωπί
ζεται διαφορετικά στο χώρο 
της μαστρωπείας (Γαλλία),

του οργανωμέ
νου εγκλήματος 
(στην Ιταλία, 
προκειμένου να 
διαπιστωθεί η 
προέλευση των 
εισοδημάτων των 
υπόπτων) και 
της τρομοκρατί
ας στη Μεγάλη 
Βρετανία και την 
Ιρλανδία, όπου η 
κατάθεση αστυ
νομικών γίνεται 
δεκτή ως απόδεΙ-
ζη · r r .  .Τα μέτρα αυ
τά είναι απόλυτα 
σωστά, νόμιμα 
και δίκαια. Θα 
πρέπει, όμως, να 
αναγνωρίσουμε 
πως η αύξηση 
του χρόνου της 
αστυνομικής 
κράτησης συν τη 
διευκόλυνση των 
ερευνών και των 
τηλεφωνικών 
παρακολουθήσε 
ων, τη σύσταση 
ειδικών δικαστη
ρίων και την 

αναθεώρηση της βαρύτητας 
του αποδεικτικού υλικού θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν 
πραγματικό κίνδυνο για τη 
δημοκρατία, αν δεν περιορί
ζονται στις συγκεκριμένες πε
ριπτώσεις και δεν διενεργού- 
νται με ιδιαίτερη προσοχή.

Το έγκλημα, και όχι μόνον 
το πολιτικό, συνιστά κίνδυνο 
για τη δημοκρατία και σαν τέ
τοιο πρεπει να αντιμετωπι- 
σθεί δραστικά. Η αντιμετώπι
ση, όμως, αυτή θα πρέπει να 
γίνει με ιδιαίτερη προσοχή, 
ώστε
να μην καταλήξει σε υπονό
μευση των ανθρωπίνων δικαι
ωμάτων. Ο συνδυασμός της 
αποτελεσματικότητας των 
διωκτικών αρχών και της 
προστασίας των ελευθεριών 
των πολιτών αποτελεί μια φο
βερή πρόκληση για όλους. 
Και καθώς το έγκλημα έχει 
λάβει διεθνείς διαστάσεις, η 
απάντηση είναι αδιανόητη 
χωρίς διεθνή συντονισμό και 
συνεργασία.

Το γεγονός αυτό για μια 
φορά ακόμη φέρνει στο προ
σκήνιο το πρόβλημα των διε
θνών δικαστηρίων και νομο
θεσίας.
Απόδοση από τα αγγλικά  
Υπαστυνόμος Β’ Κώστας Δα
νό όσης
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ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΚΑΚΩΣΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

του Αντώνη Κουτσελίνη 
Καθηγητή Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας 

του Παν€πιστημίου Αθηνών

Ατυχήματα πεζών

Στις περιπτώσεις ατυχημάτων πεζών που παρασύρθη
καν από κάποιο όχημα, οι προκαλούμενες κακώσεις μπο
ρεί να είναι χαρακτηριστικές και να δώσουν σημαντικές 
πληροφορίες για το ατύχημα, όχι μόνο όταν δεν υπάρχουν 
μάρτυρες, αλλά και όταν ακόμα υπάρχουν αυτότττες. ΓΓ 
αυτό η ιατροδικαστική εξέταση του παθόντος γίνεται με 
σκοπό:

— Να προσδιορισθούν τα στοιχεία από τα οποία θα 
κριθεί η βαρύτητα της σωματικής βλάβης και στα οποία 
θα βασισθεί η προσμέτρηση της ευθύνης (ποινικής, αστι
κής) ή στην περίπτωση που το ατύχημα ήταν θανατηφόρο, 
να βεβαιωθεί ότι ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα του τραυ
ματισμού, και μόνο αυτού.

— Να επισημανθούν όλα εκείνα τα ευρήματα που θα 
πληροφορήσουν για τα περιστατικά του τραυματισμού, και 
ακόμα, αν χρειασθεί, με την άφωνη μαρτυρία τους, να 
ελέγξουν αντικειμενικά την ακρίβεια των καταθέσεων των 
ζωντανών μαρτύρων.

Όταν ένα όχημα «κτυπήσει» και παρασύρει πεζό, οι 
κακώσεις μπορεί να είναι:

— Πρωτογενείς, στην περιοχή του σώματος που έγινε η 
πλήξη.

— Δευτερογενείς, που δημιουργούνται όταν το σώμα 
εκσφενδονιστεί ή ανατραπεί και τελικώς καταπέσει επί 
του οχήματος ή — κυρίως — επί του καταστρώματος της 
οδού.

Τέλος, είναι δυνατό, το σώμα — καθώς βρίσκεται ξα
πλωμένο στο δρόμο — να υποστεί κακώσεις απ' ευθείας 
από τους τροχούς.

Εικ. Θ5. Πλήξη «από τα αριστερά» πεζού.
(Αγιουτάντης1)

Είναι φανερό, ότι με το διαχωρισμό αυτό, την αξιολόγη
ση των κακώσεων και τη συνεκτίμηση των ζημιών που έ
γιναν στο όχημα μπορεί να διευκολυνθεί η αναπαράσταση 
του συμβάντος. Αλλ' αυτό δεν σημαίνει, ότι είναι δυνατό 
να προβλεφθεί με ακρίβεια κι αυτό που αναμένεται ακρι
βώς να συμβεί, όταν μια δύναμη επιδράσει, κατ’ αυτό το 
βίαιο τρόπο, πάνω στο σώμα, αφού κάτι τέτοιο εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες που δεν είναι δυνατό να υπολο
γιστούν. Τέτοιες μεταβλητές παράμετροι είναι η έκταση 
και η κατεύθυνση της δρώσας δύναμης, ο χρόνος που 
διήρκεσε η επίδρασή της, το σημείο εφαρμογής της ανα
φορικά με το κέντρο βάρους του σώματος το οποίο μετα
βάλλεται εφόσον το άτομο κινείται, η έκταση του σημείου 
αυτού, οι συνθήκες στήριξης του ατόμου στο έδαφος, η 
αντίδραση αιφνιδιασμού του ατόμου, κλπ.

Μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις, με τελείως σχη
ματικό χαρακτήρα, αναφέρονται από τον Καθηγητή Αγιου- 
τάντη και παρατίθενται στη συνέχεια, γιατί πράγματι μπο
ρεί να βοηθήσουν στο να καταδειχθεί με ποιο τρόπο από 
τα ευρήματα που επισημάνθηκαν πάνω στο θύμα, στο ό
χημα και στο χώρο, μπορεί, με την πιθανότερη προσέγγι
ση, να γίνει η αναπαράσταση του περιστατικού.

Στην Εικ. Θ5 αναλύεται η περίπτωση που το αυτοκίνη
το «κτύπησε» από τα αριστερά πεζό που κατέβαινε από το 
πεζοδρόμιο. Στο στιγμιότυπο έχει πατήσει με το αριστερό 
του πόδι και στηρίζεται στο κατάστρωμα της οδού, ενώ το 
δεξιό μόλις αφήνει το κράσπεδο του πεζοδρομίου και βρί
σκεται μετέωρο. Το κτύπημα από τον προφυλακτήρα 
προκάλεσε εκδορά και εκχύμωση στην εξωτερική επιφά-

Εικ. Θ6. Πλήξη «από τα δεξιά» πεζού.
(Αγιουτάντης')
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νεια της αριστερής (στηριζόμενης) κνήμης, σε ύψος από 
το πέλμα όσο το ύψος του προφυλακτήρα από το έδαφος. 
Στο ίδιο σημείο, δημιουργείται από την πλήξη κάταγμα 
των οστών της κνήμης. Αντίθετα, στη δεξιά κνήμη πόυ ή
ταν μετέωρη, η εκδορά και η εκχύμωση βρίσκονται στην 
εσωτερική επιφάνειά της και χαμηλότερα, ενώ κάταγμα 
δεν δημιουργήθηκε γιατί δεν υπήρξε αντίσταση, αφού το 
σκέλος δεν στηριζόταν. Συγχρόνως, από το κτύπημα του 
φανού, δημιουργήθηκε αιμάτωμα στο αριστερό ισχίο. Το 
αιμάτωμα που σημειώνεται στο δεξιό κρόταφο, οι εκδορές 
στην έξω επιφάνεια του δεξιού άνω άκρου και στην εξω
τερική επιφάνεια του δεξιού σκέλους, είναι κακώσεις δευ
τερογενείς που έγιναν καθώς το σώμα πέφτοντας, όπως 
δείχνει το τόξο, προσέκρουσε και σύρθηκε στο κατά
στρωμα της οδού. Ακόμα, δευτερογενή είναι και τα κατάγ
ματα της 6ης και 7ης πλευράς δεξιά, που έγιναν, καθώς ο 
αγκώνας πιέσθηκε, με την πτώση, πάνω στα πλάγια του 
θώρακα.

Στην Εικ. Θ6 ο προφυλακτήρας κτυπάει τις κνήμες του 
πεζού που διασταυρώνεται από τα δεξιά. Τη στιγμή αυτή 
το δεξί πόδι ετοιμάζεται ν ' αφήσει το έδαφος και στηρί
ζεται μόνο στα δάκτυλα, ενώ το αριστερό, που μόλις πα
τάει, στηρίζεται μόνο στην πτέρνα, και ο κορμός που ετοι
μάζεται να προωθηθεί έχει στραφεί λίγο προς τα δεξιά. Η 
στήριξη δεν είναι σταθερή, και με την πλήξη τα πέλματα 
γλιστρούν. Έτσι, οι πρωτογενείς κακώσεις της κνήμης, 
περιορίζονται μόνο σε εκδορές και εκχυμώσεις ή επιπό
λαιο τραύμα στο ύψος του προφυλακτήρα. Στο μεταξύ, ό
μως, το σώμα, καθώς πέφτει, ακολουθώντας τη ροπή που 
είχε, στρέφεται από τ ' αριστερά προς τα δεξιά, όπως δεί
χνουν τα τόξα, σε τρόπο ώστε να προσκρούσει στο έδα
φος με το αριστερό πίσω μέρος της κεφαλής και του κορ
μού. Έτσι, οι δευτερογενείς κακώσεις θα είναι εκδορές

Εικ. Θ10. Πλήξη «κατά την εφαπτομένη».
(Αγιοντάντης1)

Τα κατάγματα τον κρανίου είναι σχετι
κούς συχνά σε οδικά τροχαία ατυχήματα (σχηματι
κή απεικόνιση).
Α. Εγκάρσιο κάταγμα μέσου βόθρον τον κρανίου 
(πλάγια επίδραση πιέσεως).
Β. Αοξό κάταγμα βάσεως (δράση όυνάμεως εκ 
των πρόσω αριστερά).
Γ. Πτώση από μεγάλο ύφος με το κεφάλι (μετω
πιαίο οστονν). Χαρακτηριστική διάταξη κατα
γμάτων εκ ρήξεως και κάμφεως.
Δ. Εμπιεσματικό κάταγμα (από τη δράση ακμής). 
Ε. Κάταγμα «δίκην οπής» (πρόσκρουση σε γω
νία).
ΣΤ. Κάταγμα «δίκην οπής» (πρόσκρουση σε τε
τράγωνο όργανο).
Ζ. Κάταγμα «δίκην οπής» (από αντικείμενο με κυ
κλική επιφάνεια). (Maresch13)
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Εικ. ΘΗ. Πλήξη «εκ των όπισθεν». (Αγιοντάντης1) .

Εικ. Θ9. Πλήξη «εκ των όπισθεν». (MareschΙ3)

και εκχυμώσεις στον αριστερό ώμο και εττην ωμοπλάτη, 
στο αριστερό πλάγιο της λεκάνης και στο γλουτό, καθώς 
και αιμάτωμα ή και θλαστικό τραύμα προς τα άνω και πί
σω και σε μικρή απόσταση από το πτερύγιο του αριστε
ρού ωτός (αριστερή ινιοκροταφική χώρα) με κάταγμα του 
κρανίου. Το τελευταίο είναι πιο πιθανό να συμβεί στην πε
ρίπτωση που το κεφάλι προσκρούσει πρώτο στο έδαφος, 
πριν ο ώμος ανακόψει την ορμή της πτώσης και εντοπίζε
ται συνήθως στο κροταφικό ή στο ινιακό οστούν, το σύ
στοιχο με την κάκωση. Οι ρωγμές επεκτείνονται συνήθως 
και στη βάση του κρανίου, όπου δημιουργούνται αιματώ
ματα, κακώσεις της εγκεφαλικής ουσίας, κλπ. Εγκεφαλικές 
βλάβες συμβαίνουν και στην αντίθετη από την πρόσκρου
ση πλευρά (βλάβες εξ «αντιτυπίας»).

Δευτερογενείς είναι και οι κακώσεις στα χέρια, που το 
άτομο, κατά την προσπάθεια να ανακτήσει την ισορροπία 
του, τεντώνει προς τα πλάγια.

Τέλος, η κάκωση που σημειώνεται στον αριστερό μηρό 
(Εικ. Θ6) παριστάνει τη δράση του τροχού στη συνέχεια 
της πορείας του.

Οι Εικ. Θ8 και Θ9 δείχνουν περιπτώσεις που το κτύπη
μα έγινε εκ των όπισθεν. Στη μία (Εικ. Θ8) τα πέλματα 
στηρίζονταν καλά στο έδαφος και οι πρωτογενείς κακώ
σεις έγιναν στις γάμπες, στους γλουτούς και στην οσφυϊκή 
χώρα, ενώ οι δευτερογενείς, με την πτώση, στο πρόσω
πο, στις παλάμες και στα γόνατα. Στην άλλη (Εικ. Θ9) με 
την πλήξη, τα πέλματα γλίστρησαν προς τα εμπρός και το 
σώμα έπεσε ανάσκελα πάνω στο «καπώ» της μηχανής, και 
με νέο γλίστρημα κτύπησε με το κεφάλι στο κρύσταλλο ή 
στο πλαίσιο του ανεμοθώρακα. Τίποτα, βεβαίως, δεν απο
κλείει, με το κτύπημα από τα πλάγια ή εκ των όπισθεν, το 
θύμα να εκτιναχθεί ψηλά και να πέσει πάνω στο όχημα ή 
στο κατάστρωμα της οδούς με όποιο πλευρό τύχει.

Η Εικ. Θ10 δείχνει περιπτώσεις στις οποίες το πλάγιο 
του αυτοκινήτου συναντάει «ξυστά» την πλαγία και την 
προσθία επιφάνεια του σώματος πεζού. Κακώσεις, εκτός 
των άλλων, είναι δυνατό να υποστούν τα προέχοντα μέρη 
του σώματος (ο ώμος, ο αγκώνας, το ισχίο), και από τα 
προβάλλοντα μέρη του αυτοκινήτου. Διασχίσεις στο δέρ
μα από τα χερούλια και τους «ρελέδες» της πόρτας, τους 
καθρέφτες και τους δείκτες πορείας, αντιστοιχούν στο ύ
ψος του καθενός από τα εξαρτήματα αυτά.

Από το βιβλίο του συγγραφέα «Ιατροδικαστή» - Αθήνα 1989.
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21.11.84: Me πρωτοφανή αγριότητα 
δύο Ιορδανοί κατακρεούρ
γησαν μέσα στο σπίτι του 
τον αισθητικό Νότη Βορεό- 
πουλο.

26.2.87: Δύο Τυνήσιοι δένουν και 
πνίγουν ηλικιωμένο για λίγα 
χιλιάρικα.

14.11.87: Δύο Νοτιοαμερικανοί λη
στεύουν 44χρονο και τον 
σκοτώνουν.

1.6.89: Εξολοθρεύεται σπείρα
Γ ιουγκοσλάβων «ποντι
κών».

2.8.89: Στο κέντρο της Αθήνας έ
νας 27χρονος Πολωνός, 
άεργος, σκοτώνει Έλληνα 
καταστηματάρχη. 0  δρά
στης, που συνελήφθη την ί
δια μέρα, ισχυρίστηκε ότι 
δεν είχε πρόθεση να σκο
τώσει, αλλά να ληστέψει. 
Χρειαζόταν χρήματα, είπε, 
για να πληρώσει στους 
συγκάτοικούς του το νοίκι 
που του αναλογούσε.

8.3.90: Στη Βαρβάκειο Αγορά Πο
λωνός σκοτώνει το γουνέμ
πορο Π. Καρανίκα.

Αυτά τα θλιβερά και συγκλονιστικά 
συμβάντα αντανακλούν, με αιματηρό 
τρόπο, ένα πολύ σοβαρό θέμα: Το 
πρόβλημα και τα προβλήματα τω ν ξέ-

Στον οποίο φαίνονται οι 
που διέπραξαν κατά

ΠΙΝΑΚΑΣ
συλληφθέντες αλλοδαποί και τα αδικήματα 

το έτος 1989  στην περιοχή της Αττικής

Α/Α ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΛΗΣΤΕΙΕΣ ΚΛΟΠΕΣ ΚΛΟΠΕΣ
ΠΟΡΤ/ΛΙΩΝ

ΠΕΡΙ
ΟΠΛΩΝ

ΠΛΑΣΤΑ
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ

ΨΕΥΔΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Περιπτ. Άτομο Περιπτ. Άτομα Περιπτ. Άτομα Περιπτ. Άτομα Περιπτ. Άτομα Περιπτ. ATopc

1 Γ ιουγκ/βοι _ _ 22 4 8 0 49 54 1 1 -  - 1 1

2. Χιλιανοί 1 1 2 5 87 93 — — -- -- — —
3. Τούρκοι 2 2 14 65 1 1 — — 2 2 — —

4. Πολωνοί 4 4 8 3 5 1 1 — — — — — —

5. Ρουμάνοι - - 6 18 1 1 — — — — — —
6. Τυνήσιοι 2 2 —
7. Σύριοι 1 1 —
8. Κούρδοι — — 5 8 1 1 — — — — —

9. Ισπανοί — — — — 3 3 — — — —
10. Αιγύπτιοι - — 3 12 1 1 — — — — — —
11. Ιρανοί - — 5 17 — — — — 1 1 ““ “

12. Ιρακινοί — — 3 8 — — — — — —

13. Ισραήλ — — 1 2 r- — — — 1 1
1 114. Ιταλοί —

15. Γ€ρμανοί - - 1 1 — — — — — — — —
16. Άγγλοι — — 2 3
17. Βούλγαροι — — 1 1

ΣΥΝΟΛΟ: 10 10 73 655 144 155 1 1 4  4 2  2
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νων στην ΕλΑά6α, είτε αυτοί είναι οι
κονομικοί μετανάστες είτε πρόσφυγες, 
νόμιμα ή παράνομα εργαζόμενοι, μόνι
μοι ή προσωρινοί κάτοικοι Ελλάόας.

Όταν το χειμώνα του 1951 η Ελ
λάδα υπέγραφε τη Συμφωνία της Γε
νεύης για τους πρόσφυγες και ταυτό
χρονα «άνοιγε» τα σύνορά της στους 
αλλοδαπούς, δεν μπορούσε να προ- 
βλέψει ότι άνοιγε συγχρόνως ένα δρό
μο για την αύξηση της εγκληματικότη
τας... Βέβαια, παρόλη την παροχή ασυ
λίας το 1951, οι αρμόδιοι διατήρησαν 
την επιφύλαξη ότι οι πρόσφυγες και οι 
αλλοδαποί δε θα είχαν δικαίωμα εγκα

τάστασης και λήψης αδειών εργασίας.
Ενώ οι περισσότερες ευρωπαϊκές 

οικονομίες παρουσίασαν μια ραγδαία 
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, οι γει
τονικές χώρες και ήπειροι — Ανατολική 
Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή — 
αντιμετωπίζουν όλο και πιο μεγάλη 
φτώχεια και οικονομικές δυσχέρειες, 
καθώς έχουν υψηλά ποσοστά γεννή
σεων και μεγάλη προσφορά εργατικού 
δυναμικού για ελάχιστες κενές θέσεις 
εργασίας. Επίσης, αρκετές από τις χώ
ρες αυτές διαθέτουν πολίτες που βρί
σκονται σε πλήρη αντίθεση με το πο
λιτικό καθεστώς. Τέτοιου είδους παρά
γοντες καθιστούν αναπόφευκτο το γε
γονός της ύπαρξης μεγάλου αριθμού 
ατόμων που ζητούν άσυλο και μετανα
στεύουν παράνομα στην Ευρώπη, πα
ρά τους περιοριστικούς όρους μετανά
στευσης.

Η Ελλάδα, με σχετικά ικανοποιητικό 
βιοτικό επίπεδο, προσελκύει μετανά
στες - εργάτες, τόσο από ευρωπαϊκές 
όσο και από μη ευρωπαϊκές χώρες. Η 
είσοδός τους στη χώρα μας ελέγχεται 
κάπως δύσκολα λόγω της ετήσιας ει
σόδου εκατομμυρίων αλλοδαπών του
ριστών, της τεράστιας παραμεθόριας 
περιοχής και της «ανεπίσημης» οικονο
μίας που αντιπροσωπεύει το 30% του 
Α.Ε.Π.

Η χώρα μας, λοιπόν, που ανέκαθεν 
«τροφοδοτούσε» τα αναπτυγμένα βιο
μηχανικά κράτη της Δύσης με εργατικό 
δυναμικό, σήμερα δέχεται μετανάστες 
τους οποίους δε χρειάζεται.

Χιλιάδες χιλιάδων ξένοι, χωρίς ά
δεια παραμονής και εργασίας, κάνουν 
«δουλειές του ποδαριού», πληρώνον
ται με πολύ χαμηλά ημερομίσθια και 
αναγκάζονται να ζουν ομάδες - ομάδες 
σε κακοσυντηρημένα δωμάτια, ακόμη 
και σε ετοιμόρροπες τρώγλες, ως επί 
το πλείστον σε περιοχές του Πειραιά ή 
του Κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία οι 
αλλοδαποί - μαζί με τους πρόσφυγες 
στη χώρα μας - σήμερα ξεπερνούν τις

150.000, αν και ο ακριβής αριθμός 
τους είναι πρακτικά δύσκολο να εξα
κριβωθεί. Οι περισσότεροι από αυτούς 
είναι Πολωνοί, οι οποίοι έφυγαν από 
τη χώρα τους γιατί, όπως λένε, «από 
τη μια επικρατούσε η φτώχεια και από 
την άλλη διαφωνούσαν με το υπάρχον 
καθεστώς». Στην Ελλάδα σήμερα ζουν 
περίπου 20.000 Πολωνοί, οι οποίοι 
ασχολούνται με τη γεωργία, μαζεύουν 
εποχιακά φρούτα, γίνονται μικροπωλη- 
τές, ενώ οι γυναίκες στο σύνολό τους 
δουλεύουν ως οικιακοί βοηθοί. Σε αρι
θμό, ακολουθούν αμέσως μετά οι Ιρα- 
νοί, οι Αιθίοπες, οι Ρουμάνοι, οι Τούρ
κοι, οι Κούρδοι... που αναζητούν συνή
θως μια δεύτερη πατρίδα, όπου θα 
μπορούν να ζήσουν ανετότερα σε ένα 
περιβάλλον ελεύθερο και ασφαλές.

Μολονότι ο αριθμός των επίσημα 
εργαζομένων αλλοδαπών στην Ελλάδα 
το 1988 ήταν 26.331 άτομα, πάνω 
από το 50% προέρχονταν είτε από χώ
ρες της ΕΟΚ είτε ήταν άτομα ελληνι
κής καταγωγής από την Τουρκία, Αλ
βανία και Κύπρο. 0  πραγματικός αρι
θμός των παράνομων και ανασφάλι
στων εργαζομένων παραμένει άγνω
στος. Οι πρεσβείες μπορούν μόνον ει
κασίες να κάνουν για τον αριθμό των 
υπηκόων τους στην Ελλάδα.

Η φυγή από την πατρίδα έγινε, ο 
μεγάλος, όμως, αγώνας ξεκινάει με την 
εγκατάστασή τους στην ξένη γι' αυ
τούς χώρα. Τα όνειρα μιας ολόκληρης 
ζωής, που κουβαλήθηκαν από τη μα
κρινή πατρίδα στην καινούργια, ξεθω
ριάζουν αμέσως μόλις ο αλλοδαπός 
πατήσει το πόδι του στην Ελλάδα. 
Δουλειά πουθενά, μισθός πενιχρός, 
ασφάλιση καμιά.

Ζουν, λοιπόν, οι αλλοδαποί στο πε
ριθώριο μιας κοινωνίας που μπορεί να 
μην είναι αρνητική απέναντι τους, αλλά 
δεν τους προσφέρει και μεγάλες δυνα
τότητες για να ζήσουν με αυτάρκεια 
και αξιοπρέπεια, όσο καιρό θα μείνουν 
στη χώρα. Η ζωή για έναν πρόσφυγα 
και ένα μετανάστη είναι εξαιρετικά δύ-

ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ
« 0  ΠΕΤΡΟΣ»
ΕΠΙΠΛΑ«ηΤΙΙΤΙΚ«.»!1Ρ·

ΑΓ. ΦΙΛΙΠΠΟΥ 6 * 3 2  17 168
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 32 15 097

(Ειδικές τιμές σε αστυνομικούς υπαλλήλους)
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σκολη, γιατί κανείς από αυτούς δεν 
μπορεί να εργαστεί νόμιμα. Αν κάποιος 
πιάσει μια εποχιακή δουλειά, πληρώνε
ται 25% λιγότερο από ό,τι κάποιος 
Έλληνας και επιπλέον χωρίς ασφάλι
ση. Γι' αυτό δεν μπορούν να τα βγά
λουν πέρα.

Τόσο το ελληνικό κράτος όσο και η 
Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. προσφέ
ρουν αρωγή σε όσους ζητούν άσυλο 
και στους πρόσφυγες. Το Κέντρο Υπο
δοχής Λαυρίου, τη λειτουργία του 
οποίου εξασφαλίζει οικονομικά η Κυ
βέρνηση, στεγάζει περίπου 400 άτο
μα.

Η Ύπατη Αρμοστεία παρέχει βοή
θεια σε 2.000 περίπου .πρόσφυγες 
που ανήκουν στην αρμοδιότητά της, 
μέσω του Ιδρύματος Κοινωνικής Ερ
γασίας και του Ελληνικού Συμβουλίου 
για τους Πρόσφυγες, που είναι και οι 
δύο φιλανθρωπικές οργανώσεις. Περί
που 1.000 πρόσφυγες παίρνουν ένα 
μηνιαίο τακτικό βοήθημα, που μόλις 
και μετά βίας τους αρκεί να καλύψουν 
τα έξοδα στέγασης και που, ουσιαστια- 
κά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα 
επίδομα επιβίωσης. Όλες οι προσπά
θειες των παραπάνω υπηρεσιών συγ
κεντρώνονται στην εξεύρεση εργα
σίας, που εξασφαλίζει αυτάρκεια και 
αξιοπρεπείς όρους ζωής στους πρό

σφυγες.
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο στόχος 

της κοινωνικής και οικονομικής δρα
στηριότητας της Υ.Α. υπέρ των προ
σφύγων διευκολύνεται και από την 
εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας, λαμ- 
βάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένους 
τομείς δραστηριότητας τουλάχιστον, 
όπως είναι η οικονομική δραστηριότη
τα, η γεωργία, ο τουρισμός, η υγεία, η 
περιποίηση γερόντων και παιδιών κλπ., 
υπάρχει, τόσο στην πρωτεύουσα όσο 
και στην επαρχία, έλλειψη εργατικού 
δυναμικού. Αυτή είναι μια ανέλπιστη 
ευκαιρία για τους πρόσφυγες, τουλάχι
στον για μερικές χιλιάδες από αυτούς, 
έστω και αν οι συνθήκες εργασίας εί
ναι κακές και τα ημερομίσθια χαμηλά 
και όχι τόσο τακτικά. Και οι προσφε- 
ρόμενες εργασίες, από τώρα και στο 
εξής, θα είναι νόμιμες, γιατί το Υπουρ
γείο Εργασίας αποφάσισε να διευκο
λύνει τη χορήγηση αδειών εργασίας 
στους πρόσφυγες, με την προϋπόθεση 
όμως ότι οι εργοδότες θα υποβάλουν 
τη σχετική αίτηση. Έτσι, ενώ μέχρι 
σήμερα κανένας πρόσφυγας δεν είχε 
τη δυνατότητα να πάρει άδεια, τώρα 
άνοιξε ο δρόμος της νομιμότητας, ό
πως το απαιτεί η Διεθνής Σύμβαση, και 
σύμφωνα με τα κελεύσματα της λογι
κής και της ευαισθησίας.

Λόγω της έλλειψης χρημάτων, των 
ελάχιστων δυνατοτήτων για εργασία 
και τη διαφορετική νοοτροπία, ένα πο
σοστό των αλλοδαπών, που έρχονται 
στην Ελλάδα, περιθωριοποιείται αμέ
σως, υιοθετώντας μια «στρατηγική 
επιβίωσης». «Συνελήφθη Χιλιανός 

/τορτοφολάς», «Κούρδοι συνελήφθη- 
σαν να κλέβουν σούπερ μάρκετ»...

Μόνον τον τελευταίο ενάμιση χρό
νο έχουν καταγραφεί στο λεκανοπέδιο 
Αθηνών τρεις ανθρωποκτονίες με θύ
ματα Έλληνες και δράστες έναν Τούρ
κο και δύο Πολωνούς και δύο απόπει
ρες ανθρωποκτονίας με δράστες οκτώ 
Ινδούς.

Δεκάδες κλοπές και διαρρήξεις κυ
ρίως από Τούρκους και Γιουγκοσλά
βους συμπληρώνουν την «εγκληματική 
προσφορά τους». Τα στοιχεία της 
Αστυνομίας είναι ενδεικτικά της δρά
σης των αλλοδαπών που επέλεξαν αυ
τό τον εύκολο δρόμο της επιβίωσης.

Η αστυνομία αντιμετωπίζει πάρα 
πολλά προβλήματα στο χειρισμό των 
θεμάτων που σχετίζονται με τους αλ
λοδαπούς και ιδιαίτερα στον εντοπι
σμό των δραστών αλλοδαπών, διότι: 
Ί.Δ εν  είναι σεσημασμένοι.
2. Μετά τη διάπραξη κάποιου εγκλή

ματος αναχωρούν από την Ελλάδα 
και επιστρέφουν είτε στη χώρα 
τους είτε σε άλλες γειτονικές χώ
ρες.

3. Δεν έχουν μόνιμη κατοικία και μετα
κινούνται σ' όλο τον Ελλαδικό χώ
ρο, ανάλογα με την εποχή.

4. Διατηρούν έντονα τα συναισθήματα 
της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας 
υποστήριξης, με αποτέλεσμα να αλ- 
ληλοκαλύπτονται και να μην είναι 
εύκολος ο εντοπισμός τους από τις 
αρχές.
Τελειώνοντας θα θέλαμε να επιση- 

μάνουμε ότι οι διαστάσεις του προ
βλήματος των αλλοδαπών δείχνουν ό
τι, ο κύκλος της βίας αυξάνει τρομακτι
κά με ποικίλες εκφάνσεις, αφήνοντας 
προβληματισμένους κοινωνιολόγους, 
εγκληματολόγους και όλους όσους 
ασχολούνται με αυτό.

Πιστεύουμε ότι είναι αναγκαίο να 
τεθούν σε ισχύ πιο ρεαλιστικές, συ
στηματικές και ανθρώπινες διαδικα
σίες, όσον αφορά τους αλλοδαπούς 
εργαζόμενους, για να μην καταπατη
θούν οι πρωταρχικοί σκοποί που υπο
στηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Όσο το κράτος και η κοινωνία δε 
μεριμνούν για να ενταχθεί ο αλλοδα
πός πληθυσμός οργανικά μέσα στο 
σύνολο, η επιθετικότητα και η βία γε
νικά θα αυξάνονται. Καθώς οι αλλοδα
ποί θα συνεχίζουν να ζουν άθλια, θα 
ωθούνται ολοένα και περισσότερο 
προς την εγκληματικότητα.
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Η κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών 
και το Ελληνικό Δίκαιο

Του Παναγιώτη Σαλκιτζόγλου 
Δικηγόρου

Αν και η χώρα μας εξελίσσεται οικονομικά και πολιτιστικά, 
παρά ταύτα διαπιστώνουμε με έκπληξη ότι η ανακάλυψη 
βίαιων περιστατικών και περιπτώσεων μόνιμης σχεδόν βίας 
ανοίγει μια τρομακτική θέα στα ενδότερα της οικογένειας. 
Και πρέπει να σημειώσουμε ότι στη Δικαιοσύνη δεν φτάνει 
παρά μόνον η «ορατή κορυφή του παγόβουνου» (δήλη 
εγκληματικότητα). Αν και το πελώριο αυτό θέμα δεν είναι 
μόνο νομικό, αλλά κυρίως κοινωνικό, που μόνο με ουσιαστι
κές αλλαγές κοινωνικών δομών αλλά και νοοτροπίας μπορεί 
να αντιμετωπιστεί, όμως η δικαστική αντιμετώπιση του προ
βλήματος εξακολουθεί να παραμένει ένα από τα αμεσότερα 
φάρμακα για την καταστολή αλλά και την πρόληψη του αντι
κοινωνικού αυτού φαινομένου.

Ο Νόμος δεν ήταν δυνατόν να παραμείνει απαθής στις 
περιπτώσεις κακοποίησης ή παραμέλησης των παιδιών, 
ακόμα και στην περίπτωση που οι κακοποιούντες ή οι παρα- 
μελούντες είναι γονείς των παιδιών αυτών. Η σύγχρονη ελ
ληνική νομοθεσία αποδοκιμάζει και τιμωρεί το βάναυσο 
και βάρβαρο γονέα και οι συνέπειες αυτής της τιμωρίας 
είναι τόσο ποινικές όσο και αστικές, δηλαδή είναι συνέ
πειες που ανατρέπουν την νομική δομή της οικογένειας 
και αποστερούν από τον «κακό» γονέα τα δικαιώματα που 
μέχρι τότε είχε πάνω στην επιμέλεια και στη γονική μέρι
μνα.
Ποινικές συνέπειες

Ο Ποινικός Κώδικας του 1950 αναγορεύει σε ιδιώνυμο 
αδίκημα τη σωματική βλάβη όχι μόνο των ανηλίκων αλλά και 
κάθε προσώπου (ακόμα και ενηλίκου) που ενώ τελεί υπό την 
επιμέλεια ή την προστασία άλλου προσώπου (π.χ. γονέα, 
δασκάλου, εργοδότη, τροφού, παιδοφύλακα ή και νοσοκό
μου) αδυνατεί να υπερασπίσει τον εαυτό του λόγω σωματι
κής ή πνευματικής μειονεξίας. Είναι η διάταξη του άρθρου 
312 Ποινικού Κώδικα που δεν αρκείται μόνο στη δια θετικών 
πράξεων κακοποίηση (π.χ. ξυλοδαρμός) αλλά και στην δια 
παραλείψεων επέλευση ομοίου αποτελέσματος. Τέτοιες 
παραλείψεις (που συγκροτούν αυτό που ονομάζουμε «πα
ραμέληση») είναι ιδίως η παραμέληση της προς διατροφή 
υποχρέωσης ή και της υποχρέωσης προς επιμέλεια, δηλαδή 
της φροντίδας που πρέπει να παρέχει ο γονιός ή ο δάσκαλος 
ή ο παιδοφύλακας κ.λπ. Προβλεπόμενη ποινή είναι από τρεις 
μήνες τουλάχιστον έως πέντε χρόνια, εάν δεν συντρέχει πε
ρίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης. Τέτοιες βαρύτερες 
αξιόποινες πράξεις που γίνονται συνήθως είναι ο βιασμός, η 
παιδοκτονία, η ανθρωποκτονία, η αποπλάνηση, η κατάχρηση 
ανηλίκων σε ασέλγεια, η έκθεση κ.λπ.

Η ποινική διάταξη αυτή κρίνεται επαρκής για την αντιμε
τώπιση του προβλήματος. Βέβαια, ένα πολύ μικρό ποσοστό 
των σχετικών αδικημάτων φτάνει στα δικαστήρια, όπως 
συμβαίνει με τα περισσότερα αδικήματα που γίνονται μέσα 
στην οικογένεια ή στα ιδρύματα. Πρέπει όμως να πούμε ότι 
τα τελευταία χρόνια το ποσοστό αυτό όλο μεγαλώνει, ιδιαί
τερα γιατί η κοινή γνώμη έχει ευαισθητοποιηθεί περισσότερο 
σ’ αυτά τα περιστατικά. Ίσως πρέπει να προσθέσουμε ότι ο 
βαθμός πολιτισμού μιας κοινωνίας κρίνεται από την ευαι
σθησία της απέναντι στη βάναυση συμπεριφορά των 
ενηλίκων κατά της τρυφερής αλλά ανυπεράσπιστης παι
δικής ηλικίας.

Πρέπει να τονισθεί ότι η σχετική καταγγελία στον Εισαγ
γελέα ή την Αστυνομία μπορεί να γίνει από οποιονδήποτε 
στην αντίληψη του οποίου υπέπεσε το αδίκημα. Κάθε πολίτης 
που θα αντιληφθεί παρόμοιο περιστατικό έχει την υποχρέω
ση με το άρθρο 40 της Ποινικής Δικονομίας να καταγγείλει 
το γεγονός στον Εισαγγελέα ή την Αστυνομία γραπτώς ή και 
προφορικώς. Πρέπει να προστεθεί μάλιστα πως ο νόμος 
ομιλεί σαφώς περί υποχρέωσης του πολίτη να καταγγείλει 
μια τέτοια πράξη και ότι μεταξύ πολλών λαβόντων γνώση 
έκαστος υποχρεούται ιδιαιτέρως. Βέβαια, η παράλειψη της 
υποχρέωσης αυτής δε συνοδεύεται και από ποινικές κυρώ
σεις (όπως σε μερικά αδικήματα), παραμένει όμως η υπο
χρέωση αυτή σαν καθήκον κάθε πολίτη που ενδιαφέρεταιγια 
την ύπαρξη ευνομούμενης πολιτείας.

