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ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΤΟΥ’ 90 
ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
Too Νικολάου Πολόμερου 

Υχαστυνόμου A

Η συνεχής αύξηση της εγκληματικότητας και οι α λλα γές, που προβλέπονται στην 
κοινω νία  μας την ερχόμενη δεκαετία, καθιστούν επιτακτική π λέον την ανάγκη συμ

μετοχής του κοινού στην αντεγκληματική πολιτική.
Η  αστυνομία εκτός από την καταπολέμηση του εγκλήματος θα αναγκασθεί να  επε
κ τείνει τις δραστηριότητές της σε πολλούς τομείς, ώστε να  μπορέσει να  βοηθήσει τις 

κ οινω νίες να  ξεπεράσουν το ά γχος, την ανω νυμία, την ετερογένεια ,τα  ξεχω ριστά  
συμφέροντα, να  κερδίσουν ξανά  τη συνοχή τους και να  χαράξουν το δρόμο τους για

το μέλλον.
Στην προσπάθεια αυτή η συμπαράσταση του κοινού είνα ι περισσότερο από κάθε ά λ
λη φορά πολύτιμη. Ο ι πολίτες που οραματίζονται να  ζήσουν σ’ενα  ασφ αλές περιβάλ
λον α ρχίζουν να  συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν π λέον να  μείνουν απαθείς και ότι 
η μάχη κατά του εγκλήματος δεν αποτελεί πια αποκλειστική ευθύνη της αστυνομί

ας, α λλά  χρειάζεται η ενεργή στάση και η συμμετοχή όλω ν.
Η  α λλα γή  νοοτροπίας και τω ν συνηθειών που είχα ν για  χρόνια  τώρα εδραιω θεί στα

θερά τόσο στους π ολίτες όσο και στους αστυνομικούς, θα δημιουργήσουν τις προϋ
ποθέσεις για  την βελτίωση τω ν σχέσεω ν τους και την αρμονική συνεργασία στην 

προσπάθεια για  την πρόληψη του εγκλήματος.
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Αποτελεί κοινό μυοτικό ότι η βία οτις μέ
ρες μας βρίσκεται σε μια πραγματική 
έξαρση: βία μέσα στην οικογένεια, βία έξω από 

την οικογένεια, βία στον εθνικό και διεθνή 
χώρο με αποκορύφωμα τα εγκλήματα της διε
θνούς τρομοκρατίας.

Οπως προκύπτει από σχετική έκθεση που 
υποβλήθηκε και συζητήθηκε στη 13η Σύσκεψη 
Εγκληματολογικών Ερευνών του Συμβουλί
ου της Ευρώπης (Νοέμβριος 1987): στις περισ
σότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης οι κάτοι
κοι διατυπώνουν στην πλειονότητα τον φόβο 
και την ανησυχία για μια εικαζόμενη απότο- 
μη αύξηση της βίας, την ερχόμενη δεκαετία, 
ενώ παράλληλα θεωρούν το πρόβλημα της βί
ας σαν αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης 
κοινωνίας και σαν ένα από τα σοβαρότερα 
της εποχής μας.

Στη χώρα μας, όπως προκύπτει από τα απο
τελέσματα πολλών δημοσκοπήσεων,9 στους 
10 ερωτηθέντες θεωρούν ότι η εγκληματικό
τητα έχει αυξηθεί κατά τα τελευταία χρόνια 
και ότι οι διαρρήξεις και οι κλοπές αποτε
λούν την υπ’ αριθμό 1 προσωπική απειλή για 
όλους, με δεύτερο το βιασμό για τις γυναίκες 
και την τρομοκρατία για τους άνδρες.

Αυτή η μορφή των εγκλημάτων είναι μια 
σοβαρή απειλή για τον πολίτη στην ιδιωτική 
και επαγγελματική του ζωή. Υπάρχουν επί
σης εγκλήματα σχετιζόμενα με το αλκοόλ, τα 
ναρκωτικά, τους μηχανικούς θορύβους και 
τις απάτες που σιγά - σιγά εισχωρούν στην 
καθημερινή μας ζωή και τα οποία παρουσιά
ζουν μια σημαντική αύξηση.

Είναι σ’ όλους μας γνωστό ότι σε όλα τα 
κράτη η αντεγκληματική πολιτική αποτελεί 
ευθύνη του κράτους και γίνεται από τους 
εξουσιοδοτημένους του φορείς(κοινωνικούς 
λειτουργούς, δικαστικούς, Αστυνομικά όργα
να κλ.π.).

Εν τούτοις, με την συνεχή αύξηση της 
εγκληματικότητας γίνεται από χρόνια διαρ
κώς και περισσότερο αισθητή και επιτακτική 
η ανάγκη συμμετοχής του κοινού στην αντε
γκληματική πολιτική.

Η συνεργασία αυτή, που σημαίνει συνεργα
σία και συμμετοχή τόσο στην κατάστρωση 
όσο και στην εφαρμογή των μέτρων που λαμ- 
βάνονται, θεωρείται κατ’ αρχήν αυτονόητη σ’ 
ένα δημοκρατικό κράτος και αποσχολεί όχι 
μόνο τα κράτη αλλά και διεθνείς οργανώσεις, 
όπως τα Ηνωμένα Εθνη και το Συμβούλιο της

Πρωτοποριακό περίοτροφο Dan W esson

Ενσωματώνει προηγμένα χαρακτηριστικά , που το  καθ ιστούν πιο 
αξιόπιστο, περ ισσότερο προσαρμοσμένο σ τις  ανάγκες σας.

Ν έο ρυθμιζόμενα σκοπ ευτικά και δ υνα τό τη τα  αλλαγής κάννης με 
μεγάλη ευκολ ία , του εξασφαλίζουν πολύ υψ ηλές επ ιδόσεις.

Εκτός των στάνταρ τύπων με κόννες 2.5 και 4 ' In, π ροσφέρετα ι και σε 
βαλίτσα με εναλλασσόμενες κόννες.

Εγγύηση καλής λε ιτου ρ γ ία ς  δέκα  ετών.

SYDAMCO
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ 
ΤΗΛ. 6820718, TELEX 215098 ΑΝΤΗ
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Ευρώπης, που το 1978 αφιέρωσε ειδικό συνέ
δριο στο θέμα της κοινής γνώμης πάνω στην 
εγκληματικότητα και την ποινική δικαιοσύ
νη.

Η Αστυνομία που έχει σαν κύρια αποστολή 
της την πρόληψη και καταστολή της εγκλη
ματικότητας δεν θα μπορούσε να μείνει έξω 
απ’ αυτόν τον προβληματισμό, γι’αυτό ενόψει 
της δεκαετίας του ’90 αναζητεί συνεχώς και
νούργιους τρόπους και μεθόδους προκειμένου 
να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για την 
ανάγκη συμμετοχής τους στην γενικότερη 
προσπάθεια πρόληψης του εγκλήματος, ώστε 
να μπορέσει να ανταποκριθεί στο πολύπλοκο 
έργο της.

Η συνεργασία αυτή είναι περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά αναγκαία αφού με τις αλλα
γές που προβλέπονται στην κοινωνία μας την 
ερχόμενη δεκαετία θα αυξηθούν και οι απαι
τήσεις των πολιτών από την αστυνομία, η 
οποία εκτός από την καταπολέμηση της 
εγκληματικότητας, θα αναγκασθεί να επε
κτείνει τις δραστηριότητες της και σε πολλά 
επίπεδα, σε συνεργασία με τις άλλες δημόσιες 
αρχές και οργανισμούς.

Οι αστυνομικοί προβλέπεται να υπάρχουν 
στις επιχειρήσεις, στα εκπαιδευτικά ιδρύμα
τα, στις υπηρεσίες πρόληψης, προστασίας πε
ριβάλλοντος, κυκλοφοριακής αγωγής κλ.π. 
Δεν υπάρχει κοινωνική δραστηριότητα που 
να μην είναι συνυφασμένη με την παρουσία 
του αστυνομικού 
στην πρώτη γραμμή.

Η δεκαετία του ’90 
αναμένεται να είναι 
η εποχή της έξαρσης 
των πειραματικών 
εφαρμογών και των 
νεωτερισμών. Η 
αστυνομία δεν μπο
ρεί να μείνει έξω από 
αυτή την εξέλιξη και 
συνεχώς θ’ αναζητά 
καινούργιους τρό
πους και μεθόδους 
προκειμένου ν’ αντα- 
ποκριθεί στην απο
στολή της.

Η νέα δεκαετία 
αναμένεται επίσης να 
επιφορτίσει και τους 
αστυνομικούς με πε
ρισσότερο άγχος και 
στρες, ιδιαίτερα τους 
διευθυντές των υπη
ρεσιών οι οποίοι θα επιβλέπουν και θα κατευ
θύνουν την εξέλιξη αυτή.

Η αστυνομία θα συνεχίσει να είναι η κύρια 
λειτουργία και ο βασικός θεσμός που θα ενώ
νει τις επιθυμίες, τα παράπονα και τις προσ

δοκίες του κοινωνικού συνόλου. Θα κληθεί 
να βοηθήσει τις κοινωνίες να ξεπεράσουν το 
άγχος, την ανωνυμία, την ετερογένεια, τα ξε
χωριστά συμφέροντα, ώστε να κερδίσουν ξανά 
την συνοχή και τον έλεγχό τους και να βρούν 
το δρόμο τους για το μ έλλον.

Στην προσπάθεια της αυτή, η βοήθεια και η 
συμπαράσταση κοινού είναι περισσότερο από 
κάθε άλλη φορά αναγκαία και πολύτιμη προ
κειμένου να ανταποκριθεί στον πολύπλοκο 
ρόλο που καλείται να διαδραματίσει.

Οι πολίτες που αντιλαμβάνονται την απει
λή του εγκλήματος, που γνωρίζουν καλά ποιά 
είναι τα δικαιώματά τους και που οραματί- 
ζοτνται να ζήσουν σ’ένα ασφαλές περιβάλλον, 
αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι χωρίς τη 
βοήθειά τους η πρόληψη του εγκλήματος δεν 
μπορεί να επιτευχθεί.

Ο επιμερισμός τω ν ευθυνώ ν.

Το καινούργιο στοιχείο που καλούμαστε ή 
θα κληθούμε να αντιμετωπίσουμε την επόμε
νη δεκαετία είναι ο επιμερισμός της ευθύνης, 
όσον αφορά τη δημόσια ασφάλεια. Οι κοινω
νίες δηλαδή θα συμμετέχουν και θα αποτε
λούν μέρος της αστυνομίας και όχι όπως συ- 
νέβαινε μέχρι τώρα ξεχωριστό κομμάτι. Η αρ
χή βέβαια θα γίνει από την αστυνομία, διότι 
εάν η αστυνομία δε συνεργασθεί με την κοι
νωνία και η κοινωνία δε θα συνεργασθεί με τη

αστυνομία. Εάν η 
αστυνομία δε μοιρα- 
σθεί τις γνώσεις και 
τις πληροφορίες με 
την κοινωνία, η κοι
νωνία δε θα μπορέσει 
να την βοηθήσει και 
να συνδιαλαγεί μαζί 
της. Εάν η αστυνομία 
δεν ψάξει να βρεί 
ποιά προβλήματα 
απασχολούν την κοι
νωνία, δεν είναι δυ
νατόν να γνωρίζει τι 
ακριβώς είναι, τι 
στην πραγματικότη
τα σημαίνουν για 
τους πολίτες.