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι στην πράξη, η διάταξη του 
άρθρου 312 του Ποινικού Κώδικα συγκρούεται με το δικαί
ωμα που έχει ο γονέας που ασκεί την επιμέλεια επί του ανη
λίκου για λήψη σωφρονιστικών μέτρων. Τι ακριβώς είναι ο 
σωφρονισμός αυτός δεν καθορίζει ο νόμος, το υπαγορεύουν 
όμως οι κοινωνικές και παιδαγωγικές αντιλήψεις της συγκε
κριμένης εποχής, τις οποίες και αποδέχεται με την απόφασή 
του ο δικαστής. Στην έννοια λοιπόν του σωφρονισμού υπά
γονται τα μέτρα εκείνα που συντείνουν στην παιδαγωγική 
αναμόρφωση του παιδιού, έστω κι αν αυτά είναι αυστηρά. 
Τέτοια μέτρα είναι η επίπληξη, η στέρηση της ψυχαγωγίας, 
ο περιορισμός της ελευθερίας και η σωματική τιμωρία. Τα 
σωφρονιστικά αυτά μέτρα, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα κοι
νώς παραδεκτά από τις κοινωνικές αντιλήψεις όρια, δεν 
αποτελούν ποινικά αδικήματα. Ο άδικος χαρακτήρας της 
πράξης αυτής αίρεται με το άρθρο 20 του Ποινικού Κώδικα 
γιατί αποτελούν ενάσκηση δικαιώματος ή καθήκοντος επι
βεβλημένου από το Νόμο. Και ο νόμος, και μάλιστα ο σημε
ρινός και σύγχρονος νόμος 1329/83 που αναμόρφωσε το 
οικογενειακό δίκαιο, ορίζει σαφώς ότι επιτρέπεται η λήψη 
τέτοιων σωφρονιστικών μέτρων, αρκεί: α) να είναι παιδα- 
γωγικώς αναγκαία, και β) να μη θίγουν την προσωπικότητα 
του τέκνου (αρ. 1518 ν. 1329/1983). Καταλαβαίνει κανείς, 
λοιπόν, ότι οι διατάξεις αυτές, τόσο ως προς το μέτρο του 
επιτρεπτού σωφρονισμού, όσο και ως προς το μέτρο της 
παιδαγωγικής ανάγκης και την εκτίμηση της προσωπικότη
τας του παιδιού, τελικά ερμηνεύονται από τον δικαστή, ο 
οποίος και κρίνει βάσει των συγκεκριμένων ανθρώπων και 
των συγκεκριμένων περιστατικών, δεν μπορεί όμως να πα
ραβλάψει το γενικό κλίμα της κοινωνίας και τις κοινά παρα
δεκτές παιδαγωγικές αντιλήψεις.

Τελικά, αν κρίνει το δικαστήριο ότι ο γονέας υπερέβη τα 
όρια αυτά μπορεί να τον καταδικάσει σε ποινή τουλάχιστον 
3 μηνών φυλάκισης, για παράβαση του αρ. 312 του Ποινικού 
Κώδικα, ή σε ακόμα βαρύτερη ποινή, αν συντρέχουν άλλα 
αδικήματα σε βάρος του παιδιού.

Αστικές συνέπειες

Οι συνέπειες όμως της κακοποίησης - παραμέλησης του 
παιδιού, όταν αυτή γίνεται απότους γονείς, επεκτείνονταικαι 
στις νομικές σχέσεις που υπάρχουν μέσα στην οικογένεια. 
Μετά το γεγονός της κακοποίησης ανατρέπεται η νομική 
δομή της οικογένειας. Ο νομοθέτης δεν είναι δυνατόν να
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ανέχεται το βάναυσο γονέα και να του αναγνωρίζει τα δι- 
καιώματά του επάνω στο παιδί, δηλαδή στη γονική μέριμνα 
και την επιμέλεια. Κάτι τέτοιο ήταν πάντα αδιανόητο, ιδιαί
τερα σήμερα που ο Ν. 1329/83 (που αναμόρφωσε το οικο
γενειακό δίκαιο) επιτάσσει επιγραμματικά ότι:

«Γονείς και τέκνα οφείλουν αμοιβαία μεταξύ τους βοήθεια, 
στοργή και σεβασμό» (άρθρ. 1507).

Η «γονική μέριμνα» που αντικατέστησε τον απηρχαιωμένο 
όρο καιτο θεσμό της «πατρικής εξουσίας», ανήκει πλέον από 
κοινού και στους δύο γονείς και περιλαμβάνει: α) την επιμέ
λεια του προσώπου του τέκνου, β) τη διοίκηση της περιου
σίας του, και γ) την εκπροσώπηση του τέκνου (αρ. 1510). Η 
δε επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως 
την ανατροφή, την επίβλεψη, τη μόρφωση και την εκπαίδευ
σή του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του 
(αρ. 1518). Και ο νόμος εδώ προχωρεί και δίνει μερικές γε
νικές κατευθύνσεις για την άσκηση της επιμέλειας: «Κατά 
την ανατροφή του τέκνου οι γονείς το ενισχύουν, χωρίς 
διάκριση φύλου, να αναπτύσσει υπεύθυνα και με κοινω
νική συνείδηση την προσωπικότητά του. Η λήψη σωφρο
νιστικών μέτρων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά είναι 
παιδαγωγικώς αναγκαία και δεν θίγουν την αξιοπρέπεια 
του τέκνου».

Όταν όμως υπάρχει το γεγονός της κακής άσκησης της 
γονικής μέριμνας, που στην περίπτωση της κακοποίησης - 
παραμέλησης είναι αναντίρρητη, ο γονέας παύει να ασκεί τα 
δικαιώματά του. Η παύση όμως αυτή γίνεται πάντοτε μετά 
από δικαστική απόφαση. Διακρίνουμε δύο περιπτώσεις 
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας:

α) Μετά από προηγούμενη τελεσίδικη καταδίκη σε φυλά
κιση ενός μήνα τουλάχιστον για αδίκημα που διέπραξε με 
δόλο κατά της ζωής, υγείας και των ηθών του τέκνου, ο 
γονέας εκπίπτει από τη γονική μέριμνα όχι μόνο του κακο
ποιημένου αλλά και των άλλων παιδιών του (αρ. 1537). Την 
αίτηση υποβάλλει ο άλλος γονέας, οι πλησιέστεροι συγγε
νείς ή ο Εισαγγελέας. Δεν προθλέπεται η υποβολή τέτοιας 
αίτησης από τρίτο, απλό πολίτη, όπως στην περίπτωση της 
καταγγελίας για την αξιόποινη πράξη της σωματικής βλάβης 
ανηλίκου. Ο τρίτος μη συγγενής, πρέπει να απευθύνεται στον 
Εισαγγελέα, ο οποίος και ζητά από το Δικαστήριο την έκπτω
ση του γονέα. Ο Εισαγγελέας δηλαδή αναγορεύεται σε φύ
λακα και προστάτη της παιδικής ηλικίας, που υποχρεούται να 
προσφύγει στο Δικαστήριο, εφόσον βεβαίως κάτι τέτοιο δεν 
αποφασίζει να το κάνει ο άλλος γονέας ή κάποιος συγγενής 
και βεβαίως στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν καν συγγε
νείς ή γονείς.

θ) Δεν είναι ανάγκη όμως να προηγηθεί καταδικαστική 
απόφαση για κακοποίηση του παιδιού ώστε να εκπέσει ο 
κακός γονέας από τη γονική μέριμνα. Αρκεί απλώς και η 
κακή άσκηση της γονικής μέριμνας (αρ. 1532). Τέτοια 
άσκηση υπάρχει όταν ο πατέρας ή η μητέρα παραβαίνουν τα 
καθήκοντα που τους επιβάλλει το λειτούργημά τους. Όταν 
ασκούν το λειτούργημα αυτό καταχρηστικά, ή όταν δεν είναι 
σε θέση να ανταποκριθούν σ’ αυτό λόγω ασθένειας, ηθικής 
ακαταλληλότητας κ.λπ.

Στις περιπτώσεις αυτές το Δικαστήριο (πάλι μετά από 
αίτηση του άλλου γονέα, κάποιου συγγενή ή του Εισαγγε
λέα) μπορεί ν αφαιρέσει τη γονική μέριμνα ή μόνο την 
επιμέλεια και να την αναθέσει αποκλειστικά στον άλλο ή 
να την αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο ή σε επίτροπο. Η ανά
θεση της επιμέλειας μάλιστα σε τρίτο πρόσωπο μπορεί να 
γίνει και σε συγγενικό πρόσωπο ή σε ίδρυμα. Το Δικα
στήριο αποφασίζει την ανάθεση σε τρίτο μετά από έλεγχο 
του ήθους, των βιοτικών συνθηκών και της εν γένει κα

ταλληλότητας του τρίτου στηριζόμενο υποχρεωτικά σε 
βεβαίωση αρμόδιας υπηρεσίας. Την αίτηση μάλιστα αυτή 
μπορεί να την κάνουν και οι ίδιοι οι γονείς όταν υπάρχει 
σπουδαίος λόγος (π.χ. μετανάστευση ή ανικανότητα δική 
τους) (αρ. 1535).

Ο ρόλος των Κοινωνικών Υπηρεσιών

Για μια ακόμη φορά ο Νόμος (μετά τις διατάξεις περί υιο
θεσίας) καθιερώνει υποχρεωτική γνωμοδότηση από κοινω
νικές υπηρεσίες για τις περιπτώσεις αφαιρέσεως γονικής 
μέριμνας και ανάθεσής της σε τρίτο πρόσωπο. Όμως οι 
κοινωνικές υπηρεσίες αυτές δεν υπάρχουν στην έκταση που 
χρειάζονται. Ιδίως οι Εισαγγελείς θα έπρεπε να θοηθούνται 
από ειδική κοινωνική υπηρεσία, η οποία θα γνωματεύει σε 
ποιες περιπτώσεις πρέπει όντως να κινηθεί η διαδικασία 
αφαίρεσης της γονικής μέριμνας.

Ήδη για την υποχρέωση αυτή του Εισαγγελέα υπάρχει 
εκτός των άλλων και η σχετική νύξη στο νόμο 1329/1983, ο 
οποίος τροποποιώντας το παλαιό άρθρο 1519 Αστικού Κώ
δικα ορίζει ότι: «Το αρμόδιο δικαστικό όργανο οφείλει να 
παρέχει στους γονείς κατά την άσκηση της επιμέλειας του 
προσώπου του τέκνου την υποστήριξή του, εφόσον του το 
ζητήσουν». Και παρακάτω, με τη διάταξη που αντικατέστησε 
το κείμενο του άρθρου 1534 Αστικού Κώδικα, αντιμετωπί- 
ζεταιτο γνωστό καιτόσο συνηθισμένο φαινόμενο των γονέων 
που επιμένουν να αρνούνται τη συνέχιση ιατρικής θεραπείας 
ή την ιατρική επέμβαση στα παιδιά τους, από λόγους άγνοι- 
ας, ισχυρογνωμοσύνηςή καιδολιότητας. «Σε περίπτωση που 
υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη ιατρικής επέμβασης για να 
αποτραπεί κίνδυνος ζωής ή υγείας του τέκνου, ο Εισαγγε
λέας Πρωτοδικών μπορεί, αν αρνούνται οι γονείς, να δώσει 
αυτός αμέσως την απαιτούμενη άδεια, ύστερα από αίτηση 
του αρμόδιου για τη θεραπεία γιατρού ή του διευθυντή της 
κλινικής, όπου νοσηλεύεται το τέκνο ή οποιοδήποτε άλλου 
αρμόδιου υγειονομικού οργάνου»

Ο θεσμός του Οικογενειακού ή Επιτροπικού Δικαστού

Τέλος, αξίζει να τονιστεί ότι όπως έχει κατ’ επανάληψη 
αναγνωριστεί, η λειτουργία του νέου νόμου 1329/1983 θα 
γίνει πιο αποτελεσματική όταν εισαχθεί και στην Ελλάδα ο 
θεσμός του Οικογενειακού ή Επιτροπικού Δικαστού.

Ό ,τι είναι ο Δικαστής ανηλίκων στο Ποινικό Δίκαιο θα 
αποτελέσει και ο Επιτροπικός Δικαστής στο Οικογενειακό 
Δίκαιο, εάν κάποτε εισαχθεί στην Ελλάδα ο θεσμός αυτός. 
Θα δοθεί έτσι η δυνατότητα ταχείας και αποτελεσματικής 
επέμβασης στο χώρο της πολιτικής δικαιοσύνης, με γνώμονα 
το συμφέρον του παιδιού και με κριτήριο την ύπαρξη ηθικού 
ή κοινωνικού κινδύνου ή κινδύνου ζωής και υγείας. Ο οικο
γενειακός δικαστής θα παρακολουθεί την άσκηση της γονι
κής μέριμνας, θα επιλύει οικογενειακές διαφορές, θα απο
φασίζει για την εισαγωγή παιδιών σε ιδρύματα, για την επι
μέλεια παιδιών στα διαζύγια κ.λπ. Φυσικά δε νοείται θεσμο
θέτηση του Επιτροπικού Δικαστού χωρίς παράλληλη ύπαρξη 
κοινωνικής υπηρεσίας που θα τον βοηθά και θα γνωμοδοτεί. 
Θέματα τόσο εκρηκτικά, όπως η κακοποίηση του παιδιού, το 
εξώγαμο παιδί κ.λπ., δεν μπορούν να αφήνονται χωρίς βα
θύτερη και επιστημονική κοινωνική εργασία σε όλα της τα 
επίπεδα, από τον ίδιο το Δικαστή μέχρι και το εκτελεστικό 
όργανο που θα υλοποιήσει την απόφασή του.

(Από το βιβλίο «Κακοποίηση - παραμέληση παιδιών» 
του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού)
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Η φυγή - εξαφάνιση των ανηλίκων είναι ένα καυτό κοι
νωνικό πρόβλημα που κάθε χρόνο το αντιμετωπίζουν εκα
τομμύρια οικογένειες σ' όλο τον κόσμο.

Η χώρα που κρατά την πρωτειά στις εξαφανίσεις ανηλί
κων είναι η Αμερική, αφού κάθε χρόνο εξαφανίζονται 18 
εκατομμύρια παιδιά, από τα οποία συνήθως το 90% επι
στρέφουν πάλι στα σπίτια τους. Τα τελευταία χρόνια οι 
αρχές της χώρας χρησιμοποιούν αρχεία δακτυλικών απο
τυπωμάτων των παιδιών, μικροφιλμς των «στοιχείων 
τους» από κάποιο σημείο της οδοντοστοιχίας τους και άλ
λες μεθόδους που οδηγούν στην ανεύρεση των εξαφανι- 
σθέντων παιδιών. Ακόμη λειτουργεί Εθνικό Κέντρο Εξα
φανίσεων, που κρατάει όλο το εικοσιτετράωρο ανοιχτή 
την τηλεφωνική του γραμμή και δέχεται κλήσεις για εξα
φανίσεις.

Στο κέντρο αυτό, σχηματίζονται φάκελοι με τα στοιχεία 
των εξαφανισθέντων που χρησιμεύουν για ανταλλαγές 
πληροφοριών με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Επίσης, 
το Κέντρο μοιράζει πόστερ των εξαφανισθέντων στα σχο
λεία και συνεργάζεται με τμήμα του Πανεπιστημίου του 
Ιλινόι, το οποίο χρησιμοποιεί υπερσύγχρονες τεχνικές με
θόδους που βοηθούν σημαντικά στις έρευνες για την 
ανεύρεση των εξαφανισθέντων παιδιών.

Στη Γαλλία υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο εξαφανίζονται 
γύρω στα 30.000 άτομα από τα οποία επιστρέφουν το 
90% στα σπίτια τους.

Τεράστιες είναι οι διαστάσεις του προβλήματος και 
στην Αγγλία όπου το 1988 δηλώθηκαν στην αστυνομία
98.000 περιπτώσεις παιδιών που έφυγαν από τα σπίτια 
τους. Εδώ ας σημειώσουμε ότι ο αριθμός των εξαφανι- 
σθέντων αυξήθηκε σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά 
κατά 24.000 παιδιά. Αξιοπρόσεκτο επίσης είναι το γεγο
νός ότι οι περισσότερες περιπτώσεις εξαφανίσεων δεν 
δηλώνονται στην αστυνομία, μολονότι τα περισσότερα 
παιδιά είναι ηλικίας κάτω των δεκατριών ετών.

Φέτος η Ειδική Υπηρεσία Εξαφανίσεων της «Σκώτλαντ 
Γιαρντ» ανακοίνωσε, ότι τουλάχιστον στις υπηρεσίες της, 
δηλώθηκαν 9.951 εξαφανίσεις. Από τους εξαφανισθέντες, 
495 ήταν όπως αποδείχθηκε, αγόρια και 425 κορίτσια 
ηλικίας κάτω των δεκατεσσάρων ετών. Επίσης, 980 αγό
ρια και 1.172 κορίτσια ηλικίας 14 έως 18 ετών, 3.696 
νέοι και 3.183 νέες πάνω από δεκαοκτώ ετών.

Απογοητευτική είναι επίσης και η κατάσταση στη Δυτι
κή Γερμανία, όπου κάθε χρόνο το ποσοστό των εξαφανι
σμένων παιδιών αγγίζει τα όρια του 4% του παιδικού πλη
θυσμού της χώρας.

Μεγάλη εξάλλου είναι η συμμετοχή γονέων και άλλων 
ενδιαφερομένων σε ιδιωτικές επιτροπές που έχουν δη- 
μιουργηθεί στον Καναδά, για να συμβάλουν στις προσπά
θειες που καταβάλλονται ώστε να ανακοπεί η ανοδική τά
ση του ποσοστού των εξαφανιζόμενων ανηλίκων.

Στην Ελλάδα τα πράγματα βέβαια δεν είναι τόσο τραγι
κά. Το πρόβλημα δεν έχει πάρει τις διαστάσεις που έχει 
σε άλλες χώρες, ωστόσο η εξαφάνιση των ανηλίκων είναι 
ένα δράμα που κάθε χρόνο ζουν εκατοντάδες οικογένειες 
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία που μας έδωσε ο 
υπεύθυνος του Τμήματος Αναζητήσεων (Γραφείο Εξαφα- 
νιζομένων Ατόμων) υπαστυνόμος κ. Αλκής Παπαδομαρ- 
κάκης της Γενικής Ασφάλειας για την Ελλάδα έχουμε την 
εξής εικόνα από πλευράς στατιστικών στοιχείων: Το 1988 
εξαφανίσθηκαν 589 συνολικά ανήλικοι, ενώ το 1987, 
642. Τα κορίτσια, ίσως επειδή ωριμάζουν γρηγορότερα 
από τ ' αγόρια, ίσως επειδή δέχονται μεγαλύτερες πιέσεις 
από το οικογενειακό περιβάλλον ή ίσως επειδή γίνονται 
ευκολότερα θύματα εκμετάλλευσης, εγκαταλείπουν συ
χνότερα από τ ' αγόρια τα σπίτια τους.

Το 1988 στην περιοχή της Αττικής εξαφανίστηκαν 98 
αγόρια και 207 κορίτσια. Βρέθηκαν όλα τα αγόρια και 
205 κορίτσια. Στην υπόλοιπη χώρα εξαφανίσθηκαν 66 
αγόρια (βρέθηκαν τα 65) και 218 κορίτσια (βρέθηκαν τα 
217). Το γεγονός ότι τα κορίτσια είναι πιο επιρρεπή επιβε
βαιώνεται και από τα στοιχεία που υπάρχουν για το 1987. 
Συγκεκριμένα στην Αττική εξαφανίστηκαν 105 αγόρια και 
248 κορίτσια. Βρέθηκαν, αντίστοιχα, 102 και 247, ενώ 
στην υπόλοιπη χώρα 71 αγόρια και 218 κορίτσια. Βρέθη
καν, αντίστοιχα 71 και 217.

Όσον αφορά τη στατιστική εξέταση των λόγων παυ 
ωθούν ένα παιδί να εγκαταλείψει το σπίτι του, βάσει των 
συμβάντων, πρώτος λόγος είναι οι συζυγικές διαφωνίες 
και το διαζύγιο που τραυματίζει ανεπανόρθωτα τη σχέση 
γονιού - παιδιού. Στη συνέχεια ακολουθούν οι παρακάτω 
αιτίες:
— Έλλειψη επικοινωνίας γονέων - παιδιών.
— Επιμονή των γονέων σε αναχρονιστικές μεθόδους ανα

τροφής.
— Η καταπίεση από την οικογένεια.
— Το ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον.
— Η ελαττωμένη στοργή και άνιση μεταχείριση μεταξύ 

των παιδιών.
— Οι υπερβολικές και στείρες συμβουλές.
— Η επίδραση διαφόρων τάσεων, ιδιαίτερα θρησκευτι

κών.
— Η αλλοτρίωση και τάση ανεξαρτητοποίησης.
— Η αμφισβήτηση θεσμών και αξιών.
— Η επιθυμία για εμπειρίες και ελεύθερη ζωή.
— Το άγχος και η αύξηση των νευρικών παθήσεων.
— Τέλος, η ελαττωμένη διανοητική κατάσταση.

«Από τους ανήλικους που εξαφανίζονται», μας λέει ο κ. 
Παπαδομαρκάκης, «ένα ποσοστό 98,2% επιστρέφουν στο 
σπίτι τους. Υπάρχει όμως ένα ελάχιστο ποσοστό που ακο
λουθεί το δρόμο των εύκολων απολαβών».

Συνήθως τα αγόρια μπλέκονται με διάφορες ύποπτες 
παρέες που τα παγιδεύουν στα δίχτυα των κακοποιών και 
στα ναρκωτικά. Τα κορίτσια ακολουθούν το δρόμο του πε
ζοδρομίου, μέσω κάποιας «ύποπτης» γνωριμίας, που στην 
αρχή παρουσιάζεται σαν «μεγάλος έρωτας» για να πετύχει 
τον σκοπό του.

Όλοι αυτοί οι λόγοι που φαίνονται να σημαδεύουν την 
κοινωνία μας έχουν μια κοινή συνισταμένη: Την έλλειψη 
επικοινωνίας ανάμεσα στα άτομα. 0  καθένας κλείνεται 
στον εαυτό του και προσπαθεί, αν είναι μεγάλος, να ανα- 
δειχτεί, να επιτύχει κι αν είναι μικρός να λύσει τις χιλιάδες 
απορίες του και κυρίως να δεχτεί έναν κόσμο που μέσα 
του έχει κατά ένα μεγάλο βαθμό απορρίψει.
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ΕΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Του Ν. Ματσανιώτη

το έμβρυο στη μήτρα μεγαλώνει. Κι ο αδελφός και η 
αδελφή από τη δελφίδα, την αρχαϊκή ονομασία της μή
τρας, προέρχονται. Με τη γέννηση, η άμεση φυσική κηδε
μονία της μάνας με το παιδί διακόπτεται. Υπάρχει όμως η 
χρυσή γέφυρα που αναπληρώνει τη φυσική κηδεμονία. Ο 
θηλασμός. Δεν πρόκειται σήμερα ν' αναπτύξω τα αναμφι
σβήτητα πλεονεκτήματα του μητρικού θηλασμού. Αλλά 
χθες το βράδι που προσπαθούσα να σχηματοποιήσω τις 
σκέψεις που σας εκθέτω απόψε, σε μια στιγμή ανάπαυλας 
πήρα τυχαία στα χέρια μου ένα τεύχος του αμερικανικού 
περιοδικού TIME. Στην ιατρική του στήλη γράφονται αυτά 
τα πολύ ενδιαφέροντα: «Τα φυσιολογικά νεογνά έχουν με
γάλη ανάγκη να αισθάνονται ασφάλεια. Με τη λογική σκέ
ψη ότι το κλάμα των νεογνών οφείλεται, σ' ένα ποσοστό 
τουλάχιστον, στην έλλειψη των παλμών της μητρικής καρ
διάς που για τόσους μήνες είχε συνηθίσει ν' ακούει το έμ
βρυο, ο Ιάπωνας παιδίατρος Hazime Morooka του Πανεπι
στημίου Nippon στο Τόκιο, τοποθέτησε μικροσκοπικά μι
κρόφωνα στη μήτρα τριών εγκύων γυναικών και κατάγρα- 
ψε σε μαγνητόφωνο τον ήχο των παλμών της καρδιάς 
τους. Όταν ξανάπαιξε τη μαγνητοφωνημένη ταινία σε 300 
νεογνά που έκλαιγαν, τα 85% είτε κοιμήθηκαν αμέσως εί
τε έπαψαν να κλαίνε μέσα σ' ένα λεπτό. Τη στιγμή αυτή 
στην Ιαπωνία, η πρώτη κασέτα σε πωλήσεις, είναι η κασέ
τα με τους παλμούς της καρδιάς της μάνας. Αυτό έβαλε σε 
ανησυχία τον Ιάπωνα παιδίατρο, ο οποίος προειδοποιεί τις 
μητέρες να μην παίζουν την κασέτα πέρα από τις δύο 
πρώτες εβδομάδες της ζωής, γιατί τα βρέφη κινδυνεύουν 
να κοιμούνται συνέχεια και τούτο να έχει σαν συνέπεια τη 
στέρησή τους από τα φυσιολογικά ερεθίσματα του περι
βάλλοντος, που τόσο αναγκαία είναι για τη φυσιολογική, 
ψυχική και πνευματική εξέλιξη του βρέφους». Να λοιπόν 
ένα ακόμη πλεονέκτημα του μητρικού θηλασμού, που κα
νείς μέχρι στιγμής δεν το φανταζότανε.

Μπορεί να φαίνεται παράξενο, αλλά δεν είναι λίγες οι 
φορές που νέες γυναίκες, ειλικρινείς κι αυθόρμητες, λίγες 
μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου παιδιού τους μου εξο
μολογούνται με διάχυτο αίσθημα ενοχής, που δύσκολα 
προσπαθούν να συγκαλύψουν: γιατρέ μου, δεν αισθάνο
μαι ότι αγαπώ το παιδί μου όσο νόμιζα ότι θα το αγαπού
σα πριν γεννήσω. Σπεύδω, βέβαια, να τις καθησυχάσω 
λέγοντας πόσο συχνά ακούω την ίδια εξομολόγηση και 
παράλληλα εξηγώ, ότι το μητρικό φίλτρο μόνο σε μικρό 
ποσοστό είναι ενστικτώδες. Η αγάπη της μάνας για το παι
δί της αυξάνεται προοδευτικά και ποτέ δεν κορυφώνεται. 
Η αύξηση είναι συνεχής και δε διακόπτεται παρά μόνο με 
το θάνατό της. 0  Λαμαρτίνος άλλωστε στο τόσο γνωστό 
ποίημά του προεκτείνει την αγάπη της μάνας και μετά το 
θάνατό της με τον ανεπανάληπτο εκείνο στίχο της ξεριζω
μένης καρδιάς της μάνας «μήπως χτύπησες αγόρι μου;»

Η πρώτη συγκεκριμένη ενσάρκωση του περιβάλλοντος 
για το βρέφος είναι η μάνα. Και τι δεν του χαρίζει. Την ί
δια τη ζωή, την αύξησή του με τη διατροφή και την ψυχι
κή ανέλιξή του με την αγάπη της. Διατροφή, ασφάλεια κι 
αγάπη είναι ο τρίποδας των πρωταρχικών αναγκών του 
βρέφους, που τόσο τέλεια καλύπτονται από τη μάνα. Αλλά 
και γ ι' αυτήν επιφυλάσσει το βρέφος το θεϊκό δώρο του 
πρώτου χαμόγελου. Η μάνα συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία 
που μέσα από μια σκληρή και δύσκολη διαδικασία επιλο
γής χιλιάδων αιώνων, καλλιέργησε η φύση για να διασφα
λίσει τη συνέχεια της ζωής. Για τον πατέρα το παιδί απο
τελεί προέκταση της πνευματικής προσωπικότητάς του. 
Για τη μητέρα το παιδί είναι η προέκταση όχι μόνο της 
πνευματικής, αλλά κυρίως της φυσικής της προσωπικότη
τας. Δε γραφόμαστε στα πατρώα αλλά στα μητρώα. Και

Η αγκαλιά της

Αλλά αν το παιδί γεννιέται από την κοιλιά της μάνας, 
άνθρωπος γίνεται στην αγκαλιά της. Τίποτα δεν είναι πιο 
θεμελιακό στην ειδολογική ολοκλήρωση του ανθρώπου 
από τη μάνα. Η ωριμοποιός επίδρασή της είναι αναντικα
τάστατη, μοναδική. Αυτή επωμίζεται το κύριο βάρος της 
ανατροφής του παιδιού και τον κύριο ρόλο του φορέα της 
οικογενειακής παράδοσης. Είναι αλήθεια ότι στην παραζά
λη των καιρών μας η σημερινή μητέρα δεν αισθάνεται την 
ασφάλεια που είχε η μάνα της παραδοσιακής οικογένειας. 
Εκείνη χρησιμοποιούσε το ένστικτο, το μέτρο και το πα
ράδειγμα. Και ήξερε πολύ καλά ότι χωρίς το προσωπικό 
της παράδειγμα καμιά νουθεσία δεν μπορούσε να πιάσει 
τόπο. Βέβαια, και η σημερινή μάνα έχει ένστικτο και μέ
τρο και δεν της λείπει, τις περισσότερες φορές, το παρά
δειγμα, ο υποδειγματικός τρόπος ζωής. Αλλά συχνά βρί
σκεται σε σύγχυση από τις διάφορες παιδαγωγικές θεω
ρίες, που συνήθως φτάνουν στα αυτιά της παραμορφωμέ
νες. Και με το άγχος της μερικές φορές τις διαστρεβλώνει 
ακόμη περισσότερο. Θα ήθελα να συστήσω, αν μου επι
τρέπετε, να δίνετε μικρή σημασία στις θεωρίες και στις 
λεπτομέρειες της ανατροφής. Σημασία έχει ν ' αποφεύγον
ται τα μεγάλα σφάλματα κι όχι τα μικρά. Και τα μεγάλα 
σφάλματα προέρχονται από τον τρόπο της ζωής μας, όχι 
από τις προσπάθειές μας, τις εσφαλμένες, έστω, για ν ' 
αναθρέψουμε το παιδί μας.

Μικρά και βραχυχρόνια σφάλματα κάνουμε όλοι. Δεν έ
χουν δυσμενή επίδραση πάνω στο παιδί. Κακώς σας δη
μιουργούν πλέγματα ενοχής. Η ψυχή του παιδιού ξεχνάει 
εύκολα και συγχωρεί πάντοτε. Με μια προϋπόθεση όμως. 
Ό τι η αγάπη μας για το παιδί δεν είναι εγωιστική κι ότι το
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προσωπικό μας παράδειγμα δίνει το μέτρο του ηθικού μας 
αναστήματος.

Αν ρίξουμε μια ματιά στις ρίζες της οικογένειας θα δού
με ότι αυτές χάνονται στα βάθη των αιώνων, εκεί που 
εξαντλείται η ταξινομική εποπτεία του χρόνου. Οι λόγοι 
της δημιουργίας της υπήρξαν αναμφισβήτητα ζωτικοί κι 
ελάχιστα ρομαντικοί. Την στήριξαν οι αμοιβαίες υπηρεσίες 
των μελών της και γρήγορα έγινε μια αυτοσυντηρούμενη 
παραγωγική μονάδα. Η ενδοοικογενειακή, όμως, αμοιβαιό
τητα υπηρεσιών άρχισε να κλονίζεται από την εποχή της 
βιομηχανικής επανάστασης και σιγά σιγά όλο και χαλαρώ
νει. Η πατριαρχική οικογένεια του παρελθόντος ήταν σχο
λείο ζωής. Έδινε ασφάλεια και τα μέσα επιβίωσης, όχι 
μόνο στις καλές αλλά και στις δύσκολες στιγμές του ατό
μου. Έδινε νόημα στη ζωή και στη διαιώνισή της. Σ' αυ
τήν χαλκεύθηκαν οι πρώτες βασικές ηθικές αξίες.

Θεμέλιο της οικογένειας

Η διαλυτική επίδραση που είχε η εποχή μας στην πα
τριαρχική οικογένεια φωτίζεται από τη θεμελιακή μεταβο
λή της θέσης της γυναίκας - μητέρας, στην οικογένεια. Χι
λιάδες χρόνια ήταν η γυναίκα η σπονδυλική στήλη του 
σπιτιού. Ήταν σύζυγος, μητέρα, νοσοκόμα, δασκάλα. 
Έγνεθε το μαλλί, ύφαινε το ύφασμα, έκοβε κι έραβε τα 
ρούχα. Καλλιεργούσε λαχανικά για την κουζίνα της και 
φυτά για το φαρμακείο της. Διατηρούσε τις τροφές για τις 
δύσκολες μέρες του χειμώνα, έφτιαχνε το σαπούνι και τα 
κεριά. Ζύμωνε, φούρνιζε, μαγείρευε, έπλενε. Έκανε χίλια 
πράγματα για την άνεση και την ευτυχία της οικογένεια. 
Έκανε παιδιά και ήταν περήφανη γι' αυτά. Εργαζόταν 
σκληρά, ώρες ατέλειωτες. Είχε όμως κι ατίμητες αμοιβές. 
Ήξερε καλά ότι όχι μόνο την αγαπούσαν αλλά ότι ήταν κι 
απαραίτητη. Είχε το αίσθημα της δημιουργίας, της επιτυ
χίας και της ανάλωσής της για τους αγαπημένους της.

Είναι περίπου βέβαιο ότι η πατριαρχική οικογένεια δε 
θ ' αναβιώσει. Υπηρέτησε τον άνθρωπο χρήσιμα γ ι' αμέ
τρητα χρόνια. Την κοινωνία που άλλαξε, και συνεχώς αλ
λάζει, δε φαίνεται ικανή να την υπηρετήσει με την αρχική 
της τουλάχιστον μορφή

Στις ιστορικές αυτές στιγμές του αναπροσανατολισμού 
της ελληνικής οικογένειας προς άλλες μορφές κοινωνικής 
εξέλιξης είναι ζωτικό να μη μεταβληθεί και η μάνα σ ' ένα 
εξίσου ενδοοικογενειακό κατεστημένο με τον πατέρα. Την 
ιδανική αυτή θέση της, το προνόμιο να επικοινωνεί με το 
νου, αλλά κυρίως με την ψυχή του παιδιού της, δεν πρέπει 
ποτέ να το αλλοτριώσει. Αλίμονο στο ανθρώπινο γένος, 
αν χαθεί το μητρικό αυτό προνόμιο. Γι' αυτό και σήμερα 
που ο νέος άνθρωπος αρνείται κάθε αυθεντία, που σ' ένα 
στάδιο της ζωής του τη συνταυτίζει με τον πατέρα, ο ρό
λος της μητέρας δεν είναι απλώς κρίσιμης σημασίας, είναι 
μοναδικός. Στη μάνα πέφτει σήμερα ο βαρύς, αλλά τιμημέ- 
νος κλήρος να συντηρήσει τους δεσμούς του νέου με την 
οικογένεια, δηλαδή με τις ηθικές, πολιτιστικές κι εθνικές 
του ρίζες.

Η παρθένα και η άτεκνη γυναίκα, όσο φλόγα κι αν έ
χουν, μόνο φωτιά μπορούν ν ’ ανάψουν. Δεν μπορούν να 
δημιουργήσουν εστία. Ιέρεια της εστίας είναι μόνο η μά
να. Θεά της καρποφορίας, η Δήμητρα, η Δημήτωρ. Κι όταν 
βγαίνει από τον Άδη η κόρη της η Περσεφόνη χαίρεται η 
Δήμητρα, η φύση αγαλλιάζει, τα πάντα λουλουδίζουν και 
καρπίζουν, φθάνει η άνοιξη.

Στη μυθολογία, τη συλλογικότερη αυτή μορφή της τέ
χνης, η γυναίκα έχει σημαντική θέση. Όμως συγκλονιστι
κή θέση έχει μόνο η μάνα. 0  Αγαμέμνων και η Κλυταιμνή
στρα ήταν αγαπημένο πραγματικά ζευγάρι. Όταν, ωστό
σο, ο πατέρας αποφάσισε να θυσιάσει την κόρη του για

το καλό της φυλής, η μάνα δε δίστασε να στρέψει εναν
τίον του τον Αχιλλέα. Κι όταν απέτυχε, ο πόνος της μάνας 
γιγάντωσε την εκδίκησή της. Ο εραστής της Αίγισθος δεν 
ήταν γι' αυτήν πηγή χαράς, αλλά όργανο εκδίκησης, που 
τελικά την πήρε με τα ίδια της τα χέρια.

Στην τέχνη της αναγέννησης η Madonna κυριαρχεί. Και 
στη βυζαντινή τέχνη τίποτα δεν ξεπερνάει την ανεπανάλη
πτη μορφή της μάνας-Παναγίας. Στη λαϊκή παράδοση τίπο
τα δεν είναι φοβερότερο από την κατάρα της μάνας, που 
συγκεκριμενοποιεί την τεράστια δύναμη της ηθικής της 
επιβολής κι εξουσίας. Τι άλλο, παρά την ασύγκριτη δύναμή 
της πάνω στο παιδί της, τον Θεάνθρωπο, υποδηλώνει το 
«ταϊς πρεσβείαις τής Θεοτόκου Σώτερ σώσον ήμάς»; Τη 
μεσολάβησή της ζητάει ο άνθρωπος για τη σωτηρία του. 
Κι αυτήν επικαλείται μπροστά στον κίνδυνο. Μάνα μου, 
Παναγιά μου. Αλλά πώς να μην την επικαλεσθεί, όταν ξέ
ρει τι κρύβει η ψυχή κι ο νους της μάνας. Γράφει ο ποιη
τής:
[...] πού να σε κρύψω γιόκα μου 

να μη σε βρίσκουν οι κακοί 
σε ποια γωνιά τ ’ ωκεανού 
σε ποια κορφή ερημική

Οι σχέσεις αυτές, οι ακατάλυτες σχέσεις μάνας και παι
διού, προσδιορίζουν τον κυρίαρχο ρόλο σας για τη δια
μόρφωση μιας καλύτερης οικογένειας, μιας καλύτερης γε
νιάς. Κλίνω ευλαβικά το κεφάλι μου μπρος στη μάνα μου, 
στη μάνα των παιδιών μου, στην Ελληνίδα μάνα, στη μάνα 
όπου κι αν βρίσκεται.