Η πρόκληση των 
καιρών για την αστυ
νομία εστιάζεται 
στην προσπάθεια δι
εύρυνσης της αίσθη
σης ευθύνης για την 

κοινωνική ασφάλεια, στη διεύρυνση της έν
νοιας του ΕΜΕΙΣ, ώστε τα άτομα από μόνα 
τους να αισθάνονται περισσότερο υπεύθυνα 
για τη κοινωνία και την ασφάλειά τους.

Αυτό δεν είναι μόνο θέμα άσκησης Δημοσί-

414



ων Σχέσεων. Απαιτεί πρωτοβουλία και ορμή 
που πρέπει να δοθεί από όλους μας και από 
την αστυνομία σαν κοινωνική δραστηριότη
τα.

Σαν αστυνομικοί θα πρέπει να αναθεωρή
σουμε τον τρόπο που εκτελούμε τα καθήκο
ντα μας προς την κατεύθυνση της κοινωνικά 
αποδεκτής αστυνόμευσης, προς την κατεύ
θυνση της αποκέντρωσης της εξουσίας και 
της ευθύνης. Είναι ανάγκη να δημιουργηθούν 
μόνιμοι κοινωνικοί συμβουλευτικοί φορείς 
και ομάδες, που θα αντιπροσωπεύουν κατά το 
μέτρο του δυνατού τα περισσότερα μέλη της 
κοινωνίας.

Οι ομάδες αυτές θα συζητούν τις προτεραι
ότητες που θα βάζει κάθε φορά η αστυνομία, 
προβλήματα πάνω στα οποία θα πρέπει να επι
κεντρωθεί το ενδιαφέρον της καθώς και τον 
τρόπο που η κοινωνία από μόνη της θα μπορέ
σει να βοηθήσει να επιτευχθούν οι στόχοι που 
τέθηκαν.

Για να μπορεί το κοινό να αντιδράσει, και 
να τοποθετηθεί στα διάφορα προβλήματα με 
πλήρη γνώση της πραγματικότητας, πρέπει να 
ενημερώνεται τακτικά με αντικειμενικά στοι
χεία.

Πόσοι όμως πολίτες είναι ενήμεροι σήμερα 
πάνω σε θέματα αντεγκληματικής πολιτικής; 
Πόσοι άραγε γνωρίζουν στην πραγματικότη
τα ότι αυτό το κύμα της εγκληματικότητας 
συνδέεται με μιά ανάλογη αύξηση των οικο
νομικών απωλειών, 
εκτός βέβαια από τα 
ψυχικά και συναι
σθηματικά τραύμα
τα, που προκαλού- 
νται στα θύματα και 
τους μάρτυρες;

Μια κοινή γνώμη 
ενημερωμένη μπορεί 
να συντελέσει αποτε
λεσματικά στην κα
τάστρωση της αντε
γκληματικής πολιτι
κής εκφράζοντας 
απόψεις πάνω στα 
μέτρα που σχεδιάζο
νται από την Κυβέρ
νηση, είτε δημοσιεύ
οντας τις απόψεις 
της στις εφημερίδες, 
είτε διατυπώνοντας 
την γνώμη της με άλ
λους τρόπους, π.χ 
συνέδρια, επιτροπές 
κλ.π..

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση και την 
έκφραση της κοινής γνώμης παίζουν επίσης 
οι διάφορες ομάδες πιέσεως (φεμινιστικές ορ
γανώσεις,οργανώσεις προστασίας περιβάλλο

ντος, αντιρατσιστικές οργανώσεις) που ασχο
λούνται είτε με εγκληματολογικά θέματα, εί
τε έχουν ευρύτερες επιδιώξεις στις οποίες πε
ριλαμβάνονται όμως και τα ποινικά θέματα.

Οι πολίτες αρχιτέκτονες της δικής τους 
ασφάλειας

Οι αστυνομίες της Ευρώπης στην προσπά- 
θειά τους να ενεργοποιήσουν περισσότερο 
τους πολίτες, άρχισαν ήδη να αναζητούν και 
να εφαρμόζουν πρωτοποριακά προγράμματα 
πρόληψης και καταστολής της εγκληματικό
τητας σε συνεργασία με ένα ισχυρό όπλο, τους 
πολίτες.

Και αυτό διότι ο ρόλος της αστυνομίας βρί
σκεται σήμερα σε κρίσιμο σημείο. Παλιότερα 
οι προσπάθειές της περιορίζονταν κύρια, στην 
αντιμετώπιση του εγκλήματος μετά την τέλε
σή του. Τώρα όμως θα πρέπει να στρέψει την 
προσοχή της πρώτα στην πρόληψη και έπειτα 
στην καταστολή του, μέσα από πρωτοποριακά 
και καινοτομικά προγράμματα. Αυτό βέβαια 
απαιτεί αλλαγή της αστυνομικής στρατηγι
κής και αύξηση του ανάλογου προϋπολογι
σμού για αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση 
της ολοένα αυξανόμενης εγκληματικότητας. 
Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στις συνδια
σκέψεις των αστυνομικών των χωρών μελών 
της ΕΟΚ: μια πραγματικά σπουδαία πηγή, που 
είναι συνέχεια διαθέσιμη και δυναμική αλλά

αγνοημένη για πολύ 
καιρό τώρα, είναι 
αναμφισβήτητα οι 
πολίτες. Είναι ανά
γκη πολίτες και 
αστυνομικοί να ερ- 
γασθούν από κοινού 
για τη μείωση της 
εγκληματικότητας. 
Η πρόληψη του 
εγκλήματος σημαί
νει κατ’ αρχήν σεβα
σμό του νόμου από 
τους πολίτες και κα
τόπιν επαγρύπνηση 
για χάρη της δικής 
τους ασφάλειας.

Στη δημοκρατική 
μας κοινωνία, καθέ
νας γνωρίζει ότι οι 
πολίτες είναι αυτοί, 
που μέσω των εκλεγ
μένων αντιπροσώ
πων τους, αποφασί

ζουν για το ποσό των χρημάτων που θα κατα- 
νεμηθεί για την αστυνόμευση και τη δημόσια 
ασφάλεια. Είναι οι ίδιοι πολίτες που, κατά 
ένα ορισμένο τρόπο, αποφασίζουν τι μορφή θα 
πάρει η μάχη κατά του εγκλήματος.
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Ον πολίτες πλέον θα πρέπει να αναλάβουν 
ενεργό ρόλο. Κάτω από τις επικρατούσες πε
ριστάσεις (αύξηση ρυθμού εγκληματικότη
τας) δεν μπορούν πλέον να μένουν απαθείς 
και αδρανείς. Θα πρέπει να πάρουν άμεσα θε
τική στάση, συνεργαζόμενοι και εμπλεκόμε
νοι στο πρόγραμμα πρόληψης του εγκλήμα
τος στις γειτονιές τους. Τελικά αυτή η νέα 
μορφή εθελοντικής εργασίας, αν μπορούμε να 
την αποκαλούμε έτσι, στον τομέα της δημό
σιας ασφάλειας, θα κινητοποιήσει τους έντι
μους πολίτες και θα τους ενθαρρύνει να γί
νουν οι αρχιτέκτονες της δικής τους ασφάλει
ας. Η μάχη κατά του εγκλήματος δεν μπορεί 
να θεωρηθεί πια σαν αποκλειστική ευθύνη της 
αστυνομίας.

Η  συμμετοχή του κοινού στην εφαρμογή  
της αντεγκληματικής πολιτικής.

Το κοινό,ιδίως όταν εγκρίνει τα μέτρα 
αντεγκληματικής πολιτικής και έχει συνερ- 
γασθεί στην εισαγωγή τους, μπορεί να συντεί
νει πολύ αποτελεσματικά στην εφαρμογή της 
σ’ όλα τα στάδια.

Οι πολίτες μπορούν να παίξουν μεγάλο ρό
λο τόσο στην πρωτογενή κοινωνική πρόληψη, 
που προσπαθεί να εξουδετερώσει τους παρά
γοντες της εγκληματικότητας, όσο και στην 
περιστασιακή κοινωνική πρόληψη, που τείνει 
να εξουδετερώσει τις ευκαιρίες διαπράξεως 
εγκλημάτων.

Είναι δύσκολο να αναμετρήσει κανείς τις 
δραστηριότητες στο πεδίο της πρωτογενούς 
κοινωνικής πρόληψης που καλύπτουν όλο 
τον κοινωνικό χώρο π.χ. οι δραστηριότητες 
των συλλόγων γονέων που τείνουν να βοηθή
σουν την οικογένεια στα προβλήματα ανατρο
φής των παιδιών, οι συσκέψεις γονέων και εκ
παιδευτικών, οι μορφωτικές και οι αθλητικές 
οργανώσεις που βοηθούν στη δημιουργική 
χρησιμοποίηση του ελευθέρου χρόνου παι
διών ή και ενηλίκων είναι πολύτιμες συμβο
λές στην πρόληψη.

Στην περιστασιακή πρόληψη έχουμε όλες 
τις ενέργειες των πολιτών για την αυτοπρο
στασία τους ιδιωτικά ή συλλογικά.

Ας πάρουμε, για παράδειγμα, μια περιοχή 
100.000 περίπου κατοίκων που αστυνομεύεται 
στη διάρκεια της νύκτας από αριθμό 20 περί
που περιπολούντων αστυνομικών. Παίρνο
ντας σαν δεδομένο το γεγονός ότι αυτοί οι 
αστυνομικοί είναι καλά εκπαιδευμένοι, πει- 
θαρχημένοι, ευσυνείδητοι και εφοδιασμένοι 
με τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό, θα είναι 
παρ’ όλα αυτά δύσκολο γι’ αυτούς να βρίσκο
νται στον τόπο που γίνεται κάθε έγκλημα. Θα 
ήταν επίσης δύσκολο, ακόμα κι αν περιπολού- 
σαν στην περιοχή 200 αστυνομικοί. Τα περισ

σότερα εγκλήματα γίνονται μέσα σε κτίρια, 
στη μυστικότητα των σπιτιών, μακριά από τα 
μάτια της αστυνομίας και ό αριθμός των ευ
καιριών για αποτελεσματική επέμβαση εξαρ- 
τάται άμεσα από το ενδιαφέρον των ατόμων, 
το μέγεθος του αστυνομευόμενου πληθυσμού 
και της υπό επιτήρηση περιοχής.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα εγκλήματα σε 
δημόσιο χώρο γίνονται κρυφά και χωρίς να 
ξέρει κανείς τίποτα. Κατά συνέπεια, οι ευκαι
ρίες για την αστυνομία να συλλάβει κάποιον 
ύποπτο επ’ αυτοφώρω είναι λίγες. Εάν συλλά- 
β.ει κάποιον, αυτό μπορεί να γίνει μόνο μετά 
από εκτεταμένη και πολύ προσεκτική έρευνα. 
Επίσης, το Υπουργείο Συγκοινωνιών ή οι Δή
μοι και οι Κοινότητες θα μπορούσαν αναμφί
βολα να ζητήσουν τη γνώμη της αστυνομίας 
πριν τοποθετήσουν φανάρια σε κεντρικές δια
σταυρώσεις, ή πριν κατασκευάσουν δρόμους 
και λεωφόρους με φωτιζόμενα σήματα ή πριν 
αλλάξουν την κατεύθυνση κυκλοφορίας των 
οχημάτων ή τους χώρους στάθμευσης κ.α.