(Από το βιβλίο του συγγραφέα 
«Εμείς και το παιδί μας» έκδοση τρίτη)
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ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ
Η καλοκουρδισμένη μηχανή που «κρύβεται» πίσω από τον μαγικό αριθμό «100»

Μπορεί τον αριθμό τηλεφώνου του σπιτιού μας να τον 
ξεχύσουμε κάποια στιγμή, τον αριθμό όμως «100» της 
Άμεσης Δράσης δεν υπάρχει πολίτης, οποιοσδήποτε ηλι
κίας, που να μην τον γνωρίζει ή να μην τον έχει καλέσει, 
είτε για απλή πληροφορία, είτε για να επιληφθεί σε κά
ποιο σοβαρό περιστατικό.

Λίγοι όμως θα γνωρίζουν πώς ακριβώς λειτουγεί η 
καρδιά της πολυτιμότατης αυτής υπηρεσίας. Μιας υπηρε
σίας που κάθε στιγμή του 24ώρου ανταποκρίνεται επάξια 
στην σημαντικότατη αποστολή της και με την κοινωνική 
της προσφορά δικαιώνει τις προσδοκίες του κοινωνικού 
συνόλου και κερδίζει καθημερινά την εμπιστοσύνη και την 
αγάπη των πολιτών.

Ιστορική αναδρομή

Επιχειρώντας μια ιστορική αναδρομή, διαπιστώνουμε 
ότι η Άμεση Δράση συστάθηκε για πρώτη φορά το 1959 
από την τέως Αστυνομία Πόλεων και αργότερα σαν Ά με
ση Επέμβαση από την τέως Χωροφυλακή. Η μεν πρώτη 
απαντούσε στον τηλεφωνικό αριθμό «100», η δε δεύτερη 
στον αριθμό «109».

Οι λόγοι που επέβαλαν τη δημιουργία των υπηρεσιών 
αυτών, ήταν η αύξηση του πληθυσμού του λεκανοπεδίου 
της Αττικής, η αύξηση της τουριστικής κίνησης, η εκμηδέ- 
νιση των αποστάσεων, η καλπάζουσα μεταβολή των κυ- 
κλοφοριακών συνθηκών, λόγω αύξησης των αυτοκινήτων
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και κυρίως η ανερχόμενη τάση της εγκληματικότητας.
Το 1984 με την ενοποίηση των δύο σωμάτων η Ά μ ε

ση Δράση και η Άμεση Επέμβαση συγχωνεύτηκαν σε μία 
υπηρεσία.

UomdQdpiy

Με συνολική δύναμη 1.250 αστυνομικών η Άμεση 
Δράση βρίσκεται πάντα σε χαρακτηριστική ετοιμότητα με 
σκοπό να επιληφθεί σε κάθε κάλεσμα όλη τη διάρκεια του 
24ώρου.

Από την παραπάνω δύναμη το 90% κατανέμεται σε 
τέσσερις αλλαγές (βάρδιες) και επανδρώνει τα περιπολικά 
αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες που ενεργούν τις περιπο
λίες, ενώ το υπόλοιπο 10% στελεχώνει την αίθουσα επι
χειρήσεων, όπου το κάθε τηλεφώνημα αξιοποιείται και 
ενεργείται μέσω ασυρμάτου προς τα πλησιέστερα στον 
τόπο κλήσης, περιπολικά.

Η περιοχή ευθύνης της Άμεσης Δράσης έχει διαιρεθεί 
σε τομείς· σε κάθε τομέα ανάλογα με την έκτασή του και 
τον αριθμό των συμβάντων διατίθεται ανάλογος αριθμός 
περιπολικών και μοτοσυκλετών.

Τρόπος λειτουργίας

Η ενεργοποίηση της Άμεσης Δράσης γίνεται με δύο 
τρόπους:

α) με την αυτεπάγγελτη επέμβαση των περιπολικών 
της, όπου και όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο και

β) μετά από τηλεφωνήματα, που γίνονται από ιδιώτες ή 
Αρχές.

Θα πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι καθημερινά στην αί
θουσα επιχειρήσεων καταγράφονται πάνω από 6.000 τη
λεφωνήματα, από τα οποία τα 2.500 αφορούν επεμβάσεις 
σε συμβάντα, ενώ τα υπόλοιπα παροχή κάθε φύσεως 
πληροφοριών.
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Από τη στιγμή που θα ληφθεί κλήση για επέμβαση ή 
πληροφορία καταρτίζεται ειδική κάρτα αναγγελίας συμ
βάντος και παραδίδεται στον αξιωματικό εκφωνητή. Αυτός 
με τη σειρά του διαβιβάζει ασυρματικά εντολή στα πλη- 
σιέστερα με το σημείο συμβάντος, περιπολικά, τα οποία 
επιλαμβάνονται ακαριαία και μετά τη λήξη της αποστολής 
τους ενημερώνουν το Κέντρο, ενώ το αποτέλεσμα κατα- 
χωρείται σε ειδικό δελτίο και αποτελεί αρχειακό υλικό της 
υπηρεσίας.

ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ
ΖΑΝΤΕΣ-ΕΛΑΣΠΚΑ

Ελ,Βενιζελου 15 
Αγ.Βαρβαρα ΑΙΓΑΛΕΩ 

ΤΗΛ.5441 488-5617556

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΠΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Τεχνικά μέσα

Για να επιτελέσει το δύσκολο έργο της η Άμεση Δρά
ση, εκτός από το ότι έχει πλαισιωθεί με μορφωμένους και 
επιστήμονες στο είδος τους αστυνομικούς, έχει εξοπλιστεί 
με σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα.

Συγκεκριμένα, έχοντας κατανοήσει τη σημασία της πο
λύτιμης βοήθειας που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, 
διαθέτει τον παρακάτω ηλεκτρονικό εξοπλισμό:
1) Ένα τηλεφωνικό κέντρο αποτελούμενο από 40 γραμ

μές.
2) Δύο τερματικά κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή για 

άντληση πληροφοριών πάσης φύσεως. Από πληροφο
ρίες σχετικές με τα αναζητούμενα ή κλεμμένα αυτοκί
νητα, με τα αναζητούμενα ή καταδιωκόμενα άτομα, με 
τις χορηγούμενες άδειες οπλοφορίας και οπλοκατοχής, 
με τις μεταβολές προσωπικού, με οτιδήποτε αφορά 
τους διαμένοντες στη χώρα μας αλλοδαπούς, καθώς 
και πλήθος άλλων πληροφοριών που μπορούν να βοη
θήσουν στην αστραπιαία επέμβαση των «αμεσοδρασι- 
τών».

3) Έναν ηλεκτρονικό τερματικό πίνακα συστημάτων συ
ναγερμού χωρητικότητας 5.000 συνδρομητών.

4) Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης με 44 δέκτες (οθόνες) 
και ανάλογους εικονολήπτες (κάμερες) που καταγρά
φουν όλο το 24ωρο τα συμβαίνοντα κυρίως στο κέν
τρο της πρωτεύουσας. Υπάρχει ήδη έτοιμη μελέτη για 
επέκταση του δικτύου και σε άλλα νευραλγικά και ευαί
σθητα σημεία, όπως γήπεδα ποδοσφαίρου, μπάσκετ, 
κλπ. Εδώ πρέπει να συμπληρώσουμε ότι οι κάμερες εί
ναι τηλεχειριζόμενες και λειτουργούν καλωδιακά μέσω 
ειδικών κυκλωμάτων του ΟΤΕ.

5) Δύο πολυδιαυλιακούς μαγνητοεγγραφείς δυνατότητας
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60 παράλληλων εγγραφών για την καταγραφή όλων 
των εξερχομένων και εισερχομένων τηλεφωνικών ή 
ραδιοτηλεφωνικών κλήσεων.

6) Επτά ασυρματικά κέντρα με τα οποία εξασφαλίζεται η 
επικοινωνία μεταξύ του Κέντρου Επιχειρήσεων και των 
ασυρματοφόρων οχημάτων ή των πεζών δυνάμεων 
που διαθέτουν φορητούς ασυρμάτους. Για την αποτε
λεσματική λειτουργία των τηλεποικοινωνιών υπάρχουν 
ανάλογοι σταθμοί βάσης και αναμεταδότες στα γύρω 
από το λεκανοπέδιο, βουνά.

Δραστηριότητες

Η Άμεση Δράση δίνει παντού το ανθρώπινο παρών 
της. Με ειδικευμένους αστυνομικούς, που επιμορφώνον- 
ται συνεχώς με ειδικά σεμινάρια και που πιστεύουν συνει
δητά στη δύσκολη αποστολή τους, αισθάνονται καθημερι
νά σαν στρατιώτες σε έναν «πόλεμο» που δεν έχει τέλος. 
«Έτσι νιώθουμε κάθε στιγμή», λένε οι κομάντος της 
Άμεσης Δράσης.

Ένα μεγάλο μέρος των περιπτώσεων που επεμβαίνει η 
Άμεση Δράση αφορά περιπτώσεις που ανάγονται στην 
κοινωνική προσφορά και λειτουργία της Αστυνομίας, που 
δεν σχετίζεται με την εγκληματικότητα, όπως ατυχήματα, 
τραυματισμοί, συνδρομές σε αναξιοπαθούντες, κλπ.

Επίσης επιλαμβάνεται σε περιπτώσεις πυρκαϊών, πλημ
μυρών, τροχαίων, προστασίας ανηλίκων, κλπ. Εξάλλου 
επεμβαίνει στην αντιμετώπιση τρομοκρατικών ενεργειών 
ή κοινού ποινικού δικαίου σοβαρών εγκληματικών ενερ
γειών.

Οι «αμεσοδρασίτες» είναι εκείνοι που φθάνουν πρώτοι 
στον τόπο του συμβάντος και δημιουργούν τις προϋποθέ
σεις για την παραπέρα έρευνα ή εξιχνίαση της όλης υπό
θεσης.
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Περίτρανη απόδειξη της αποτελεσματικότητας και της 
χρησιμότητας της Α.Δ., είναι ο παρακάτω πίνακας δράσης 
του έτους 1989, όπου το γενικό σύνολο των συμβάντων 
και των αδικημάτων ανήλθ'ε σε 756.120. Οι δε συνολικές 
κλήσεις για παροχή βοήθειας ήταν 1.920.000 περιπτώ
σεις.

Απόδοση της Δ/νσης Αμεσης Δράσης Αττικής 
κατά το έτος 1989

Α. ΠΛΗΜ/ΤΑ - ΑΥΤΟΦΟΡΑ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΚΑΚΟΥΡ/ΤΑ

1. Παραβ. ποινικού
κώδικα

2. Παραβ. ωραρίου
756 30 786

κατ/των
3. Συμμετοχή Ανηλ.

12 60 72

σε απαγ. παιχνίδια 
4. Παραβ. της 

363/87 απόφ.

240 120 360

Υπουργ. Εργασίας 
5. Οικοδομικές

1176 180 1356

Παραβάσεις 
6. Στέρηση αδείας

672 576 1248

λειτουργ. κατ/τος 
7. Ναρκωτικά

300 420 720

γ€νικώς 540 — 540
8. Παραβ. Τροχαίας
9. Λοιπές παραβ.

1320 720 2040

πλημ/τος 1080 240 1320
ΣΥΝΟΛΟ 6096 2346 8442

Β. ΠΤΑΙΣΜΑΤΑ ΜΗΝΥΣΕΙΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
1. Παραβ. Ερυθρού

Σηματοδότη 3900 1720
2. Παραβ. Απαγορευτικών

Πινακίδων 3360 1152
3. Παραβ. Λωρίδων

Κυκλοφορίας 360 113
4. Παράνομες Σταθμεύσεις 25440 657
5. Στέρηση Κράνους 1020 238
6. Ασκοπη χρήση

ηχητ. οργάνων 96 35
7. Θόρυβος από σιγαστήρες 780 121
8. Διαταράξεις Κοινής

Ησυχίας 2520 895
9. Μη χρήση Ζώνης

Ασφαλείας 300 72
10. Στέρηση Αδειας

Κυκλ/ρίας Μοτ/του 1440 123
11. Δεν έφεραν άδεια

Ικανότητας 5940 890
12. Δεν έφεραν άδεια Κυκλ. 1080 206
13. Έφεραν Υπεράριθμους 300 52
14. Στέρηση φωτισμού 360 74
15. Δυσδιάκριτες Πινακίδες 960 78
16. Λοιπές Παραβάσεις Κ.Ο.Κ. 1320 123
17. Παραβάσεις Δακτυλίου 600 —

ΣΥΝΟΛΟ 49776 6549

Γ. ΣΥΜΒΑΝΤΑ
1. Συγκρούσεις με υλικές ζημιές 73968
2. Επεισόδια 42240
3. Ελεγχοι καταστημάτων 10080
4. Ελεγχοι κέντρων τεχν. παιχνιδιών 5040
5. Παροχή Α ' Βοηθειών σε παθόντες 4680
6. Προσαγωγές για εξακρ. ταυτότητας 38520
7. Ανεύρεση κλεμμένων αυτ/των

και μοτ/των 3900
8. Χρηματαποστολές 3900
9. Παράπονα Πολιτών 62640

10. Συναγερμοί 14640
11. Ελεγχοι αυτ/των και μοτ/των 206400
12. Διάφορα άλλα συμβάντα 1 50000

ΣΥΝΟΛΟ 616008

Πρόσφατα τα γραφεία της Αμεσης Δράσης επισκέ- 
φθηκαν τα μέλη της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στα 
πλαίσια της υποψηφιότητας της χώρας μας, για την ανάλη
ψη των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996, με την ευκαιρία 
των 100 χρόνων από την επανέναρξή τους. 0  Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής της Γ.Α.Δ.Α. Σίμων Παπαδογιώρ- 
γος στηνεμπεριστατωμένη ομιλία του αναφέρθηκε στη 
δομή λειτουργίας της Άμεσης Δράσης και ανέλυσε τις 
πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η Αστυνομία για την απο
τελεσματική προστασία των αθλητών, συνοδών και θεα
τών, στην περίπτωση ανάληψης των Ολυμπιακών Αγώνων 
από τη χώρα μας.

Επιμέλεια: Αρτόπουλος Ελισσαίος
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ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥWEMBLEYΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΜΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υ.Δ.Τ. εγκρίθηκε π μετάβαση στο Λονδίνο δύο Αξ/κών, για να παρακο

λουθήσουν, μαζί με άλλους υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, τη λειτουργία του συστήματος Ασφά
λειας του γηπέδου WEMBLEY. Από πλευράς του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης στην αποστολή μετείχαν ο Αστυν. 
Υποδ/ντής ΠΙΛΑΤΟΣ Δημήτριος και ο Αστυνόμος Α' ΜΟΣΧΟΣ Παύλος. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε την ημέρα 
που διεξήγετο διεθνής φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ των εθνικών ομάδων Αγγλίας και Βραζιλίας, οπότε 
αθρόα ήταν η προσέλευση φιλάθλων και ασυνήθιστα τα μέτρα τάξης, τροχαίας και ασφάλειας. Το άρθρο, που ακο
λουθεί αποτελεί απόσπασμα από την Έκθεση που υπέβαλαν οι δύο Αξιωματικοί στο Υ.Δ.Τ. και αναφέρεται στις
αξιόλογες εμπειρίες που απέκτησαν από την επίσκεψη. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

To WEMBLEY είναι ένα από τα Βόρεια Προάστεια του 
Λονδίνου, σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από το Κέντρο. 
Έγινε γνωστό από το συγκρότημα των αθλητικών, ψυχα
γωγικών και άλλων συναφών χώρων που διαθέτει, κυριό- 
τερος των οποίων είναι το ομώνυμο ποδοσφαιρικό γήπε
δο. Σε μικρή απόσταση απ' αυτό, υπάρχουν αίθουσες 
αθλοπαιδιών, συναυλιών και συνεδριακό κέντρο. Η πρό
σβαση γίνεται μέσω των 2 σταθμών ηλεκτρικού σιδηρο
δρόμου, ενός σταθμού τρένου και πλήθους λεωφορεια- 
κών γραμμών. Υπάρχουν επαρκείς χώροι στάθμευσης για 
ιδιωτικά αυτοκίνητα, ξενοδοχεία HILTON και πολλά εστια
τόρια, μπαρ και καταστήματα. Οι δρόμοι πριν και μετά τον 
αγώνα είχαν μονοδρομηθεί.

Το γήπεδο, ως επιχείρηση, έχει τη μορφή Ανωνύμου 
Εταιρείας. Η χωρητικότητά του ήταν μέχρι προ τίνος
100.000 καθημένων και ορθίων θεατών.

Με πρόσφατη μετατροπή καταργήθηκαν οι χώροι ορ
θίων, τοποθετήθηκαν καθίσματα και μειώθηκε σε 78.000 
θέσεις η συνολική χωρητικότητα.

Η είσοδος των θεατών γίνεται από δέκα περιμετρικά 
σημεία με περιστρεφόμενες μεταλλικές θύρες που αφαι- 
ρούνται κατά την αποχώρηση των φιλάθλων. Εκεί γίνεται, 
από υπαλλήλους του γηπέδου, ο πρώτος έλεγχος των εισ
ιτηρίων. Εσωτερικά σε κάθε τμήμα κερκίδας υπάρχουν

ανά δύο ταξιθέτες - επιστάτες που ελέγχουν τόσο το εισ
ιτήριο όσο και τον φίλαθλο. Δεν επιτρέπουν αντικείμενα, 
αναψυκτικά ούτε τη διέλευση μικροπωλητών στο χώρο 
των κερκίδων. Το προσωπικό του γηπέδου, ανάλογα με 
την εργασία που εκτελεί, φέρει και επενδύτη διαφορετι
κού χρώματος (πρώτων βοηθειών, πυρόσβεσης, ταξιθέτη- 
σης κ.λπ.). Στα μπαρ του γηπέδου γίνεται σημαντική κατα
νάλωση οινοπνευματωδών ποτών.

Η δύναμη του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος ενισχύε- 
ται και με προσωπικό άλλων υπηρεσιών της πόλεως. Στον 
συγκεκριμένο αγώνα, με πληρότητα γηπέδου 100%, είχαν 
διατεθεί σε υπηρεσία 1000 συνολικά άτομα (τάξεως, τρο
χαίας, ασφαλείας), άνδρες και γυναίκες. Εξωτερικώς του 
γηπέδου υπήρχε και μικρή έφιππη δύναμη. Όλοι οι Αστυ
νομικοί πεζοί, εποχούμενοι, έφιπποι αμφοτέρων των φύλ
λων τάξεως και τροχαίας, πλην εκείνων που στελέχωναν 
το κέντρο επιχειρήσεων και ελέγχου των κλειστών κυ
κλωμάτων τηλεόρασης, που θα αναλυθούν στη συνέχεια, 
έφεραν επενδύτη κιτρινοπράσινου χρώματος με τρεις ορι
ζόντιες ανακλαστικές ταινίες λευκού χρώματος, στο κάτω 
μέρος κυκλικά και στις χειρίδες. Κάθε Αστυνομικός ήταν 
εφοδιασμένος με φορητό ραδιοτηλέφωνο ανηρτημένο 
στη ζώνη και με μικρόφωνο στο πέτο του χιτώνιου. Τα 
ραδιοτηλέφωνα ήταν έξι διαύλων και λειτουργούσαν στην 
υψηλή περιοχή της VHF, Οι Αστυνομικοί, εποπτεύουν για 
την τήρηση της τάξης ενεργώντας περιπολίες, ανά δύο, 
αλλά δεν ελέγχουν τους φιλάθλους κατά την είσοδο.
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Όπως μας ενημέρωσε Ανώτερος Αξιωματικός της Αστυ
νομίας ουδέποτε προκλήθηκαν φθορές στις εγκαταστά
σεις του γηπέδου, ούτε ομαδικές συμπλοκές φιλάθλων, οι 
οποίοι σπάνια και μόνο, σε κρίσιμους αγώνες, διαχωρίζον
ται στις κερκίδες με κριτήριο την ομάδα που υποστηρί
ζουν. Στον αγωνιστικό χώρο, που προστατεύεται από με
ταλλικό πλέγμα 3 μέτρων, υπήρχαν 35 συνολικά Αστυνο
μικοί (20 με κανονική στολή και 15 με στολή και εξάρτη
ση επιχειρήσεων). Σε κάθε κλίμακα που διαχωρίζει σε 
Τμήματα τις κερκίδες υπήρχαν 2—3 Αστυνομικοί.

Στο γήπεδο δεν υπάρχει τάφρος για να εμποδίζει την 
είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο, ούτε κιγκλιδώ
ματα μεταξύ των κερκίδων. Οι φίλαθλοι είναι έντονα 
εκδηλωτικοί ουδέποτε όμως επεισοδιακοί και για το λόγο 
αυτό δεν θεωρήθηκε αναγκαία η λήψη άλλων πρόσθετων 
μέτρων. Οι χούλιγκανς έχουν συνήθως τόπο δράσεως χώ
ρους εκτός γηπέδου.

Μικροεπεισόδια που συμβαίνουν σπάνια, εντοπίζονται 
χρονικά προ της εισόδου στο γήπεδο και μετά την αποχώ
ρηση απ' αυτό, στον περιβάλλοντα χώρο ή στην πόλη. 
Πρόκειται για συμπλοκές οπαδών αντιπάλων ομάδων ή 
επινίκιες εκδηλώσεις. Δεν παρατηρούνται φθορές κατα
στημάτων, κοινοχρήστων εγκαταστάσεων ή μεταφορικών 
μέσων.

Η Αστυνομία, στο προληπτικό της έργο, στη ρύθμιση 
της κυκλοφορίας, στον εντοπισμό των ταραξιών και στις 
επεμβάσεις της γενικά, υποβοηθείται σημαντικά από τον 
τεχνικό εξοπλισμό, που έχει δύο βασικούς στόχους. Ο 
πρώτος είναι η επιτήρηση - κατόπτευση των ζωτικών χώ
ρων και ο δεύτερος η αξιόπιστη επικοινωνία. Στον τομέα 
των Ραδιοεπικοινωνιών δεν υπάρχει καμιά διαφοροποίηση 
από πλευράς εξοπλισμού με τις υπηρεσίες μας. Αξιοση
μείωτη είναι η έλλειψη παρεμβολών και θορύβων στις συ
χνότητες λειτουργίας. Δεν υπήρχε αποχρών λόγος για τη 
λήψη μέτρων ασφαλείας των Ραδιοεπικοινωνιών και κατά 
συνέπεια οι συσκευές δεν διαθέτουν κρυπτοφώνηση.

0  τομέας της κατόπτευσης - παρατήρησης καλύπτεται 
με δύο (2) κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως που περιλαμ
βάνουν έγχρωμους και ασπρόμαυρους εικονολήπτες (Κά
μερες) και οθόνες (μόνιτορς). Τα υλικά που συνθέτουν αυ
τά τα Κλειστά Κυκλώματα Τηλεοράσεως (C.C.T.V.), έχουν 
κατασκευαστεί από την εταιρεία φίλιπς.

Το πρώτο κλειστό κύκλωμα που συναντά ο εισερχόμε
νος στις αίθουσες ελέγχου - επιχειρήσεων, αποτελείται 
από δεκαπέντε (15) έγχρωμους και ασπρόμαυρους εικο
νολήπτες και τα αντίστοιχα μόνιτορς (οθόνες). Είναι καλω
διακό και συνοδεύεται από έξι (6) μαγνητοσκόπια για να 
καταγράφονται τα περιστατικά και στιγμιότυπα που έχουν 
αστυνομικό ενδιαφέρον και μπορούν να χρησιμεύσουν ως 
αποδεικτικό υλικό. Οι χειρισμοί του γίνονται από δύο (2) 
βαθμοφόρους που είναι εκφωνητές σε αντίστοιχους Στα
θμούς Βάσεως Ραδιοτηλεφώνου. Οι έγχρωμοι εικονολή
πτες είναι εγκατεστημένοι μέσα στο γήπεδο και βοηθούν 
την επισήμανση των φιλάθλων εκείνων που παρεκτρέπον
ται ή γίνονται πρόξενοι επεισοδίων.

Το δεύτερο κλειστό κύκλωμα περιλαμβάνει δέκα (10) 
ασπρόμαυρους εικονολήπτες, εγκατεστημένους σε ισάρι
θμες οδικές αρτηρίες προσπέλασης στο γήπεδο και τις αν
τίστοιχες βέβαια οθόνες στη συνεχόμενη αίθουσα επιχει- 
ρήσων. Μ ' αυτό ελέγχεται κυρίως η τροχαία κίνηση αλλά 
και η συμπεριφορά φιλάθλων που μεταβαίνουν πεζοί ή 
καθ' ομάδες στο γήπεδο. Το κλειστό αυτό κύκλωμα είναι 
ασύρματο και λειτουργεί με μικροκυματικές ζεύξεις (MI
CROWAVE LINKS). Οι χειρισμοί του γίνονται από δύο (2) 
βαθμοφόρους που είναι ταυτόχρονα και εκφωνητές του 
Κέντρου Ραδιοεπικοινωνιών. Υπάρχει ένα μαγνητοσκόπιο

για την εγγραφή σε κασέτα των εικόνων που ενδιαφέ
ρουν την υπηρεσία. Πρέπει να σημειωθεί ότι για την προ
σέλευση και αποχώρηση των οχημάτων, είχαν γίνει εκτε
ταμένες μονοδρομήσεις με κατάλληλους κώνους ρύθμισης 
της κυκλοφορίας. Υπήρχε επίσης καθολική απαγόρευση 
της στάθμευσης στους βασικούς οδικούς άξονες και γερα
νοί σε ετοιμότητα για την απομάκρυνση οχημάτων που 
εστάθμευαν παρανόμως.

Η τρίτη κατά σειρά αίθουσα ελέγχου - επιχειρήσεων, 
περιείχε τρεις (3) οθόνες (μόνιτορς), μία έγχρωμη και 2 
ασπρόμαυρες, στις οποίες επελέγετο οποιαδήποτε εικόνα, 
από τους 25 συνολικά εικονολήπτες, τρία εκφωνητήρια 
Ραδιοτηλεφώνου, ενώ η μία πλευρά της καλύπτετο, σ' 
όλο το μήκος και το ύψος της, από ένα μεγάλο μαγνητικό 
πίνακα όπου με ειδικά σύμβολα βαθμών και κατάλληλους 
μαρκαδόρους, αποτυπώνετο - εμφανίζετο η διάταξη της 
υπηρεσίας.

Εκτός των ανωτέρω, το γήπεδο διαθέτει σύγχρονο Τη
λεφωνικό Κέντρο με παροχή επαρκούς αριθμού γραμμών 
στις αίθουσες επιχειρήσεων, τηλέφωνα για την εξυπηρέ
τηση του κοινού και σύστημα συναγερμού - πυρασφά
λειας με πλήθος αισθητήρων φλόγας και καπνού, επειδή 
υπάρχουν πολλές ξυλοκατασκευές.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η επίσκεψή μας στο WEMBLEY και η ενημέρωσή μας 
για τον εξοπλισμό που διαθέτει και τα αστυνομικά μέτρα 
που λαμβάνονται, κατά τους αγώνες υπήρξε αναμφίβολα 
μια αξιόλογη εμπειρία. Τα ηλεκρονικά συστήματα που χρη
σιμοποιεί εκεί η Αστυνομία, με πρωτοπόρα τα κλειστά κυ
κλώματα Τηλεοράσεως (C.C.T.V.) και τα δίκτυα επικοινω
νιών (Ραδιοτηλεφωνία - Ενδοεπικοινωνίες), δυσχεραίνουν 
το προληπτικό και κατασταλτικό έργο της. 0  εξοπλισμός 
αυτός καλύπτει με πληρότητα και φθάνει το 95% τις ση
μερινές και μελλοντικές απαιτήσεις και αποστολές. Συγκε
κριμένα τα κλειστά κυκλώματα τηλεοράσεως παρέχουν, 
στη Διοίκηση των Αστυνομικών δυνάμεων, πλήρη εικόνα 
της καταστάσεως που επικρατεί στο χώρο της συγκεκρι
μένης δράσεως και διαμορφώνουν κατάλληλες συνθήκες 
και προϋποθέσεις για τη λήψη της ορθής αποφάσεως, ώ
στε οι ενέργειες να είναι οι ενδεδειγμένες.

Το σύστημα επικοινωνιών είναι κατάλληλο από πλευ
ράς κατασκευής, επάρκειας και διάρθρωσης, ώστε με τον 
σωστό χειρισμό συντελεί στη Διοίκηση και τον έλεγχο 
των αναπτυγμένων αστυνομικών δυνάμεων στον εκάστο- 
τε τόπο δράσεως.

Η συμβολή των μέσων αυτών στο Αστυνομικό έργο εί
ναι σημαντική διότι επιτρέπουν την αναγνώριση προσώ
πων και πραγμάτων, την επισήμανση και καταγραφή γεγο
νότων, την πρόβλεψη της δράσεως των φιλάθλων και της 
ροής της κυκλοφορίας, τη συσχέτιση αιτιών και αποτελε
σμάτων, την εκμετάλλευση πολύτιμου πληροφοριακού 
υλικού, την αποφυγή σπατάλης ανθρώπινης ενέργειας, την 
αποφυγή κατακερματισμού της δράσης σε εσφαλμένες 
προτεραιότητες και την ελαχιστοποίηση του χρόνου αντί
δρασης, προϋπόθεση επιτυχίας κάθε Αστυνομικής Επιχεί
ρησης. Καίτοι η συμπεριφορά των φιλάθλων, ο τόπος, ο 
χρόνος, η μορφή των εκτρόπων και οι ειδικότερες συνθή
κες διαφέρουν, η χρησιμότητα αυτών των συστημάτων εί
ναι προφανής και η σημασία τους στην υποστήριξη της 
αστυνομικής δράσεως τεράστια. Συνεπώς η αναγκαιότητά 
τους μας έγινε πεποίθηση, θεωρούμε δε ότι περιττεύει 
κάθε άλλο στοιχείο για την τεκμηρίωσή της και εκφράζου
με την ευχή και την ελπίδα παρόμοια συστήματα να εξο
πλίσουν τις σπουδαιότερες αθλητικές εγκαταστάσεις της 
χώρας μας το ταχύτερο δυνατό.
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Η ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ
Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, στα πλαίσια αναβάθμι

σης των προσφερόμενων υπηρεσιών από την Αστυνομία, 
δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των τροχαίων ατυχη
μάτων και στη βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, 
με την αυστηρότερη εφαρμογή των διατάξεων του Κώδι
κα Οδικής Κυκλοφορίας.

Επειδή οι κυκλοφοριακές συνθήκες στο Κέντρο της 
Αθήνας γίνονται καθημερινά ολοένα και πιο δύσκολες, η 
Δ/νση Τροχαίας Αττικής ξεκίνησε ήδη μια καμπάνια επικοι
νωνίας και ενημέρωσης του κοινού μέσα από τα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας, διανέμοντας συγχρόνως και μια 
Ανακοίνωση με την οποία καλούνται οι οδηγοί να συνερ
γαστούν και να συμβάλουν ουσιαστικά στην καθολική 
προσπάθεια που καταβάλλεται, για καλύτερες κυκλοφο- 
ριακές και περιβαλλοντικές συνθήκες, οι οποίες αποδε
δειγμένα επηρεάζονται σοβαρά από τις παράνομες στά
σεις και σταθμεύσεις των οχημάτων.

Παράλληλα για να μην αιφνιδιαστούν οι οδηγοί από τα 
νέα μέτρα και καθόλη τη διάρκεια της ενημερωτικής 
εκστρατείας των οδηγών, για το σύνολο σχεδόν των πα
ραβάσεων, αντί για κλήση επιδίδεται στους παραβάτες έγ
γραφη σύσταση, με την οποία επισημαίνεται η φύση της 
παράβασης και προειδοποιείται ο οδηγός για τις συνέπειες 
του Νόμου σε περίπτωση μελλοντικής διάπραξής της.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που παραχώρησε στους δη
μοσιογράφους ο Δ/ντής της Δ/νσης Τροχαίας Αττικής 
Αστυν. Δ/ντής κ. Νικ. Μπασιούκας, παρουσία του Υπουρ
γού Δημόσιας Τάξης κ. Βασιλειάδη και του Αρχηγού της 
ΕΛ.ΑΣ. κ. Αντωνόπουλου, ανέλυσε τα νέα μέτρα και τόνι
σε μεταξύ άλλων τα εξής.
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«Τα προβλήματα που προκαλούνται από τις παράνομες 
στάσεις και σταθμεύσεις οχημάτων στο Κέντρο και την 
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας είναι: 

α) Η μείωση της κυκλοφοριακής ικανότητας των οδών 
και η συμπίεση της κυκλοφοριακής ροής των οχημά
των.

β) Ο περιορισμός της προγραμματισμένης αποδοτικότη- 
τας των φωτεινών σηματοδοτών, 

γ) Η επιβράδυνση των δρομολογίων των μέσων μαζικής 
μεταφοράς, σε μερικές δε περιπτώσεις και η παρεμπό- 
διση διέλευσής τους από ορισμένους δρόμους, 

δ) Η παρακώλυση της κυκλοφορίας των πεζών, όταν αυ
τά σταθμεύουν σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους. 

ε) Η δυσχέρεια στην ομαλή τροφοδοσία των καταστημά
των και γενικά της Αγοράς.

στ) Η πρόκληση εμποδίων στην ελεύθερη και γρήγορη 
διακίνηση των οχημάτων άμεσης ανάγκης (Πυροσβε
στικά, Αστυνομικά, Αμεσης Βοήθειας κ.λπ.). 

ζ) Η μείωση του βαθμού ασφαλείας της κυκλοφορίας, ό- 
ταν τα αυτ/τα σταθμεύουν πριν από φωτεινούς σήμα- 
τοδότες ή σε γωνίες οδών, οπότε περιορίζεται η οπτι
κή επαφή των οδηγών με την οδική σήμανση και την 
ροή των αντίθετων ρευμάτων κυκλοφορίας, 

η) Η ανάσχεση της κυκλοφορίας σε βασικές και δευτε- 
ρεύουσες αρτηρίες, με σοβαρή επίδραση στο κυκλο- 
φοριακό, αλλά και στη μόλυνσητου περιβάλλοντος. 

Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι συχνές στάσεις των 
ταξί σε αρτηρίες, λεωφορειοδρόμους κλπ., για επιβίβαση ή 
αποβίβαση επιβατών δημιουργούν πρόσθετα προβλήματα 
στην κυκλοφορία.

Ανεξάρτητα από τα άμεσα και μεσο-μακροπρόθεσμα 
μέτρα που μελετιόνται για τη συνολική αντιμετώπιση του 
κυκλοφορικού και περιβαλλοντικού προβλήματος της 
Αθήνας, όπως είναι τα κίνητρα για την κατασκευή πάρ- 
κινγκ, η δημιουργία χώρων στάθμευσης φορτηγών αυτο
κινήτων και υπεραστικών λεωφορείων, η αναδιάρθρωση 
των αστικών συγκοινωνιών, η θεσμοθέτηση της κλιμάκω
σης των προστίμων των σταθμεύσεων ανάλογα με την 
βαρύτητα κάθε παράβασης, η τιμολογιακή πολιτική για την 
αποτροπή των μακροχρόνιων σταθμεύσεων, κ.ά., η συνε
χής όξυνση του κυκλοφοριακού προβλήματος κατέστησε 
αναγκαία στη φάση αυτή την εντατικοποίηση της αστυνό
μευσης των παρανόμων στάσεων και σταθμεύσεων οχη
μάτων με την αυστηρή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθε
σίας με τα υπάρχοντα στη διάθεσή μας μέσα.

Στα πλαίσια αυτά, αποφασίσθηκε η εντονότερη τροχο- 
νομική αστυνόμευση της Αθήνας και η πλήρης εφαρμογή 
των κειμένων δ/ξεων, σε βάρος των οδηγών εκείνων, οι 
οποίοι κατά σύστημα παραβιάζουν τους κανόνες οδικής 
κυκλοφορίας και, κυρίως, αυτούς που διέπουν τις παράνο
μες σταθμεύσεις σε ζωτικούς κυκλοφοριακούς χώρους, ό
πως είναι οι σταθμεύσεις σε οδικές αρτηρίες, σε δρόμους 
διέλευσης λεωφορείων και τρόλλεϋ και στις στάσεις αυ
τών, σε γωνίες οδών και προ των φωτεινών σηματοδο
τών, καθώς και σε πεζοδρόμια και πεζόδρομους. Για τις 
παραβάσεις αυτές υπενθυμίζεται ότι οι προβλεπόμενες 
κυρώσεις είναι:
α) Η επίδοση κλήσης στον παραβάτη, με την οποία επι

βάλλεται πρόστιμο 4.600 δρχ. 
β) Η επί τόπου αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας του 

οχήματος, με παράλληλη επίδοση κλήσης, 
γ) Η αφαίρεση των στοιχείων κυκλοφορίας (άδεια κυκλο

φορίας και κρατικές πινακίδες) και οδήγησης του οχή
ματος, ύστερα από αναφορά βαθμοφόρου (όχι άμεση 
αφαίρεση).

δ) Η μεταφορά του οχήματος με γερανοφόρα της Υπηρε
σίας.

JCZHesaa-----------------------------------  αο,9 ..........
ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

(Συμπληρώνεται οπό το οατυνομΜό όργανο)

A 1. Στοιχεία κατόχου ή οδηγού..

(Ο ν ο μ α τ ε π ώ ν υ μ ο )
(Π α τ ρ ώ ν υ μ ο )

2. Διεύθυνση κατοικίας
(Ο ό ό ς , α ρ ιθ μ ό ς , π ό λ η , ο ίκ ο ν  ε φ ο ρ ία )

3. Στοιχεία οχήματος Αριθ κυκλοφ..
μάρκα..............

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Φ ί λ ε  Ο δ η γ έ

Η στάθμευση του σχήματός σας στη θέση αυτή απαγορεύε
ται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας είναι γνωστό και η 
λήψη μέτρων είναι αναγκαία και επωφελής για το κοινωνικό σύν
ολο.

Ομως, δεν θα σας επιβληθεί πρόστιμο για τη συγκεκριμένη 
παράβαση, με την πεποίθηση ότι θα αποφύγετε μελλοντικά 
όμοιες παραβάσεις.

Με την ευκαιρία αυτή σας πληροφορούμε άτι, αν εξακολου
θήσετε να σταθμεύετε το όχημά σας στο χώρο αυτό ή σε άλλα 
σημεία που παρεμποδίζεται η κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, 
θα υποχρεωθούμε να εφαρμόσουμε τις διατάξεις του Νόμου.