Η αστυνομία θα πρέπει να συνεργαστεί επί
σης με τις αρχές των σχολείων και τα αρμόδια 
σχολικά συμβούλια για να παρακολουθεί από 
κοντά τα προβλήματα της παιδικής εγκλημα
τικότητας, τις πράξεις βίας, την παρουσία 
ναρκωτικών και σεξουαλικών παρεκκλίσεων 
στις μαθητικές κοινότητες. Συνεργαζόμενη 
στενά με τα συμβούλια υγείας και τους κοι
νωνικούς λειτουργούς, μπορεί να ανταλλάσει 
χρήσιμες πληροφορίες σε ζητήματα όπως η 
χρήση ναρκωτικών, τα αφροδίσια νοσήματα, 
ο αλκοολισμός σε δημόσιους χώρους, η αλη
τεία, η πορνεία, κ.λπ.

Κ οινό μέτωπο 
κατά του εγκλήματος.

Χωρίς πολλή δυσκολία, ο κάθε πολίτης θα 
μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο του εγκλή
ματος εναντίον του ή κατά της περιουσίας 
του, παίρνοντας ορισμένα απλά αλλά βασικά 
μέτρα. Εκτός από τις βασικές προφυλάξεις 
ενάντια στο έγκλημα, οι πολίτες θα μπορού
σαν να έχουν μια εποικοδομητική συνεργασία 
με την αστυνομία και τις άλλες δικαστικές 
και διοικητικές αρχές.

Στη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, υπήρ
ξαν πολίτες που προσφέρθηκαν εθελοντικά να 
προστατεύσουν και να επιβλέψουν τις περιο
χές που ζούσαν. Αλλά και σήμερα οι πολίτες 
θα μπορούσαν να κάνουν κάτι ανάλογο, κα
ταπολεμώντας το έγκλημα στη γειτονιά τους, 
ή δίνοντας χρήσιμες πληροφορίες στην αστυ
νομία όταν παρίστανται αυτόπτες μάρτυρες 
ενός αδικήματος, βοηθώντας κατ’ αυτό τον 
τρόπο αποτελεσματικά το πολύπλοκο και επί
πονο έργο της.

Σε μερικές χώρες (Καναδά, ΗΠΑ, Ολλαν-
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δία) οι γείτονες συμφωνούν να επιβλέπουν εκ 
περιτροπής, ιδίως τη νύκτα, το χώρο της γει
τονιάς. Οι ενέργειες αυτές, που βασικά είναι 
θετικές, δεν είναι χωρίς κινδύνους, π.χ. τη 
δημιουργία ομάδων αυτοάμυνας, που μπο
ρούν να διαπράξουν αδικήματα. Στο σημείο 
αυτό πρέπει επίσης να αναφέρουμε τις δρα
στηριότητες των ιδιωτικών εταιρειών επιτη- 
ρήσεως που επιβλέπουν καταστήματα, εργο
στάσια κλπ. Οι εταιρείες αυτές υπάρχουν σε 
όλες τις χώρες και η συμβολή τους και στην 
πρόληψη μπορεί να είναι θετική. Παρ’ όλα αυ
τά, μια αυστηρή ρύθμιση της λειτουργίας τους 
είναι απαραίτητη για την αποφυγή σύγχυσης 
των πράξεών τους με τις πράξεις της αστυνο
μίας.

Η αστυνομία χρειάζεται τη συνεργασία του 
καθενός και υπάρχει πραγματικά επείγουσα 
ανάγκη για ένα κοινό μέτωπο από άγρυπνους 
και συνεργάσιμους πολίτες, ειδικευμένους 
στη δίωξη του εγκλήματος αστυνομικούς και 
υπεύθυνους πολιτικούς που όλοι τους θα εν- 
διαφέρονται για την αποτελεσματική καταπο
λέμηση του εγκλήματος.

Κατά συνέπεια, εάν οι πολίτες, αποσκοπώ- 
ντας στην προστασία τους, γίνουν από μόνοι 
τους μια επιπρόσθετη πηγή ανεκτίμητης βοή
θειας στον αγώνα για την πρόληψη του 
εγκλήματος και την τιμωρία των παραβατών, 
τότε όχι μόνο θα βοηθήσουν τους εαυτούς 
τους αλλά και θα βελτιώσουν την ποιότητα 
ζωής στο περιβάλλον τους.

Βέβαια θα πρέπει ευθύς εξ αρχής να επιση- 
μάνουμε και να προειδοποιήσουμε ότι η προ
σπάθεια αυτή δεν είναι εύκολη. Η αστυνόμευ
ση, με βάση την κοινωνία, απαιτεί οργανωτι
κές αλλαγές σε έργα υποδομής και σε νοο
τροπία, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, αναμέ
νεται ότι θα προκαλέσουν φόβο και γιατί όχι 
και αδράνεια του όλου συστήματος.

Πρέπει να εξηγήσουμε πρώτα στους αστυ
νομικούς, ότι δεν χρειάζεται να κρατούν αμυ-

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 32 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
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ντική στάση και ότι όσα ειπωθούν από τους 
διαφόρους φορείς ή ομάδες πάνω σ’ ένα οποιο- 
δήποτε θέμα, δεν αποτελούν παράπονα αλλά 
προβλήματα που τους αποσχολούν έντονα και 
που πρέπει να επιλυθούν, με τρόπο μάλιστα 
που οι ευθύνες θα επιμερίζονται ώστε να επι
τύχουμε την υπευθυνότητα, τη συμμετοχή και 
την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας.

Ο καθένας έχει δικαίωμα να έχει τη γνώμη 
του πάνω σ’ οποιοδήποτε θέμα και πρέπει 
όλοι, πρώτα οι αστυνομικοί και ύστερα οι πο
λίτες, να έχουμε το θάρρος και τη δύναμη να 
τη δεχθούμε άσχετα αν συμφωνούμε ή όχι.

Είναι γεγονός ότι πολλές αστυνομίες επε- 
δίωξαν μέχρι τώρα να εφαρμόσουν αυτό το 
μοντέλο αστυνόμευσης αλλά είτε επειδή δεν 
γνώριζαν τον τρόπο, είτε επειδή δεν είχαν τις 
απαραίτητες δυνατότητες να αγοράσουν την 
υποδομή που απαιτούνταν, δεν έφτασαν ποτέ 
στο στάδιο της εφαρμογής του. ’Αλλες όμως 
προχώρησαν με γοργότερα βήματα διδασκό
μενες και από τα ίδια τα λάθη τους.

Ενας άλλος τομέας στο οποίο πρέπει να δο
θεί άμεση προτεραιότητα, είναι η αναμόρφω
ση του εκπαιδευτικού συστήματος του προσω
πικού της Αστυνομίας και η εντατικοποίηση 
της εκπαίδευσής του, ώστε να βελτιωθεί η 
επαγγελματική του κατάρτιση και να κατα
στεί ικανό να ανταποκριθεί απόλυτα στις ση-
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μερινές συνθήκες αστυνόμευσης.
Ο σύγχρονος αστυνομικός είναι ανάγκη να 

μπορεί να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητες 
που παρέχει η σημερινή επιστήμη και τεχνο
λογία, να συνδυάσει τη θεωρητική κατάρτιση 
με την πρακτική γνώση, να διακατέχεται από 
ενθουσιασμό για το λειτούργημα που ασκεί 
και να έχει συνείδηση του χρέους του για κοι
νωνική προσφορά. Ακόμα, επιβάλλεται με συ
νεχείς μετεκπαιδεύσεις και εξειδικεύσεις να 
ανανεώνει τις γνώσεις του και να φροντίζει 
για τη διατήρηση της σωματικής, ψυχικής και 
πνευματικής του ετοιμότητας, ώστε να είναι 
σε θέση να προστατεύσει αποτελεσματικά 
τους συνανθρώπους του.

Τέλος, για την καλύτερη αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού και την ποιοτική βελ
τίωση του αστυνομικού έργου, κρίνεται ανα
γκαίο να εκσυγχρονισθούν τα τεχνικά μέσα, 
να γίνει προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλι
σμού και να μπούν σε ευρεία χρήση η μηχα
νοργάνωση και όλες οι άλλες τεχνικές εφαρ
μογές ώστε να μειωθεί η απασχόληση του προ
σωπικού, να διευκολυνθεί η συλλογή των 
αποδείξεων και να ενισχυθεί η επιστημονική 
ισχύ και η αξιοπιστία των ιχνών και πειστηρί
ων και να γίνει πιο αποτελεσματική η αστυ
νόμευση.

Ο εκσυγχρονισμός των μεθόδων δράσης 
της αστυνομίας και η στενότερη συνεργασία 
αστυνομίας και κοινού αποτελούν τους δύο 
άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι 
αστυνομίες της Ευρώπης.

Ενα ενθαρρυντικό σημείο που τονίζεται 
επανειλλημένα στις διεθνείς συνδιασκέψεις 
των αστυνομικών είναι ότι τα προβλήματα 
που καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν οι αστυνο

μικοί την ερχόμενη δεκαετία είναι όχι μόνο 
κοινά, αλλά και οι λύσεις που προτείνονται 
συγκλίνουν σε πολλά σημεία.Ετσι όσο γρηγο
ρότερα προωθηθεί η συνεργασία των αστυνο
μικών σε διεθνές επίπεδο, σε όλους τους το
μείς, στην καταπολέμηση των ναρκωτικών, 
του οργανωμένου εγκλήματος, την τρομοκρα
τία, των οικονομικών εγκλημάτων κλ,π. τόσο 
περισσότερο αποτελεσματικά θα μπορέσουμε 
να ανταποκριθούμε στην πρόκληση των και
ρών και στις απαιτήσεις του κοινωνικού συ
νόλου.

Το μέλλον γενικά της αστυνόμευσης, θα 
εξαρτηθεί τόσο από την ανάπτυξη ενός αμοι
βαίου δικτύου υποστήριξης, όσο και από την 
άμεση και κοινή ανταπόκριση στις ανάγκες 
των πολιτών και της κοινωνίας μας.

Γεγονός όμως αναμφισβήτητο παραμένει 
ότι η δεκαετία του ’90 θα είναι η περίοδος των 
εξελίξεων στον τρόπο αστυνόμευσης σε όλο 
το Δυτικό κόσμο.
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Ο ικογένεια  και εγκ λη μ α τογένεσ η
της Χριστίνας Νόβα·Καλτσούνη 

Δρ. Κοινωνιολογίας της εγκληματικότητας

Η ανησυχία για την ολοένα αυξανόμενη παραβατικότη- 
τα ανηλίκων έστρεψε — κύρια στη δεκαετία του 1960 — 
την εγκληματολογική έρευνα στον παράγοντα οικογένεια, 
ως το σημαντικότερο συντελεστή στην εκδήλωση αποκλί- 
νουσας ή παραβατικής συμπεριφοράς.

Γύρω από τη θεαματική «οικογένεια και εγκληματογέ- 
νεση» διατυπώθηκαν θεωρίες και διεξήχθησαν εμπειρικές 
έρευνες, διαφορετικών μεν επιστημονικών προσεγγίσεων 
(κοινωνιολογικές, ψυχολογικές, ιατρικές - ψυχιατρικές έ
ρευνες), αλλά με ένα κοινό στόχο: τον εντοπισμό εκείνων 
των όρων στη συγκρότηση και λειτουργία της οικογέ
νειας, οι οποίοι επηρεάζουν αρνητικά τη συμπεριφορά του 
ανηλίκου.

Μεγαλύτερη έμφαση δόθηκε στη διαδικασία κοινωνι
κοποίησης στα πλαίσια της οικογένειας και τη σημασία της 
στην εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς.

Είναι πέρα από κάθε αμφισβήτηση ότι το παιδί στην 
πρώιμη φάση της παιδικής ηλικίας κτίζει στα πλαίσια της 
οικογένειας τη βάση της προσωπικότητάς του. Εκεί απο

κτά τις εμπειρίες που θα επηρεάσουν τη σχέση του με τον 
άψυχο και έμψυχο κόσμο που το περιβάλλει.

Στην οικογένεια θα αντιγράψει στάσεις απέναντι σε 
πρόσωπα και πράγματα, θα μάθει μορφές αντίδρασης σε 
καταστάσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπο και θα απο
κτήσει την ικανότητα σωστής εκτίμησης του εαυτού του.

Στα πλαίσια της οικογένειας θα μεταδοθούν στο παιδί 
κοινωνικοί κανόνες και αξίες, καθώς και πρότυπα συμπερι
φοράς που θα το βοηθήσουν στον κοινωνικό του προσα
νατολισμό και θα το προφυλάξουν σε μεγάλο βαθμό από 
ανορθολογικές κοινωνικές συγκρούσεις.

Σ’ αυτή τη διαδικασία μάθησης στα πλαίσια της οικογέ
νειας (κοινωνικοποίηση) αποκτά το παιδί ένα «ρεπερτό
ριο» από πρότυπα συμπεριφοράς που είναι κύρια προϊόν 
αντιγραφής αντίστοιχων συμπεριφορών των γονέων 
(Dreitzel 1968, σ. 149).

Με την έννοια αυτή είναι η πρώτη φάση της διαδικα
σίας κοινωνικοποίησης, αποφασιστικής σημασίας για το 
παιδί.
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Απαραίτητη προϋπόθεση για μια θετική εξέλιξη της δια
δικασίας αυτής αποτελεί η σταθερότητα του περιβάλλον
τος στο οποίο μεγαλώνει το παιδί και η κάλυψή (προστα
σία) του από τα πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα με τη 
διαπαιδαγώγησή του.

Συχνή, φιλική και γεμάτη φροντίδα ενασχόληση με το 
παιδί αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για τη δημιουρ
γία σχέσεων εμπιστοσύνης με το περιβάλλον του και τη 
σφυρηλάτηση αυτοεκτίμησης. Αντίθετα συχνές εναλλαγές 
των προσώπων που μεγαλώνουν το παιδί έχουν αρνητικές 
επιπτώσεις στην ανάπτυξή του, γιατί το εμποδίζουν να δη
μιουργήσει μια σταθερή σχέση και να ταυτιστεί μαζί τους. 
Το ίδιο επιζήμια είναι για το παιδί και μια φανερή ή λανθά- 
νουσα και μη συνειδητή εχθρότητα απέναντι του.

Ακόμα μια στάση των γονέων που χαρακτηρίζεται από 
έλλειψη συνέπειας, σκληρότητα και απόρριψη μπορεί να 
προκαλέσει φόβο και ανασφάλεια στο παιδί και να μετα
φραστεί από αυτό σαν απειλή για την ίδια του την ύπαρξη. 
Μια τέτοια κατάσταση θα καταδίκαζε το παιδί σε μια 
διαρκή στάση άμυνας με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των 
κοινωνικών του επαφών (σχέσεων) και στη συνέχεια 
απώλεια του κριτηρίου για σωστή εκτίμηση της πραγματι
κότητας.

Οι συνέπειες μπορεί να είναι επιθετικότητα, αντικοινω
νική συμπεριφορά, έλλειψη συναισθημάτων ενοχής κλπ.

Το ίδιο όμως επιζήμιο μπορεί να αποβεί και μια υπερ
προστατευτική συμπεριφορά, καθώς και ο υπέρμετρος έ
λεγχος.

Τέτοιες πρακτικές εκφράζουν στην ουσία βαθύτερα συ
ναισθήματα φόβου και ανασφάλειας των ίδιων των γο
νιών, τα οποία μεταλλάσσονται σε συναισθήματα και τρό
πους συμπεριφοράς απέναντι στο παιδί τέτοιας φύσης, 
που μπορούν να εμποδίσουν την απόκτηση αυτονομίας 
και αυθυπαρξίας του. Ακόμα η δυνατότητα για κοινωνικές 
επαφές είναι σ ’ αυτά τα παιδιά εξαιρετικά περιορισμένη.

Τέλος, η παντελής έλλειψη ενός προτύπου ταύτισης 
θεωρείται για το παιδί σαν περισσότερο επιζήμια και από 
μια «μη σωστή» κοινωνικοποίηση στα πλαίσια μιας οικο
γένειας.

Έρευνες σε παιδιά ιδρυμάτων έχουν αποδείξει πως, 
ακόμα και όταν τα παιδιά αυτά αναπτύσσονται σωματικά 
κανονικά, παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητάς τους, ή έχουν δυσκολίες συναισθηματι
κής επαφής. Πρόκειται εδώ για το φαινόμενο που χαρα
κτηρίζεται σαν ιδρυματισμός (Spitz 1967).

Από τη σύντομη αυτή αναφορά γίνεται κατανοητή η 
σημασία της διαδικασίας κοινωνικοποίησης και ιδιαίτερα η 
σπουδαιότητα του πρωτογενούς φορέα της, της οικογέ
νειας.

Οι εγκληματολόγοι έστρεψαν, όπως προαναφέρθηκε, 
το ενδιαφέρον τους στον παράγοντα οικογένεια γιατί τον 
θεώρησαν αποφασιστικής σημασίας και για την εκδήλωση 
παραβατικής συμπεριφοράς.

Η οικογένεια είναι χωρίς αμφιβολία ο κοινωνικός εκεί
νος θεσμός με τον οποίο έχει ασχοληθεί περισσότερο η 
εγκληματολογική έρευνα, αναζητώντας μια απάντηση στο 
ερώτημα για τις αιτίες που οδηγούν στην αποκλίνουσα / 
παρεκκλίνουσα συμπεριφορά.

Θα μπορούσε κανείς να διακρίνει δύο κατευθύνσεις 
στις οποίες κινήθηκε η εμπειρική έρευνα προκειμένου να 
μελετήσει την οικογένεια σαν παράγοντα εγκληματογένε- 
σης: η πρώτη αφορούσε τη «μη πλήρη» από άποψη δομής 
οικογένεια ("broken home" ή "strukturell unvollstaendig") 
και η δεύτερη τη «μη πλήρη» από άποψη λειτουργίας οι
κογένεια ("funktional unvollstaendig").

Με τον όρο "broken home" εννοούμε εκείνο το οικογε
νειακό σχήμα, του οποίου η δομή δεν είναι πλήρης λόγω

Μη πλήρης από άποψη δομής οικογένεια 
και εγκΑηματογένεση

Ο θάνατος του ενός εκ των δύο γονέων, η εγκατάλειψη 
και το διαζύγιο θεωρήθηκαν αιτίες, οι οποίες μπορούν με 
τον ένα ή άλλο τρόπο να οδηγήσουν σε μορφές αποκλί- 
νουσας ή παραβατικής συμπεριφοράς. Ιδιαίτερη βαρύτητα 
δόθηκε στους παράγοντες εγκατάλειψη και διαζύγιο, δηλ. 
στις περιπτώσεις εκείνες που η «διάλυση» της οικογένειας 
οφείλεται σε υπαιτιότητα των ίδιων των συζύγων.

Η εξήγηση που δίνει ο Thomas Monahan στο σημείο 
αυτό είναι πως σε περιπτώσεις θανάτου το οικονομικό ή 
συναισθηματικό κενό που δημιουργείται στην οικογένεια 
μπορεί να καλυφθεί με ενισχύσεις δημόσιων φορέων και 
ιδιωτών ή με ένα νέο νάμο.

Στην περίπτωση όμως διαζυγίου, εγκατάλειψης ή παι
διών εκτός γάμου βρισκόμαστε, συνεχίζει ο Monahan, αν
τιμέτωποι με μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ο πα
τέρας εγκαταλείπει συνήθως τη μητέρα με τα ανήλικα παι
διά χωρίς οικονομική κάλυψη και το παιδί ζει σε μια αρκε
τά τεταμένη ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκεί
νες όπου οι γονείς δεν έρχονται εύκολα σε συμφωνία για 
την επιμέλειά του (Monahan 1975).

Έτσι διαπίστωσε για παράδειγμα το ζεύγος Glueck στη 
μακροχρόνια εμπειρική του έρευνα ότι προερχόταν διπλά
σιος αριθμός παραβατικών ανηλίκων από "broken homes" 
σε σχέση με τους μη ταραβατικούς της ομάδας ελέγχου 
(Glueck 1950, σ. 90 επ.).

Κατά την άποψη των ερευνητών επηρεάζει η «μη συγ
κροτημένη» οικογένεια τη διάπλαση του χαρακτήρα του 
παιδιού αρνητικά, αφού λείπει η πειθαρχία και το αίσθημα 
ασφάλειας που προσφέρει μια «συγκροτημένη» οικογέ
νεια.

Παρά την αλήθεια που μπορεί να κρύβουν τα συμπερά
σματα των ερευνητών δεν θα πρέπει να μείνει στην έρευ
να αυτή των Glueck απαρατήρητο το γεγονός, ότι η ομάδα 
ελέγχου με την οποία συγκρίθηκαν οι μη παραβατικοί 
ανήλικοι προερχόταν από ιδρύματα αγωγής, πράγμα που 
περιορίζει σημαντικά την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων 
τους. Διότι, όπως είναι σε όλους γνωστό, σε τέτοια ιδρύ
ματα δεν συναντά κανείς οποιουσδήποτε ανηλίκους, αλλά 
ένα κοινωνικό «καθίζημα», όπως αυτό έχει διαμορφωθεί

θανάτου, διαζυγίου κλπ., ενώ ο όρος «μη πλήρης από άπο
ψη λειτουργίας» οικογένεια υποδηλώνει περισσότερο δια
ταραχή στις ενδοοικογενειακές σχέσεις παρά τη φαινομε
νική «πληρότητά» τους.