Ελπίζουμε στην κατανόηση και τη συνεργασία σας.

Επισημαίνεται, ότι το πλέον δραστικό από τα παραπάνω 
κλιμακούμενα μέτρα είναι η επί τόπου αφαίρεση των πινα
κίδων κυκλοφορίας του οχήματος ή και η μεταφορά αυτού 
με γερανό. Αυτό, γιατί η επί δεκαήμερο, τουλάχιστον, ακι- 
νητοποίηση του οχήματος πλήττει στον ίδιο περίπου βα
θμό τον παραβάτη, ανεξάρτητα από την οικονομική του 
κατάσταση.

Ελπίζουμε πολύ στην κατανόηση και συνεργασία των 
οδηγών για την διευκόλυνσή μας στην εφαρμογή των μέ
τρων αυτών, που είναι, όπως προαναφέρθηκε, αναγκαία 
και επωφελή για το κοινωνικό σύνολο».
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(Η ψυχολογία της απάτης)

Του Δρα ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΙΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Ψυχολόγου - Κοινωνιολόγου 

επίκουρου καθηγητή στην ΑΒΣΘ

Η τηλεοπτική κάμερα κάνει το γνωστό μας «ζουμ»! Σε 
γκρο-πλαν η αθλήτρια, με εμφανή στο πρόσωπό του τα 
σημάδια της υπεράνθρωπης προσπάθειας, με ολάκερο το 
μυοσκελετικό της σύστημα σε κατάσταση απόλυτης διέ
γερσης και με τον ψυχισμό της στο κρεσέντο της αυτο
συγκέντρωσης ξεκινά την τρίτη και τελευταία της προσπά
θεια για την κατάρριψη του ρεκόρ.

Μέσα στο κατάμεστο στάδιο δεκάδες χιλιάδες μάτια 
παρακολουθούν ζωντανό το προσωπικό «δράμα» της 
αθλήτριας που προσπαθεί να ξεπεράσει τα καθιερωμένα 
όρια της προηγούμενης ανθρώπινης επίδοσης που συνο
ψίζονται στο ρεκόρ. Δεκάδες εκατομμύρια φίλαθλοι, κα
θηλωμένοι μπροστά στους δέκτες της τηλεόρασης και του 
ραδιόφωνου την παρακολουθούν με, σχεδόν, κομμένη την 
ανάσα...

Η προσπάθεια ξεκινά. Τα δέκατα του δευτερολέπτου 
μοιάζουν με ατέλειωτες ώρες, Ναι! Θα τα καταφέρει,

Ναι!... Οοοοο... Όχι, την τελευταία στιγμή κάτι την πρό- 
δωσε...

Δεν πειράζει! Άξιζε η προσπάθεια, θα ακολουθήσουν 
περισσότερες και εντατικότερες προπονήσεις, υπάρχουν 
και άλλες διεθνείς συναντήσεις, το όνειρο, αυτή η ευγενι
κή φαντασίωση της κατάρριψης του ρεκόρ μπορεί ακόμα 
να μετουσιωθεί σε απτή πραγματικότητα.

Σωστά! Εφόσον, βέβαια, μιλάμε για εκείνο το... αγνό, 
το αθάνατο, αρχαίο πνεύμα της αθλητικής άμιλλας...

Αν, όμως, δούμε τα πράγματα με την «πρακτική λογική» 
αν συνειδητοποιήσουμε ότι η ΝΙΚΗ για τους σημερινούς 
αθλητές και αθλήτριες, ιδιαίτερα Ολυμπιακού επιπέδου, 
δεν εξαντλείται στο δάφνινο στεφάνι, ούτε στην συγκίνη
ση που φέρνει η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της πα
τρίδας τους, αλλά μεταφράζεται πέρα από την αναγνώριση 
και τη δόξα σε χρήμα (πολύ χρήμα στις Δυτικές χώρες) και 
σε «προνόμια» (εντυπωσιακά προνόμια στις Ανατολικές

3 80



χώρες) τότε ίσως γίνει περισσότερο ευνόητο το αντιαθλη- 
τικό και γιατί όχι, ανήθικο, φαινόμενο της χρήσης και κα
τάχρησης ουσιών που ανήκουν στην κατηγορία των «ανα
βολικών στεροειδών» από χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες 
του στίβου, παίκτες και παίκτριες διαφόρων σπορ σε όλα 
τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας!..

Οι βιοχημικοί και άλλοι ερευνητές, που ανακάλυψαν τα 
αναβολικά στεροειδή (δηλ. τις συνθετικές μορφές της αν
δρικής ορμόνης «τεστοστερόνης») τα προόριζαν για καθα
ρά θεραπευτικούς στόχους, όπως π.χ. την επιτάχυνση θε
ραπείας τραυμάτων των οστών, τενόντων και μυϊκών συ
στημάτων ή και για χρήση από άτομα που πάσχουν από τα 
συνεπακόλουθα σύνδρομα του υποσιτισμού ή της αναι
μίας και της οστεοπόρωσης που, ίσως γνωρίζουμε, παρου
σιάζεται σε σημαντικό αριθμό γυναικών, ιδιαίτερα μετά 
την κλιμακτήριό τους.

Πολύ γρήγορα, όμως, και παρά τις αντίθετες διαβε
βαιώσεις υπεύθυνων ειδικών επιστημόνων ότι τα αναβο
λικά - στεροειδή δεν μπορεί να βοηθήσουν φυσιολογικά 
άτομα, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τις επιδόσεις αθλη
τών και παικτών σε στίβους και γήπεδα, πολλά άτομα ανα
κάλυψαν ότι οι επιδόσεις τους μπορούσαν να βελτιωθούν 
σημαντικά με τη συστηματική χρήση διαφόρων μορφών 
αναβολικών - στεροειδών.

Και από τη στιγμή που η νίκη ή οι επιδόσεις αποφέ
ρουν τιμές, δόξα και πλούτη, και συνυπάρχει στην προσω
πικότητα του ατόμου έντονο ψυχοκίνητρο για κατάκτηση 
τίτλων ή θεαματικές επιδόσεις (και τα αναβολικά - στε- 
ροειδή βοηθούν το όνειρο να γίνει πραγματικότητα) η 
χρήση και η κατάχρησή τους καθιερώθηκαν, σε σημείο ώ
στε μεταξύ των ειδικών να είναι σήμερα αποδεκτό ότι οι 
χρήστες ανέρχονται σε δεκάδες χιλιάδες σε όλο τον κό
σμο!..

Συχνά, πάλι, την επιθυμία του ατόμου για καλύτερη επί
δοση ή την κατάκτηση τίτλου επικουρεί και η επιθυμία 
πολλών μάνατζερ, τεχνικών και προπονητών, που — έστω 
και αν δεν μπορούν να εγκρίνουν επίσημα τη χρήση ανα
βολικών στεροειδών — τουλάχιστο επιδεικνύουν συμπερι
φορά στρουθοκαμήλου, εφόσον τα αποτελέσματα είναι 
«ευνοϊκά» για... όλους!

Εξ αιτίας των παραπάνω παραγόντων και στάσεων δη- 
μιουργήθηκε η ανάγκη σύστασης Εθνικών και Διεθνών 
επιτροπών ελέγχου χρήσης απαγορευμένων ουσιών από 
μεμονωμένα άτομα αλλά και ομάδες.

Σύνδρομο αποστέρησης

Ήδη γνωρίζουμε ότι η μακρόχρονη χρήση αναβολικών 
- στεροειδών επιφέρει και μακροχρόνιες βλάβες, τόσο στη 
φυσική κατάσταση του ατόμου (καθώς μετά τη θεαματική 
και, σχετικά, εφήμερη βελτίωση των επιδόσεών του ακο
λουθεί τελικά η θεαματική πτώση του) όσο και στην ψυ
χοσύνθεση του ατόμου. Συγκεκριμένα οι οργανικές βλά
βες περιλαμβάνουν για τους άνδρες ατροφία των όρχεων, 
μείωση του αριθμού σπερματοζωαρίων με παράλληλη αύ
ξηση πιθανοτήτων καρδιαγγειακών παθήσεων και τριχό
πτωση στο τριχωτό της κεφαλής.

Εντυπωσιακά σημαντικές, όμως, είναι οι αλλαγές στην 
προσωπικότητα, στον ψυχισμό και τη συμπεριφορά του 
ατόμου, που ενόσω κάνει χρήση αναβολικών - στεροει- 
δών έχει σημαντικά αυξημένη αίσθηση αυτοπεποίθησης, 
έντονη σεξουαλική επιθυμία και δραστηριότητα, μεγάλη ό
ρεξη, ψυχοδιανοητική διαύγεια και αντοχή στον σωματι
κό, όσο και στον ψυχικό πόνο με ταυτόχρονη, εντυπωσια
κή επιθυμία και ψυχοκίνητρο για άσκηση και προπόνηση. 
Παράλληλα το άτομο επιδεικνύει αυξημένες τάσεις επιθε
τικότητας και ερεθιστικότητα, μείωση της ικανότητάς του

να αποδεχθεί την αποτυχία και συχνές διαταραχές ύπνου 
με εφιαλτικά όνειρα.

Για όσους συμβαίνει να έχουν κάποια προσωπική εμ
πειρία από άτομα που κάνουν χρήση ναρκωτικών (ακόμη 
και ψυχοφαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή 
για θεραπευτικούς σκοπούς), η παραπάνω καταγραφή ψυ
χοσωματικών καταστάσεων περιγράφει τα δεδομένα της 
κατάχρησης αναβολικών - στεροειδών ουσιών.

Όταν, όμως, διακοπεί η χρήση τους, το άτομο παρου
σιάζει συμπτώματα κατάθλιψης, άμβλυσνη του συναισθη
ματικού φάσματος μέχρι του σημείου της απάθειας, μείω
ση του συναισθήματος αυτοπεποίθησης και των σεξουαλι
κών του ορμών, μείωση της ψυχοδιανοητικής του διαύ
γειας, απέχθεια για συστηματικά προγράμματα άσκησης 
και προπονητικής, καθώς και μια διάχυτη, υποκειμενική αί
σθηση «ταραχής» που απολήγει όχι μόνο σε ευερεθιστι- 
κότητα, αλλά και σε συχνά κρούσματα επιθετικότητας και 
μανιακά «ξεσπάσματα...».

Με άλλα λόγια υπάρχει εμφανέστατα το πλήρες σύν
δρομο αποστέρησης των φαρμακευτικών ουσιών, στις 
ψυχοσωματικές επιπτώσεις των οποίων είχε εθισθεί το ά
τομο.

Δυστυχώς οι αυξανόμενοι ρυθμοί υποβολής αθλητών 
και παικτών σε «αντι-ντόπιγκ - κοντρόλ - τεστς» σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο έχει οδηγήσει στην καθιέρωση της 
στρατηγικής μεθόδου «κυκλικής χρήσης αναβολικών στε- 
ροειδών». Η μέθοδος αυτή επιτρέπει σε αθλητές και παί
κτες να χρησιμοποιούν απαγορευμένες ουσίες, καθώς 
εκπονούν προγράμματα εντατικής προπονητικής προετοι
μασίας και στη συνέχεια, καθώς ολοκληρώνουν την προ-
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πόνηση με αυξημένους ρυθμούς ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ τη χρήση 
μερικά μόνο 24ωρα πριν τη συγκεκριμένη αγωνιστική συ
νάντηση και έτσι «πετυχαίνουν» αυτό που τόσο χαρακτη
ριστικά αποκαλεί ο λαός μας «με ένα σμπάρο όυο... τρυγό
νια!».

Ειρωνεία; Ανηθικότητα; Εμπαιγμός; Αναμφίβολα όλα 
αυτά και πολλά περισσότερα! Για το συγκεκριμένο αυτό 
λόγο η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, αλλά και άλλες διε
θνείς επιτροπές στίβου και γηπέδων ανακοίνωσαν το 
1988 ότι θα ασκήσουν το δικαίωμά τους να υποβάλουν 
αθλητές και αθλήτριες παίκτες και παίκτριες σε «αντιντό
πινγκ κοντρόλ» ακόμα και κατά τη διάρκεια της προπονητι- 
κής προετοιμασίας τους. Αυτό είχε ανακοινωθεί, αλλά έ
φεραν ΣΘΕΝΑΡΕΣ αντιδράσεις τα διάφορα κράτη και οι 
διάφοροι παράγοντες. Είθε μετά την τελευταία Ολυμπιάδα 
η εξαγγελία να γίνει μέτρο.

Μέχρι σήμερα με τα γνωστά στην επιστήμη και τους 
προπονητές αναβολικά - στεροειδή και τη διαδεδομένη 
χρήση και κατάχρησή τους μπορούσαμε να μιλάμε για την 
«ψυχολογία της ...απάτης!».

Τα πράγματα, όμως, προμηνύεται να χειροτερέψουν, 
καθώς πολύ σύντομα οι ειδικοί βιοχημικοί ερευνητές ολο
κληρώνουν τις εργαστηριακές και πειραματικές τους έρευ
νες για την παρασκευή και παροχή στους ανθρώπους συν
θετικών ορμονών "HUMAN GROWTH HORMONES" και 
"SOMATOMEDIN-C" οι οποίες μπορούν να δοθούν σε 
παιδιά και έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μέσα 
σε λίγα χρόνια τους αυριανούς σούπερ σταρ των στίβων 
και των γηπέδων.

Σούπερ αθλητές κατά... παραγγελία

Ίσως δεν είναι γνωστό στο ευρύτερο κοινό, ιδιαίτερα 
της Ελλάδας, ότι στις τελευταίες δύο δεκαετίες έχουν γίνει 
τεράστια και εντυπωσιακά άλματα στο χώρο της ανάπτυ
ξης συνθετικών ορμονών μυοσκελετικής επίδρασης σε 
άνδρες και γυναίκες. Με άλλα λόγια, ενώ μέχρι σήμερα 
για να βοηθήσουμε ένα άτομο που παρουσίαζε προβλήμα

τα έλλειψης «ορμόνης μυοσκελετικής ανάπτυξης» έπρεπε 
να βρούμε μεταθανάτιους «δωρητές», τώρα από εργαστή
ρια της Αμερικής, της Ευρώπης και της Ιαπωνίας έχουμε 
την υπόσχεση ότι σύντομα θα κυκλοφορήσουν στο εμπό
ριο ΣΥΝΘΕΤΙΚΕΣ ορμόνες μυοσκελετικής ανάπτυξης του 
ανθρώπου, που υπόσχονται όχι μόνο θαυματουργά θερα
πευτικά αποτελέσματα, αλλά ανοίγουν διάπλατα το δρόμο 
και για εντυπωσιακές καταχρήσεις. Και για να εξηγούμεθα 
πιο αναλυτικά. Με τις νέες συνθετικές ορμόνες θα μπο
ρούμε, θεωρητικά να προσδιορίσουμε το επιθυμητό ύψος 
και τις μυοσκελετικές διαστάσεις του αυριανού εφήβου 
και — παρέχοντας στο σημερινό παιδί τις δόσεις που θέ
λουμε — θα έχουμε σε μερικά χρόνια τον επιθυμητό σού
περ σταρ του στίβου και του γηπέδου.

Με τις ορμόνες μυοσκελετικής ανάπτυξης υπάρχει πια η 
δυνατότητα, σε στιλ που θυμίζει φρανκεστάιν, να παρά
γουμε τους πρωταθλητές των 100 μέτρων, τους άλτες επί 
κοντώ, τις αθλήτριες του ακοντισμού και της κατάδυσης 
από βατήρα!!!

Με λίγα λόγια, όπως συμβαίνει σε τόσους και τόσους 
τομείς, θα είμαστε πια σε θέση να παρεμβάλουμε τον αν
θρώπινο εργαστηριακό παράγοντα στις κλασικές διαδικα
σίες μυοσκελετικής ανάπτυξης που μας όρισε η φύση.

Έτσι, λοιπόν, στη γνωστή λίστα των αναβολικών στε- 
ροειδών, καθώς και άλλων διεγερτικών και ηρεμιστικών 
ουσιών, όπως και της ηρωίνης, της κοκαΐνης και της μαρι
χουάνας, τώρα θα προστεθούν και άλλες «ενδιαφέρου
σες» ουσίες που ανήκουν στην κατηγορία των ορμονών 
μυοσκελετικής ανάπτυξης.

«Τον πλούτο πολλοί εμίσησαν, τη δόξα... ουδείς» ση
μειώνει με περισσή εμπειρική σοφία το λαϊκό μας ρητό. 
Δυστυχώς στα σπορ και τον κλασικό αθλητισμό, όπως οι 
συγκυρίες και οι σκοπιμότητες διαμόρφωσαν την κατά
σταση, τα επινίκεια δεν εξαντλούνται στη δόξα, αλλά ολο
κληρώνονται με μυθικά χρηματικά ποσά και με φοβερές 
«παροχές». Εκείνο το «...αρχαίο πνεύμα, το αθάνατο... ο 
αγνός πατέρας» έχει προ πολλού πάψει νάναι αθάνατο, έ
χει προ πολλού χαθεί από πολλά γήπεδα και πολλούς στί
βους, στεγνούς και υγρούς.

Οπωσδήποτε είναι αναχρονιστική και θάναι κακή για το 
ανθρώπινο γένος οποιαδήποτε προσπάθεια που, ορμώμε- 
νη από συντηρητικό ορθολογισμό και ψευδεπίγραφη «ηθι
κότητα» θα προσπαθούσε να ανακόψει την πρόοδο της 
επιστήμης.

Όμως οι ορίζοντες που ανοίγονται με την πρόοδο της 
«γενετικής επιστήμης» ξεπερνούν ακόμη και την πλέον 
αχαλίνωτη επιστημονική φαντασία. Για αυτόν ακριβώς το 
λόγο είναι θεμελιακά απαραίτητο οι έρευνες της γεννετι- 
κής να στηριχτούνε πάνω σε μια δυνατή, φιλοσοφημένη, 
ηθική βάση, πάνω σε ένα υπόβαθρο ανθρωπιάς, που θα 
εξασφαλίζει στους επιστήμονες αλλά και στον μέσο άν
θρωπο την ικανότητα να χειρίζεται γνώσεις και δύναμη με 
σοφία και εγκράτεια.

Τα ερευνητικά και ιστορικά δεδομένα για τη χρήση και 
κατάχρηση αναβολικών, όπως και οι πρόσφατες αποκαλύ
ψεις για Έλληνες αθλητές, στοιχειοθετούν βαρειές τραυ
ματικές εμπειρίες για το αθλητικό πνεύμα και την ευγενή 
άμιλλα σε στίβο και γήπεδο. Οι δυνατότητες που προσφέ
ρουν οι ορμόνες μυοσκελετικής ανάπτυξης έχουν μέσα 
τους την πιθανότητα της εδραίωσης της ψυχολογίας της 
απάτης από τα... γενοφάσκια του αυριανού αθλητή και της 
αθλήτριας!

Σε στίβους και γήπεδα η ατομική, συλλογική και εθνικι
στική δίψα για δόξα, για αναγνώριση και για τη νίκη, αν 
αφεθεί να ξεφύγει από τον έλεγχο της πανανθρώπινης 
ηθικής, θα αποτελέσει μια ακόμη περίπτωση όπου ο σκο
πός... αγιάζει τα... μέσα!...
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Διεθνής συνάντηση στο Λονδίνο
για τα ναρκωτικά

Παροιχήαση: Υπασι. Β’ Κώστας Δανούσης

Πεντακόσιοι περίπου εκπρόσωποι, από 112 χώρες και διεθνείς οργανισμούς, 
συ,^9νϊΐί|®ηκαν στι? 9-11 Απριλίου 1990 σ ιο  Λονδίνο, σε μια διάσκεψη κορυφής 
με θέμα ίο  πρόβλημα των ναρκωτικών. Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση αυ

τή είχε η βρετανική κυβέρνηση και έλα βα ν^έρος, εκτός την βρετανή πρωθυ
πουργό, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κ. ^αβιέ Περέζ ντε Κουεγιάρ, ο Π ρόε
δρος Barco της Κολομβίας, Επίτροπος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και Υπουρ

γοί απο πολλές χώρες. Στόχος της συνάντησης υπήρξε η μείωση της ζήτησης 
των ναρκωτικών και ειδικότερα η απειλή της κοκαΐνης,που σε πολλές πλέον χώ 

ρες συνιστά το πιο διαδεδομένο ναρκωτικό.
Α νοίγοντας τις εργασίες της συνάντησης η κ. Θάρτσερ, τόνισε ότι οι προσπά
θειες της διεθνούς κοινότητας για περιορισμό της χρήσης των ναρκωτικών διά
μεσου της εφαρμογής του νόμου είναι καταδικασμένες να αποτύχουν τη στιγμή 
που εξακολουθεί να υπάρχει αγορά ναρκωτικών. Συνεχίζοντας η βρετανή πρω
θυπουργός είπε πως η ζητηση των ναρκωτικών θα μπορούσε να μειωθεί με κα
λύτερη ιατρική ενημέρωση, κυρίως των νέων, περισσότερο σθεναρή πολεμική 
κατα των ναρκωτικών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, έγκαιρο εντοπισμό 

των υπό εξάρτηση ατόμων και ενίσχυση του θεσμού της οικογένειας. Τέλος, δή
λωσε πως είναι κάθετα αντίθετη με τη νομιμοποίηση (υπό όρους βέβαια) των 

ναρκωτικών, θεωρώντας καθήκον της κυβέρνησής της την προστασία των νέων 
και όχι την χωρίς όρους παράδοσή τους στη μάστιγα των ναρκωτικών.

Το πρόβλημα ιης κοκαΐνης:
Η κοκαΐνη αντιμειωπίσθηκε 
σαν to ανερχόμενο ναρκωτι
κό, κι αυτό γιατί το πρώτο τε
τράμηνο μόνο στις ευρωπαϊ
κές χώρες κατασχέθηκαν 
4.000 κιλά έναντι 6.300 κιλών 
των συνολικών κατασχέσεων 
του προηγούμενου χρόνου. 
Μιλώντας μάλιστα ο Ιταλός 
Υπουργός Εσωτερικών κ. 
Antonio Carva, δήλωσε ότι το 
boom της κοκαΐνης δεν μπορεί 
να συγκριθεί με κανένα άλλο 
κοινωνικό ή εγκληματικό φαι
νόμενο και πρότεινε να λη- 
φθούν μέτρα για τον έλεγχο 
των χημικών που εξάγονται 
στη Νότια Αμερική και χρησι

μοποιούνται για την επεξεργα
σία της πρώτης ύλης. Συνεχί
ζοντας, ο ιταλός υπουργός δή
λωσε ότι τα καρτέλ της κοκαΐ
νης έχουν εγκατασταθεί και 
στην Ευρώπη και ότι έγιναν 
από μέρους τους προσπάθειες 
για τη σύνδεσή τους με το ευ- 
ρωαπαϊκό οργανωμένο έγκλη
μα με στόχο την εκμετάλλευ
ση μεγάλων κοινοτήτων της 
Νότιας Αμερικής. Κλείνοντας 
την ομιλία του ανέβασε την 
ετήσια παραγωγή κοκαΐνης 
στο φοβερό νούμερο των 700 
έως 800 τόνων.
Μιλώντας, ένας από τους άμε
σα εμπλακέντες στον πόλεμο 
ενάντια στους εμπόρους της

κοκαΐνης, ο Πρόεδρος της Κο
λομβίας Barco, δήλωσε ότι θε
ωρεί αναγκαίο ένα ισχυρό όρ
γανο του ΟΗΕ, το οποίο θα 
οδηγεί και θα συντονίζει τον 
παγκόσμιο αγώνα ενάντια στη 
χρήση των ναρκωτικών. Αν 
εκτιμήσουμε, είπε, το πρόβλη
μα των ναρκωτικών σαν μια 
από τις μεγαλύτερες και πιο 
απειλητικές συμφορές της επο
χής μας -αν όχι τη μεγαλύτε
ρη- τότε θα χρησιμοποιήσουμε 
τα ανάλογα μέσα και κεφά
λαια. Μιλώντας για τη χώρα 
του ο κ. Barca, είπε ότι ο αγώ
νας μόλις έχει αρχίσει και ότι 
η μέχρι σήμερα πορεία του 
έδειξε πως οι βαρώνοι της κο-
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καίνης δεν είναι ανίκητοι. Οι 
βαρώνοι της κοκαΐνης, είπε, 
ούτε υποστηρίζονται ούτε θαυ
μάζονται από το λαό, ούτε χαί
ρουν εκτίμησης οι πρόστυχες 
δραστηριότητες τους από τα 
λαϊκά στρώματα, ενώ η διαδι
δόμενη άποψη ότι είναι ισχυ
ρότεροι από το κράτος ή την 
κοινωνία είναι ένας από τους 
πολλούς μύθους.
Διαφωνίες για το χασίς:
Οξείες διαφωνίες διαπιστώθη
καν πάνω στο θέμα της αντιμε
τώπισης της ινδικής κάνναβης, 
κυρίως ανάμεσα στους αντι
προσώπους των ΗΠΑ και της 
Ολλανδίας. Βέβαια η κάνναβη 
δεν αποτέλεσε το κύριο θέμα 
της συνάντησης, αν και οι 
χρήστες της είναι οι περισσό
τεροι τοξικομανείς στον κό
σμο.
Διαφωνίες, όμως, εγέρθηκαν 
πάνω στο θέμα αντιμετώπισης 
των χρηστών της με τις αντίπα
λες πλευρές να ισχυρίζονται 
πως ό,τι γίνεται για την κάννα
βη προσδιορίζει το τι συμβαί
νει με τα σκληρότερα ναρκωτι
κά. Από την μια μεριά οι ΗΠΑ 
με τη σκληρότερη στάση πάνω 
σ’ όλα τα ναρκωτικά και απ’ 
την άλλη η Ολλανδία με την 
περισσότερο απ’όλες τις χώ
ρες της Ευρώπης ελαστική πο
λιτική απέναντι στα ναρκωτικά 
και με την πίστη ότι σκληρά 
μέτρα προκαλούν σκληρή 
αντίδραση.
Οι Ολλανδοί έχουν προκαλέ- 
σει τη δυσπιστία πολλών χω
ρών, οι οποίες πιστεύουν πως 
η ελαστική πολιτική τους δημι
ούργησε ελεύθερες ζώνες 
εμπορίας ναρκωτικών στο Άμ- 
στερναμ και το Ρότερνταμ. Απ’ 
την πλευρά τους, όμως, οι Ολ
λανδοί μιλούν για την πολιτι
στική αποικιοκρατία, που θέ
λουν να επιβάλουν οι ΗΠΑ, 
χρησιμοποιώντας πολεμική 
ορολογία για ένα θέμα, που 
χρειάζεται ιατρική αντιμετώπι
ση. Οι Αμερικανοί πιστεύουν 
ότι η κάνναβη είναι το μονοπά
τι, που οδηγεί στα σκληρά 
ναρκωτικά. Στην προληπτική 
στρατηγική μας, λένε, κίνδυνο 
συνιστά ο περιστασιακός χρή

στης ναρκωτικών και ότι το 
εξαρτημένο άτομο. Το εξαρτη
μένο άτομο ποτέ δε μπορεί να 
χρησιμεύσει σαν μοντέλο. Μο
ντέλο συνιστά τό άτομο, που, 
χρησιμοποιώντας ναρκωτικά 
στη δουλειά ή στο σχολείο, 
στέλνει το μήνυμα με τη συ
μπεριφορά του ότι μπορεί κα
νείς να τα έχει όλα.
Στην Ολλανδία έχουν την κα
τοχή της κάνναβης στους δευ- 
τερεύοντες στόχους αστυνό
μευσης και έτσι η εμπορία της 
στο ’Αμστερνταμ είναι σχεδόν 
ελεύθερη. Η χώρα μας, λένε, 
εξακολουθεί να υποστηρίζει 
την απαγόρευση των ναρκωτι
κών. Αν όμως οι χρήστες της 
κάνναβης καταδιωχθούν, θα 
ανακατευθούν με τους χρή
στες σκληρών ναρκωτικών και 
θα μπουν στον κύκλο τους. 
Σημείο τριβής μεταξύ Ολλαν
δών και Αμερικανών αποτέλε
σε και ο τριπλασιασμός των 
κατασχέσεων ποσοτήτων κο
καΐνης στην Ολλανδία τα τε
λευταία χρόνια. Οι πρώτοι 
ισχυρίζονται ότι αυτό οφείλε
ται στο ότι η χώρα τους αποτε
λεί πέρασμα, ενώ οι δεύτεροι 
ότι σημαίνει και αύξηση της 
ντόπιας κατανάλωσης. Σε ένα 
μόνο σημείο συμφώνησαν. 
Στο ότι οι διαφορετικές πολιτι
σμικές συνθήκες, επιβάλλουν 
και διαφορετικές λύσεις.
Το τραπεζικό απόρρητο καλύπτει 
το πλύσιμο των ναρκωδολλαρίων:
Το τραπεζικό απόρρητο και οι 
ανώνυμοι τραπεζικοί λογαρια
σμοί συνιστούν ένα άλλο 
εμπόδιο στον αγώνα κατά των 
ναρκωτικών, μιας και επιτρέ
πουν να ξεπλένονται τεράστια 
ποσά που προέρχονται από την 
εμπορία τους. 0  κ. Samuel - 
Lejeunesse μιλώντας στη διε
θνή αυτή συνάντηση, δήλωσε 
ότι ο ετήσιος τζίρος των ναρ
κωτικών στην Ευρώπη και τις 
ΗΠΑ ανέρχεται σε 125 δισεκα
τομμύρια δολλάρια και αποδί
δει κέρδη της τάξης των 85 δι
σεκατομμυρίων.
Ζητήθηκε από τους εκπροσώ
πους, και απ’ εκείνους του 
Λουξεμβούργου και της Ελβε
τίας (χώρες - κλειδιά για επι

χειρήσεις πλυσίματος παρανό
μων κερδών), να γίνεται μεγα
λύτερος συνοριακός έλεγχος 
για να περιορισθεί η εισαγωγή 
τέτοιων ποσών για επενδύσεις. 
Επίσης τέθηκε το θέμα να ζη
τηθεί από τους οικονομικούς 
οργανισμούς να κρατούν ση
μειώσεις για ύποπτες μετακι
νήσεις χρημάτων και οι τράπε
ζες θα πρέπει να έχουν ακρι
βείς κανόνες για την αναγνώ
ριση των πελατών και εντοπι
σμό διακινητών ναρκωτικών, 
που λειτουργούν υπό τη μορ
φή επιχειρήσεων.
Στον τομέα αυτό οι Ευρωπαϊ
κές Κοινότητες ετοιμάζουν σει
ρά οδηγιών για την αποτελε
σματικότερη αντιμετώπιση του 
προβλήματος. Αυτά όμως για 
τις χώρες - μέλη. Για τις άλλες 
όμως τι γίνεται; Πόσες χώρες 
με εύθραυστη οικονομία θα 
μπορέσουν να αντισταθούν 
στον πειραπμό της αποποίη
σης του ξεπλύματος τέτοιων 
χρημάτων;
Συμπεράσματα:
Η διάσκεψη έκλεισε με μια αι
σιόδοξη διακήρυξη και με την 
πίστη ότι η διαφορά ανάμεσα 
στις παραγωγές και καταναλώ- 
τριες χώρες έχει πλέον γεφυ- 
ρωθεί. Ο δυτικός και ο τρίτος 
κόσμος ανακάλυψαν μια κοινή 
αιτία προβλημάτων, τη διαρκή 
αύξηση των υπό εξάρτηση ατό
μων. Επίσης δεν έγινε αποδε
κτή καμιά συζήτηση για νομι
μοποίηση της χρήσης των ναρ
κωτικών. Ο κ. David Mellor, 
Βρετανός Υπουργός επιφορτι
σμένος με την ευθύνη αντιμε
τώπισης του προβλήματος των 
ναρκωτικών, δήλωσε ότιη νο
μιμοποίηση των ναρκωτικών 
μπορεί να είναι κάτι το γοητευ
τικό για τα μέσα μαζικής ενη
μέρωσης, όχι όμως και για 
τους εκπροσώπους των διαφό
ρων χωρών στη διάσκεψη. Κα
νείς τους δεν αρνήθηκε τη 
διατήρηση της απαγόρευσης. 
Χαιρετίστηκε σαν ελπιδοφόρα 
από τη διάσκεψη η απόφαση 
του ΟΗΕ να οργανώσει μια 
μονάδα για τον συντονισμό 
της διεθνούς μάχης κατά των 
ναρκωτικών και επισημάνθηκε
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η ανάγκη της αντιμετώπισης 
του εμπορίου των χημικών 
προϊόντων, που θα μπορούσαν 
να χρησιμοποηθούν για την 
επεξεργασία ναρκωτικών, 
όπως της κοκαΐνης. Τονίστηκε 
όμως και το γεγονός ότι επει
δή τα προβλήματα των ναρκω
τικών διαφέρουν από χώρα σε 
χώρα, είναι φυσικό να διαφέ
ρουν και οι επί μέρους πολιτι
κές αντιμετώπισής τους. 
Απαντώντας σε ερώτηση δημο
σιογράφων, αν η διάσκεψη 
δεν ήταν παρά ένα ακόμη βήμα 
φιλολογικών συζητήσεων, ο κ. 
Mellor δήλωσε ότι ελπίζει πως 
οι αντιπρόσωποι των 112 χω
ρών, επιστρέφοντας στις χώ
ρες τους, θα βάλουν σε ενέρ
γεια τις συστάσεις, οι οποίες 
έγιναν εκεί αποδεκτές. Τόνισε 
επίσης ότι και τα διεθνή πράγ
ματα έχουν αρκετά αλλάξει. Το 
δίλημμα παραγωγός - κατανα
λωτής ανήκει πλέον στο πα
ρελθόν, γιατί όποιος είναι πα
ραγωγός συνήθως είναι και

καταναλωτής, ενώ από τους 
αντιπροσώπους των ανατολι
κών χωρών, που πήραν μέρος 
στη διάσκεψη, μόνο ένας δή
λωσε ότι η χρήση των ναρκω
τικών είναι προϊόν και χαρα
κτηριστικό μόνον ίων καπιτα
λιστικών κοινωνιών.
Η διακήρυξη των 35 σημείων, 
που εκδόθηκε, καλεί για διε
θνή συνεργασία για την πρό
ληψη και την καταστολή της 
μάστιγας των ναρκωτικών. Αν 
και το γεγονός αυτό είναι αρ
κετά ενθαρρυντικό, υπάρχει 
ακόμη μεγάλη απόσταση από 
την παγκόσμια αποδοχή μιας 
ενιαίας αντιμετώπισης του 
όλου προβλήματος. Έτσι στο 
αρχικό σχέδιο διακήρυξης, 
που είχε διανεμηθεί στους 
αντιπροσώπους, επήλθαν πολ
λές και σημαντικές μεταβολές. 
Ανάμεσα σ’ αυτές ήταν και η 
απόρριψη της αμερικάνικης 
πρότασης για υιοθέτηση τηε 
διενέργειας ναρκοτέστ στους 
χώρους εργασίας.

Πέρα όμως από τη διακήρυξη, 
ανακοινώθηκαν ορισμένες 
πρωτοβουλίες, όπως η προσπά
θεια από τον ΟΗΕ για την κα
θιέρωση ενός παγκοσμίου συ
στήματος καταγραφής των 
εξαρτημένων ατόμων, καθό- 
οον δεν υπάρχουν ακριβείς 
στατιστικές ανάλογα με το μέ
γεθος του προβλήματος, και η 
υποστήριξη από μέρους του 
της βρετανικής ιδέας για την 
οργάνωση μιας Υπηρεσίας,που 
θα Βοηθάει τις διάφορες χώ
ρες στην ανάπτυξη εκπαιδευτι
κών και άλλων προγραμμάτων 
για τη μείωση της ζήτησης των 
ναρκωτικών.

(Το κείμενο σιηρίχθηκε σε δήμο  
σιεύμαια της εφημερίδας του Λον
δίνου T he T im es των 10, 11 και 
12.4.1990)
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ΚατηγορούμενηΕΠΙΣΤΗΜΗεγέρθητι!...
του Λυσιέν Μπαρνιέ

Μία πρωτότυπη όσο και εντυπωσιακή μέθοδος εφαρμό
ζεται τα τελευταία χρόνια: κάποιος σοφός σύρεται κάτω από 
τους φακούς της τηλεόρασης και «ανακρίνεται» μπροστά σ’ 
εκατομμύρια θεατές, σχετικά μετοτι αισθάνεταιη συνείδησή 
του τώρα που οι εφευρέσεις του χρησιμοποιήθηκαν από 
τους ανθρώπους για σκοπούς καταστρεπτικούς.

Η ιστορία άρχισε πριν από μερικά χρόνια με τον Οππενχάι- 
μερ και συνεχίστηκε με τον Πώλινγκ,τον Πέλλερ, τον Πίνκους 
σήμερα, η γαλλική τηλεόραση ανακαλύπτει για δεύτερη φο
ρά τον Οππενχάιμερ και τον υποβάλλει σε επανάληψη της 
δοκιμασίας. Άρα, το σύστημα έχει αποδειχθεί επωφελές και 
οι τηλεοράσεις πολλών άλλων χωρών θα φροντίσουν ασφα
λώς να το μιμηθούν.

Σκοπός των εμπνευστών της επινοήσεως είναι να προ
σφέρουν, για όσο περισσότερο χρονικό διάστημα μπορούν, 
το θέαμα ενός| ανθρώπου παγκοσμίου φήμης που σπαράσ- 
σεται από τύψεις. Αν ο άνθρωπος συμβαίνει να ταυτίζεται με 
την ιδέα που έχει το πλήθος για το καλό και το κακό, τόσο το 
καλύτερο. Παραδείγματος χάριν, ο Οππενχάιμερ ταιριάζει 
περίφημα στην περίσταση (και στην παράσταση), αφού 
συμβολίζει τη βόμβα της Χιροσίμα. Αντίθετα, ο Παστέρ θα 
μπορούσε να δώσει την εικόνα ενός ιδανικού μάρτυρα.