Ας δούμε όμως τις δύο αυτές προσεγγίσεις του θεσμού 
της οικογένειας από την εγκληματολογική έρευνα και 
θεωρία.

420



από την επιλεκτική δίωξη / τιμωρία του επίσημου κοινωνι
κού ελέγχου.

Παιδιά από διαταραγμένο οικογενειακό περιβάλλον 
προκαλούν ευκολότερα την προσοχή του επίσημου κοινω
νικού ελέγχου απ’ ότι παιδιά «συγκροτημένων» οικογε
νειών και για το λόγο αυτό εισάγονται ευκολότερα σε 
ιδρύματα. Με την έννοια αυτή είναι κατανοητά τα συμπε

ράσματα των Glueck.
Επίσης, η A. - Ε. Braunfeck οδηγήθηκε στο συμπέρα

σμα ότι η μη πλήρης από άποψη δομής οικογένεια παίζει 
αποφασιστικό ρόλο στην εκδήλωση παραβατικής συμπερι
φοράς.

Σε μια έρευνά της το 1961 διαπίστωσε ότι μόνο 43% 
των ανηλίκων του δείγματος προερχόταν από «συγκροτη
μένο» οικογενειακό περιβάλλον (Brauneck 1961, σ. 57).

Από τους 622 «ατίθασους εφήβους» (Halbstarken) δια
πίστωσε ο G. Kaiser ότι 42,8% προερχόταν από μη συγ
κροτημένες οικογένειες. Από αυτούς κάθε τρίτος ζούσε 
σε ένα "broken home" κατά κανόνα χωρίς πατέρα (Kaiser 
1959, σ. 140/144).

Και ναι μεν ο Kaiser αποδέχεται σαν πιθανό παράγοντα 
εγκληματογένεσης το μη συγκροτημένο οικογενειακό πε
ριβάλλον. επισημαίνει όμως το γεγονός ότι «η οικογένεια 
είναι ένας μόνο από τους φορείς κοινωνικοποίησης» και 
για το λόγο αυτό δεν θα έπρεπε να υπερτιμάται η σημα
σία του παράγοντα "broken home" στην εκδήλωση παρα- 
βστικής συμπεριφοράς (Kaiser 1959. σ. 144).

Την ασήμαντη επιρροή του παράγοντα «διαλυμένη» οι
κογένεια διαπίστωσε ο Goeppinger σε συγκριτική έρευνα

που διεξήγαγε σε μια ομάδα εγκλείστων εφήβων και μια 
ομάδα μη παραβατικών της ίδιας ηλικίας.

Η έρευνα έδειξε ότι μεταξύ των εγκλείστων υπήρξε ένα 
σημαντικό ποσοστό εφήβων, οι οποίοι προερχόταν από 
χωρισμένους γονείς, δεν μπόρεσε όμως να διαπιστωθεί 
καμιά επίδραση του διαζυγίου στους ανήλικους αυτούς, η 
οποία θα δ'^αιολογούσε την άμεση επίδραση της «διαλυ

μένης» οικογένειας στην εγκληματογένεση (Goeppinger 
1973, σ. 193).

Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και ο F. J. Nye σε μια έ
ρευνα σε 2.300 μαθητές (αγόρια και κορίτσια) μεταξύ 15 
και 18 ετών σε σχολεία τριών πόλεων στην Ουάσινγκτον 
(Nye 1958, σ. 41 επ.).

Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον αναφορικά με το ρόλο του 
"broken home" στην εγκληματογένεση έχει η έρευνα της 
Olofson στη Σουηδία.

Πρόκειται για μια έρευνα σκοτεινού αριθμού στην 
οποία ερωτήθηκαν 519 ανήλικοι από την 9η τάξη και πά
νω (από 16 ετών), αν έχουν διαπράξει κάποιο αδίκημα.

Η Olofson διαπίστωσε πως παιδιά από "broken homes" 
παρουσιάζουν μια μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με 
παιδιά από «συγκροτημένες» οικογένειες. Μια άμεση ό
μως σύνδεση αυτού του παράγοντα με την παραβατική 
συμπεριφορά μπόρεσε να γίνει μόνο σε παιδιά της εργατι
κής τάξης όπου, όπως παρατηρεί η ερευνήτρια, εστιάζεται 
και ένα πλήθος άλλων παραγόντων που επιδρούν αρνητι
κά στην εξέλιξη του παιδιού.

Αντίθετα σε συνδυασμό με ευνοϊκούς παράγοντες, ό
πως το ικανοποιητικό επίπεδο μόρφωσης των γονιών, χά
νει ο παράγοντας "broken home" τη σημασία του (Olofson 
1971 σ. 322).

Ό τι δεν πρέπει να αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στον 
παράγοντα «διαλυμένη» οικογένεια δείχνει το παράδειγμα 
δύο ευρωπαϊκών χωρών, της Δανίας και του Βελγίου. Στη 
Δανία ήταν ο αριθμός των διαζυγίων στη δεκαετία του 
1960 ο μεγαλύτερος όλων των χωρών μελών του Ευρω
παϊκού Συμβουλίου, ενώ στο Βέλγιο ο αριθμός αυτός δεν 
ξεπερνούσε το 1/3 εκείνου της Δανίας. Εντούτοις και στις 
δύο αυτές χώρες η παραβατικότητα ανηλίκων ήταν το ίδιο 
χαμηλή (Kurzeja 1976, σ. 129).

Βέβαια πρέπει εδώ να διευκρινισθεί πως το ερώτημα 
για τη σχέση παραβατικής συμπεριφοράς και «διαλυμέ-
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νης» οικογένειας δεν ανέκυψε ξαφνικά στη δεκαετία του 
1960, αλλά αποτελεί ένα παλαιότερο θέμα της εγκληματι
κότητας.

Ήδη πριν τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο προσπαθού
σαν οι εγκληματολόγοι να διερευνήσουν τις επιπτώσεις 
του θανάτου ενός εκ των δύο γονέων, ιδιαίτερα του πατέ
ρα, στην εξέλιξη του παιδιού και την εκδήλωση αποκλί- 
νουσας ή παραβατικής συμπεριφοράς.

Η προσπάθεια αυτή οδήγησε συχνά την πλειονότητα 
των ερευνητών στο συμπέρασμα πως υπάρχει μια άμεση 
σύνδεση "broken home" και παραβατικότητας.

Αυτή όμως η θέση δεν άργησε να καταρριφθεί με τη 
βοήθεια μελετών και τη διαπίστωση πως, ενώ κατά τη 
διάρκεια του πολέμου είχαμε μια «έκρηξη» διαλυμένων οι
κογενειών, κυρίως σαν συνέπεια θανάτου του πατέρα, 
δεν συνοδεύτηκε αυτό το γεγονός από ανάλογη έξαρση 
της παραβατικότητας ανηλίκων.

Η σχετική δε αύξηση που σημειώθηκε αποδόθηκε σε 
άλλους μη ευνοϊκούς παράγοντες που ήταν απόρροια του 
πολέμου. Σαν τέτοιοι παράγοντες θεωρήθηκαν η Οικονομι
κή πραγματικότητα και οι ανθρώπινες σχέσεις όπως δια
μορφώθηκαν υπό την επιρροή της νέας τάξης πραγμάτων.

Ο Gottschald διαπίστωσε σε μια έρευνα στη μεταπολε
μική Γερμανία (1950) σε 534 παιδιά ότι 70,8% προερχό
ταν από «μη συγκροτημένο» οικογενειακό περιβάλλον, το 
οποίο χαρακτήριζε κύρια η έλλειψη του πατέρα.

Παρατηρούσε όμως συγχρόνως ότι από αυτές τις οικο
γένειες έλειπε στις περισσότερες περιπτώσεις μια ήρεμη 
και αρμονική οικογενειακή ατμόσφαιρα. Οι ζωτικές ανάγ
κες του παιδιού, όπως τροφή, φροντίδα και θαλπωρή δεν 
μπορούσαν να καλυφθούν σε ικανοποιητικό βαθμό. Στέ
ρηση και το φορτίο για την καθημερινή επιβίωση χαρα
κτήριζαν τη ζωή τους (Gottschald 1950, σ. 29).

Αφού η «μη πλήρης από άποψη δομής» οικογένεια δεν 
μπόρεσε να αποδειχθεί παράγοντας αποφασιστικής σημα
σίας για την εξέλιξη του παιδιού και ιδιαίτερα για την 
εκδήλωση παραβατικής συμπεριφοράς, στράφηκε η έρευ
να στο συμβολισμό της πατρικής εξουσίας, στο κύρος που 
η μορφή του πατέρα απολαμβάνει μέσα στην οικογένεια 
και στο ρόλο που μπορεί να παίζει το μειωμένο αυτό κύ
ρος στην εγκληματογένεση.

Ο Andry (1960) και ο Medinnus (1968) διαπίστωσαν 
ότι διπλάσιοι παραβατικοί παρά μη παραβατικοί ανήλικοι 
θεωρούσαν τον πατέρα τους «ανεπαρκή».

Μια επίσης στενή σχέση μεταξύ του κύρους του πατέ
ρα και της παραβατικότητας διεπίστωσαν σε έρευνές τους 
οι Aderson, Danziger κ.ά. (Danziger 1977, σ. 45 επ.).

Παρά όμως το σημαντικό αριθμό των εμπειρικών ερευ
νών για την επίδραση του "broken home" στην εγκλημα- 
τογένεση, δεν μπόρεσαν οι εγκληματολόγοι να καταλή
ξουν, όπως είδαμε, σε κοινά αποδεκτά συμπεράσματα. 
Πρόσφεραν όμως στην εγκληματολογία ένα αξιόλογο σε 
έκταση και πληροφορίες στατιστικό υλικό.

Μη πλήρης από άποψη λειτουργίας οικογένεια

Με τον όρο «μη πλήρης από άποψη λειτουργίας» εν
νοείται η οικογένεια εκείνη, στα πλαίσια της οποίας συ
ναντά κανείς φαινόμενα αποδιοργάνωσης, όπως κακοποίη
ση και παραμέληση των παιδιών, χρήση ναρκωτικών, αλ
κοολισμό ή άλλες μορφές αποκλίνουσας ή -εγκληματικής 
συμπεριφοράς.

Αρνητικές εμπειρίες στο οικογενειακό περιβάλλον — 
απόρροια της δυσλειτουργίας του — θεωρείται ότι έχουν 
σοβαρότερες επιπτώσεις στην εξέλιξη του παιδιού, άρα 
και στην αποκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά του, 
από το "broken home".