Συνεννοηθήκαμε λοιπόν: ο Οππενχάιμερ, ο Αϊνστάιν και 
μερικοί άλλοι της επιστημονικής τους αξίας είναι οι πρωταρ
χικοί ένοχοι για την ατομική δυστυχία της ανθρωπότητας. 
Οργανώνοντας τις δίκες τους και προκαλώντας τις εξομο-
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λογήσεις τους, μας αρέσει να κρίνουμε τη συνείδηση του 
επιστημονικού κόσμου, τη συνείδηση της επιστήμης. Βέβαια 
υπάρχει κάτι το άρρωστο στη χαρά που νοιώθουν όσοι με
τέχουν σε τέτοιες δίκες από την άλλη μεριά όμως είναι δίκες 
σε βάρος μιας δυνάμεως που μας γοητεύει και συγχρόνως 
μας τρομάζει. Ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο 
παρά να επαναλαμβάνουμε τις παλιές δίκες των μάγων, με 
τη μόνη διαφορά πως οι επιστήμονες που δικάζουμε διαθέ
τουν στ’ αλήθεια υπερφυσικές δυνατότητες.

Το βασικό λοιπόν ερώτημα που τίθεται μπορεί να διατυ
πωθεί έτσι:

Η Επιστήμη είναι μια μεγάλη Ένοχη; Ένοχη για τα εγκλή- 
ματά μας, γιατιςτρέλλες μας, για τους πρόωρους θανάτους 
μας, για τις επεισοδιακές επιστροφές μας σε μια κάποια 
κτηνωδία; Ένοχη για τον πόλεμο; Ένοχη για τον εκφυλισμό 
ενός μέρους της ανθρωπότητας;

Αναρωτιέται κανείς αν ο Αϊνστάιν θα έπρεπε πραγματικά 
να γίνει υδραυλικός αντί ν’ ανακαλύψει τις αρχές της σχετι
κότητας που επρόκειτο να οδηγήσουν στις επαναστατικές 
πυρηνικές προόδους των ετών 1940-1950... Αν ο Αϊνστάιν είχε 
ζήσει και πεθάνει σαν ένας καλός υδραυλικός, η ανθρωπό
τητα θα είχε καθυστερήσει τουλάχιστον έναν αιώνα στην 
εξέλιξή της. Όπως και αν ο Παστέρ είχε βαρεθεί κι είχε 
εγκαταλείψει τη μικροβιολογία, το ένα τρίτο από μας θα 
ήμασταν από χρόνια νεκροί, θύματα κάποιας από τις 120 
μολυσματικές νόσους που απειλούσαν εδώ κι έναν αιώνα τη 
ζωή των προγόνων μας.

Η κατηγορία εναντίον της επιστήμης για τις κακές πράξεις 
που μπορούν να επιτρέψουν οι καρποί της είναι απλά μια 
εσφαλμένη τοποθέτηση του προβλήματος. Η απελευθέρω
ση της πυρηνικής ενέργειας αποτελεί μια σημαντική πρόοδο, 
που έρχεται σαν συνέχεια της απελευθέρωσης της απλής 
ενέργειας με τη φωτιά. Η φωτιά γνώρισε κι αυτή καλές και 
κακές χρήσεις. Ο Νέρων τη χρησιμοποίησε για να κάψει τη 
Ρώμη παράλληλα όμως, χάρη στη φωτιά μεταμορφώθηκε ο 
ανθρώπινος οργανισμός, τρεφόμενος πια με ψημένες τρο
φές. Η φωτιά κατέστησε δυνατή τη δημιουργία του βιομη
χανικού πολιτισμού —της ατμομηχανής, των εργοστασίων, 
των σιδηροδρόμων, ενός πολιτισμού που αύξησε το μέσο 
εισόδημα των ανθρώπων και, επομένως, βελτίωσε τις υλικές 
τους ανέσεις.

Όπως συμβαίνει με τη φωτιά, έτσι και η πυρηνική ενέργεια 
είναι διαθέσιμη είτε για το καλό είτε για το κακό. Μπορούμε 
να την κάνουμε όπλο αφανισμού σε κλίμακα «μεγαθανάτου», 
δηλαδή θανάτου εκατομμυρίων ανθρώπων μέσα σε μια στιγ
μή. Και όμως, δεν είναι η ίδια αυτή πυρηνική ενέργεια που θα 
μας σώσει από την έλλειψη κιλοβατωρών, η οποία απειλούσε 
να σταματήσει την πορεία του πολιτισμού μας κατά τις αρχές 
του 21ου αιώνος;

Η δημιουργία ενός χημικοβιολογικού οπλοστασίου προ
βληματίζει πολλούς: «Μα, επιτέλους, πώς οι επιστήμονες, 
που είναι άνθρωποι μορφωμένοι, μπορούν να γίνονται συ
νένοχοι ενός τόσο αποκρουστικού πολέμου;»

Ο πόλεμος τρομάζει σήμερα πιο πολύ από οποτεδήποτε 
άλλοτε, επειδή έχει πάρει διαπλανητικές διαστάσεις, που θα 
μπορούσαν να εξοντώσουν εκατοντάδες εκατομμυρίων αν
θρώπων. Εξ αιτίας ακριβώς των διαστάσεών του, ο πόλεμος 
αυτός μοιάζει να έχει τοποθετηθεί στο επίπεδο των μεγάλων 
επιστημονικών επιχειρήσεων, όπως είναι η κατάχτηση της 
Σελήνης ή η εκμετάλλευση των θαλασσίων βυθών. Από εδώ 
και πέρα λοιπόν δεν μπορεί παρά να είναι κι αυτός έργο της 
επιστήμης, έργο των επιστημόνων.

Μια τέτοια άποψη αποτελεί σφάλμα. Οι επιστήμονες είναι 
κι αυτοί πολίτες σαν όλους τους άλλους. Δουλειά τους είναι 
να ερευνούν και ν’ ανακαλύπτουν: δουλειά τους είναι, επί

ΤΣΙΣΜ ΕΤΖΟΓ ΛΟΥ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΣΤΟΛΕΣ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 
ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ 
ΕΙΔΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ

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

ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 32 ΑΘΗΝΑ  
ΤΗΛ. 3612651  
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 105  
(έναντι σχολής αστυνομίας) 
ΤΗΛ. 6 93 1 4 1 9

σης, να λένε δημόσια τ ι ανακάλυψαν, ώστε η κοινωνία ν’ 
αποφασίζει εν επιγνώσει πώς θα χρησιμοποιήσει την τάδε ή 
την δείνα εφεύρεση.

Στο σημείο αυτό πρέπει να πούμε πως κάθε εφεύρεση είναι 
αμφοτεροβαρής, με την έννοια ότι έχει εφαρμογές πολεμι
κές και εφαρμογές ειρηνικές. Μια τεχνική μέθοδος βελτίω
σης της καλλιέργειας του καρότου περιλαμβάνει και την πο-

Δύο επιστήμονες που απέθεσαν την σφραγίδα τους στην σύγχρονη 
επιστήμη: ο Αϊνστάιν (δεξιά) διατύπωσε ήδη από το 1917 θεωρίες που 
χρησιμοποιήθηκαν μόλις τελευταία για την δημιουργία της «ακτίνας 
του θανάτου» Λέιζερ. Ο Οππενχάιμερ (αριστερά) είναι διεθνώς γνω
στός για τον βασικό ρόλο που διαδραμάτισε στην κατασκευή της 
πρώτης ατομικής βόμβας.
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λεμική της πλευρά, αφού αποτέλεσμά της είναι η παράλληλη 
βελτίωση της στρατιωτικής επιμελητείας. Ο Παστέρ και οι 
συνεχιστές του ανακάλυψαν εμβόλια που μας γλύτωσαν από 
τις θανατηφόρες επιδημίες των προηγούμενων χιλιετιών 
συγχρόνως όμως άνοιξαν τον δρόμο για τον μικροβιολογικό 
πόλεμο, έναν πόλεμο που τα όπλα του δεν είναι άλλα, παρά 
φιαλίδια καλλιεργειών μικροβίων, ίδια ακριβώς μ’ εκείνα που 
βρίσκονται στα κέντρα εμβολιασμού περιμένοντας να σώ
σουν τον πληθυσμό.

Όταν ο Νόμπελ (της δυναμίτιδος των ανθρακωρύχων, αλ
λά και των καταστρεπτικών εκρηκτικών υλών των δύο πα
γκοσμίων πολέμων) έκανε τον απολογισμό του βίου του δεν 
βρήκε λόγο να κοκκινίσει. Η εφεύρεσή του προσέφερε στους 
ανθρώπους το μέσον να ερευνήσουν ευκολώτερα το φλοιό 
της γης, ο οποίος περιέχει τα απαραίτητα καύσιμα και πολλά 
άλλα πλούτη. Αν πολεμιστές πέθαναν στα πεδία των μαχών 
κομματιασμένοι από εκρηκτικές ύλες που επινόησε ο Νό
μπελ, ο σοφός αυτός δεν μπορεί ποτέ να ήταν υπεύθυνος γι’ 
αυτό.

Τίποτα δεν θα ήταν πιο παράλογο για την ανθρωπότητα 
παρά να επέθαλλε τυχόν στους επιστήμονες να ερευνούν 
επάνω σε δρόμους οι οποίοι δεν οδηγούν στο πεδίο της 
μάχης. Τέτοιοι δρόμοι είναι ανύπαρκτοι. Δεν υπάρχουν σαφή 
όρια μεταξύ του κόσμου της ειρήνης και του κόσμου του 
πολέμου. Ο επιστήμονας είναι ένας εργαζόμενος σαν όλους 
τους άλλους. Δεν έχει αρμοδιότητα, ούτε κοινωνικά, ούτε 
φιλοσοφικά, να κρίνει την τύχη των εφευρέσεών του.

Ο Αρχιμήδης αγνοούσε φυσικά με ποιον τρόπο θα χρησι
μοποιούσαν, τρεις χιλιάδες χρόνια αργότερα, τις έρευνές 
του γύρω από τη φυσική. Ούτε ο Γαλιλαίος μπορούσε να 
ξέρει πως η οπτική αστρονομία που ανακάλυψε θα γινόταν 
μια μέθοδος αποφασιστική, για τη χειρότερη ίσως συμφορά, 
στα χέρια των ανθρώπων του 21ου αιώνα. Ο Καρτέσιος θα 
είχε μεγάλο άδικο αν εγκατέλειπε τις εργασίες του στους 
αυτοματισμούς του υπολογισμού, με πρόσχημα ότι φοβάται 
την ενδεχόμενη κακή χρήση των ηλεκτρονικών «εγκεφά
λων».

Ο κόσμος τίμησε ομόφωνα τον Φλέμινγκ, εφευρέτη της

πενικιλλίνης. Σ’ αυτόν, τουλάχιστον, δεν θα μπορούσε κανείς 
να καταλογίσει τίποτα κακό. Λάθος. Γλυτώνοντας από τον 
θάνατο εκατομμύρια ανθρώπους που έπρεπε να πεθαίνουν, 
εξασθενημένοι ή φθαρμένοι καθώς ήταν από σοβαρές 
ασθένειες, ο Φλέμινγκ οπωσδήποτε διατάραξε τους μηχανι
σμούς της φυσικής επιλογής που ανέκαθεν εξασφαλίζουν 
την επιβίωση του είδους μας. Αν κάποτε σταθμιστεί αυτό το 
πλήγμα που καταφέρθηκε τον 20ό αιώνα κατά της γενετικής, 
δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι ο Φλέμινγκ θα θεωρηθεί ο με
γάλος ευεργέτης της ανθρωπότητας που εμείς πιστεύουμε. 
Κάποιος δικαστής θα τον κατηγορήσει σίγουρα ότι εισήγαγε 
στην κληρονομιά του είδους μας γόνους εξαιρετικά επιβλα
βείς, που επισπεύδουν τον εκφυλισμό της ανθρωπότητας.

Συμπέρασμα: ο επιστήμονας δεν έχει καμμιά υποχρέωση 
ν’ αξιολογήσει την έρευνά του: οφείλει να προσφέρει τις 
ανακαλύψεις του στην κοινωνία, η οποία είναι υπεύθυνη γ ι’ 
αυτές -τόσ ο  για το καλύτερο, όσο και για το χειρότερο. Ας 
πάψει λοιπόν, η κοινωνία να παίζει την κωμωδία των εικονικών 
αυτών δικών, που πιθανόν να συνθέτουν ωραία θεάματα για 
την τηλεόραση, μα δεν έχουν την παραμικρή δόση αλήθειας 
στο θέμα της εξέλιξης της ανθρωπότητας.
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ΝΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Αριθ. 905/1988 Τμ. Στ

Προεδρεύων ο κ. Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόεδρος 
Εισηγητής ο κ. Γ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, αρεοπαγίτης 
Δικηγόρος ο κ. Β. Πατητάς

Ναρκωτικά. - Η  καλλιέργεια ινδικής κάνναβης αποτελεί αυτοτε
λές έγκλημα και δεν συνιστά περίπτωση προμήθειας ναρκωτικής 
ουσίας για αποκλειστική χρήση του προμηθευόμενου'.

(Απόσπασμα): Επειδή, στη διάταξη του άρθρου 3 εδ. η του 
ν.δ. 743/1970 «περί τιμωρίας των παραβατών των νόμων περί 
ναρκωτικών και ουσιών προκαλουσών τοξικομανίαν κλπ.», όπως 
ίσχυε πριν καταργηθεί από το άρθρο 28 του ν. 1729/1987 και 
εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση, αφού η πράξη τελέ- 
στηκε πριν από τον τελευταίο νόμο, ο οποίος δεν είναι επιεικέ
στερος από την πιο πάνω διάταξη για τη συγκεκριμένη πράξη, 
ορίζεται ότι «δια πρόσκαιρου καθείρξεως και δια χρηματικής 
ποινής πεντήκοντα χιλιάδων μέχρι δέκα εκατομμυρίων δραχμών 
τιμωρείται όστις κατά παράβασιν των διατάξεων των άρθρων 1 
και 2 καλλιεργεί ή συγκομίζει άνευ αδείας οιανδήποτε ποικιλίαν 
ινδικής καννάβεως ή υπνοφόρου μήκονος, ή αποκρύπτει παρά 
της αρμοδίας αρχής την υπ' αυτού παραχθείσαν ποσότητα 
οπίου», στη διάταξη δε του άρθρου 12 του ν. 1729/1987 που 
είναι επιεικέστερη του άρθρου 7 § 1 του ν.δ. 743/1970 και 
εφαρμόζεται στην προκειμένη περίπτωση, ορίζεται επίσης «ό
ποιος για δική του αποκλειστική χρήση προμηθεύεται ή κατέχει 
με οποιονδήποτε τρόπο ναρκωτικά σε μικρή ποσότητα ή κάνει 
χρήση τους τιμωρείται με φυλάκιση». Από τις διατάξεις αυτές 
προκύπτει ότι η καλλιέργεια οποιοσδήποτε ποσότητας ινδικής 
κάνναβης από μη τοξικομανή στοιχειοθετεί την αντικειμενική 
υπόσταση του εγκλήματος που προβλέπεται από το παραπάνω 
άρθρο 3 εδ. η του ν.δ. 743/1970 δηλαδή της καλλιέργειας και 
αν ακόμα προορίζεται η ινδική κάνναβη για αποκλειστική χρήση 
του καλλιεργούντος και όχι την αντικειμενική υπόσταση του άρ
θρου 12 του ν. 1729/1987, δηλαδή του εγκλήματος της προμή
θειας ναρκωτικής ουσίας για αποκλειστική χρήση του προμη
θευόμενου, το οποίο προβλεπόταν και από τη διάταξη του άρ
θρου 7 § 1 του ν.δ. 743/1970 το οποίο όριζε ότι «όστις μη εμ- 
πίπτων εις τας περιπτώσεις των άρθρων 3 και 4 του ν.δ. 
743/1970, προμηθεύεται προς ιδίαν αποκλειστική χρήσιν ναρ
κωτικός ουσίας τιμωρείται, εάν δεν είναι τοξικομανής, δια φυλα- 
κίσεως τουλάχιστον δύο ετών».

Η έννοια αυτή των παραπάνω διατάξεων συνάγεται από το 
γράμμα του νόμου που ομιλεί για τον προμηθευόμενο για δική 
του αποκλειστική χρήση ναρκωτική ουσία και όχι για τον καλ
λιεργούντο, αλλά και από τη θέληση του νομοθέτη που είναι να 
τιμωρεί βαρύτερα τον οποιονδήποτε καλλιεργητή ινδικής κάννα
βης που παράγει έτσι σε χρονική διάρκεια τη ναρκωτική αυτή 
ουσία που δεν μπορεί να ελεγχθεί κατά το χρόνο της αποκάλυ
ψης τΠζ πράξης και εκδηλώνει την εγκληματική του βούληση και 
την αντικοινωνική του συμπεριφορά σε χρονική διάρκεια με 
πράξη που απαιτεί κάποια εξειδίκευση που δεν έχει αυτός που 
από περίσταση προμηθεύται απλώς ινδική κάνναβη για δική του 
αποκλειστικά χρήση χωρίς να είναι καλλιεργητής. Αν ο νομοθέ- 
της ήθελε να τιμωρήσει επιεικέστερα και τον καλλιεργούντο ή 
και παρασκευάζοντα τις πιο πάνω ναρκωτικές ουσίες για δική 
του αποκλειστικά χρήση, θα όριζε τούτο ρητώς, τουλάχιστο στο 
νεότευκτο άρθρο 12 του ν. 1729.

Αριθ. 1031/1988 Τμ. Στ'

Προεδρεύων ο κ. Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόεδρος 
Εισηγητής ο κ. Ε. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ, αρεοπαγίτης 
Δικηγόροι οι κ.κ. Γ. Δουβαράς, Α. Μουχτούρης

Ψευδορκία. -  Για τη στοιχειοθέτηση ψευδορκίας απαιτείται ό
πως τα κατατεθέντα από το μάρτυρα πραγματικά περιστατικά 
περιέχονται στο αποδεικτέο θέμα ’.

Επειδή εκ της διατάξεως του άρθρου 224 § 2 ΠΚ, που ορίζει 
ότι με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος, ως μάρτυς εξεταζόμενος 
ενόρκως ενώπιον της αρμόδιας αρχής ή αναφερόμενος στον

ήδη δοθέντα όρκο του, εν γνώσει καταθέτει ή αρνείται ή απο
κρύπτει τα αληθή, προκύπτει ότι προς θεμελίωση του υπό της 
διατάξεως αυτής, εν συνδυασμώ προς τη διάταξη της πρώτης 
παραγράφου του ίδιου άρθρου προβλεπομένου εγκλήματος της 
ψευδορκίας μάρτυρος, απαιτείται αφενός μεν ο μάρτυς να κατα
θέσει ενώπιον αρμόδιας προς ένορκο εξέταση αρχής και τα κα
τατεθέντα υπ- αυτού πραγματικά περιστατικά, κείμενα εντός του 
αποδεικτέου θέματος ή των μετ' αυτού αναποσπάστως συνδε- 
δεμένων άλλων γεγονότων και ως εκ τούτου υποχρεούντα αυ
τόν στην τήρηση του καθήκοντος αλήθειας, να είναι ψευδή, 
αδιαφόρως εν αυτά είναι ουσιώδη ή επουσιώδη και αφετέρου ο 
δράστης να ετέλει εν γνώσει της αναλήθειας των υπ' αυτού κα- 
τατεθέντων. Στην προκειμένη περίπτωση το δικάσαν Εφετείο, 
όπως προκύπτει από την προσβαλλόμενη απόφαση, εδέχθη, 
ανελέγκτως, μετ' εκτίμηση όλων των αποδείξεων, τα ακόλουθα: 
Με την υπ' αριθ. 14484/1980 απόφαση του Πολυμελούς Πρω 
τοδικείου Αθηνών οι πρώτος και τρίτος των κατηγορουμένων 
ανεγνωρίσθηκαν νομείς μιας λωρίδας εδαφικής στον Κ.** Αττι
κής και διατάχθηκε ο μηνυτής να παύσει κάθε εργασία οικοδο
μική στη λωρίδα αυτή με απειλή χρηματικής ποινής. Στις 5 
Μάίου 1981 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
συζητήθηκε αίτηση των άνω κατηγορουμένων με την οποία ζή
τησαν σύμφωνα με το άρθρο 997 § 1 ΚΠΔ να καταδικασθεί ο 
Κ.Ρ.** βεβαιουμένης της παραβάσεως της άνω αποφάσεως να 
καταβάλει χρηματική ποινή. Κατά τη δίκη αυτή εξετάσθηκε ως 
μάρτυρας ο αναιρεσείων ο οποίος κατέθεσε, ότι ο κατηγορού
μενος Κ.Ρ.** εκτελούσε εργασίες οικοδομικές συνεχώς μέχρι 
και της 23.4.1981. Όμως το περιστατικό αυτό, ότι δηλαδή ο 
Κ.Ρ.** εκτελούσε οικοδομικές εργασίες μέχρι την ανωτέρω ημε
ρομηνία είναι ψευδές γιατί όπως αποδείχθηκε, αυτός, από το τέ
λος του έτους 1980, δεν έκανε καμιά οικοδομική εργασία στην 
επίδικη λωρίδα. Το περιστατικό κατέθεσε ο ανωτέρω γνωρίζον
τας ότι είναι αναληθές. Σύμφωνα με αυτά που έγιναν δεκτά κα
τά τα ανωτέρω, τα όσα κατέθεσε ο αναιρεσείων στη δίκη ενώ- 
πιο του Μονομελούς Πρωτοδικείου το μεν ήταν εντός του θέ
ματος (όσα αναφέρονται στην ημερομηνία από 6.3.1981 ημέρα 
κοινοποιήσεως της υπ' αριθ. 14484/1980 ως άνω αποφάσεως, 
μέχρι 12.3.1981), τα δε, δηλαδή όσα αφορούσαν ενέργειες προ 
ανωτέρω χρονικού διαστήματος ή μετά από αυτό δεν ήταν ά
σχετα με την εκδικαζόμενη υπόθεση, ώστε το αντίστοιχο μέρος 
της καταθέσεως να εμφανίζεται αδιάφορον για την απονομή της 
δικαιοσύνης. Συνεπώς ο τα αντίθετα υποστηρίζων πρώτος λό
γος αναιρέσεως είναι απορριπτέος ως αβάσιμος. Απορριπτέος 
ως αβάσιμος εξάλλου είναι και ο τρίτος λόγος αναιρέσεως δι' 
έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, διότι η προ
σβαλλόμενη απόφαση, όπως προκύπτει εκ των όσων διαλαμβά
νει στο αιτιολογικό της, έχει πλήρη, σαφή και χωρίς αντιφάσεις 
αιτιολογία. Τέλος ο δεύτερος λόγος αναιρέσεως δια του οποίου 
ο αναιρεσείων υπό το πρόσχημα της ελλείψεως νομίμου βά- 
σεως, προσβάλλει την απόφαση δι' εσφαλμένη εκτίμηση των 
αποδείξεων, απορριπτέος ως απαράδεκτος.

Αριθ. 1152/1988 Τμ. Στ'

Προεδρεύων ο κ. Π. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, αντιπρόεδρος 
Εισηγητής ο κ. Ε. ΒΑΡΔΑΚΗΣ, αρεοπαγίτης 
Δικηγόροι οι κ.κ. Κ. Κωνσταντινίδης, Ν. Ανδρουλάκης

επίδοση. - Ακυρότητα. - Είναι άκυρη η επίδοση κλήσεως για εμ
φάνιση κατηγορουμένου που έγινε σε ένοικο γειτονικού διαμε
ρίσματος της πολυκατοικίας στην οποία αυτός διέμενε'.

Κατά το άρθρο 501 § του ΚΠΔ κατα της αποφάσεως που 
απορρίπτει την έφεση ως ανυποστήρικτη, γιατί δεν εμφανίστηκε 
ο εκκαλών κατά τη συζήτηση της υποθέσεως επιτρέπεται μόνον 
αίτηση αναιρέσεως. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 510 § 1 
περ. Β του ΚΠΔ, λόγο αναιρέσεως της αποφάσεως αποτελεί και 
η σχετική ακυρότητα (αρθρ. 170 5 1) που έλαβε χώρα κατά τη 
διαδικασία στο ακροατήριο, εφόσον δεν καλύφθηκε σύμφωνα 
με τα άρθρα 173 και 174 και τά το άρθρο 170 5 1 ίδιου Κώδι
κα ακυρότητα πράξεως ή εγγράφου της ποινικής διαδικασίας 
επέρχεται μόνο σ' εκείνες τις περιπτώσεις που ρητά απαγγέλλε-
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ται από το νόμο. Ανάμεσα σ' αυτές τις περιπτώσεις είναι και η 
ακυρότητα της κλητεύσεως του κατηγορουμένου στο ακροατή
ριο, η οποία απαγγέλλεται από το άρθρο 154 § 2 του ΚΠΔ, ό
ταν όεν τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 155 157, 159 και 
165 ίδιου Κώδικα. Τέλος, κατά το άρθρο 155 § 1 εδ. β' του 
ΚΠΔ. Αν αυτός που κάνει την επίδοση δεν βρίσκει τον ενδιαφε
ρόμενο στον τόπο της διαμονής ή της κατοικίας του ή του κατα
στήματος ή του εργαστηρίου ή του γραφείου όπου ασκεί το 
επαγγέλμά του, εγχειρίζει το έγγραφο σε κάποιον από εκείνους 
που, έστω και προσωρινά, διαμένουν μαζί του ή στους οικια
κούς βοηθούς του ή στο θυρωρό της κατοικίας που μένει ή σε 
κάποιον από όσους είναι στο κατάστημα ή στο εργαστήριο ή 
στο γραφείο. Στην προκειμένη περίπτωση από τα έγγραφα της 
δικογραφίας προκύπτουν τα εξής. Με την προσβαλλόμενη από
φαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, απορρίφθηκε 
ως ανυποστήρικτη η από 4.5.1983 έφεση του αναιρεσείοντος- 
κατηγορουμένου κατά της 53206/82 αποφάσεως του Μονομε
λούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, με την οποία καταδικάσθηκε 
για παράβαση του άρθρου 79 του ν. 5960/1933, σε φυλάκιση 
2 ετών και χρηματική ποινή 150.000 δραχμών. Ο αναιρεσείων 
όμως, που δεν εμφανίσθηκε κατά τη δικάσιμο της 14.2.1984, 
κατά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, δεν είχε 
κληθεί νομίμως, για συζήτηση της πιο πάνω εφέσεώς του. Ειδι
κότερα την 11.7.1984 επιδόθηκε κλήση για εμφάνιση του αναι- 
ρεσείοντος κατά την πιο πάνω δικάσιμο του Τριμελούς Πλημμε
λειοδικείου, στην Π.Π.,** η οποία δεν ήταν σύνοικος του αναι- 
ρεσείοντος, (που διέμενε σε διαμέρισμα του Ρ  ορόφου πολυκα
τοικίας, που βρίσκεται στην οδό Π.** 74 στην Αθήνα), αλλά έ
νοικος γειτονικού διαμερίσματος του ίδιου ορόφου. Επομένως 
εφόσον δεν εχώρησε νόμιμη κλήτευση του αναιρεσείοντος, (για 
εμφάνιση αυτού στο ακροατήριο κατά την πιο πάνω δικάσιμο 
του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου), έπρεπε να κηρυχθεί απαρά
δεκτη η συζήτηση της υποθέσεως, με τη συζήτηση δε αυτής και 
την έκδοση της προσβαλλόμενης αποφάσεως, προκλήθηκε σχε
τική ακυρότητα στο ακροατήριο που δεν καλύφθηκε κατά τις πιο 
πάνω διατάξεις και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη από
φαση κατά τους βάσιμους με το άρθρο 510 5 1 στοιχ. β του 
ΚΠΔ πρώτο και μόνο πρόσθετο λόγους αναιρέσεως, και να πα- 
ραπεμφθεί η δίκη σύμφωνα με το άρθρο 519 ΚΠΔ για νέα συ
ζήτηση στο ίδιο Πλημμελειοδικείο αφού είναι δυνατή η σύνθε
σή του από άλλους δικαστές, εκτός από εκείνους που είχαν δι
κάσει την υπόθεση.

1. Μ ε τις  αποφάσεις ΑΠ 1 01 0  -  1013  κρίθηκε ότι η απόφαση που 
απέρριψε ως απαράδεκτη λόγω  εκπρόθεσμης ασκήσεως έφ εση  κατηγο
ρουμένου δεν έχε ι νόμιμη α ιτιολογία  εφ όσον δεν αναφ έρει ούτε το  χρό
νο επ ιδόσεω ς της εκκαλουμένης αποφάσεως, ούτε το  αποδεικτικό της, 
το  οποίο απ οτελεί το  μοναδικό τρόπο αποδείξεως της επ ιδόσεω ς της 
αποφάσεως.

Αριθ. 1134/1988 Τμ. Ε

Προεδρεύων ο κ. I. ΓΡΙΒΑΣ, αντιπρόεδρος 
Εισηγητής ο κ. Π. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ, αρεοπαγίτης 
Δικηγόρος ο κ. Α. Αναγνωστάκης

Όπλα  -  Κατοχή - Συρροή - Η παράνομη κατοχή όπλου συρρέει 
αληθινά με την οπλοφορία μόνον όταν η πρώτη έχει τελεστεί 
σε διαφορετικό χρόνο από τη δεύτερη.

( Απόσπασμα) :  Επειδή κατά μεν τη διάταξη του άρθρ. 5 § 
1 του ν. 495/76 η κατοχή πιστολίων, περιστρόφων, φυσιγγίων 
αυτών ως και εκρηκτικών υλών άνευ αδείας της Αστυνομικής 
Διοικήσεως του τόπου κατοικίας του κατέχοντος απαγορεύεται, 
κατά δε τη διάταξη του άρθρ. 6 § 1 του ίδιου νόμου η οπλοφο
ρία άνευ αδείας της Αστυνομικής Διοικήσεως του τόπου κατοι
κίας ή διαμονής του οπλοφορούντος απαγορεύεται, ο δε παρά 
τας διατάξεις ταύτας κατέχων ή φέρων μεθ' εαυτού απαγορευό
μενα όπλα τιμωτείται δΓ εκατέραν των πράξεων τούτων δια ποι

νής φυλακίσεως τουλάχιστον εξ μηνών και χρηματική ποινή
25.000 έως 75.000 δραχ. κατά τις διατάξεις των παρ. 8 του 
αρθρ. 5 και 11 του αρθρ. 6 του ως άνω ν. 495/1976. Εκ των 
διατάξεων τούτων προκύπτει ότι η αξιόποινος πράξις της παρα
νόμου κατοχής όπλου συρρέει αληθώς μετά της οπλοφορίας 
κατ' άρθρ. 94 ΠΚ υπό την προύπόθεσιν όμως ότι η κατοχή του 
όπλου τελείται σε χρόνον διάφορον και σαφώς διακρινόμενον 
εκείνου της παρανόμου οπλοφορίας του ίδιου όπλου, διότι κατά 
τον ίδιον χρόνον δεν δύναται να τελεστή παράνομος οπλοφορία 
άνευ παρανόμου κατοχής του όπλου, ήτις είναι στοιχείον της αν
τικειμενικής υποστάσεως του πρώτου αδικήματος (παρανόμου 
οπλοφορίας).

Αριθ. 1913/1987 Τμ. Δ

Προεδρεύων ο κ. I. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ, αρεοπαγίτης
Εισηγητής ο κ. Α. ΜΟΥΛΑΣ, αρεοπαγίτης
Δικηγόρος ο κ. Ν. Μητρόπουλος, ερήμην αναιρεσιβλήτου

Ασφάλιση αυτοκινητικών ατυχημάτων  -  Έννοια αυτοκινήτου σε 
κυκλοφορία.

( Απόσπασμα) :  Κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 48 
9/1976, πρέπει λόγω των κινδύνων πού υφίστανται από την κυ
κλοφορία των αυτοκινήτων, να μη μένει χωρίς αποζημίωση ο 
ζημιωθείς και κατά συνέπεια, όταν ο νομοθέτης καθιέρωσε ευ
θύνη της ασφαλιστικής εταιρείας από τις ζημίες που προκαλούν- 
ται από την κυκλοφορία αυτών, περιέλαβε στα στοιχεία της ευ
θύνης, κάθε περίπτωση κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, είτε αυ
τό κινείται με λειτουργία της μηχανής του, είτε κυκλοφορεί και 
χωρίς τη λειτουργία αυτή, όπως συμβαίνει στην περίπτωση κατά 
την οποία το αυτοκίνητο οδηγείται χωρίς η μηχανή να ευρίσκε- 
ται σε λειτουργία, αλλά λόγω της κεκτημένης ταχύτητας. Επομέ
νως, πρέπει κατά λογική ακολουθία, να θεωρηθεί, ότι το αυτοκί
νητο ευρίσκεται σε κυκλοφορία, και όταν ο οδηγός, αφού το 
σταμάτησε και έπαυσε η μηχανή του να εργάζεται, βγήκε από 
το αυτοκίνητο χωρίς να προσδέσει το χειρόφρενο και αυτό αμέ
σως μετά την απομάκρυνση του οδηγού άρχισε να κινείται λόγω 
κατωφερείας του δρόμου, με αποτέλεσμα κινούμενο έτσι ακυ
βέρνητο, να επιπέσει σε πράγματα και να προξενηθούν ζημίες 
σε τρίτους, γιατί η μετά τη στάθμευση κίνηση του αυτοκινήτου, 
ήταν συνέχεια της αμέσως προηγουμένης κυκλοφορίας του και 
της μη προσδέσεως από τον οδηγό του χειροφρένου. Αυτά δεν 
ανατρέπονται από την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 25 περ. 13 
της ΚΑ/585/1978 υπουργικής αποφάσεως που εκδόθηκε κατά 
νομοθετική εξουσιοδότηση από το άρθρο 6 5 5 του άνω ν. 48 
9/1976, γιατί όταν στη διάταξη αυτή αναφέρεται ότι αποκλείον
ται της ασφαλίσεως οι ζημίες που προκαλούνται κατά το χρόνο 
κατά τον οποίο το όχημα ωθείται από οποιαδήποτε πλην της 
ιδίας δυνάμεως αυτού, ο θεσπίσας τη διάταξη αυτή έχει προφα
νώς υπόψη περιπτώσεις κατά τις οποίες άλλη δύναμη, άσχετη 
με ενέργεια ή παράλειψη του οδηγού, ωθεί το αυτοκίνητο σε κί
νηση, και δεν θέλει να αποκλείσει την παραπάνω περίπτωση κα
τά την οποία, η εν συνεχεία της κυκλοφορίας του αυτοκινήτου 
κίνηση οφείλεται σε παράλειψη του οδηγού να προσδέσει το 
χειρόφρενο και να ακινητοποιήσει έτσι κατά τρόπο ασφαλή το 
αυτοκίνητο. Επομένως, το Εφετείο, με το να δεχθεί τα ανωτέρω 
και ότι υπάρχει σε τέτοια περίπτωση ευθύνη της αναιρεσειού- 
σης ασφαλιστικής εταιρείας, για αποζημίωση του παθόντος, καί- 
τοι περιελήφθη στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο όρος όμοιος με τη 
διάταξη του άρθρου 25 περ. 13 της ΚΑ/585/1978 υπουργικής 
αποφάσεως, δεν παραβίασε τις άνω διατάξεις ουσιαστικού δι
καίου, ούτε τις διατάξεις των άρθρων 2 και 4 του Ν. Γ ΠΝ /1911 
και του άρθρου 2 του ν. 614/1977 και ο μόνος από το άρθρο 
559 αρ. 1 του ΚΠολΔ λόγος αναιρέσεως, με τον οποίο τα αντί
θετα υποστηρίζονται, πρέπει ν' απορριφθεί.
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ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Πριν από λίγο καιρό εκδόθηκαν δύο βιβλία που έχουν 
άμεση σχέση με το αυξημένο πρόβλημα της τρομοκρατίας 
που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, και ειδικότερα 
εκείνο των βομβών.

Το πρώτο βιβλίο έχει τον τίτλο: «ΒΟΜΒΕΣ. Αυτοσχέ
διοι Εκρηκτικοί Μηχανισμοί» και αποτελεί την πρώτη ολο
κληρωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος 
των Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών.

Είναι γραμμένο από τον Υπαστυνόμο Α ' - Πυροτε
χνουργό ΞΑΝΘΑΚΟ Αλέξιο και προορισμός του είναι ο 
εφοδιασμός των μαθητών των Αστυνομικών Σχολών. 
Εκτός αυτού όμως θεωρείται σαν ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 
βοήθημα για κάθε αστυνομικό τόσο της πρωτεύουσας 
όσο και της επαρχίας, που συχνά βρίσκεται στην ανάγκη 
να αναγνωρίσει ή να αντιμετωπίσει ένα επικίνδυνο υλικό 
χωρίς την παρουσία κάποιου ειδικού.

Μέσα στις σελίδες του αναπτύσσεται διεξοδικά ο τρό
πος ενεργείας των αστυνομικών δυνάμεων σε περιπτώ
σεις βομβών είτε πρόκειται για ένα απλό απειλητικό τηλε
φώνημα, είτε πρόκειται για έκρηξη ή εξουδετέρωση ενός 
εκρηκτικού μηχανισμού.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εκτίμηση εν γένει της 
απειλής των βομβών που είναι ένα θέμα το οποίο θεωρεί
ται καίριο και απαιτεί αρκετή εμπειρία και ανάλυση των 
δεδομένων στοιχείων. Δίνει επίσης πολλές και χρήσιμες 
συμβουλές για την αντιμετώπιση χειροβομβίδων και άλ
λων επικίνδυνων στρατιωτικών συσκευών και θα ήταν 
χρήσιμο να εφοδιαστεί κάθε αστυνομική υπηρεσία με αυ
τό παρά το γεγονός, ότι τόσο η παρουσίαση των στρατιω
τικών εκρηκτικών συσκευών, όσο και των αυτοσχέδιων 
μηχανισμών γίνεται από την πλευρά της αντιμετώπισης 
και όχι της κατασκευής. Για λόγους κυκλοφορίας αυτού

του βιβλίου αποκλειστικά σε αστυνομικούς ή πρόσωπα 
που εργάζονται σε τομείς ασφαλείας, διατίθεται μόνο από 
τον συγγραφέα του. Όσοι αστυνομικοί ενδιαφέρονται για 
την προμήθειά του μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέ
φωνο της υπηρεσίας του συγγραφέα που είναι: 6465460.

Το δεύτερο φυλλάδιο εκδόθηκε από την Δ/νση Δημο
σίων Σχέσεων του Υ.Δ.Τ. και απευθύνεται στους προϊστα
μένους των Δημοσίων Υπηρεσιών και των ιδιωτικών επι
χειρήσεων. Φέρει τον τίτλο «ΒΟΜΒΕΣ. Εξουδετερώνον
τας την απειλή» και αποτελεί μια μετάφραση, επέκταση 
και προσαρμογή στα ελληνικά του πρωτότυπου που διανέ
μεται από την SCOTLAND YARD.

Η μετάφραση και η προσαρμογή του κατά το δυνατόν 
στην επικρατούσα ελληνική πραγματικότητα έγινε από 
τους Υπαστυνόμους Α ' - Πυροτεχνουργούς ΞΑΝΘΑΚΟ 
Αλέξιο και ΛΥΓΙΔΑΚΗ Ευθύμιο και αποτέλεσε στην συνέ
χεια ευγενή προσφορά τους προς την Δ/νση Δημοσίων 
Σχέσεων, η οποία με την έκδοσή του παρεμβαίνει δη
μιουργικά και σ' αυτόν τον τομέα δράσης του Υ.Δ.Τ.

Ήδη το φυλλάδιο εκδόθηκε σε 11.000 αντίτυπα και 
άρχισε η διανομή του σ' όλη την χώρα.

Μέσα σ' αυτό το φυλλάδιο αναπτύσσονται τα αναγκαία 
μέτρα προφύλαξης που πρέπει να πάρουν οι δημόσιες 
υπηρεσίες και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προκειμένου ν' 
αποτρέψουν μια πιθανή τοποθέτηση βόμβας. Ειδικότερα 
αναφέρεται σε δημόσιους χώρους όπου συχνάζει πλήθος 
ανθρώπων και η ύπαρξη ενός εκρηκτικού μηχανισμού θα 
έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία πολλών θυμάτων. 
Εκτός αυτού, όμως, περιορίζει και τις συνέπειες από τα 
απειλητικά τηλεφωνήματα που συχνά αναστατώνουν τη 
ζωή μιας πόλης και σταματούν κάθε είδους δραστηριότη
τα.
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Ταϋλανδέζες «βαποράκια»

Δέκα κιλά χασίς έφερναν από τη 
μακρινή Μπανγκόγκ στην Αθήνα όύο 
Ταϋλανόέζες. Το ναρκωτικό ήταν δια
μοιρασμένο σε έξι βαλίτσες, ανάμεσα 
σε παιδικά παιχνίδια, χαρτομάντηλα, 
κουτιά τροφών και γαριδάκια.

Πρόκειται για την Τσίτρα Μπουαν- 
τόν, 34 χρόνων και την Σαμόεκβα Σαε- 
κβόν, 24 χρόνων, οι οποίες παρά την 
ευρεσιτεχνία τους και την επιμέλεια με 
την οποία είχαν κρύψει τη μαριχουάνα 
συνελήφθησαν στον Ανατολικό αερο
λιμένα.

Οι ύποπτες κινήσεις τους έγιναν αν
τιληπτές από τους άνδρες της Ειδικής 
Υπηρεσίας Τελωνειακών Ερευνών, οι 
οποίοι και πραγματοποίησαν έρευνα 
στις αποσκευές των δύο γυναικών.

Στις 6 βαλίτσες και στα 3 σακβουα- 
γιάζ των δύο γυναικών βρέθηκαν:
— Έξι πακέτα χαρτομάντηλα με ισάρ- 

ριθμες πλάκες μαριχουάνας.
— Μία μικρή έγχρωμη τηλεόραση, 

μάρκας «Νάσιοναλ» που στο εσωτε
ρικό της είχαν κρύψει άλλες 6 πλά
κες.

— Δύο μπλουζάκια «λακόστ» στις πτυ
χώσεις των οποίων ήταν κρυμμένες 
άλλες δύο πλάκες.

— Σ' ένα κουκλάκι (αρκούδο) μία πλά
κα και

— Σε 15 σακουλάκια τυποποιημένων 
τροφών (σούπες) ισάρριθμες πλά
κες.
Όλα τα είδη ήταν συσκευασμένα 

στην εντέλεια από ταϋλανδέζικες εται
ρίες. Εντούτοις οι γυναίκες βαποράκια 
κατά την εξέτασή τους υποστήριξαν 
ότι το «εμπόρευμα» τους το έδωσε κά
ποιος άγνωστος στην πόλη.

Πίσω από τις δύο Ταϋλανδέζες, εκ 
των οποίων η μία έχει ελληνικό διαβα
τήριο και ζει μόνιμα στην Ελλάδα, γιατί 
είχε παντρευτεί Έλληνα, κρύβεται κα
τά τις ενδείξεις διεθνές κύκλωμα εμπό
ρων ναρκωτικών.

Απάτες με την «άδεια του νόμου»

Ασκούμενη δικηγόρος έκανε ανάλη
ψη 2.100.000 δραχμών με κλεμμένη 
ταυτότητα και συνελήφθη.

Πρόκειται για την Όλγα Ειρήνη Πα- 
παευαγγέλου, 23 χρόνων η οποία πα

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ

ρουσιάστηκε σε τραπεζικό υποκατά
στημα της Εθνικής στο Νέο Φάληρο 
με την ταυτότητα της Μαρίας Πιπερί- 
δου, ζήτησε να κάνει ανάληψη του πα
ραπάνω ποσού και δήλωσε ότι έχει 
χάσει το βιβλιάριο καταθέσεων. Έτσι 
υπέγραψε και έκανε δήλωση απώ
λειας.

0 αρμόδιος υπάλληλος όμως κάτι 
υποψιάστηκε και ειδοποίησε την Πιπε- 
ρίδου και την Άμεση Δράση. Η απο
κάλυψη έγινε αμέσως.

Η Παπαευαγγέλου συνδέεται συ
ναισθηματικά από πενταετίας με τον 
αδελφό της Πιπερίδου.

Λίγο πριν τη σύλληψή της στο Φά
ληρο η δράστιδα είχε κάνει ανάληψη
500.000 δραχμών από υποκατάστημα 
της Εθνικής Τράπεζας στο Παγκράτι.

Η νεαρή «δικηγόρος» οδηγήθηκε 
στον εισαγγελέα Πειραιά, ο οποίος ά
σκησε εναντίον της δίωξη για διακε
κριμένη απάτη.

Η Πιπερίδου δεν ζήτησε την ποινι
κή δίωξη της Παπαευαγγέλου, η οποία 
αφέθηκε ελεύθερη και δικάζεται στις 
26 Ιουνίου.

Έκλεψε τη φίλη της... 
για τη δόση της

Τυφλωμένη από το πάθος της για 
τα ναρκωτικά δεν δίστασε να κλέψει 
την καλύτερή της φίλη και να πουλή
σει τα χρυσαφικά που της αφήρεσε 
(αξίας 3.000.000) αντί εξευτελιστικού 
ποσού προκειμένου να εξασφαλίσει τη 
δόση της.

Όλοι όσοι βρέθηκαν στο Α ' Τριμε
λές Πλημμελειοδικείο κατά την εκδίκα
ση της υπόθεσης άκουγαν με κομμένη 
την ανάσα την 24χρονη κατηγορούμε
νη Π.Κ. να εξιστορεί τον εφιάλτη που 
έζησε και αντιλήφθηκαν πόσο χαμηλά 
μπορεί να ρίξει η ηρωίνη έναν νέο άν
θρωπο. Πλάι στην κατηγορούμενη βρι
σκόταν στο εδώλιο και ο Πολύβιος 
Αναγνωστόπουλος, μεταπράτης κο
σμημάτων, ο οποίος είχε αγοράσει τα 
κλεμμένα χρυσαφικά.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε σε 
φυλάκιση δύο χρόνων, ενώ στην κο
πέλα επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μη
νών, με το ελαφρυντικό του πρότερου 
έντιμου βίου.

Η κατηγορούμενη και η μηνύτρια 
Χριστίνα Λυκουρέση, κατοικούσαν 
στην ίδια πολυκατοικία και συνδέονταν 
με μακρόχρονη φιλία. Τόση εμπιστο
σύνη είχαν η μία στην άλλη που όταν 
η δεύτερη έλειψε σε ταξίδι, τον Απρί
λιο του '88, άφησε τα κλειδιά του δια
μερίσματος της στην πρώτη.

Όταν όμως γύρισε, βρήκε την κα
σετίνα που φύλαγε τα κοσμήματά της 
άδεια. Λίγες ημέρες αργότερα βρέθη
κε το όνομα και η διεύθυνση του Ανα- 
γνωστόπουλου σ' αντζέντα της Π.Κ. Η 
Λυκουρέση με τη μητέρα της επισκέ- 
φθηκαν το κατάστημα και έκπληκτες 
είδαν στη βιτρίνα του τα κοσμήματα 
που είχαν χάσει.

Η Χριστίνα Λυκουρέση έδειξε 
πραγματικά κατανόηση στο πρόβλημα 
της φίλης της και ζήτησε να μην τιμω
ρηθεί!

Πιάστηκε ξανά για ναρκωτικά

Για δεύτερη φορά μέσα σε 6 μήνες 
ο 49χρονος ζωγράφος Μηνάς Α. Σε- 
μερτζιάν συνελήφθη στο σπίτι του 
στην Πλάκα, να κατέχει ναρκωτικά!

Αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτι
κών, έχοντας προφανώς πληροφορίες 
ότι στο σπίτι του ζωγράφου γίνεται 
διακίνηση ναρκωτικών, εισέβαλαν σ' 
αυτό και συνέλαβαν τον Μηνά Σεμερ- 
τζιάν να κατέχει 4,5 γραμμάρια χασίς, 
8 χάπια μεθαδόνης και ένα γραμμάριο 
της ίδιας ουσίας σε σκόνη, που προο
ριζόταν για δική του χρήση.

Μαζί με το ζωγράφο συνελήφθη
σαν και οι φίλοι του Ευστρ. Μιχαήλ, 
34 χρόνων γλύπτης για κατοχή προς 
ιδίαν χρήσιν, ενός γραμμαρίου χασίς 
και Χρ. Τσώνης, 52 χρόνων έμπορος 
για κατοχή μικροποσότητας ναρκωτι
κών και ενός πιστολιού χωρίς φυσίγ
για.

Ο Μηνάς Σεμερτζιάν είχε ξανακατη- 
γορηθεί για κατοχή μικρής ποσότητας 
κοκαΐνης τον περασμένο Νοέμβριο, ό
ταν συνελήφθησαν 3 άτομα που φέ
ρονται ως μέλη σπείρας που διακινού
σε κοκαΐνη από την Ολλανδία στην 
Αθήνα. Είχε τότε αφεθεί ελεύθερος 
μετά την απολογία του στον ανακριτή.

Εναντίον του ζωγράφου και των
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δύο φίλων του απαγγέλθηκε κατηγο
ρία για παράβαση του νόμου περί ναρ
κωτικών και παραπέμφθηκαν στον 7ο 
ειδικό ανακριτή, όπου θ ' απολογη- 
θούν.

Ηλικιωμένος παγίδεψε 
Μαροκινό πορτοφολά

Η παρατηρητικότητα και το θάρρος 
ενός ηλικιωμένου επιβάτη είχαν σαν 
αποτέλεσμα την παγίδευση ενός Μα
ροκινού πορτοφολά μέσα σε τρόλεϋ 
της Αθήνας.

Ο 79χρονος Μιχ. Πετράκης, πλήρω
σε με μια βαθιά δαγκωματιά στο χέρι 
την προσπάθεια που κατέβαλε για να 
σταματήσει το νεαρό Μαροκινό Γιοβ 
Μουσταφά.

Ο 25χρονος αλλοδαπός συνελήφθη 
λίγο αργότερα από αστυνομικούς της 
Άμεσης Δράσης, που ειδοποιήθηκαν 
από τον οδηγό του τρόλεϋ, ο οποίος 
στο μεταξύ είχε ασφαλίσει τις πόρτες.

Το περιστατικό συνέβη ενώ το τρό
λεϋ εκινείτο επί της οδού Πανεπιστη
μίου κοντά στη διασταύρωση με τη 
Θεμιστοκλέους.

Ο Μαροκινός άρπαξε το πορτοφόλι 
του 61χρονου Κων/νου Κακαβούλη, 
που περιείχε 28.000 δραχμές, το αντι- 
λήφθηκε όμως ο 78χρονος Μιχ. Πε
τράκης «κλέφτης, πιάστε τον», φώναξε 
και άρπαξε τον αλλοδαπό νεαρό. Εκεί
νος για να ξεφύγει τον δάγκωσε δυνα
τά στο χέρι.

Κινητοποιήθηκαν άλλοι επιβάτες και 
ο οδηγός του τρόλεϋ ασφάλισε τις 
πόρτες κι έτσι ο πορτοφολάς συνελή
φθη.

Συνελήφθη γιατρός με ηρωίνη

Γιατρός και άλλα δύο άτομα συνε- 
λήφθησαν στο σταθμό Λαρίσης, για 
κατοχή ηρωίνης.

Συλληφθέντες είναι οι Γιάννης Κα- 
τωγυρίτης, 34 χρόνων, γιατρός, Γιώρ
γος Κωστάντης, 38 χρόνων και ο Γιάν
νης Τοσούλας, 44 χρόνων πουεπέβαι- 
ναν σε Ι.Χ. αυτοκίνητο μάρκας FIAT με 
αριθμό κυκλοφορίας ΡΒ 3970, που 
ανήκει στο γιατρό. Σε έρευνα που έγι

ΓΕΓΟΝΟΤΑ 
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νε στο αυτοκίνητο βρέθηκαν 9 φακε
λάκια με ηρωίνη (περίπου 60 γρ.), σύ
ριγγες και σύνεργα για χρήση ηρωίνης. 
Στις τσέπες του Τασούλα βρέθηκαν 
και κατασχέθηκαν 125.000 δραχμές.

Το τρακάρισμα «έσωσε» 
τα αρχαία

/

Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν και 
αυτό έγινε αιτία να αποκαλυφθεί μια 
υπόθεση αρχαιοκαπηλίας. Στο πορτ 
παγκάζ του ενός αυτοκινήτου βρέθη
καν αρχαία αντικείμενα σημαντικής αρ
χαιολογικής αξίας.

Μέσα στο αυτοκίνητο με στοιχεία 
ΗΧ 2276 που εγκαταλείφθηκε στη 
διασταύρωση των οδών Γλαύκου και 
Ζεφύρου βρέθηκαν: Μία μαρμάρινη 
κεφαλή του Ερμή. Μαρμάρινη κεφαλή 
του θεού Πάνα. Μία αετωματική ανε
πίγραφη στήλη ψήφισμα και μία ακόμη 
αετωματική στήλη με επιγραφή.

Τα παραπάνω αρχαία έχουν κλαπεί 
από ελληνικό μουσείο και χρονολο
γούνται στον 4ο και 5ο αιώνα π.Χ. Το 
αυτοκίνητο είχε κλαπεί και ο ιδιοκτή
της του Ανδρέας Αραβόσιτός, κάτοικος 
Περιστεριού είχε δηλώσει την κλοπή.

0  κλέφτης αρχαιοκάπηλος οδηγών
τας το κλεμμένο όχημα συγκρούστηκε 
επί των οδών Φαέθωνος και Χαρίτων 
στην Αμφιθέα, με το ΥΥ 2393 Ι.Χ. που 
οδηγούσε ο Νικ. Χατζημανώλης.

Ο τελευταίος σταμάτησε για την αν
ταλλαγή των στοιχείων, αλλά ο αρ
χαιοκάπηλος πάτησε γκάζι και εξαφανί
στηκε. Κάποιος αυτόπτης μάρτυρας 
συγκρότησε το νούμερο του αυτοκινή
του. Η τροχαία, βρήκε τον ιδιοκτήτη, 
που είπε ότι ήδη είχε κάνει δήλωση 
κλοπής.

Βαποράκι με «χρυσό» γιλέκο

φορώντας «χρυσό» γιλέκο, που έ
κρυβε ένα θησαυρό αξίας 35 εκατομ
μυρίων δραχμών, η 25χρονη Αμερικα
νίδα υπήκοος Παναγούλα Ψωμά, προ
σπάθησε να περάσει απαρατήρητη 
από τον έλεγχο του ελληνικού αερο
δρομίου.

0  θησαυρός της, όμως, ανακαλύ
φθηκε από τους τελωνειακούς και η 
25χρονη κάτοχός του οδηγήθηκε στην 
Εισαγγελία Πλημμελειοδικών της Αθή
νας, εναντίον της οποίας ασκήθηκε 
ποινική δίωξη για λαθραία εισαγωγή 
χρυσού στη χώρα μας.

Η «χρυσή ιδιοκτήτρια» συνελήφθη 
αμέσως μετά την άφιξή της από Γε
νεύη στο αεροδρόμιο, έχοντας κρύψει 
καλά μέσα στο ειδικό γιλέκο της 1 5 κι
λά χρυσό σε πλάκες.

Η χρηματική αξία του παράνομα 
εισαγόμενου χρυσού ήταν 35 εκατομ
μύρια, ενώ οι δασμοί που θα έχανε το 
κράτος από τη λαθραία εισαγωγή του, 
υπολογίζεται ότι φτάνουν τα
6.250.000 δραχμές.

Σημειώνεται ότι η 25χρονη Αμερι
κανίδα φέρεται ότι είναι μέλος σπείρας 
λαθρεμπορίου χρυσού με διεθνή δρά
ση.

Τοξικομανής και διαρρήκτης

Έκλεβε διαμερίσματα και τα κλοπι
μαία τα πουλούσε σε κλεπταποδόχους 
προκειμένου να εξασφαλίσει τη δόση 
του.

Πρόκειται για τον Κων/νο Παπα- 
γεωργίου 22 χρόνων, ο οποίος συνε
λήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης 
Δράσης τη στιγμή που βρισκόταν μέσα 
στο διαμέρισμα του Ανδρέα Παπαδό- 
πουλου στα Κάτω Πατήσια.

Κατά την ανάκρισή του ο Παπα- 
γεωργίου αποκάλυψε ότι στο τελευ
ταίο δίμηνο διέπραξε δέκα ακόμα κλο
πές σε διάφορα διαμερίσματα από τα 
οποία πήρε κοσμήματα συνολικής 
αξίας 5 εκατομμυρίων δραχμών.

Στα τέλη Μαρτίου, όπως είπε ο 
δράστης, στην ίδια πολυκατοικία διέρ- 
ρηξε το διάμερισμα της Ελένης Μαυ
ρομάτη από το οποίο πήρε κοσμήματα 
συνολικής αξίας 1.000.000 δραχμών 
και 340.000 δραχμές σε μετρητά.

Από άλλο διαμέρισμα της ίδιας πε
ριοχής που ανήκει στον Αριστείδη Σα- 
ρηγιάννη έκλεψε κοσμήματα συνολι
κής αξίας 900.000 δραχμών.

Με τη δικογραφία που σχηματίσθη- 
κε σε βάρος του στάλθηκε στον εισ
αγγελέα.
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ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Τον τελευταίο καιρό οι άνδρες του 
Α.Τ. Ελασσόνας πέτυχαν καίρια πλήγ
ματα σε άτομα που διακινούν και χρη
σιμοποιούν τον «αργό θάνατο».

Συγκεκριμένα συνέλαβαν τον ΚΥ- 
ΠΑΡΙΣΣΗ Ευριπίδη του Γεωργίου, κά
τοικο Δομενίκου Ελασσόνας, ιδιοκτήτη 
καφετέριας, γιατί μετά από έρευνα 
βρήκαν στο σπίτι και στο αυτοκίνητό 
του μικρή ποσότητα ινδικής κάνναβης 
(χασίς), ένα στιλέτο, 54 χάλκινα νομί
σματα κλασσικών χρόνων, 8 αρχαία 
αντικείμενα επίσης κλασσικών χρόνων 
και δέκα βυζαντινά νομίσματα. Όλα τα 
αρχαία νομίσματα και αντικείμενα πα
ραδόθηκαν στις αρμόδιες αρχαιολογι
κές υπηρεσίες.

Εξ άλλου συνελήφθη για παράβαση 
του Νόμου περί Ναρκωτικών ο ΧΑ- 
ΤΖΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Νικόλαος του Εμμα
νουήλ, κάτοικος Λάρισας, γιατί μετά 
από αξιολόγηση πληροφορίας, πραγμα
τοποιήθηκε έρευνα στο αυτοκίνητό 
του, όπου βρέθηκαν κρυμμένα και κα
τασχέθηκαν 5,60 γραμμάρια χασίς σε 
φούντα και 2,80 γραμμάρια όπιο σε 
μικρά τεμάχια στερεός μορφής. Στη 
συνέχεια ακολούθησε έρευνα στο σπί
τι του, όπου μέσα σε ειδική κρύπτη 
βρέθηκαν δέκα τσιγαριλήκια, μικρή 
ποσότητα χασίς και 81 χάπια TAVOR.

Τέλος, μετά από τροχαίο που συνέ
βη στο 89ο χιλιόμετρο της Ε.Ο. Λάρι
σας - Κοζάνης, βρέθηκε στο συγκρου- 
σθέν αυτοκίνητο του ΣΚΟΥΤΑΡΗ Στέ
φανου του Ευαγγέλου, κάτοικου Λάρι
σας, ένα κουτί σπίρτων με μικρή πο
σότητα χασίς. Η έρευνα όμως συνεχί
στηκε και βρέθηκε μια πλαστική σακ- 
κούλα στην οποία είχε κρυμμένη ο 
ΣΚΟΥΤΑΡΗΣ ποσότητα 47,30 γραμ
μαρίων τριμμένης ινδικής κάνναβης 
(χασίς) σε φούντα, η οποία και κατα
σχέθηκε.

Οι παραπάνω αλλεπάλληλες επιτυ
χίες του Α.Τ. Ελασσόνας σχολιάστηκαν 
ευμενέστατα από τους κατοίκους της 
περιοχής, το ραδιόφωνο και τον τύπο, 
ενώ έκοψαν την «όρεξη» σε μελλοντι
κούς επίδοξους κακοποιούς.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Άγριο έγκλημα εξίχνιασε η Ασφά
λεια Ηρακλείου Κρήτης. Μετά από 
αξιολόγηση όλων των ανευρεθέντων 
στον τόπο του εγκλήματος στοιχείων.

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΞΆΛΑΔΑ
εντόπισε τον δολοφόνο του ΒΑΜ- 
ΒΟΥΛΑ Γεωργίου του Κων/νου, ετών 
35, αρχιτέκτονα, που βρέθηκε νεκρός 
μέσα στο αυτοκίνητό του με διαμπε
ρές τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο 
όπλο. 0  δράστης είχε πυροβολήσει εξ 
επαφής το θύμα στον δεξιό κρόταφο.

Δακτυλικά αποτυπώματα που βρέ
θηκαν στο αυτοκίνητο, οδήγησαν στον 
ΒΡΕΝΤΖΟ Ιωάννη του Ελευθερίου, 
ετών 19, κάτοικο Γέννας Μονοφα- 
τσίου Ηρακλείου, κτηνοτρόφο, ο 
ηποίος εξετασθείς ομολόγησε ότι αυ
τός διέπραξε την παραπάνω εγκληματι
κή πράξη.

Πιο συγκεκριμένα, ο δράστης υπο
στήριξε ότι πήρε το αυτοκίνητο του 
πατέρα του, ένα DATSUN μπλε και 
πήγε στο Ηράκλειο. Είδε τον ΒΑΜ- 
ΒΟΥΚΑ να κάθεται σε μια καφετέρια, 
έφυγε και πήγε και τον περίμενε κοντά 
στο σπίτι του. Όταν το θύμα έφθασε 
με το αυτοκίνητό του, ο ΒΡΕΝΤΖΟΣ 
του ζήτησε να συζητήσουν για την 
αδελφή του Αθηνά, με την οποία ο 
δράστης είχε σχέσεις. Ακολούθησε 
λογομαχία και τότε ο δράστης τράβηξε 
ένα Μπράουνινγκ που είχε στη ζώνη 
του και πυροβόλησε μία φορά το θύμα 
εξ επαφής.

Η σημαντική αυτή επιτυχία της 
Ασφάλειας Ηρακλείου έγινε αντικείμε
νο θαυμασμού από τους πολίτες της 
πόλης, ενώ ασχολήθηκε εκτενέστερα 
ο τύπος και το ραδιόφωνο.

ΛΕΥΚΑΔΑ

Οι πληροφορίες που είχε η Α.Δ. 
Λευκάδας έλεγαν ότι στο χωριό Αλέ
ξανδρος Λευκάδας, όπου υπήρχαν 
πολλά ερειπωμένα και ακατοίκητα σπί
τια γίνονταν διακινήσεις ναρκωτικών 
από άτομα προερχόμενα από άλλες 
περιοχές, αλλά που διέμεναν εκεί προ
σωρινά και ασχολούνταν, χάριν προ
σχημάτων με αγροτικές εργασίες.

Μετά από διακριτικές και συντονι
σμένες ενέργειες των ανδρών του Α.Τ. 
Λευκάδας εντοπίστηκε σε ακατοίκητο 
σπίτι ποσότητα ακατέργαστης ινδικής 
κάνναβης τοποθετημένη σε πλαστική 
τσάντα και σε σημείο που να μη γίνε
ται εύκολα αντιληπτή.

Ακολούθησε σχέδιο 24ωρης παρα
κολούθησης του παραπάνω σημείου 
και στη «φάκα» των αστυνομικών έπε
σε η ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Δήμητρα, ετών 26,

κάτοικος Αθηνών, φοιτήτρια, η οποία 
συνελήφθη μόλις παρέλαβε την τσάν
τα με τα ναρκωτικά. Η τσάντα περιείχε 
264 γραμμάρια ινδικής κάνναβης που 
ήταν συσκευασμένα σε 35 σακκουλά- 
κια νάυλον και μια ζυγαριά ακρίβειας.

ΛΑΡΙΣΑ

Την απόδραση του αδελφού του 
από τις φυλακές Λάρισας κατηγορείται 
ότι ετοίμαζε ο 24χρονος Βασίλης Πα
λαιοκώστας, που πιάστηκε έξω από το 
χώρο των φυλακών, ενώ διέφυγαν τη 
σύλληψη ένας άλλος δραπέτης και κα
ταζητούμενος και ένα ακόμα άτομο 
αγνώστων στοιχείων.

Στη φυλακή της Λάρισας βρίσκεται 
ο αδελφός του Παλαιοκώστα, Νίκος 
32 χρόνων που εκτίει πολύχρονες φυ
λακίσεις για ληστείες, κλοπές και άλλα 
αδικήματα.

0  Βασίλης Παλαιοκώστας πιάστηκε 
μέσα σε αυτοκίνητο τύπου «Ασκόνα» 
που αποδείχθηκε αργότερα ότι ήταν 
κλεμμένο.

Μέσα στο αυτοκίνητο οι αστυνομι
κοί βρήκαν 5 μασούρια δυναμίτη, πυ
ροκροτητές, μια κοντόκαννη καραμπί- 
να, σφαίρες, διαρρηκτικά εργαλεία, 
κουκούλες, σπρέι και καρφιά που κα
ταστρέφουν τα λάστιχα των αυτοκινή
των.

Το αυτοκίνητο είχε χαλύβδινα πλέγ
ματα στα πλευρά και πίσω, για να αντι
μετωπίζει τις σφαίρες. Μάλιστα είχε 
γίνει και δοκιμή με την καραμπίνα. 0 
Παλαιοκώστας πιάστηκε στην περιοχή 
«Τερψιθέα» κοντά στις φυλακές μετά 
από καταδίωξη. Μαζί του ήταν και ένα 
τζιπ τύπου «Ντάτσουν» με οδηγό τον 
30χρονο Κώστα Σαμαρά, που δραπέ
τευσε από τις φυλακές Τρικάλων τον 
περασμένο Δεκέμβριο.

Πάνω από 500 κομμάτια από αγάλ
ματα, κτερίσματα, νομίσματα, κοσμή
ματα και άλλα αντικείμενα κατηγο- 
ρούνται ότι έκρυβαν στα σπίτια τους 
στην Κρανέα Ελασσόνας, ο Αναστά
σιος Τζήκας, 26 χρόνων και ο γαμπρός 
του Γεώργιος Μπουλάντας, 32 χρό
νων. Τα ευρήματα χρονολογούνται 
από τους παλαιολιθικούς χρόνους μέ
χρι τη ρωμαϊκή περίοδο και η αρχαιο
λογική τους αξία είναι ανυπολόγιστη. 
Πρώτος συνελήφθη στην Κρανέα ο 
Τζήκας και αργότερα ο Μπουλάντας.
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ΣΠΑΡΤΗ

Φυτεία αποτελούμενη από 288 
δενδρύλλια ινδικής κάνναβης θέρισαν 
αστυνομικοί στην κοινότητα Δαφνίου 
Λακωνίας.

Συγκεκριμένα οι αστυνομικοί συνέ
λαβαν επ’ αυτοφώρω τον Γιώργο Δ. 
Νταλιάνη, 46 χρόνων και τον Χρηστό 
Γ. Πατίμο, 67 χρόνων, αγρότες, την 
ώρα που φρόντιζαν τα 75 από τα 288 
δενδρύλλια, στη θέση Πλατανάκι του 
Δαφνίου.

Βρέθηκαν ακόμη και κατασχέθηκαν 
τα υπόλοιπα 193 δενδρύλλια που βρί
σκονταν σε ξύλινο κιβώτιο έτοιμα για 
μεταφύτευση, διάφορα γεωργικά ερ
γαλεία καθώς και ένα αγροτικό φορτη
γάκι.

ΠΑΤΡΑ

Μεγάλη σπείρα αρχαιοκαπήλων «έ
βαλαν στο χέρι» η Ασφάλεια Πατρών 
σε συνεργασία με την ΣΤ' Εφορία 
Κλασσικών και Προϊστορικών Αρχαιο
τήτων.

Ειδικότερα επίδοξοι έμποροι της πο
λιτισμικής μας κληρονομιάς προσπάθη
σαν και εντόπισαν αρχαίους τάφους 
στους πρόποδες του όρους Ομπλού 
της περιοχής Κεφαλόβρυσου της κοι
νότητας Σαραβαλίου Πατρών.

Πριν αρχίσουν τις εργασίες ανασκα- 
φών έφραξαν τον μοναδικό δρόμο που 
οδηγούσε στην περιοχή αυτή με ένα 
μεγάλο ογκόλιθο, σε τρόπο ώστε η 
περιοχή να είναι απροσπέλαστη από 
οχήματα. Το γεγονός αυτό κίνησε την 
περιέργεια των υπαλλήλων της Αρ
χαιολογικής Υπηρεσίας που έκανε προ
ληπτική περιπολία και αμέσως ειδο
ποίησαν την Ασφάλεια Πατρών.

Οι δράστες αντελήφθησαν ότι κιν
δυνεύουν να συλληφθούν και έκρυ
ψαν τα εξορυκτικά τους εργαλεία και 
τα ανευρεθέντα αρχαία αντικείμενα 
και επέβησαν στα αυτοκίνητά τους και 
ετράπησαν σε φυγή.

Ακολουθεί περιπετειώδης καταδίω
ξη με τελικό αποτέλεσμα να συλλη
φθούν οι παρακάτω δράστες:

1) ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος του 
Ηλία, ετών 41, κάτοικος Πατρών, ά
νεργος, 2) ΤΟΥΝΤΑΣ Χαράλαμπος του 
Σωτηρίου, ετών 25, κάτοικος Κόριν
θου, οικοδόμος, 3) ΠΙΝΩΤΗΣ Ευάγγε
λος του Ηλία, ετών 29, κάτοικος Ά σ 
σου Κορινθίας, σιδηρουργός, 4) ΜΙ-

ΝΕΑ ΑΠ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ
ΧΑΛΙΤΣΑΝΟΣ Ανδρέας του Αθανα
σίου, ετών 33, κάτοικος Άσσου, οικο
δόμος, 5) ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης 
του Σπυρίδωνα, ετών 33, κάτοικος 
Άσσου, σιδηρουργός και 6) ΧΟΥΡΣΑ- 
ΛΑΣ Βασίλειος του Αναστασίου, ετών 
24, κάτοικος Κορίνθου, οικοδόμος.

Μετά από έρευνες εντοπίστηκαν 
και κατασχέθηκαν τα εξορυκτικά τους 
εργαλεία, φακοί, μαχαίρια, κεριά και 
πλήθος αμφορέων, αγγείων και διαφό
ρων άλλων αντικειμένων μεγάλης αρ
χαιολογικής αξίας τα οποία παραδόθη
καν προς φύλαξη στη ΣΤ' Εφορία που 
έχει έδρα την Πάτρα.

Ο τρόπος δράσης των προαναφερο- 
μένων, το ακριβές σημείο εκσκαφών, 
τα εργαλεία και ο τρόπος διάνοιξης 
των τάφων μαρτυρούν ότι οι δράστες 
είχαν αρχαιολογικές ανασκαφικές γνώ
σεις και μεγάλη εμπειρία.

Τριάντα γραμμάρια καθαρής ηρωί
νης είχε μέσα στις τσέπες του ο Νικό
λαος Σφακιανάκης, 28 χρόνων που συ- 
νελήφθη από άνδρες του τμήματος 
ασφαλείας Πάτρας στο κέντρο της πό
λης.

0  Σφακιανάκης κίνησε τις υποψίες 
των αστυνομικών όταν δεν σταμάτησε 
με το μοτοποδήλατο που οδηγούσε σε 
σήμα που του έκαναν.

Σε σωματική έρευνα που του έγινε 
βρέθηκαν πάνω του 30 γραμμάρια κα
θαρής ηρωίνης καθώς και 3 δόσεις 
της μίας χρήσης.

Ανακρινόμενος ο Σφακιανάκης ομο
λόγησε ότι την ηρωίνη την είχε αγορά
σει από τον Αλέξανδρο Χόνδρο, 26 
χρόνων, ο οποίος και συνελήφθη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Έμπορος ναρκωτικών και «πελά
της» συνελήφθησαν στη Θεσσαλονί
κη.

Πρόκειται για τον 59χρονο Κων
σταντίνο Χατζηευστρατίου άνεργο και 
τον Φώτη Καφρίτσα 43 ετών υπάλλη
λο των ΕΛΤΑ, οι οποίοι συνελήφθη
σαν κατηγορούμενοι για παράβαση 
του νόμου «περί ναρκωτικών».

Όπως έγινε γνωστό από την Ασφά
λεια Θεσσαλονίκης ο Χατζηευστρα
τίου, μετά από παρακολούθηση, συνε
λήφθη στο σπίτι του, όπου βρέθηκαν

472 γραμμάρια κατεργασμένης ινδικής 
κάνναβης σε πλακίδια. Επίσης κατείχε
150.000 δρχ., 12.000 μάρκα Δυτικής 
Γερμανίας και 600 δολάρια ΗΠΑ, τα 
οποία κατασχέθηκαν.

Σε έρευνα που έγινε στο τροχόσπι
τό του που ήταν σταθμευμένο δίπλα 
στο σπίτι του βρέθηκαν άλλα δύο κιλά 
και 14 γραμμάρια χασίς, τα οποία είχε 
κρυμμένα μέσα σε κενή φιάλη υγραε
ρίου. Όπως προέκυψε την ποσότητα 
χασίς την είχε εισάγει στη χώρα μας 
από τη Δυτική Γερμανία με το τροχό
σπιτό του.

Ο δεύτερος των δραστών Καφρί- 
τσας συνελήφθη γιατί στο σπίτι του 
μετά από έρευνα βρέθηκαν 11 γραμ
μάρια χασίς που είχε αγοράσει από 
τον Χατζηευστρατίου.

ΧΑΝΙΑ

Συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών 
ουσιών και όπλων ο έμπορος Αντώνης 
Ντουντουνάκης, 34 χρόνων. Σύμφωνα 
με ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο 
συλληφθείς είχε στην κατοχή του ένα 
γραμμάριο ηρωίνης, μισό γραμμάριο 
χασίς, ένα πιστόλι, μια κυνηγετική κα- 
ραμπίνα, μια ξιφολόγχη και φυσίγγια 
πολεμικών όπλων.

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

Μια μάνα και ο γιος της πιάστηκαν 
κοντά στο Καρπενήσι να μεταφέρουν 
με το φορτηγό τους δενδρύλλια χασίς 
για να τα μεταφυτέψουν.

Πρόκειται για την Ιωάννα Κανδηλά- 
φη (51 ετών) και το γιο της Γιώργο 
(27 ετών), κατοίκους Νέας Μαγνησίας 
Λαμίας.