Τέτοιες εμπειρίες διαπιστώνει κανείς στην πλειονότητα 
των παραβατικών ανηλίκων με τους οποίους έχει ασχολη
θεί ο επίσημος κοινωνικός έλεγχος.

Τόσο οι Glueck (1950) όσο και οι W. και J. McCord 
(1959) μετά από πολυετείς έρευνές τους σε παραβατικούς 
ανηλίκους κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι βίαιες συγκρού
σεις μεταξύ των γονέων και παραμέληση των παιδιών εί
χαν άμεση σχέση με την παραβατικότητα.

Συγκεκριμένα οι Glueck διεπίστωσαν πως στα παραβα- 
τικά παιδιά μπορεί κανείς να συναντήσει περισσότερες και 
σοβαρότερες διαταραχές στη συμπεριφορά (όπως νευρι
κότητα, νυχτερινές ενουρήσεις κλπ.). Στα παιδιά αυτά ήταν 
η συμπεριφορά του πατέρα ιδιαίτερα αυστηρή, ασυνεπής 
ή υπερβολικά ανεκτική. Αντίθετα η επιτήρηση ήταν μη 
ικανοποιητική και γενικά η στάση των γονιών ή άλλων 
προσώπων που είχαν την ευθύνη της διαπαιδαγώγησης 
αδιάφορη ή εχθρική.

Ιδιαίτερα επιβλαβή για τη διάπλαση της προσωπικότη
τας του παιδιού θεωρούν οι McCord μια μη συνεπή συμ
περιφορά. Μια αλλοπρόσαλη στάση, η οποία διακυμαίνε- 
ται μεταξύ πλήρους ανοχής και υπερβολικής διάθεσης για 
τιμωρία έχει, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών 
τους, τις πλέον επιβλαβείς επιπτώσεις στην εξέλιξη του 
παιδιού. Μια τέτοια δε συμπεριφορά δεν εμπεριέχει κατά 
τους ίδιους ερευνητές ίχνος αγάπης.

Βέβαια όπως επισημαίνουν οι McCord φαίνεται να είναι 
σημαντικότερος παράγοντας εγκληματογένεσης η απόρρι
ψη του παιδιού από τη μητέρα παρά από τον πατέρα.

Η διαπίστωση αυτή ίσως βρίσκεται σε συνάρτηση με 
το ρόλο της μητέρας και τη στενότερη σχέση με το παιδί, 
η οποία όταν είναι αρμονική εξουδετερώνει τις επιπτώσεις 
μιας κακής συμπεριφοράς ή απόρριψης από την πλευρά 
του πατέρα.

Σε αντίθεση με τους Glueck, McCord, Cold κ.ά., οι 
οποίοι προσανατολίζουν την έρευνα στην αναζήτηση πα
ραγόντων εγκληματογένεσης, επικεντρώνει ο F.J. Nye το 
ενδιαφέρον του στη μελέτη των διάφορων μορφών κοι
νωνικού ελέγχου και στο ρόλο που αυτοί παίζουν στην 
εκδήλωση ή μη παραβατικής συμπεριφοράς. Το στοιχείο 
που αποκτά βαρύτητα για τον Nye δεν είναι οι αιτίες που 
μπορούν να οδηγήσουν σε παραβατική συμπεριφορά, αλ
λά το μέσον (κοινωνικός έλεγχος), το οποίο θα αποτρέψει 
την εκδήλωση αυτής της συμπεριφοράς.

Σαν τέτοια μέσα (μηχανισμούς) θεωρεί ο Nye τον επί
σημο κοινωνικό έλεγχο, αλλά και τον εσωτερικό σταθμό 
ελέγχου στο άτομο (συνείδηση), την ταύτιση με τους γο
νείς ή με πρόσωπα χωρίς αποκλίνουσα ή εγκληματική 
συμπεριφορά.

Στο κέντρο βέβαια του ενδιαφέροντος του Nye βρίσκε
ται η αποτελεσματικότητα του γονεϊκού ρόλου και ιδιαίτε
ρα η αποδοτικότητα του ελέγχου του στη συμπεριφορά 
του παιδιού. Μια απόδοση που εξαρτάται άμεσα από τη 
θέση που έχει τοποθετήσει το παιδί τη συμπεριφορά των 
γονιών του στην αξιολογική κλίμακα που το ίδιο φτιάχνει.

0  Nye, πέρα από το γεγονός ότι δεν αναφέρεται στις 
αιτίες της εγκληματογένεσης, σπρώχνει και τα δικά του 
συμπεράσματα στην κυριολεξία στην υπερβολή, όταν υπο
στηρίζει πως ακόμα και η «ευπρεπής» ή όχι ενδυμασία 
των γονιών μέσα στο σπίτι μπορεί να οδηγήσει το παιδί 
στην παραβατικότητα.

Όλες αυτές οι έρευνες, τόσο των Glueck και των Mc
Cord, όσο και του Nye, και όλες οι άλλες αυτού του είδους 
αποτελούν την πιο πλούσια πηγή πληροφοριών γύρω από 
το οικογενειακό περιβάλλον του ανηλίκου, αλλά η προ
σφορά τους στην εγκληματολογία περιορίζεται σε απλή 
παράθεση πολυάριθμων, και πολλές φορές ασύνδετων 
μεταξύ τους, στατιστικών δεδομένων.
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Εκτός από τα μεθοδολογικά λάθη που έχουν από εγ- 
κληματολόγους και κοινωνιολόγους επισημανθεί (κύρια ο 
εκλεκτισμός τους και η έλλειψη μιας θεωρητικής αναφο
ράς, Moser 1 970, σ. 1 58) διακρίνονται από την τάση ανα
γωγής του κοινωνικού σε ψυχολογικό με την πλήρη περι
φρόνηση του κοινωνικού παράγοντα.

Στην έρευνα δε του Glueck αγνοείται η κοινωνική διά
σταση του προβλήματος ακόμα και όταν διαπιστώνουν ότι 
μόνο το 1/10 των παραβατικών ανηλίκων ζει κάτω από 
υποφερτές συνθήκες στέγασης (Glueck 1950, σ. 82).

Η κοινωνική πραγματικότητα μετατρέπεται αμέσως σε 
ανώδυνη ψυχαναλυτική με την επισήμανσή τους ότι η 
στενότητα χώρου οδηγεί σε έντονο ανταγωνισμό μεταξύ 
των αδελφών, οι οποίοι διεκδικούν καθένας για τον εαυτό 
του τη μητρική περιποίηση και στοργή.

Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η ένταση μέ
σα στην οικογένεια και η ψυχική φόρτιση που φθάνει μέ
χρι την παραβατική συμπεριφορά.

Κοινό βέβαια σημείο όλων των θεωριών και εμπειρι
κών ερευνών του είδους είναι, όπως αναφέρθηκε, η απο
σιώπηση του κοινωνικού παράγοντα και η επικέντρωση 
του ενδιαφέροντος στην ψυχολογική διάσταση του θέμα
τος. Με τον τρόπο όμως αυτό δεν ερευνάται η κοινωνική 
πραγματικότητα σαν παράγοντας εγκληματογένεσης, αλλά 
η αντανάκλασή της σε κοινωνικά υποσύνολα, τα οποία 
εκλαμβάνονται από τον παρατηρητή σαν αποστασιοποιη- 
μένα και αυτοπροσδιοριζόμενα κοινωνικά μεγέθη, και τα 
οποία μπορούν κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις να εί
ναι εγκληματογενή.

Ναι μεν η διαδικασία κοινωνικοποίησης προσδιορίζει 
την εξέλιξη του παιδιού, δεν πρέπει όμως να παραγνωρί
ζεται το γεγονός, ότι αυτή η διαδικασία είναι άμεσα συν- 
δεδεμένη με την οικονομικο-κοινωνική πραγματικότητα.

Η επικέντρωση όμως του ερευνητικού ενδιαφέροντος 
στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης στα πλαίσια της οι
κογένειας υποδηλώνει έναν απόλυτο διαχωρισμό οικογέ
νειας και ευρύτερης κοινωνίας και υπονοεί ότι η πρώτη 
αυτοκαθορίζεται.

Ένας τέτοιος όμως διαχωρισμός μπορεί να είναι μόνο 
ιδεολογικής φύσης και αντιπαρέρχεται την απάντηση, τό
σο στο ερώτημα για τις βαθύτερες αιτίες που ευνοούν τη 
δημιουργία «μη πλήρους» από άποψη λειτουργίας οικογέ
νειας, όσο και σε εκείνο για τα κοινωνικά αίτια της παρα- 
βατικής/εγκληματικής συμπεριφοράς.
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ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
ΜΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΕΣΤΙΑ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

Ρεπορτάζ: Υηαστυνόμος Β' Δημήτριος Κάσσιος

Αυτοκίνητα παραμορφωμένα, σαράβαλα, σκουριασμέ
να, που εγκαταλείφτηκαν απ’ τους ιδιοκτήτες τους, βρί
σκονται παρκαρισμένα μόνιμα, στις άκρες των δρόμων, 
πάνω στα πεζοδρόμια και σε ακάλυπτους χώρους, δη
μιουργώντας επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία; εστίες μό
λυνσης.

Με κλαταρισμένα λάστιχα ή με μόνο τις ζάντες, με σκι
σμένα καθίσματα, σπασμένα τζάμια, φιλοξενούν σκουπί
δια και γάτες, αλλά και λογιών - λογιών παράνομους που 
εκεί βρίσκουν «στέγη» για μια ή περισσότερες διανυκτε- 
ρεύσεις ή για να πάρουν τη «δόση» τους.

Αυτοκίνητα με παραμορφωμένες λαμαρίνες, που μόνο 
στα νεκροταφεία αυτοκινήτων θα είχαν θέση, ρυπαίνουν 
ανεπανόρθωτα με την παρουσία τους το περιβάλλον και 
εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων και πεζών. Ακόμα, 
αποτελούν σοβαρό κίνδυνο για τα παιδιά που εκεί βρί
σκουν καταφύγιο παίζοντας «κρυφτό».

Η νομοθεσία δεν έχει ακόμα ορίσει με σαφήνεια τις 
αρμοδιότητες των υπηρεσιών ττου εμπλέκονται στο πρό
βλημα των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων (Αστυνομία - 
Δήμοι - Κοινότητες).

Το άρθρο 34α του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ανα
φέρει;

«Αι αρμόδιοι αστυνομικοί αρχαί δύνανται νά ενεργή
σουν την απομάκρυνσιν, εξ οιουδήποτε σημείου της περι
φέρειας των (οδούς, πλατείας, κήπους και δημοσίους χώ

ρους εν γένει), των άνευ αριθμού κυκλοφορίας οδικών 
οχημάτων, τροχόσπιτων, σκαφών ή άλλων ογκωδών αντι
κειμένων, τα οποία αποδεδειγμένως παραμένουν εις το 
αυτό σημείον πέραν του μηνάς και των οποίων δεν καθί
σταται εφικτή η ανεύρεσις των ιδιοκτητών ή κατόχων. Η 
απομάκρυνσις αύτη ενεργείται κατόπιν ειδικής ερεύνης 
ενεργουμένης υπό του όιοικητού της οικείας αστυνομικής 
αρχής, συντασσομένου προς τούτο ειδικού πρακτικού, εις 
το οποίον θα επισυνάπτεται έκθεσις πραγματογνώμονος 
εκτιμητού του Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου Υλικού 
(ΟΔΔΥ) ή της νομαρχίας ή του οικείου δήμου, περί της 
αξίας και της εν γένει καταστάσεως του εγκαταλελειμμέ- 
νου αντικειμένου. Τα ούτως απομακρυνόμενα αντικείμενα 
παραδίδονται εις τον ΟΔΔΥ και. φυλάσσονται παρ' αυτού 
επί εξάμηνον...».