Η σύλληψή τους έγινε ύστερα από 
καταδίωξη, στη διάρκεια της οποίας 
μάνα και γιος πετούσαν από το φορτη
γό τα δενδρύλλια. Συνολικά είχαν 66 
δενδρύλλια χασίς, 34 σακουλάκια πλα
στικά, κυνηγετικό όπλο και 8 φυσίγγια.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ

φυτεία χασίς καλλιεργούσε στην 
Καρδίτσα 42χρονος ο οποίος και συ
νελήφθη. Πρόκειται για τον Ηλία Νικο
λάου Λάιο, υδραυλικό, που καλλιερ
γούσε σε αγροτική περιοχή της κοινό
τητας Ρούσσο 541 δενδρύλλια ινδικής 
κάνναβης. Σε έρευνα που έγινε σε 
αποθήκες ιδιοκτησίας του, ευρέθησαν 
και κατασχέθηκαν 705 γραμμάρια χα
σίς σε φούντα περυσινής εσοδείας.
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Με πρόσφατα Προεδρικά Διατάγματα προήχθησαν 
αναδρομικά οι κατωτέρω ε.α αξιωματικοί:

Α. Στο βαθμό του υποστράτηγου: 
Μποζίκας Ιωάννης, Αποστολόπουλος Κων/νος, Αση- 
μακόπουλος Ιωάννης, Δημητράκος Ιωάννης, Νάκος 
Χαρίλαος, Παπαγεωργίου Ευάγγελος, Ρεντίφης ή 
Μπερτσιμάς Δημήτριος, Γιαννούλιας Αθανάσιος, 
Αντωνίου Αντώνιος, Αναστόπουλος Βασίλειος, Πανα- 
γόπουλος Χρήστος, Σπυρόπουλος Δημήτριος, Τσέλιος 
Δημήτριος, Μπουγάς θωμάς, Παγώνης Ιωάννης, Πα- 
πανικολάου Δημήτριος, Κάππος Ιωάννης, Μπόζιος 
ΒΟρωνας, Ανδριτσόπουλος Στέφανος, Φλετούρης Ιω
άννης, Λυσσσαρης Ηλίας, Φωτεινόπουλος Νικόλαος, 
Μάντζαρης Νικόλαος, Παταργιάς Χρήστος, Μακρά- 
κης Νικόλαος, Κουτέρης Γεώργιος, Αγγελόπουλος Δη- 
μήτριος, Καραγκούνης Κων/νος, Χαλιοΰλιας Αναστά
σιος, Αντωνόπουλος Παναγιώτης, Σελίμης Παντελής, 
Τζώρτζης Ευάγγελος, Πρωτόπαππας Ιωάννης, Κού- 
τουλας Ιωάννης, Καψάλης Ιωάννης, Σακκάς Κω/νος, 
θωμόπουλος Αθανάσιος, Τσελίκης Κων/νος, Βελανάς 
Κων/νος, Τζούβελης Παναγιώτης, Καλογερόπουλος 
Γεώργιος, Χριστοδούλου Νικόλαος, Καλογερόπουλος 
Σπυρίδων, Χαραλαμπόπουλος Θεόδωρος, θεοδωρό- 
πουλος Γιαννίκος, Διαμαντής Δημήτριος, Αγγελόπου- 
λος Κων/νος, Γκότσης Παντελής, Κουτσομήτρος Πα
ναγιώτης, Κολοκάθης Παναγιώτης, Τριαντοφυλλού- 
δης Χρήστος, Ιντζέπουλος Γεώργιος, Νάνος Βασίλει
ος, Σταμόπουλος Σταμάτιος, Ντζουβάνης Αθανά
σιος, Αναγνωστόπουλος, Γεώργιος, Ζερμιώτης Ευάγ
γελος, Κουκοβίνης Θεοφάνης, Χολέβας Ιωάννης, Τζε- 
μπετζής Γ εώργιος, Τσιμπάνος θωμάς, Πουλίδης Χρή
στος.

Β. Στο βαθμό του ταζίαρχου.
Γιαννούτσος Λουκάς, Μπούρας Γρηγόριος, Ζαχαριου- 
δάκης Ευάγγελος, Μαυροειδής Γ εώργιος, Ξένος Νικό
λαος, Αστερής Βασίλειος, Γούσης Θεόδωρος, Σδρά- 
λης Κων/νος, Τζαβέλλας Φώτιος, Κούκος Χαράλα
μπος, Σεγκουνάς Νικόλαος, Κορμπής Παύλος, Αγγελα- 
κόπουλος Ιωάννης, Παυλόπουλος Γεώργιος, Λιάτσος 
Ηλίας, Δαβίλλας Θεόδωρος, Κιούσης Βασίλειος, Μου- 
ρελάτος Διονύσιος, Γιολδασέας Πέτρος, Τσουραπάς 
Βλάσιος, Πολυχρονόπουλος Πολύβιος, Ρήγας Νικόλα
ος, Σβούκας Αλέξανδρος, Μαρίνος Χρήστος, Αργυρό- 
πουλος Αργύριος, Κατσαρέας Γεώργιος, Καρούμπα- 
λης Παντελής, Καψοκαβάδης Αλέξανδρος, Μάλλια- 
ρης Γεώργιος, Νταλαγεώργος Βασίλειος, Δημητρέλ- 
λος Δημήτριος,Μητρόπουλος Δημήτριος,Στάμου 
Κωνσταντίνος, Κουτσομητρόπουλος Αλέξανδρος, 
Μπέζας Θεοφάνης, Ριζάς Αλέκος, Ευαγγέλου Ευ
στράτιος, Βλάχος Αθανάσιος, Μπαρμπάκος Νικήτας, 
Πανταζής Χρήστος, Σβέρκος Κωνσταντίνος, Τσαλτά- 
κης Δημήτριος, Τσοράκης Σωτήριος, Καραθανάσης 
Κων/νος, Παγιάτης Σπυρίδων, Τσιαφούτης Θεόδωρος, 
Χονδρός Παναγιώτης, Δημητριάδης Θεόδωρος (αστυ- 
κτηνίατρος), Καζάς Ιωάννης, Καζατζής Χρήστος, Κο- 
μνηνός Βασίλειος, Κονταξής Ηλίας, Κονταξάκης Νι
κόλαος, Λυδιώτης Δημήτριος, Κοντογεωργάκος

Κων/νος, Αρμόνης Νικόλαος, Ιωαννίδης Νικόλαος, Κα- 
ρατζαφέρης Δημήτριος, Μιχαλόπουλος Δημήτριος, 
Μπαμπίζης Δημήτριος, Πανόπουλος Βασίλειος, Τα
μπάκης Ιωάννης, Τσόγκας Παύλος, Τσουκαλάς Αγησί
λαος.

Γ. Στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντή.
Ρέππας Γ εώργιος, Κάλλιας Γ εώργιος, Γ κουζούλης 
Κων/νος, Ρίζος Σπυρίδων, Σαλαμούρας Αναστάσιος, 
Σεγκουνάς Αναστάσιος, Τζανετουλάκος Παναγιώτης.

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ:
Μπουρδάκος Νικόλαος, στο βαθμό του Υπαρχηγού, 
Καρυτινός Παύλος, στο βαθμό του Συνταγματάρχη, 
Νικολόπουλος Γεώργιος, στο βαθμό του Συνταγμα
τάρχη.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ:
Αποστρατεύτηκαν, με αίτησή τους και ένα μήνα μετά 
την προαγωγή στο βαθμό τους οι Ταξίαρχοι Μαραβε- 
λέας Αλέξανδρος, Δημητρολόπουλος Παναγιώτης και 
Κιτσάκης Δημοσθένης.
Αποστρατεύτηκε, λόγω συμπλήρωσης 35ετίας και 
ένα μήνα μετά την προαγωγή στο βαθμό του ο 
αστυν. υποδιευθυντής Παπαγιαννόπουλος Πόνος. 
Αποστρατεύτηκαν οι αστυνομικοί Υποδιευθυντές Ρού- 
ντης Διονύσιος, Κουρουπάκης Αιμίλιος και Παπαθανα
σίου βασίλειος, που προήχθησαν στο βαθμό τους 
ύστερα απ’ την αίτηση αποστρατείας τους. 
Αποστρατεύτηκε ο Αστυνόμος Α' Νικολακόπουλος 
Χρήστος που προήχθη στο βαθμό του ύστερα απ' την 
αίτηση αποστρατείας του.
Αποστρατεύτηκε, με αίτησή του, ο υπαστυνόμος Α’ 
Παπαδάτος Νικόλαος.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:
Επαναφέρθηκε στην ενεργό υπηρεσία ο αστυνόμος Α' 
Παττακός Γ εώργιος.

ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:
Με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, ιδρύο
νται οι κατωτέρω υπηρεσίες, περιορισμένης χρονικής 
διάρκειας:
α. Αστυνομικό Φυλάκιο Ματάλων Ηρακλείου, με χρονι
κή διάρκεια λειτουργίας από 12/4 μέχρι 20/10 κάθε 
έτος.
β. Αστυνομικός Σταθμός Οίας Θήρας, με χρονική διάρ
κεια λειτουργίας από 1/6 μέχρι 30/9 κάθε έτος. 
γ,Αστυνομικός Σταθμός Λουτρών Λουτρακίου Πέλ
λας, με χρονική διάρκεια λειτουργίας από 15/6 μέχρι 
20/10 κάθε έτος.
δ. Αστυνομικό Φυλάκιο Λεπτοκαρυάς Πιερίας, με χρο
νική διάρκεια λειτουργίας από 1/6 μέχρι 31/8 κάθε 
έτος, και
ε. Αστυνομικό Φυλάκιο Νέων Κερδυλίων Σερών, με 
χρονική διάρκεια λειτουργίας από 1/6 μέχρι 15/9 κάθε 
έτος.
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Πρόσφατα πάρθηκαν μια σειρά μέτρα - κίνητρα για 
την αποτελεσματικότερη αστυνόμευση της περιοχής 
του Αγίου Όρους.
Συγκεκριμένα με την 7001/2/106η από 5-2-90 Υπουργική 
απόφαση, ιδρύονται δυο νέα Αστυνομικά Φυλάκια 
στις θέσεις Καραούλι και Φραγκόκαστρο\ιζ διοικητική 
υπαγωγή στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Ορους. Η ορ
γανική δύναμη κάθε φυλακίου θα είναι: 1 ανθυπαστυ- 
νόμος ή αρχιφύλακας και 4 αστυφύλακες. Η στέγασή 
τους θα γίνει σε οικήματα της ιερής κοινότητας χω
ρίς καταβολή ενοικίου. Ο τεχνικός εξοπλισμός κάθε 
Α.Φ θα είναι ένα τζίπ, μία δίκυκλη μοτοσυκλέτα και 
δύο φορητοί ασύρματοι.
Το Υπουργείο Δημ. Τάξης για το σκοπό προσέλευσης 
προσωπικού στις υπηρεσίες του Αγίου Όρους θέσπισε 
ειδικό μηνιαίο επίδομα σε ποσοστό 80% επί του βασι
κού μισθού υπαστυνόμου Β’. Επίσης θα χορηγούνται 
στο προσωπικό ειδικές στολές, εξ αιτίας των ειδικών 
συνθηκών της περιοχής ενώ θα παρέχεται η δυνατό
τητα στους διοικητές των υπηρεσιών Αγίου Όρους, 
να χορηγούν στο προσωπικό τα ρεπό συνολικά ή τμη
ματικά, σε συνδυασμό και προς τον χρόνο της αδιάθε
της αλλαγής του, οπότε να επιμηκύνεται ο χρόνος 
αποδέσμευσής του.
Κάτι επίσης σημαντικό είναι ότι, ύστερα από υπηρε
σία ενός ή και περισσότερων ετών στο Άγιο Όρος 
παρέχεται η δυνατότητα στους αστυνομικούς να ζη
τήσουν μετάθεση σε υπηρεσίες της προτίμησής 
τους. Το θέμα αυτό θα ρυθμίζεται με διαταγή του Αρ
χηγού της ΕΛ.ΑΣ.
Εξ άλλου αποιρασίστηκε να εξοπλιστούν οι υπηρεσίες 
αυτές με 5 νέα τζίπ, με μια γεννήτρια στο Α.Τ Αγίου 
Όρους, ανάπτυξη δικτύου ασύρματης επικοινωνίας 
σε όλη την χερσόνησο με εκμετάλλευση ηλιακής ενέρ
γειας και αυτοματοποίηση των χειροκίνητων τηλεφω
νικών συνδέσεων που λειτουργούν στους Α.Σ Αγίας 
Λαύρας, Ζωγράφου και Χιλιανδαρίου.
Οι παραπάνω υπηρεσίες θα στελεχωθούν με άνδρες 
που θα ληφθούν από τις Γενικές Αστυνομικές Διευθύν
σεις Αττικής και θεσ/κης και την Αστυν. Διεύθυνση 
Αχαίας.

ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ:
Η Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων του ΥΔΤ έστειλε σε 
όλες τις υπηρεσίες της Ελλην. Αστυνομίας την κατω
τέρω εγκύκλιο, στις 18.3.90:
1.Με μισθοδοσία Ιανουαρίου 1990 καταβλήθηκε στο 
προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας η διαφορά του 
οικογενειακού επιδόματος, για το χρονικό διάστημα 1- 
6-1984, μέχρι 30-6-1986 χωρίς να παρακρατηθεί η αμοι
βή των δικηγόρων για όσους είχαν υποβάλλει σχετική 
αγωγή. Η υποχρέωση αυτή αιρέθηκε να ρυθμισθεί απ' 
ευθείας μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών.
ΖΌπως μας πληροφόρησαν ορισμένοι δικηγόροι με 
επιστολή τους, πολλοί αστυνομικοί δεν τακτοποίη
σαν την οφειλή τους αυτή και ζητούν την παρέμβαση 
της Υπηρεσίας.

3.Επειδή η μη εκπλήρωση νομίμων υποχρεώσεων απο
βαίνει σε βάρος της υπόληψης του προσωπικού και 
του Σώματος γενικότερα, παρακαλούμε όπως συστή
σετε εκ νέου να ρυθμισθεί το συντομότερο δυνατό η 
παραπάνω εκκρεμότητα.
Συμφωνούμε απόλυτα με το πνεύμα της εγκυκλίου 
αυτής και πιστεύουμε ότι σήμερα δε θα υπάρχει πλέον 
καμμία εκκρεμότητα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣΑΠΟΦΑΣΕΙΣ TOY YTL ΥΓΕΙ
ΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ:

Ενδιαφέρουσες γνωμοδοτήσεις - αποφάσεις του 
υπουργείου Υγείας Πρόνοιας κοινοποιεί σε όλες τις 
υπηρεσίες του Σώματος η Δ/νση Υγειονομικού/ΥΔΤ. 
Για ενημέρωση των συναδέλφων, σταχυολογούμε με
ρικές και τις αναδημοσιεύουμε:
(α) Η αναγνώριση δαπάνης σε βάρος του Δημοσίου, 
για τη διενέργεια ορισμένων διαγνωστικών ή θερα
πευτικών μεθόδων, ως εξωτερικών ασθενών, είναι δυ
νατή, σε ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες ή όχι με το 
Δημόσιο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, η προσκόμι
ση από τον ενδιαφερόμενο, γνωμάτευσης από Υπεύ
θυνο γιατρό Διευθυντή Κλινικής κρατικού Νοσοκομεί
ου από την οποία να προκύπτει, ότι η προτεινόμενη 
θεραπευτική ή διαγνωστική αγωγή, δεν μπορεί να 
πραγματοποιηθεί σε κρατικό Νοσοκομείο ή σε ιδιωτι
κό Εργαστήριο.
Εξυπακούεται ότι η απαιτούμενη διαγνωστική ή θερα
πευτική πράξη, θα αναγράφεται από τον θεράποντα 
γιατρό, σε εντολή του συνταγολογίου του βιβλιαρίου 
νοησηλείας και θα υπόκειται σε προέγκριση από τον 
ελεγκτή γιατρό του Δημοσίου.
Για την προέγκριση αυτή είναι απαραίτητη και η προ
σκόμιση της ανωτέρω ιατρικής γνωμάτευσης, 
φ) Σχετικά με αναγνώριση σε βάρος του Δημοσίου 
οδοντιατρικής εργασίας , σας πληροφορούμε τ’ ακό
λουθα ύστερα απ’ τη σχετική γνωμάτευση του εργα
στηρίου Οδοντικής Χειρουργικής Τομέα Νοσολογίας 
και Περιοδοντικών Ιστών του Οδοντιατρικού Τμήμα
τος του Πανεπιστημίου Αθηνών, την οποία και αποδε
χόμαστε: Το ερώτημα που υποβάλατε έχει δύο πτυχές. 
Η πρώτη αιροΐρά την επιστημονική άποψη, ενώ η δεύ
τερη την πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο στον 
τρόπο της παρεχόμενης οδοντιατρικής περίθαλψης. 
Από επιστημονική άποψη για να χαρακτηρισθεί μία 
έμφραξη σαν αποτυχημένη και να χρειάζεται αντικα
τάστασή της απαιτούνται ορισμένα κλινικά κριτήρια 
που αφορούν την τεχνική, το υλικό που χρησιμοποιή
θηκε, το δόντι, την έκταση της βλάβης και τον συγκε
κριμένο ασθενή, από άποψη τήρησης κανόνων στο
ματικής υγιεινής.
Με βάση τα παραπάνω κριτήρια η κάθε περίπτωση 
εξατομικεύεται και έτσι στην πράξη, τουλάχιστον με 
τα όσα ισχύουν μέχρι σήμερα με το σύστημα ελέγχου 
των οδοντιατρικών εργασιών, είναι αδύνατον να 
εψαρμοσθούν ανάλογα κριτήρια και να καθορισθεί 
από αυτά ο χρόνος αντικατάστασης της έμφραξης.
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από αυτά ο χρόνος αντικατάστασης της έμφραξης.
Σε ότι αφορά τώρα την δεύτερη πτυχή, λογικό είναι ο 
ασφαλισμένος να θεωρεί ότι ο φορέας που καλύπτει 
την οδοντιατρική του περίθαλψη θα πρέπει να ανα
λαμβάνει το κόστος τους κάτω από οποιαδήποτε 
συνθήκες. Πλήν όμως στην προκειμένη περίπτωση 
θα πρέπει να ορισθεί κάποιο χρονικό όριο σχετικά με 
την δυνατότητα επανάληψης έμφραξης, ένα όριο 
που θα διασφαλίζει, όσο αυτό είναι δυνατόν, τη σω
στή διαδικασία αποκατάστασης από την πλευρά του 
οδοντιάτρου.
Το χρονικό αυτό όριο θα πρέπει να είναι χρόνος που 
σημαίνει ότι επανάληψη της ίδιας έμφραξης μέσα σε 
αυτό το χρονικό διάστημα βαρύνει τον οδοντίατρο, 
ενώ πέρα από αυτό το χρονικό όριο, τον φορέα παρο
χής περίθαλψης.
(γ) Ύστερα από την αριθ. 5472/2-11-89 απάντηση που 
μας έδωσε η Δ/νση Αναπτύξεως Ιατρικού και Υγειονο
μικού Δυναμικού στο Υπηρεσ. σημείωμά μας με αριθ. 
7717/3-8-88 σε ερώτημα που μας είχε υποβάλει η Νο
μαρχία Τρικάλων, σχετικά με το εάν οι ενδοκρινολόγοι 
γιατροί έχουν δικαίωμα να κάνουν επισκέψεις, σας 
πληροφορούμε ότι, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 
3883/89 και 2122/89 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού 
Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ), οι ενδοκρινολόγοι έχουν δι
καίωμα, να κάνουν επισκέψεις, εφόσον ασκούν κλινική 
ενδοκρινολογία και ότι οι επισκέψεις δεν δικαιολογού
νται, στην περίπτωση που ο γιατρός είναι εργαστη
ριακός.
(δ) Ρυθμίζεται το θέμα της διαδικασίας έγκρισης της 
λιθοτριψίας.
1. Ειδικότερα, συνιστάται επιτροπή στη Δ/νση Υγιει
νής Νομαρχίας Αθηνών στην οποία ο ασθενής (ασφα
λισμένος του Δημοσίου) που πρόκειται να πραγματο
ποιήσει λιθοτριψία, θα προσκομίζει ακτινολογικό ή 
υπερηχογραφικό έλεγχο, συνοδευόμενο από ιατρική 
έκθεση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία 
ταυτότητας, το βιβλιάριο νοσηλείας καθώς και τον 
απαιτούμενο εργαστηριακό έλεγχο (ακτινογραφία θώ
ρακα, ΗΚΓ, εξέταση ούρων και εξέταση αίματος για 
ουρία, σάκχαρο και κρεατινίνη) ώστε να διαπιστώνε
ται η ύπαρξη της λιθιάσεως. Ακόμη κρίνεται απαραί
τητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του αρρώστου στην 
Επιτροπή. Στην περίπτωση όμως που ο άρρωστος 
δεν είναι σε θέση να μετακινηθεί, θα αποστέλλεται 
στην Επιτροπή με οικείο του ασθενή ο φάκελλος με 
τα παραπάνω στοιχεία, καθώς ιατρική γνωμάτευση 
από την οποία να πιστοποιείται ότι ο άρρωστος πα
ραμένει κλινήρης.
2. Μετά την έγκριση της εκτέλεσης λιθοτριψίας από 
την Επιτροπή, θα εκδίδεται απόφαση εισαγωγής με 
μία ημέρα νοσηλείας, από την υπηρεσία που υπάγε
ται διοικητικά η ιδιωτική κλινική στην οποία θα πραγ
ματοποιείται η λιθοτριψία.
Η παραπάνω επιτροπή θα έχει έδρα τη Δ/νση Υγιεινής 
της Νομαρχίας Αθηνών και θα ετπλαμίβάνεται για τις 
λιθοτριψίες που θα εκτελούνται σε ιδιωτικές κλινικές 
του Νομού Αττικής. Η εν λόγω Επιτροπή θα συνεδριά

ζει κάθε Τετάρτη από ώρα 10.00-13.00 στο Τμήμα 
Υγείον.Περίθαλψης της Νομαρχίας και στη Δ/νση 
Αχαρνών 96 όπου και θα απευθύνονται οι ενδιαφερό
μενοι. Εξυπακούεται ότι η Επιτροπή που λειτουργεί 
σήμερα στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο διατηρείται.
3, 'Οσον αφορά τις εκκρεμείς περιπτώσεις λιθοτριψίας 
που έχουν ήδη εκτελεσθεί σε ιδιωτικές κλινικές θα τε
θούν και αυτές υπόψη της αρμόδιας Επιτροπής, η δε 
σχετική απόφαση εισαγωγής θα εκ δοθεί εκ των υστέ
ρων, όπως ακριβώς συμβαίνει στα έκτακτα περιστα
τικά.
4. Η Νομαρχία Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της οποί
ας υπάρχει Ιδιωτική κλινική που εκτελεί λιθοτριψία, 
παρακαλείται να εξακολουθήσει να εφαρμόζει την 
προηγούμενη διαδικασία έγκρισης, μέχρις ότου συ- 
σταθεί αντίστοιχη επιτροπή και για την περιφέρεια 
αυτή.
(ε) Στο ΦΕΚ 256/13.4.89 (θ’) δημοσιεύτηκε η Υπουργική 
απόφαση αριθ. Α7β/2625/89 με την οποία απλουστεύε- 
ται η διαδικασία έγκρισης χρησιμοποίησης αποκλει
στικής νοσοκόμας. Ειδικότερα, δεν απαιτείται πλέον 
έγκριση από την Ελεγκτή γιατρό του δημοσίου στην 
περίπτωση χρησιμοποίησης αποκλειστικής νοσοκό
μας από τους ασφαλισμένους του δημοσίου κατά τη 
διάρκεια νοσηλείας τους στα κρατικά νοσηλευτικά 
ιδρύματα. Ύστερα από αυτό την ευθύνη για την ανά
γκη χρησιμοποίησης αποκλειστικής νοσοκόμας θα 
έχουν οι Διευθυντές των οικείων κλινικών των Νοσο
κομείων, οι οποίοι θα χορηγούν τις σχετικές ιατρικές 
γνωματεύσεις, μόνο, στις περιπτώσεις εκείνες που εί
ναι αναγκαία η χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσο
κόμας λόγω της πάθησης και της εν γένει κατάστα
σης της υγείας του ασθενή.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει με τη φροντίδα της Δι
οίκησης των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων να λάβουν 
γνώση της εγκυκλίου αυτής ενυπογράφως όλοι οι Δι
ευθυντές των κλινικών των Νοσοκομείων.
Γ ια τις ιδιωτικές κλινικές εξακολουθεί να ισχύει η προ
ηγούμενη διαδικασία έγκρισης από τον ελεγκτή για
τρό του δημοσίου.
(στ) Με νεότερη απόφαση του Υπουργείου Υγείας 
Πρόνοιας και κοινωνικών Ασφαλίσεων, αυξάνεται το 
ποσό που αναγνωρίζει το Δημόσιο για την προμήθεια 
ακουστικών βαρηκοΐας στα κωφάλαλα παιδιά των 
Δημοσίων Υπαλλήλων και των συνταξιούχων του Δη
μοσίου, μέχρι το ποσό των εξήντα χιλιάδων δραχμών 
για κάθε ακουστικό.
Στην παραπάνω δαπάνη ο υπάλληλος, ή ο συνταξι
ούχος του δημοσίου δεν θα επιβαρύνεται με ποσοστό 
συμμετοχής.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Συνήλθε στις 9.5.90 το Ανώτατο Συμβούλιο κρίσης 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, σε τακτική 
σύνοδο, υπό την προεδρία του Αρχηγού του Σώματος 
Αντιστρατήγου Ιωάννη Αντωνόπουλου και έκρινε 
τους Υποστράτηγους της Ελληνικής Αστυνομίας, Γ ε
νικών και Ειδικών καθηκόντων, για το έτος 1990, ως
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νικών και Ειδικών καθηκόντων, για το έτος 1990, ως 
ακολούθως:
1. Έκρινε διατηρητέους τους: ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο, 
ΜΑΚΡΗ Στέφανο, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Διονύσιο, ΜΟΥ- 
ΤΣΩΚΟ Χρηστό, ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΟ Σίμωνα και ΣΟΥΡΕ- 
ΤΗ Βασίλειο (Υγειονομικού).
2. Έκρινε ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρομία 
τους τρεις (3) Υποστράτηγους, τους οποίους και προ- 
ήγαγε εν αποστρατεία στο βαθμό του Αντιστράτη
γου: ΔΑΣΤΑΜΑΝΗ Ευθύμιο, ΤΣΟΥΝΗ Φώτιο και ΚΑΛΑ- 
ΝΤΖΗ Διονύσιο.
Συνήλθε στις 10.5.90 το Ανώτατο Συμβούλιο της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, υπό την προεδρία του Αρχηγού 
του Σώματος Αντιστρατήγου Ιωάννη Αντωνόπουλου, 
σε τακτική σύνοδο, και έκρινε τους είκοσι επτά (27) 
Ταζιάρχους για το έτος 1990, ως ακολούθως:
Α’ Προήγαγε στο βαθμό του Υποστρατήγου τους ΤΣΙ- 
ΦΟΥΝΤΟΥΔΗ Πέτρο, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη και ΚΟ
ΣΜΑ Παναγιώτη.
Β' Έκρινε ως ευδόκιμα τερματίσαντες τη σταδιοδρο
μία τους, οκτώ (8) Ταζιάρχους, οι οποίοι προάγονται 
στο βαθμό του Υποστρατήγου, εκτός οργανικών θέσε
ων, και αποστρατεύονται μετά από ένα μήνα: ΒΛΑΧΑ- 
ΚΗ Ιωάννη, ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟ Φώτιο, ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΑΚΗ 
Κων/νο, ΚΟΥΤΣΟΜΠΑΝΗ Δημήτριο, ΖΙΑΚΟ Δημήτριο, 
ΛΟΗ Χρήστο, ΙΩΑΝΝΙΔΗ θωμά και ΜΥΡΙΔΑΚΗ Ευάγγε
λο.
Συνήλθε στις 11.5.90 το Ανώτατο Συμβούλιο της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, υπό την Προεδρία του Α’ Υπαρ- 
χηγού, Αντιστρατήγου Ιωάννη Συμβουλίδη, σε τακτική 
σύνοδο, και έκρινε για το έτος 1990 120 Αστυνομικούς 
Δ/ντές, ως ακολούθως:
Α’ Προήγαγε στο βαθμό του ταξιάρχου τους Σκλάβο 
Δημήτριο, Χαντζή Νικόλαο, Τσιάρα Ηλία, Παρασκεύο- 
πουλο Ηλία, Ευθυμιόπουλο Κων/νο, Πανταζόπουλο 
Κυριάκο, Καρφή Λεωνίδα, Σπηλιωτόπουλο Θρασύβου
λο, Γεωργιλέ Ηλία, Ταμπάκη Βασίλειο και Λιάσκα 
Κων/νο (Ειδικών καθηκόντων).
Β’ Έκρινε ως ευδόκιμα τερματίσαντες την σταδιοδρο
μία τους 18 Αστυνομικούς Δ/ντές, οι οποία προάγο- 
νται στο βαθμό του Ταξιάρχου, εκτός οργανικών θέσε
ων, και αποστρατεύονται μετά από ένα μήνα: 
Σταυρόπουλο Γεώργιο, Γκολφινόπουλο Φώτιο, Μιχό- 
πουλο θωμά, Κλειδέρη Γεώργιο, Βασιλόπουλο Αθανά
σιο, Τύμπα Γαβριήλ, Ρήγα Φώτιο, Αγγελόπουλο Αντώ
νιο, Καραγκιούζη Δημήτριο, Κιαχτύπη Παναγιώτη, Ρε- 
λάκη Νικόλαο, Ζιώγα Λάμπρο, Καρκάνη Παύλο, Χα- 
τζάκη Νικόλαο, Σταυρακάκη Γ εώργιο, Λάζαρη Σπυρί
δωνα, Μουζακίτη Σπυρίδωνα και Γ κιώνη Γ εώργιο.
Γ' Επίσης έκρινε ως ευδόκιμα τερματίσαντες τη στα
διοδρομία τους 9 Αστυνομικούς Δ/ντές, οι οποίοι συ
μπλήρωσαν 35ετ(α ή καταλαμβάνονται από το όριο 
ηλικίας. Αυτοί προάγονται στο βαθμό του Ταξιάρχου, 
εκτός οργανικών θέσεων, και αποστρατεύονται μετά 
από ένα μήνα:
Σουροπάνη Ευάγγελο, Μαγκλή Απόστολο, Αναστασό- 
πουλο Κών/νο, Αναστασόπουλο Ιωάννη, Γαπκιάδη Μι

χαήλ, Τσιούτσια Βασίλειο, Κουλαρμάνη θωμά, Μαργα
ρίτη Νικόλαο και Φρουδαράκη Εμμανουήλ.

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΑ/ΝΤΩΝ:
Προήχθησαν στο βαθμό του αστυνομικού διευθυντή οι 
κατωτέρω αστυνομικοί υποδιευθυντές για πλήρωση 
υφισταμένων κενών οργανικών θέσεων του βαθμού 
αυτού: Δεδούσης Ιωάννης, Παπανίκος Ευάγγελος, 
Σκοπλάκης Δήμος, Κελέσης Κων/νος, Δημόπουλος Ιω
άννης, Κωνσταντάρας Απόστολος, Παράσχης Οδυσ- 
σέας, Λουριδάς Γεώργιος, Κωτσόπουλος Κωνσταντί
νος, Φράγκος Θεόδωρος, Καλαμπούνιας Αθανάσιος, 
Προσαλέντες Βασίλειος, Γκότσης Σπυρίδων, θεοδω- 
ρακόπουλος Ιωάννης, Καπογιάννης Ιωάννης και Χα- 
λιάσος Νικόλαος (Υγειονομικού).

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗ
ΓΩΝ:

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Διονύσιος, στη Β'Γεν. Επιθ. Αστυ
νομίας (Αθήνα)
ΤΣΙΦΟΥΝΤΟΥΔ ΗΣ Πέτρος, στην Α’ Γεν. Επιθ. Αστυνο
μίας (θεσ/νίκη)
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, στη Γ ’ Γεν. Επιθ. Αστυνομί
ας (Πάτρα).
ΚΟΣΜΑΣ Παναγιώτης, στη Γενική Αστυν. Δ/νση 
θεσ/νίκης, ως διευθυντής.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ:
ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ Ηλίας, στην Επιθ. Αστυν. Δυτ. Ελλάδας 
(Πάτρα), ως επιθεωρητής.
ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, στην Δ/νση Αστυν. Θεσ
σαλονίκης, ως διευθυντής
ΙΩΑΝΝΟΥ Χρήστος, στην Επιθ. Αστυν. Κεντρ. Μακεδο
νίας (θεσ/νίκη), ως επιθεωρητής.
ΚΟΡΜΠΑΣ Άγγελος, στην Αστυνομική Ακαδημία, ως 
διευθυντής.
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κυριάκος, στην Επιθ. Αστυν.Πελο- 
ποννήσου (Τρίπολη), ως επιθεωρητής. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ηλίας, στην Επιθ. Αστυν. Ανατ. 
Μακεδονίας και Θράκης (Κομοτηνή), ως επιθεωρητής. 
ΣΠΑΝΟΣ Αλέξιος, στη Γ εν. Αστυν. Δ/νση Αττικής, ως 
υποδιευθυντής.
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θρασύβουλος, στην Επιθ. Αστυν. 
Στερεάς Ελλάδας (Λαμία), ως επιθεωρητής. 
ΤΑΜΠΑΚΗΣ Βασίλειος, στην Επιθ. Αστυν. Βορ. Αιγαίου 
(Μυτιλήνη), ως επιθεωρητής.
ΤΣΙΑΡΑΣ Ηλίας, στη Δ/νση Αστυν. Αθήνας, ως διευθυ
ντής.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ:
ΚΑΡΦΗΣ Λεωνίδας, στη Δ/νση Οικονομικών/ΥΔΤ, ως 
διευθυντής.
ΣΚΛΑΒΟΣ Δημήτριος, στη Δ/νση Αντιμ. Ειδ. Εγκλ/των 
Βίας/ΥΔΤ, ως διευθυντής, και 
ΧΑΝΤΖΗΣ Νικόλαος, στη Δ/νση Μελετών/ΥΔΤ, ως Διευ
θυντής.
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Ε̂ΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ I
ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΩΝ  
ΣΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 

ΤΗΣ Σ.Ε.Θ.Α.

Στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων 
Δυνάμεων, πραγματοποιήθηκε πρό
σφατα η τελετή απονομής πτυχίων 
στους σπουδαστές της 42ης εκπαιδευ
τικής σειράς της Σχολής Εθνικής Άμυ
νας.

Την τελετή ετίμησε με την παρου
σία του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
ο οποίος απένειμε και τα πτυχία στους 
38 αποφοιτήσαντες σπουδαστές.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης οι 
θρησκευτικές, πολιτικές και Στρατιωτι
κές Αρχές, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., οι 
τιμήσαντες το Ρήμα της Σχολής Σ.Ε. 
,Θ.Α. ομιλητές, οι σύζυγοι των Σπου
δαστών και άλλοι προσκεκλημένοι.

Στην 42η εκπαιδευτική σειρά, διάρ
κειας επτά μηνών φοίτησης, μεταξύ 
των σπουδαστών Αξιωματικών των 
τριών κλάδων των Ενόπλων Δυνά
μεων και Ανωτέρων Υπαλλήλων 
Υπουργείων και Οργανισμών, ήσαν και 
τέσσερις Ανώτεροι Αξιωματικοί του 
Σώματος, οι:
Αστυν. Δ/ντής ΛΑΖΑΡΗΣ Σπυρίδων, 
Αστυν. Υποδ/ντής ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Κω- 
ν/νος, Αστυν. Υποδ/ντής ΛΑΚΚΑΣ Κω- 
ν/νος και Αστυν. Υποδ/ντής ΔΗΜΑ- 
ΚΗΣ Ιωάννης.

Μετά το πέρας της τελετής λήφθη- 
κε αναμνηστική φωτογραφία των 
σπουδαστών μετά του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, των κ.κ. Υπουργού Εθνι
κής Άμυνας, Αρχηγού Γ.Ε.Ε.Θ.Α. και 
του Διοικητή της Σ.Ε.Θ.Α.

Στη συνέχεια επακολούθησε δεξίω
ση που δόθηκε από τον Διοικητή της 
Σ.Ε.Θ.Α. προς τιμή του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, των προσκεκλημένων 
και των αποφοίτων Σπουδαστών της 
Σ.Ε.Θ.Α.

ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΤΟΥ 

Την 31.1.1990 το Τοπικό Τμήμα 
Τρικάλων του Ελληνικού Ερυθρού 
Σταυρού βράβευσε τον πρόσφατα 
προαχθέντα επ' ανδραγαθία Ανθυπα- 
στυνόμο ΠΟΥΛΙΟ Αθανάσιο που υπη
ρετεί στο Τμήμα Ασφαλείας Τρικάλων, 
για πράξη αυτοθυσίας κατά την εκτέ
λεση του καθήκοντός του, απονέμον- 
τάς του τιμητικό δίπλωμα και υλική 
αμοιβή 100.000 δρχ.

Ο προαναφερόμενος Ανθυπαστυνό- 
μος την 26.5.1988 τραυματίστηκε σο
βαρά σε συμπλοκή με αρχαιοκάπη- 
λους, κοντά στο χωριό Φαρκαδόνα 
Τρικάλων, σε στημένη συνάντηση που 
είχε ομάδα αστυνομικών, οι οποίοι πα
ρουσιάστηκαν ως αγοραστές ιερών 
πολύτιμων εικόνων.

Η επιβράβευση του Ανθυπαστυνό- 
μου αποτελεί εξαιρετική τιμή και ανα
γνώριση τόσο του ίδιου όσο και όλών 
των αστυνομικών, οι οποίοι, με συνέ
πεια και συναίσθηση της ευθύνης του 
ιερού καθήκοντος που υπηρετούν, μά
χονται μέχρι αυτοθυσίας για την πάτα
ξη και καταστολή του εγκλήματος.
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(̂ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |
Η ΟΜΑΔΑ ΒΟΛΛΕΫ 

ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Με τηλεγράφημά του, προς το 
Υ.Δ.Τ., ο Δήμαρχος της Ελληνοφώνου 
Κοινότητας ΚΟΡΙΛΙΑΝΟ Νότιας ΙΤΑ
ΛΙΑΣ κ. Δ. ΒΛΑΧΟΣ, εξέφρασε την 
επιθυμία, όπως η ομάδα ΒΟΛΛΕΫ της 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ μεταβεί 
στο ΚΟΡΙΛΙΑΝΟ, την ψυχή της Ελλη- 
νοφωνίας της GRECIA SALENTINA, 
για φιλική αθλητική συνάντηση με την 
αντίστοιχη τοπική ομάδα που αγωνίζε
ται, στην Εθνική Κατηγορία Ιταλίας.

Η ομάδα βόλλεϋ της Ελληνικής 
Αστυνομίας που μετέβη εκεί την 
9.4.1990 έτυχε στις Ελληνόφωνες 
Κοινότητες, ενθουσιώδους και και 
συγκινητικής υποδοχής, εκ μέρους των 
κ. Δημάρχων της ευρύτερης περιοχής 
της Απουλίας και στη δεξίωση που πα- 
ρετέθη αντηλλάγησαν, αναμνηστικές 
πλακέτες και λάβαρα με το έμβλημα 
της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ κα
θώς και έντυπο γλωσσικό υλικό.

Στη φιλική συνάντηση που επακο
λούθησε στο σημαιοστολισμένο με 
ελληνικές σημαίες και κατάμεστο από 
θεατές, γυμναστήριο της πόλης, η 
ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, ύ
στερα από εξαιρετική εμφάνιση, ανα- 
δείχθηκε νικήτρια με 3—2 σετ.