Η Δ/νση Μελετών/Υ.Δ.Τ. με την 2515/5/1 γ από 15.1.87 
εγκύκλιό της προς όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυ
νομίας, για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος, καθόρισε τα 
κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα ή Σταθμούς Τάξης, σαν 
αρμόδια για να ασκούν τη διαδικασία απομάκρυνσης οδι
κών οχημάτων και λοιπών αντικειμένων.

Λεπτομέρειες απομάκρυνσης όμως των «εγκαταλειμμέ
νων οχημάτων, τροχόσπιτων, σκαφών ή άλλων ογκωδών 
αντικειμένων» αναφέρονται στην από 14.8.86 σχετική 
διαταγή της Γεν. Αστυν. Δ/νσης Αττικής;

«1. Διαπιστώσαμε ότι στους δρόμους και σε άλλους
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ΤΕΛΟΪ ΠΑΡΑΜΟΝΗ!

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ;
Τβ πορόγ όχημα θα οποσυρθ*  μ« όοηόνη σος

ΕΓΚ Α Τ Α Λ Ε Ι Μ Ε Ν Ο

Απ' τον ανοιχτό ουρανό του "Fiat" κοιτάξαμε το «σαλόνι». Το «σαλόνι» του Fiat γεμάτο αποτσίγαρα, παρείχε για πολλούς 
μήνες στέγη σε δύο άτομα!

κοινοχρήστους χώρους των κατοικημένων περιοχών της 
δικαιοδοσίας μας και ιδιαίτερα τους δρόμους των Πόλεων 
Αθηνών και Πειραιά είναι σταθμευμένα ή έχουν εγκατα- 
λειφθεί για πολύ χρόνο οχήματα, σκάφη, τροχόσπιτα με 
αριθμό ή χωρίς αριθμό κυκλοφορίας καθώς και άλλα ογ
κώδη αντικείμενα, τα οποία εκτός ότι παρεμποδίζουν την 
κυκλοφορία πεζών και οχημάτων, ρυπαίνουν τις πόλεις και 
αποβαίνουν εστίες μόλυνσης με αποτέλεσμα να υποβα
θμίζεται γενικά το περιβάλλον της περιοχής.

2. Η παραπάνω κατάσταση έχει προκαλέσει τα δικαιο
λογημένα παράπονα των περιοίκων, οι οποίοι πολλές φο
ρές εκθέτουν με υπόμνημά τους την απαράδεκτη αυτή κα
τάσταση ή καταφεύγουν στον ημερήσιο Τύπο με δημο- 
σιεύματά τους, τα οποία δεν είναι καθόλου κολακευτικά 
για την Αστυνομία.

3. Ύστερα από τα παραπάνω και προκειμένου να εκκα
θαριστεί το συντομώτερο, η περιοχή της Γ Λ Α . Αττικής 
από τα προαναφερθέντα αντικείμενα, παρακαλούμε όπως 
μεθοδεύσετε τον εντοπισμό και την απομάκρυνσή τούτων 
ως ακολούθως:

α. Βαθμοφόροι των Αστυνομικών Τμημάτων Τάξης και 
Σταθμών να περιέλθουν την περιφέρεια των Υπηρε
σιών τους, κατά σκοπιά — τομείς ευθύνης και ελέ
γξουν προσεκτικά όλους τους δρόμους και κοινόχρη
στους χώρους για τον εντοπισμό εγκαταλειμμένων 
οχημάτων κλ.π.

β. Αφού εντοπίζουν αυτά να προβαίνουν σε αναζητήσεις 
για την ανεύρεση των ιδιοκτητών ή κατόχων τους 
στους οποίους θα δίνουν μικρή προθεσμία για την 
απομάκρυνσή τους, σε περίπτωση δε μη συμμορφώ- 
σεώς τους να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 
34 του Κ.Ο.Κ. όπως τούτο τροποποιήθηκε με το άρ

θρο 7 του Ν. 894/79 ή οι διατάξεις του Υγειονομικού 
Κανονισμού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υγειονο
μικές Υπηρεσίες κατά περίπτωση, 

γ. Για τα οχήματα κ.λπ. που ΔΕΝ ανευρίσκονται οι ιδιο
κτήτες ή οι κάτοχοί τους και ΔΕΝ έχουν αριθμό κυ
κλοφορίας να καταρτίζεται κατάσταση με τα εξής στοι
χεία:
(1) Θέση του αντικειμένου (περιοχή - οδός - αριθμός).
(2) Είδος αντικειμένου (αυτ/το - τροχόσπιτο - σκάφος 

κ.τ.λ./.
(3) Στοιχεία ταυτότητας του αντικειμένου, όσα είναι 

δυνατό να διαπιστωθούν (π.χ. τύπος αυτ/του, αρι
θμοί πλαισίου και κινητήρα - χρώμα - εργοστάσιο 
κατασκευής κ,λ.π.).

(4) Ημερομηνία καταγραφής.
(5) Ονοματεπώνυμο επιληφθέντος Αστυνομικού.

δ. Αντίγραφο των καταστάσεων αυτών θα αποστέλλεται 
από τα Αστυνομικά Τμήματα στο Δήμο ή Κοινότητα 
της περιοχής και ένα (1) αντίγραφο στη Δ/νση Τρο
χαίας Αττικής. Διευκρινίζεται ότι στις καταστάσεις των 
Αστυνομικών Τμημάτων Τάξης θα περιλαμβάνονται 
και οι περιοχές των υφισταμένων τους Αστυνομικών 
Σταθμών Τάξης.

δ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ 01 ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ 01 ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ 
μόλις πάρουν τις παραπάνω καταστάσεις, σύμφωνα με 
το άρθρο 7 του Ν. 894/1979 να διαθέσουν ειδικό 
εκτιμητή - πραγματογνώμονα, ο οποίος, ύστερα από 
απ’ ευθείας συνεννόηση με το αρμόδιο Αστυνομικό 
Τμήμα θα κάνει αυτοψία και θα συντάξει την προβλε- 
πόμενη Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης για κάθε αντι
κείμενο.

στ. Επί της καταγραφής των οχημάτων κ,λ.π. και μέχρι της
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απομάκρυνσής τους τα Αστυνομικά Τμήματα Τάξης θα
κάνουν εμπεριστατωμένες έρευνες για την ανεύρεση
των ιδιοκτητών ή κατόχων...».

Ο Ν. 1650 (ΦΕΚ 160/16.10.86 Τ.Α ) «για την προστα
σία του περιβάλλοντος», ορίζει ότι θα εκδοθεί απόφαση 
που θα καθορίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για 
τα εγκαταλειμμένα οχήματα.

Μέχρι τότε ισχύει η διαδικασία της 49541 υπουργικής 
απόφασης (ΥΠΕΧΩΔΕ) που αναφέρεται στα στερεά από
βλητα:

«Παληά εγκαταλελειμμένα οχήματα για τα οποία υπάρ
χουν ενδείξεις ότι δεν θα επαναχρησιμοποιηθούν από τον 
κάτοχό τους χαρακτηρίζονται ως απόβλητα. 0  εντοπισμός 
των οχημάτων αυτών γίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία 
του Δήμου ή της Κοινότητας, από την οποία επικολλάται 
σε εμφανές σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που 
χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο. Εάν μετά την πα
ρέλευση 1 μήνα από την επικόλληση το όχημα δεν έχει 
αποσυρθεί καθορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη 
ο τρόήος, η διαδικασία και οι όροι συλλογής, μεταφοράς 
και διάθεσής του».

Στους Δήμους επομένως πέφτει όλο το βάρος της απο
μάκρυνσης των εγκαταλειμμένων αυτοκινήτων...

Επισκεφτήκαμε, για το λόγο αυτό, το γραφείο εγκατα
λειμμένων αυτοκινήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας 
του Δήμου Αθηναίων (Ιερά Οδός 1 51) για να πληροφορη- 
θούμε στην πράξη, τη διαδικασία απομάκρυνσής τους.

Μας περίμεναν οι δύο πραγματογνώμονες - εκτιμητές 
του Δήμου κ. Αντώνης Δημητρόπουλος και Σπύρος Καρα- 
βίας οι οποίοι, με σαφήνεια, μας έδωσαν όλες τις λεπτομέ
ρειες που ζητήσαμε και που είναι άγνωστες για τον πολύ 
κόσμο.

— Από ποιους έρχεται η πληροφόρηση για τα εγκατα
λειμμένα αυτοκίνητα;

— Από τα δικά μας «συνεργεία», από τα αστυν. τμήμα
τα, από τους ιδιώτες, από την ειδική υπηρεσία ελέγχου 
περιβάλλοντος, σταθμεύσεως και καθαριότητας (Δημοτική 
Αστυνομία) και άλλες δημόσιες υπηρεσίες.

— Τι διαδικασία ακολουθείται στη συνέχεια;
— Ένας εκτιμητής πηγαίνει στη διεύθυνση που είναι το 

αυτοκίνητο για να διαπιστώσει σε τι κατάσταση είναι και 
εάν μπορεί να χαρακτηριστεί σαν εγκαταλειμμένο.

(Αυτοκίνητα σαράβαλα που φαινομενικά δε μπορούν να 
κινηθούν αυτοδύναμα, για τα οποία υπάρχουν ενδείξεις 
ότι δε θα επαναχρησιμοποιηθούν απ’ τον κάτοχό τους, με 
σωρούς απορριμμάτων κάτω απ' αυτά, που σημαίνει ότι 
βρίσκονται σε ακινησία από πολύ χρόνο, χαρακτηρίζονται 
ως «εγκαταλειμμένα»).

Συντάσσεται μια έκθεση πραγματογνωμοσύνης και επι- 
κολλάται στο παρμπρίζ το ειδικό αυτοκόλλητο με την ει
δοποίηση στον ιδιοκτήτη ότι το όχημά του θα αποσυρθεί 
απ' το Δήμο με δικές του δαπάνες.

Αφού περάσει η προθεσμία των τριάντα ημερών, ο γε
ρανός του Δήμου απομακρύνει το αυτοκίνητο και το μετα
φέρει στον Ο.Δ.Δ.Υ., στη Μαγουλέζα. Για την απομάκρυν
ση αυτή συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

— Έχετε κάποια στατιστικά στοιχεία;
— Το 1989, μέσα στα όρια του Δήμου Αθηναίων, απο

σύραμε 784 οχήματα. Εκτός από αυτά που έχουμε μετα
φέρει μέσα στο 1990, εκκρεμεί η μεταφορά 250 αυτοκι
νήτων, για τα οποία έληξε η 30ήμερη προθεσμία - ειδο
ποίηση.