Όπως επεσήμανε ο Αρχηγός της 
Αποστολής οι αγώνες αυτοί πέρα από 
την καθαρά αγωνιστική τους σημασία, 
περιέχουν και ένα συμβολικό μήνυμα:

Και το μήνυμα αυτό είναι ότι, οι 
αθλητές της Ελληνικής Αστυνομίας, με 
τη συμμετοχή τους στους αγώνες αυ
τούς δεν επιδιώκουν μόνο την κατά- 
κτηση της νίκης, αλλά συμβάλλουν στο 
πάντρεμα της αθλητικής ιδέας με την 
κοινωνική και πολιτιστική παράδοση

των κατοίκων των Ελληνοφώνων πε
ριοχών του εξωτερικού, βοηθούν στη 
σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των Ελ
ληνοφώνων αυτών ζωνών και της Μη- 
τροπόλεως, ενισχύουν τους φορείς 
εκείνους που αγωνίζονται για τη διατή
ρηση, διάσωση και διάδοση της Ελλη- 
νοφωνίας, στα μέρη που ανθούσε ο 
πολιτισμός της άλλοτε Μεγάλης Ελλά
δος και προβάλλουν το Σώμα της Ελ
ληνικής Αστυνομίας, με την ιδιαίτερη 
επισήμανση των στοιχείων εκείνων, 
που σηματοδοτούν δραστηριότητες 
κοινωνικής προσφοράς και διατήρησης 
της πολιτικής παράδοσης.

Περιδιαβαίνοντας τα μέλη της απο
στολής τις Ελληνόφωνες Κοινότητες, 
βλέποντας μικρά παιδιά να διαβάζουν 
Ελληνικά Αλφαβητάρια και τους κατοί
κους της περιοχής να τους καλωσορί
ζουν στην ελληνική γλώσσα, αισθαν- 
θήκανε ανάμεσα σε αδέλφια που έ
χουν βυζάξει το ίδιο γάλα και μιλούν 
την ίδια γλώσσα, τη γλώσσα αυτή που 
για δεκάδες αιώνες, κατόρθωσε να 
διατηρεί στις περιοχές αυτές.

Την αποστολή του Σώματος που με

την κόσμια και ευγενική συμπεριφορά 
εντυπώσιασε τους κατοίκους των Ελ
ληνοφώνων περιοχών και απέσπάσε 
τα ευμενή σχόλια αυτών, αποτελούσαν 
οι:

Αστυνόμος Α' ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αθανά
σιος ως αρχηγός Αποστολής, Αρχ/λα- 
κας ΔΕΡΜΑΤΗΣ Γεώργιος ως προπο
νητής και οι παρακάτω Αστυφύλακες 
Αθλητές ΒΟΛΛΕΫ:

ΚΑΖΑΖΗΣ Στυλιανός, ΤΕΝΤΖΕΡΗΣ 
Αναστάσιος, ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ Κων/νος, 
ΠΟΛΥΖΟΣ Στέφανος, ΜΕΛΙΤΣΗΣ Νι
κόλαος, ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, 
ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ Αναστάσιος, ΤΡΙΑΝΤΑ- 
ΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος, ΜΑΡΙΑ- 
ΤΟΣ Γεράσιμος και ΣΩΤΗΡΧΟΣ Αρ- 
χοντέλλης.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ
Ογδόντα μαθητές της Α ' Τάξης του 

2ου Λύκειου Αχαρνών Αττικής, συνο- 
δευόμενοι από τρεις καθηγητές επι- 
σκέφθηκαν τη Σχολή Αρχιφυλάκων 
στην Αμυγδαλέζα, και ενημερώθηκαν 
από τον Υπασπιστή της Σχολής Υπα- 
στυνόμο Α' Αντώνιο ΛΑΖΟ Π ΟΥΛΟ γύ
ρω από την οργάνωση και τη λειτουρ
γία της Σχολής, στα πλαίσια του επαγ
γελματικού τους προσανατολισμού και 
του σχετικού μαθήματος Σ.Ε.Π., που 
διδάσκεται στην τάξη τους.

Μετά το πέρας της ενημέρωσης, 
προσφέρθηκαν αναψυκτικά στους επι
σκέπτες - μαθητές, που ξεναγήθηκαν 
στους χώρους της Σχολής, συζήτησαν 
με τους Δόκιμους Αρχιφύλακες και 
τους δόθηκε από ένα έντυπο της 
Αστυνομικής Επιθεώρησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεταφορά 
των μαθητών από το Λύκειό τους στη 
Σχολή και αντίστροφα, έγινε με υπηρε
σιακά λεωφορεία.
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Ο Α ΛΛΗ ΛΟ ΓΡΑ Φ Ι/Ε^>

ΕΥΧΑ ΡΙΣΤΗ ΡΙΑ

* Ο Δήμαρχος Κάσου και μέλος της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. Γιώργος 
Παπαγεωργίου με επιστολή του προς το Υ.Δ.Τ., ευχαριστεί 
τόσο το Δ/τή, όσο και τους άνδρες του Α.Σ. για την αυτα
πάρνηση που επέδειξαν κατά την προσπάθεια κατάσβεσης 
πυρκαγιάς, που ξέσπασε στο κατάστημα του Ν. Βρετού, η 
οποία έθεσε σε κίνδυνο τα αποθηκευμένα σε όροφο του 
κτιρίου πυρομαχικά του Στρατού.

* 0  Αστυφύλακας Χαράλαμπος Ζώης, με επιστολή του, 
εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο I. Αντωνόπουλο για την κατανόηση 
που επέδειξε για τα προβλήματα υγείας του παιδιού του 
και τη μετάθεσή του στην Α.Δ. Αχάίας.

* Ο Κων/νος Γκιώνης με επιστολή του αισθάνεται την 
ανάγκη να ευχαριστήσει το Δ/τή υπαστυνόμο Ν. Μπεσίρη 
και όλους τους άνδρες του Α.Τ. Αμφίκλειας για την επίλυ
ση προσωπικής του υπόθεσης που αφορούσε κλοπή 
ζώων.

* Η Ε.Π.Ε. ετοίμων ενδυμάτων του Δ. Χαραλαμπίδη αι
σθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Τμήμα Ασφα
λείας Νέων Σεπολίων, οι άνδρες του οποίου συνέβαλαν 
στη σύλληψη και αποστολή στο Αυτόφωρο Τριμελές των 
δραστών υποκλοπής τηλεφωνημάτων της εταιρίας.

* Η οδοντίατρος Αναστασία Λυκίδου - Αλεξίδου, κάτοικος 
Φλώρινας, ευχαριστεί όλους τους άνδρες του Τμήματος 
Ασφαλείας και, ιδιαίτερα, τους ανθυπαστυνόμους Ιορδάνη 
Κασαράκη και Ιωάννη Γκιουλέκα για τον ταχύτατο εντοπι
σμό, τη σύλληψη των δραστών και ανεύρεση των κλαπέν- 
των από το οδοντιατρείο της.

* Ο Βασίλειος Ζουλομυτάκης κάτοικος Ζωφόρων Πεδιά
δας με επιστολή του προς τον Υπουργό Δ.Τ. επισημαίνει 
τις άμεσες ενέργειες των ανδρών του Α.Τ. Καστελλίου και 
του Α.Τ. Χερσονήσου, ιδιαίτερα δε των Υπαστ/μων Γεωρ
γίου Παπαδογιωργάκη και Καραμαλάκη Μιχαήλ, οι οποίοι 
συνετέλεσαν στην άμεση ανεύρεση του αυτοκινήτου του.

*  Ο κ. Παναγιώτης Κατσίμπρας ευχαριστεί το Δ/τή και 
τους άνδρες του Α.Τ. Άμφισσας που συνέβαλαν στη σύλ
ληψη Τσιγγάνων, οι οποίες έκλεψαν χρήματα από το σπίτι 
της μητέρας του.

* 0  κ. Γ.Ι. Κακλίσης Γραμματέας Πρεσβείας Α ' με επιστο
λή του εκφράζει τις ευχαριστίες του και τα συγχαρητήριά 
του για την αποτελεσματικότητα των ανδρών της Άμεσης 
Δράσης κ.κ. Κων. Σωτήρχου, Γεωργίου Λέππα, Χαράλαμ
που Τόγια και Αλέξανδρου Οικονομίδη, στην υπηρεσιακή 
συνέπεια των οποίων οφείλεται ο εντοπισμός του αυτοκι
νήτου του, το οποίο είχε κλαπεί από τη Βάρκιζα λίγες μέ
ρες μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα από την Κων/- 
πολη, όπου υπηρετούσε ως Πρόξενος.

* Ο Δ/ντής της Σχολής Εθνικής Άμυνας, υποστράτηγος Ν. 
Τσαγκαράκης ευχαριστεί με επιστολή του το Δ/τή και τους 
άνδρες της Αστυν. Δ/νσης Κω για τη βοήθεια που τους 
δόθηκε κατά την πραγματοποίηση του εκπαιδευτικού ταξι
διού τους στο νησί.

* Η INDEX Διεθνής Όμιλος Εταιριών Δημοσιότητας και

Προβολής, με επιστολή της προς το Δ/τή της Τροχαίας 
Αγίας Παρασκευής, εκφράζει τις ειλικρινείς ευχαριστίες 
της για την αποτελεσματική παρουσία των ανδρών του 
Τμήματος κατά τις ημέρες διοργάνωσης των εκθεσιακών 
εκδηλώσεων στο «Μεσογειακό Κέντρο Εκθέσεων» 
M.E.C.
* Ο κ. Ευριπίδης Ρεγγίνας κάτοικος Σουλίου Πρεβέζης, ευ
χαριστεί θερμά τον αστυφύλακα Γιώργο Ζαφείρη, ο 
οποίος αν και βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, συνέβαλε τα 
μέγιστα στην ανεύρεση γερόντισας που είχε εξαφανισθεί.

* 0  κ. και η κ. Τερζανίδου ιδιοκτήτες του κέντρου διασκέ
δασης «Δειλινά» στο Δροσάτο Κιλκίς, ευχαριστούν προ
σωπικά το Δ/τή του Τμήματος και τους άνδρες του για το 
ενδιαφέρον που επέδειξαν σε περιστατικό ενεργοποίησης 
του συστήματος συναγερμού του καταστήματος τους.

* Ο Πρέσβης της Τουρκίας κ. Ακτάν εκφράζει με επιστολή 
του την απέραντη ευγνωμοσύνη του και τις ευχαριστίες 
του προς όλους τους άνδρες του Α.Τ. Καναλακίου Πρέβε
ζας, ιδιαίτερα δε προς τον αρχιφύλακα Χρήστο Κονδύλη, 
οι οποίοι με κατανόηση και συμπάθεια αντιμετώπισαν το 
ατύχημα που συνέβη σ' αυτόν και την οικογένειά του.

* 0  PAUL GUNNING γραμματέας της Ιρλανδικής Πρε
σβείας και η κ. Μέρφυ, με επιστολή τους προς τον Δ/τή 
Ασφαλείας της Ρόδου εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για 
την πολύτιμη βοήθεια που τους παρασχέθηκε κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψής τους στο νησί για τη διερεύνηση 
των αίτιων του θανάτου του κυρίου Μέρφυ. Ευχαριστούν 
δε ιδιαίτερα τον ανθυπαστυνόμο Πέτρο Σταυρόπουλο που 
εκτελούσε χρέη διερμηνέως.

* 0  κ. Σπανός Πούλος με επιστολή προς τον αρχηγό της 
ΕΛ.ΑΣ. εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Δ/τή του 
Α.Τ. Παλαμά Καρδίτσας, ο οποίος συνέβαλε τα μέγιστα 
στο να βρεθεί κυνηγετικό σκυλί που είχε κλαπεί και έστει
λε τους υπεύθυνους στη δικαιοσύνη.

* 0 ABDEL RAHMAN με επιστολή του προς τον αρχηγό 
της ΕΛ.ΑΣ. ευχαριστεί τους αστυνομικούς του Τμήματος 
της Ειδομένης, για την ανεύρεση ποσού 100.000 δραχ. 
που του εκλάπησαν στο σιδηροδρομικό σταθμό και την 
παραπομπή στη δικαιοσύνη του δράστη.

* Η Ανώνυμος Γενική Εταιρία Τσιμέντων ΗΡΑΚΛΗΣ, με 
επιστολή της προς τον Υπουργό Δ.Τ. ευχαριστεί τον Δ/τή 
Τμήματος Τροχαίας Βόλου αστυνόμο Α ' κ. Νικόλαο Γάτσιο 
για την καθημερινή του συμμετοχή, ως εισηγητού θεμά
των ασφαλείας — οδικής συμπεριφοράς — τροχαίων ατυ
χημάτων, στην εβδομάδα ΥΓΙΕΙΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ των 
εργαζομένων του Εργοστασίου ΟΛΥΜΠΟΣ της ΑΓΕΤ 
ΗΡΑΚΛΗΣ.

* 0  Πρέσβης της Σουηδίας στη χώρα μας κ. KARL - AN
DERS W0LTER με επιστολή προς τον Υπουργό Δ.Τ. 
εκφράζει την ευχαρίστηση και την αναγνώρισή του για 
την αποδοτικότητα των κατά τόπους αστυνομικών αρχών, 
με τις οποίες κάθε φορά συνεργάζεται η Σουηδική Αστυ
νομία, για υποθέσεις που αφορούν Σουηδούς υπηκόους 
που έρχονται στη χώρα μας για τουρισμό.
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* Ο Ταξίαρχος ΕΛ.ΑΣ. ε.α. Μπουγάς Θωμάς με επιστολή 
προς τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. εκφράζει τις θερμές του ευ
χαριστίες προς όλα τα αστυνομικά όργανα της Τροχαίας 
Καβάλας, και ιδιαίτερα τον ανθυπαστυνόμο Κων. Κοττά 
και τον αστυφύλακα Κυριάκο Διανιηλίδη για την ανθρώπι
νη συμπαράστασή τους σε τροχαία ατύχημά του.

* Ο κ. και η κ. Ιωάννη Σεργιάννη με επιστολή τους προς 
τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. εκφράζουν τις ευχαριστίες τους 
προς τους άνδρες του Α.Σ. Κομποτίου, του Α.Τ. Περιφέ
ρειας και του Τμήματος Ασφαλείας Άρτας για την ταχεία 
σύλληψη δράστη κλοπιμαίων μεγάλης αξίας.

* Ο κ. Δ. Καββαδάς, Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων Γυμνασίου - Λυκείου Νυδρίου Λευκάδας, με 
επιστολή του προς τον Υ.Δ.Τ. θερμά ευχαριστεί το Δ/ντή 
της Α.Δ. Λευκάδας καθώς και τους συνεργάτες του, που 
για τρίτη συνεχή φορά ματαίωσαν τα σχέδια ομάδας διά
θεσης χασίς στην περιοχή Αλεξάνδρου Λευκάδας, και πέ- 
τυχαν φυσικά τη σύλληψή της.

* Η Διοίκηση του Ορφέα Αιγάλεω αισθάνεται την υπο
χρέωση να ευχαριστήσει τον Αστυνόμο Α ' κ. Μιχαλόπου- 
λο και τους συνεργάτες του για την χωρίς επεισόδια διε
ξαγωγή του αγώνα με τον Κεραυνό Αγίας Βαρβάρας. ’

* Το Δ/κό Συμβούλιο του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου 
Μουδανιών με επιστολή του προς τον Υπουργό Δ.Τ. επαι
νεί τον ανθυπαστυνόμο Ευάγγελο Σλατούδη, ο οποίος μα
ζί με άλλους ενορίτες κατόρθωσε να συγκεντρώσει ένα 
σεβαστό χρηματικό ποσό και να αγοραστεί τηλεόραση 
απαραίτητη για τις ανάγκες του Γηροκομείου.

* 0  κ. Ηλίας Ανδρακάκος, Νομάρχης Κορινθίας, με επι
στολή του προς τον Αστυν. Υποδ/ντή κ. Ιωάννη Καπόγιαν- 
νη εκφράζει τα συγχαρητήριά του για την άψογη εκτέλεση 
των καθηκόντων και την άριστη συμπεριφορά των αν- 
δρών του κατά την εκεί επίσκεψη του Αμερικανού πρέσβη 
κ. Σωτήρχου.

* Ο δικηγόρος κ. Ν. Μπάρμπης, σε επιστολή του προς τον 
υπουργό Δ.Τ. εκφράζει τις ευχαριστίες του για τους άν
δρες του περιπολικού ΕΑ 10818, οι οποίοι σε περιστατικό 
μηχανικής βλάβης του αυτοκινήτου του στην εθνική οδό 
Αθηνών - Λαμίας, πρόσφεραν στην οικογένειά του συμ
παράσταση και βοήθεια.

* 0  κ. Κων. Κορομπίλης, Πρόεδρος του ΟΑΣΘ, με επιστο
λή του εκφράζει τα θερμά συγχαρητήριά του προς την 
Αστυνομία της Θεσ/νίκης για την επιτυχή έκβαση της επι
χείρησης ματαίωσης της ληστείας σε βάρος χρηματαπο
στολής του ΟΑΣΘ.

* 0  κ. και η κ. Αμέτ Σαδίκ με επιστολή τους προς το Υ.Δ.Τ. 
εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για την άψογη συμπερι
φορά των ανδρών της Αστυνομίας στην Πάτρα, κατά τη 
διάρκεια της δίκης του πρώτου.

* Η Διοίκηση του φ.Γ.Σ. Ακρόπολη Δράμας εκφράζει τις. 
πιο θερμές ευχαριστίες στον Αστυν. Δ/ντή κ. Μπακιρτζή 
και στον Δ/τή του Α.Τ. Δοξάτου κ. Μακρίδη για τα αποτε
λεσματικά μέτρα που πήραν κατά την διεξαγωγή του προ-

δοσφαιρικού αγώνα μεταξύ των ομάδων Μ. Αλεξάνδρου - 
Ακρόπολης Δράμας.

* 0  Αρχηγός του Λ.Σ. αντιναύαρχος κ. Ντούνης με επιστο
λή προς τον ανθυπαστυνόμο κ. Χρ. Μάγκα τον ευχαριστεί 
για την αποτελεσματική συμβολή στην περισυλλογή - διά
σωση των κ.κ. Σιαβάρα Νικόλαου και Γεώργιου, οι οποίοι 
κινδύνεψαν σοβαρά λόγω ανατροπής του σκάφους στο 
οποίο επέβαιναν, εξαιτίας ισχυρής θαλασσοταραχής που 
επικρατούσε στην περιοχή της Λούτσας.

*  0  Υπολοχαγός κ. Ν. Ζαρνάβαλος με επιστολή του προς 
το Υ.Δ.Τ., επαινεί και συγχαίρει τους αστυφύλακες Χαρά
λαμπο Καλμπουρτζή και Λάμπρο Πιτσιδήμο του Τμήματος 
Τροχαίας Σχηματαρίου για τη βοήθεια που του πρόσφεραν 
σε πρόβλημα που του παρουσιάστηκε, στην εθνική οδό 
Αθηνών -  Λαμίας.
* 0  αρχιφύλακας ΣΚΕΝΤΖΟΣ Ιωάννης που υπηρετεί στο 
Τ.Α. Χαϊδαρίου ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους της 
Γ.Α.Δ.Α. για την οικονομική ενίσχυση που πρόσφεραν για 
την αποκατάσταση της υγείας του γιου του Χρήστου.

* Πρόσφατα λάβαμε την παρακάτω έκθεση του μαθητή 
της Β' Τάξης του Γυμνασίου Χριστόδουλου Κακαδιάρη, 
που με το δικό του απλοϊκό και ενδιαφέροντα τρόπο γρά
φει για το ρόλο της αστυνομίας στη ζωή των πολιτών:

«Στη σημερινή εποχή που ζούμε, η ζωή του ανθρώπου κινδυ
νεύει από πολλές αιτίες. Κλέφτες και αυτοκινητιστικά δυστυχή
ματα μπορούν να σημαδέψουν τη ζωή ενός ανθρώπου. ΓΓ αυτό 
και κάθε κράτος διαθέτει ένα σώμα που επιβλέπει αν διατη
ρούνται ή παραβιάζονται οι νόμοι από τους πολίτες, την αστυνο
μία.

Πολλοί νόμοι τώρα τελευταία δεν τηρούνται, ενώ μία έντονη 
εγκληματικότητα χαρακτηρίζει την κοινωνία μας. Ο ρόλος της 
αστυνομίας όσο πάει και δυσκολεύει περισσότερο. Περιπολεί 
την ημέρα, επύγρυπνεί το βράδυ. Προσπαθεί να κάνει ότι το δυ
νατό καλύτερο για να προστατέψει τους πολίτες από κινδύνους 
που μπορούν να του προξενήσουν ζημιά.

Οι αστυνομικοί, οι αστυφύλακες και οι τροχονόμοι συντελούν 
στη φύλαξη του νόμου από κάθε παράβαση και προσπαθούν να 
φανούν χρήσιμοι στο να ξεπεραστεί κάθε πρόβλημα με λύσεις 
ειρηνικές και όχι βίαιες. Έτσι η προσφορά των οργάνων της τά- 
ξεως γίνεται σημαντική.

Κατά τη γνώμη μου το έργο που συντελεί η αστυνομία σήμε
ρα είναι πραγματικά χρήσιμο. Βοηθούν με κάθε τρόπο να απο
φευχθούν διάφοροι κίνδυνοι. Βρίσκονται σε καίριες θέσεις και 
τρέχουν αμέσως όταν τους ειδοποιήσουν. Κυνηγάνε κλέφτες, 
απατεώνες και κακοποιούς με σκοπό να διατηρήσουν την ηρε
μία των πολιτών και να μειώσουν την εγκληματικότητα. Γλιτώ
νουν πολλούς αθώους και περίεργους νεαρούς από το να δοκι
μάσουν τον «ήρεμο» κόσμο που προσφέρει ο λευκός θάνατος 
και φυλακίζουν πολλούς εμπόρους ναρκωτικών.

Νομίζω πως η αστυνομία θα μπορούσε να γίνει καλύτερη, αν 
οργανωθεί περισσότερο και συμμετέχει πιο πολύ στα διάφορα 
προβλήματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως η μεγάλη κυ
κλοφορία σε ώρες αιχμής. Όμως μας αρκεί και πρέπει να είμα
στε ευχαριστημένοι για τη βοήθειά της αλλά και για το έργο πόυ 
συντελεί, λαβαίνοντας υπόψη την υλική και ψυχική δύναμη που 
διαθέτει.

Εύχομαι στο μέλλον να μειωθεί ο αριθμός των κρουσμάτων 
βίας, ώστε έτσι η αστυνομία να μπορεί να ελέγχει τις διάφορες 
καταστάσεις με μεγαλύτερη ευκολία».
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΣΧΑΛΙΝΩΝ  

ΔΩΡΩΝ

Στο πλευρό των αρρώστων συνα
δέλφων, που τις άγιες μέρες του Πά
σχα είχαν την ατυχία να βρίσκονται 
στο κρεβάτι του πόνου, βρέθηκαν με 
τη συνεργασία της Δ/νσης Δημόσιων 
Σχέσεων αντιπροσωπείες της Γ.Α.Δ.Α. 
και της Δ/νσης Υγειονομικού της ΕΛ. 
ΑΣ. Στις επισκέψεις που έγιναν σε νο
σοκομεία και κλινικές, μεταφέρθηκαν 
οι ευχές όλων μας για γρήγορη ανάρ
ρωση και προσεφέρθησαν συμβολικά 
της αγάπης και του ενδιαφέροντος του 
Σώματος δώρα στους άτυχους συνα
δέλφους.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΣΕ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ

Στα πλαίσια του εορτασμού της 
Παγκόσμιας Ημέρας Δασοπονίας συ- 
νεχίσθηκε η αναδάσωση στην περιοχή 
Αποσκέπου από άνδρες της Ελληνικής 
Αστυνομίας, σε συνεργασία με τη Δ/ν- 
ση Δασών Καστοριάς.

Στη δενδροφύτευση έλαβαν μέρος 
σαράντα (40) αστυνομικοί, προερχό
μενοι από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες 
της Καστοριάς και το Αστυνομικό Τμή
μα Άργους Ορεστικού, μαζί με το Δ/ν- 
τή της Α.Δ. Καστοριάς Γεώργιο Μπάδα 
και τους Διοικητές και τους άλλους βα
θμοφόρους των Τμημάτων, οι οποίοι 
εφύτευσαν συνολικά χίλια πεντακόσια 
(1.500) δενδρύλλια πεύκης.

Η εκδήλωση σχολιάστηκε ευμενέ- τοπικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, οι τευσης αναμετάδιδαν συνεχώς την εί- 
στατα από τον τοπικό τύπο και τους οποίοι κατά τη διάρκεια της δενδροφύ- δηση.

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΣΤΗΝ ΞΙΦΑΣΚΙΑ

Στους ετήσιους αγώνες ξιφασκίας 
των παραγωγικών σχολών των Ενό
πλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας που διεξήχθησαν με από
λυτη επιτυχία το διήμερο 26 και 
27/3/90 θριαμβεύτρια εξήλθε η Σχολή

Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.
Οι αγώνες διοργανώθηκαν από την 

Σ.Σ.Ε. στο στάδιο Ειρήνης και φιλίας.
Στο ατομικό αγωνίστηκαν και δια- 

κρίθηκαν οι δόκιμοι υπαστυνόμοι ΛΟ- 
ΡΕΝΤΖΑΤΟΣ Βασίλειος (2ος), ΖΑΧΑ- 
Ρ0Π0ΥΛ0Σ Ιωάννης (3ος), ΨΩΜΑΣ 
Γεώργιος (10ος), ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ

Ηλίας (12ος), ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγε
λος (15ός) και ΣΚΟΥΜΑΣ Κων/νος (18 
ος>.

Στο ομαδικό αγώνισμα, η ομάδα της 
Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. κατέ- 
κτησε πανηγυρικά την πρώτη θέση, 
πράγμα που είχε να συμβεί εδώ και 
δέκα χρόνια. Την νικήτρια ομάδα της 
ΕΛ.ΑΣ. αποτελούσαν οι δόκιμοι υπα- 
στυνόμοι ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ Βασίλειος, 
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΨΩΜΑΣ 
Γεώργιος και ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ Ηλίας.

Πραγματικά αξίζουν θερμά συγχα
ρητήρια στους άξιους αθλητές μας αλ
λά και στους ικανούς προπονητές της 
ομάδας μας, αστυνόμους Β' ΦΤΕΡΓΙΩ- 
ΤΗ Ιωάννη και ΧΑΣΙΩΤΗ Δημήτριο, για 
τη θαυμάσια εμφάνισή τους και την ά
ξια εκπροσώπηση της ΕΛ.ΑΣ. στους 
παραπάνω αγώνες, πράγμα που δεί
χνει το αθόρυβο και δρμιουργικό έργο 
που επιτελείται στον αθλητισμό, στις 
παραγωγικές σχολές του Σώματος.
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ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ΠΡΑΞΗ ΑΓΑΠΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ 

ΣΕ ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΑ  
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ

Αντιπροσωπεία της ΕΛ.ΑΣ. αποτε- 
λούμενη από τον Ταξίαρχο ΒΛΑΧΑΚΗ 
Ιωάννη, εκπρόσωπο της Γ.Α.Δ.Α., τον 
Αστυν. Υποδ/ντή ΦΑΛΕΛΑΚΗ Μάρκο, 
της Διεύθυνσης Αμεσης Δράσης τον 
Αστυν. Α ' ΧΡΙΣΤΟΦΑΚΗ Ευτύχιο. 
Τμηματάρχη Εσωτ. Λειτουργιών της 
Γ.Α.Δ.Α. και τον Υπαστυν. A ' ΧΑΡΑ- 
ΚΤΗΝΙΩΤΗ Παναγιώτη, του γραφείου 
Δημ. Σχέσεων της Γ.Α.Δ.Α. επισκέφτη- 
κε τον νοσηλευόμενο στο 401 Γ.Σ.Ν. 
Αθηνών αρχιφύλακα ΒΟΡΕΑΚΗ Ιωάν
νη, ο οποίος στις ΐΙ.2 .90 τραυματίστη
κε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα που έ
γινε στην αερογέφυρα Σταυρού Αγίας 
Παρασκευής, ενώ εκτελούσε διατεταγ
μένη υπηρεσία. Η αντιπροσωπεία επέ
δωσε βιβλιάριο του Ταμιευτηρίου της 
Εθνικής Τράπεζας με αρχική κατάθεση 
τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων 
τριανταπέντε χιλιάδων εννιακοσίων 
ογδόντα τριών δραχμών, ποσό που 
προήλθε από προαιρετική εισφορά με
ταξύ του Αστυνομικού και του Πολιτι

κού προσωπικού υπηρεσιών του Λε
κανοπεδίου Αττικής για οικονομική του 
ενίσχυση.

Η ευγενική αυτή πράξη ήταν ένα μι
κρό δείγμα αγάπης και συμπαράστα

σης στον άτυχο συνάδελφο, ο οποίος 
κατασυγκινημένος και με δάκρυα στα 
μάτια ευχαρίστησε τους συναδέλφους 
του για την χειρονομία τους.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ  

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ

Σε ειδική τελετή που οργάνωσε η 
Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας στην 
αίθουσα της Λέσχης Αξιωματικών 
Φρουράς Δράμας βραβεύτηκαν φέτος 
τα παιδιά των αστυνομικών, που υπη
ρετούν στο Νομό Δράμας, τα οποία

αρίστευσαν κατά το σχολικό-έτοςΐ 98 8 
-1989 .

Συνολικά βραβεύτηκαν 29 παιδιά, 
τα οποία παρουσίασαν σημαντικές επι
δόσεις και πρώτευσαν μεταξύ των 
συμμαθητών τους.

Την εκδήλωση τίμησαν με την πα
ρουσία τους ο Σεβασμιότατος Μητρο
πολίτης Δράμας κ.κ. Διονύσιος, ο Δή- 
μαρχος Δράμας κ. Σωκράτης Δημη-

τριάδης, ο Επιθεωρητής Αστυνομίας 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Ταξίαρχος κ. Θωμάς Ιωαννίδης, ο Ανώ
τερος Στρατιωτικός Δ/τής Φρουράς 
Δράμας, όπως επίσης και Δ/ντές και 
Δ/ντριες των Λυκείων και Γυμνασίων 
του Νομού.

Παραβρέθηκαν επίσης ο Διευθυν
τής, οι λοιποί Αξιωματικοί των Υπηρε
σιών της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Δράμας, οι γονείς των παιδιών που 
βραβεύτηκαν και σημαντικός αριθμός 
λοιπών αστυνομικών υπαλλήλων της ί
διας Υπηρεσίας.

Στην αρχή της εκδήλωσης μίλησε ο 
Διευθυντής της Αστυνομικής Δ/νσης 
Δράμας Αστυν. Υποδιευθυντής κ. 
Μπακιρτζής Δημήτριος, σχετικά με το 
νόημα και το στόχο της όλης εκδήλω
σης, ενώ στη συνέχεια μίλησε ο αρι
στούχος μαθητής της Η  Λυκείου Ζερ- 
βουδάκης Γεώργιος με θέμα: «Οι βα
σικότερες ηθικές και κοινωνικές αξίες 
στις οποίες πρέπει να βασίζονται οι 
νέοι οραματιζόμενοι μια καλύτερη κοι
νωνία».

Κατόπιν αυτών, ακολούθησε η βρά
βευση των μαθητών με χρηματικά έ
παθλα, βραβεία και αναμνηστικά δώ
ρα. Τα έξοδα καλύφθηκαν από προαι
ρετική συνεισφορά του προσωπικού 
όλων των Υπηρεσιών του Νομού.

405



ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ

1. Πρόγονος του πικ-απ. - Επιτακτικό 
μόριο.

2. 0  ένας από τους αρχιτέκτονες του 
Παρθενώνα. - Γνωστή αρωματική 
μοντελίστ!

3. Το νόμισμα της Ρουμανίας. - Αυτοί 
συντελούν στην ώθηση (αρχ.).

4. Ή... ή επί τας. - Διεξάγονται από 
την αστυνομία για την ανακάλυψη 
εγκληματιών.

5. Βασιλικές κατοικίες. - Κομμάτι ξύ
λου που χρησιμεύει σαν προσάνα- 
μα.

6. Άρθρο. - Καθόλου γενικοί. - Συ
νεχόμενα στο αλφάβητο.

7. Αναφορική αντωνυμία. - Μισά νοί

κια. - Μέρος που δε χτυπάει ο ή
λιος.

8. Τούρκικη άρνηση. - Αυτά που 
συμβαίνουν κάθε χρόνο.

9. Πλεονεκτήματα, προτερήματα. - 
Ξένος Γιάννης.

10. Διπλό γίνεται αφρικάνικη φυλή. - 
Κουρτίνες.

11. Η έναρξη του μουσουλμανικού 
ημερολογίου. - Η μεγαλύτερη ή
πειρος. - Βιβλικό βουνό.

12. Το ρωτάνε οι περίεργοι. - Αδελφός 
του Κάιν. - Σκάει με θόρυβο.

13. Μικροσκοπικοί οι καρποί της. - 0 
κάτω κόσμος της μυθολογίας μας.

ΚΑΘΕΤΑ

1. Εξαιρετικά αγαπητός. - Συνοικία

της Αθήνας.
2. Παγωμένος ο Αρκτικός. - Αμετά

βλητο, σταθερό.
3. Σύντομη Κωνσταντίνα. - Χωράφια, 

κτήματα.
4. Άρθρο. - Πρόθεση (καθ. αν- 

τιστρ.). - Ευρωπαϊκή οροσειρά.
5. φρόνιμος, συνετός. - Ξένο γυναι

κείο όνομα.
6. Το πίσω του εμπρός. - Σχετικός με 

τους δρόμους. - Πρόθεση (αν- 
τιστρ.).

7. Λάμπουν στο στερέωμα. - Μεγά
λος Ισπανός ζωγράφος.

8. Πρωτεύουσά του η Βαγδάτη. - 
Υπάρχει και δίσεκτο.

9. Άρνηση Ζακυνθινών. - Μικρό κό
καλο.

10. Μία Αραβία. - Μεγάλο νησί του 
Ινδικού Ωκεανού.

11. Γυναικείο χαϊδευτικό. - Όχι στρα
βά - Δεκατέσσερα.

12. Αντιθετικός σύνδεσμος (καθ.). - Η 
της έδρας (καθ.). - Μεγάλο λυρικό 
ποίημα.

13. Μοιραία η της Κωνσταντινούπολης 
(καθ.). - Εκπρόσωπος ενός φύλου.
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οδηγίες για τις

Διατηρήστε το σώμα σας σε φόρμα. Αν 
σχεδιάζετε σπορ και γυμναστικές ασκήσεις, κάντε ένα 
ιατρικό τσεκ-απ. Προσέξτε τον καυτό ήλιο στην αρχή. 
Πίνετε πολλά υγρά (όχι οινόπνευμα) όταν βρίσκεστε 
έξω με ζεστό καιρό.

Φροντίστε το αυτοκίνητό σας να βρίσκεται σε 
καλή κατάσταση για το ταξίδι των διακοπών. Αφήστε το 
αρκετό καιρό για έλεγχο και yta τις απαιτούμενες 
επισκευές. Το σύστημα ψύξης, τα φρένα, οι ιμάντες 
και τα λάστιχα είναι πιθανό να πάθουν βλάβη με τη 
συνεχή οδήγηση στις διακοπές, γι αυτό δώστε τους 
ιδιαίτερη προσοχή.

διακοπές
Προστατέψτε τα δάση από τις πυρκαγιές. 
Δάσος σημαίνει: υγεία - ομορφιά - πλούτος - 
πρόοδος - πολιτισμός.

. Αγαπώ το δάσος σημαίνει.... αγαπώ τη ζωή.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι φορούν τις ζώνες 
ασφαλείας πριν ξεκινήσετε για το ταξίδι σας, και ότι 
κανείς δε λύνει τη ζώνη του μέχρι να φτάσετε εκεί 
που πηγαίνετε. Τα παιδιά κάτω των τεσσάρων ετών, 
πρέπει να βρίσκονται σε ειδικές θέσεις ασφαλείας για 
παιδιά και τα λίγο μεγαλύτερα στα πίσω καθίσματα.

Σχεδιάστε το ταξίδι σας έτσι ώστε να έχετε άνεση 
χρόνου, στην περίπτωση που συναντήσετε άσχημο 
καιρό, μεγάλη κυκλοφοριακή κίνηση ή αλλαγή 
δρομολογίου. Ξεκινήστε νωρίς και σταματήστε νωρίς, 
για να αποφύγετε τις ώρες της κυκλοφοριακής αιχμής 
και τη νυχτερινή οδήγηση που είναι περισσότερο 
επικίνδυνη. Γράψτε ή τηλεφωνήστε εκε ί που 
πηγαίνετε για να εξασφαλίστε τη διανυκτέρευσή σας.

Μαυρίστε σιγά - σιγά από τον ήλιο. Πολύς ήλιος, 
μαζεμένος μπορεί να κάνει τις διακοπές σας σωστό 
έγκαυμα. Χρησιμοποιείστε λάδι μαυρίσματος ή λοσιόν 
που περιέχουν συστατικά προστασίας από τον ήλιο.

Εχετε στις τσέπες σας πράγματα για οποιαδήποτε 
επείγουσα ανάγκη που μπορεί να παρουσιαστεί, διπλά 
κλειδιά, άδεια οδήγησης, άδεια του αυτοκινήτου, 
βιβλιάριο ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, 
ασφάλεια του αυτοκινήτου, κάρτα της ΕΛΠΑ, ονόματα 
και διευθύνσεις των πλησιέστερών συγγενών. Πάρτε 
μια ομπρέλλα μαζί σας καλού - κακού.

Προσέχετε τον καιρό όταν πΛεετε με βάρκα. Αν 
ξεσπάσει'καταιγίδα, γυρίστε στην ακτή. Ό λο ι πάνω 
στη βάρκα (ή σκάφος) πρέπει να έχουν ένα σωσίβιο ή 
άλλο προσωπικό μέσο για να επιπλεύσουν στο νερό.

Να έχ ετε  συντροφιά όταν κολυμπάτε, εκτός αν 
υπάρχει ναυαγοσώστης. Μην ξεπερνάτε τα όρια των 
κολυμβητικών σας ικανοτήτων και μην απομακρύνεστε 
πολύ από την ακτή. ' Εχετε το νου σας στα μικρά 
παιδιά.
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