Η συζήτησή μας γίνεται με διακοπές αφού το τηλέφω
νο και ο ασύρματος καλούσαν συνέχεια: «Το Κέντρο Δη
μοτικής Αστυνομίας καλεί το γραφείο εγκαταλειμμένων 
αυτοκινήτων... Στην οδό Κιθαιρώνος 85, εγκαταλειμμένο

αυτοκίνητο... Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες».
Ενδιαφέρουσα και η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ 

του κ. Καραβία και ενός ιδιοκτήτη αυτοκινήτου που βρήκε 
το αυτοκόλλητο - προειδοποίηση. «Δεν το έχω εγκαταλεί- 
ψει, απλώς είναι ακινητοποιημένο επειδή μου έκλεψαν τις 
πινακίδες και προσπαθώ να βρω κάποια άκρη...».

Φυσικά, στις περιπτώσεις αυτές, υπάρχει κατανόηση εκ 
μέρους της Δημοτικής Αρχής.

«Η συνεργασία μας με όλες τις αστυνομικές υπηρε
σίες», μας λέει ο κ. Δημητρακόπουλος «είναι περισσότερο 
από ικανοποιητική. Πολλές φορές, οι διοικητές των τμημά
των, όταν ζητήσουμε συνδρομή και δεν έχουν προσωπικό 
να μας στείλουν, έρχονται οι ίδιοι για να βοηθήσουν στο 
έργο που επιτελούμε».

— Πότε ζητάτε τη συνδρομή της αστυνομίας;
— Η αστυνομία ενημερώνεται για κάθε αυτοκινήτο που 

πρόκειται να απομακρύνουμε. Πολλές φορές όμως αντιμε
τωπίζουμε άσχημες καταστάσεις και χρειαζόμαστε τη βοή- 
θειά της. Για παράδειγμα πέρσι, που πήγαμε σ' ένα οικό
πεδο, σε κατοικημένη περιοχή, να σηκώσουμε ένα εγκα
ταλειμμένο αυτοκίνητο, πετάχτηκε από μέσα ένα ζευγάρι 
και μας απειλούσε... Άλλοτε βρίσκουμε μέσα στο αυτοκί
νητο «σύνεργα» ναρκομανών και είμαστε υποχρεωμένοι 
να ενημερώσουμε την αστυνομία.
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Νέα ασύρματη κλήση ακούγεται. Αυτή τη φορά απ' το 
γερανό του Δήμου: «Πηγαίνουμε στην οδό Τζαφέρη για 
το Λάντσια... Σε είκοσι λεπτά θα είμαστε εκεί. — Περιμέ
νετε και μας..., μην αρχίσετε τη φόρτωση προτού έρθου
με...».

Ήταν μια ευκαιρία να δούμε από κοντά τη διαδικασία 
απομάκρυνσης ενός εγκαταλειμμένου αυτοκινήτου και να 
βγάλουμε τις φωτογραφίες που χρειαζόμαστε. Με το φω
τογράφο της «Αστυνομικής Επιθεώρησης» Κώστα Ντζανή 
και τον εκτιμητή κ. Σπύρο Καραβία σπεύσαμε στο ραβεν- 
τού μας.

Στην οδό Τζαφέρη, στο Ρουφ, σε λίγα μέτρα απόσταση 
απ’ το γεμάτο κόσμο καφενείο, ένα σαπισμένο Λάντσια, 
λευκό, χωρίς πινακίδες, ήταν το αντικείμενο του ραντεβού 
μας και πίσω ακριβώς απ' αυτό, ένα κόκκινο Fiat με κανο
νικές^) πινακίδες (ΖΝ 87...). Είχε εκτιμηθεί ότι και τα δύο 
αυτά αυτοκίνητα έπρεπε να απομακρυνθούν γι' αυτό και 
στα παρμπρίζ είχε επικολληθεί το ειδικό αυτοκόλλητο του 
Δήμου με την ένδειξη «εγκαταλειμμένο».

Από μακριά βέβαια δεν έδειχναν τίποτα το αξιοπερίερ
γο, εκτός απ' την άσχημη εμφάνισή τους, αφού το μάτι 
μας έχει συνηθίσει στη θέα τόσων σαράβαλων στις άκρες 
των πεζοδρομίων. Όμως μόλις πλησιάσαμε, το σκηνικό 
άλλαξε.

Απ' τον ανοιχτό «ουρανό» του μικρού Fiat κοιτάξαμε 
μέσα. Τα εκατοντάδες αποτσίγαρα είχαν καλύψει το δάπε
δο και μια απαίσια μυρωδιά μας ενοχλούσε έντονα. Τρία

Το φιλμ της απομάκρυνσης του εγκαταλειμμένου Λάντσια.
..Δένετα ι με τους ιμάντες
..Αρχίζει να ανυψώνεται αργά - αργά.
...Και τοποθετείται πάνω στην πλατφόρμα του γερανού, για να 
πάρει το δρόμο για τον ΟΔΔΥ.

μαξιλάρια βρώμικα, δύο πετσέτες μπάνιου, ένα ρυπαρό 
σορτς, άδεια πακέτα «Marlboro» και άλλα μικροαντικείμε- 
να διακοσμούσαν το «σαλόνι» του αυτοκινήτου...
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Και ενώ οι υπάλληλοι του Δήμου συμπλήρωναν το 
πρακτικό απομάκρυνσης του άλλου αυτοκινήτου, άρχισαν 
να συγκεντρώνονται οι γείτονες για να παρακολουθήσουν 
τη διαδικασία. Κάποιοι όμως βρήκαν την ευκαιρία να κά
νουν και μερικές σοβαρές καταγγελίες:

«Μέσα στο Fiat κοιμόντουσαν για μερικούς μήνες δυο 
άτομα, που είχαν δημιουργήσει πολλά προβλήματα στη 
γειτονιά. Κυκλοφορούσαν άπλυτοι, με βρώμικα ρούχα και 
το ύφος τους έδειχνε ότι ήσαν πρεζάκηδες. Όταν καθόν
τουσαν δίπλα μας στο καφενείο, μύριζαν απαίσια και φο
βόμαστε μήπως μας κολλήσουν ψείρες. Κάτι σχετικό με τα 
βρώμικα ρούχα τους, τους είπε μια μέρα ο καταστηματάρ
χης του σουβλατζίδικου απέναντι και ο ένας απ' αυτούς έ
σπασε τα τζάμια της βπρίνας...».

Το «πρακτικό απομάκρυνσης» είχε συνταχθεί, ο γερα
νός πλησίασε και δέντοντας με ιμάντες το Λάντσια άρχισε 
να το σηκώνει αργά για να το βάλει στην πλατφόρμα του. 
Ένα κύμα ικανοποίησης διαγράφηκε στα πρόσωπα των 
παραβρισκομένων. Γλίτωναν μια για πάντα απ’ αυτό το 
σαράβαλο. Και δεν είχαν άδικο, αφού έκρυβε άφθονα 
σκουπίδια και ήταν μια σοβαρή εστία μόλυνσης. Σακούλες' 
απορριμμάτων, ψόφιες γάτες, σπασμένά γυάλινα μπουκά
λια και άλλα απόβλητα της καταναλωτικής μας κοινωνίας 
έκαναν την εμφάνισή τους.

Τι γίνεται όμως με τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα που 
έχουν πινακίδες; Στην προκειμένη περίπτωση, το Fiat με 
τις πινακίδες που δε σήκωσε ο γερανός δημιουργούσε με
γαλύτερη εστία μόλυνσης απ’ το «Λάντσια».

Η Δημοτική Αρχή, περιμένει απ' την αστυνομία να εξα
κριβώσει τον κάτοχο του αυτοκινήτου και μετά προβαίνει 
σε ενέργειες απομάκρυνσής του. Πολλές φορές όμως ό
ταν η παρουσία του αυτοκινήτου αυτού ρυπαίνει ολοφά
νερα το περιβάλλον, το αποσύρει και το μεταφέρει στις 
αποθήκες του Δήμου Αθηναίων, στη Ζοφριά, για φύλαξη, 
μέχρι να ζητηθεί απ' τον κάτοχό του.

Στις ίδιες αποθήκες μεταφέρονται και τα τελείως κατα
στραμμένα αυτοκίνητα, που λόγω της κατάστασής τους 
αυτής δε μπορούν να εκποιηθούν απ' τον ΟΔΔΥ.

Επιστρέψαμε στη Δ/νση καθαριότητας του Δήμου. Εί
χαμε ραντεβού με τον αντιδήμαρχο κ. Χρήστο Ζυγούρη 
και το διευθυντή της Δ/νσης κ. Αριστοτέλη Καλιακμάνη.

-  Σε τι βαθμό κ. αντιδήμαρχε, η απομάκρυνση των εγ
καταλειμμένων αυτοκινήτων συμβάλλει στην εν γένει κα
θαριότητα της πόλης;

— «Ένας ικανοποιητικός αριθμός εγκαταλειμμένων αυ
τοκινήτων απομακρύνθηκε απ' τους δρόμους και η πόλη 
μας απαλλάχτηκε από μεγάλες εστίες μόλυνσης. Θα συνε
χιστεί η προσπάθεια του Δήμου για να αποκατασταθεί το 
περιβάλλον από υγιεινής και καλαισθητικής άποψης.

Έχουμε τη συμπαράσταση των Δημοτών μας και γι' αυτό 
το αποτέλεσμα θα είναι θετικό».

— Είναι ικανοποιητικά κ. διευθυντά, τα αποτελέσματα 
από τη μέχρι σήμερα δραστηριότητα του γραφείου εγκα
ταλειμμένων αυτοκινήτων;

— «Είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά τα αποτελέσματα. 
Κάνουμε ότι είναι δυνατό για να απαλλάξουμε την πόλη 
μας απ' τα σαράβαλα αυτοκίνητα που η εγκατάλειψή τους 
απ' τους κατόχους δημιουργεί πολλά προβλήματα περι- 
βαλλοντολογικά, καθαριότητας και ομαλής κυκλοφορίας 
πεζών και οχημάτων.

Όμως θα είμαστε περισσότερο ικανοποιημένοι, εάν εί
χαμε τη συνδρομή και της Νομαρχίας, όπως προβλέπεται 
στην 49541 υπουργική απόφαση. Επιθυμία μας είναι να 
χαρακτηριστούν τα αυτοκίνητα αυτά σαν απόβλητα, ώστε 
να μπορέσει ο Δήμος να εκποιήσει όλα όσα έχει συγκεν
τρώσει στις αποθήκες του, γιατί στο χώρο εκείνο δη- 
μιουργείται μια νέα εστία μόλυνσης».

Οι πολίτες που εντοπίζουν εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα 
και τα οποία δημιουργούν εστίες μόλυνσης στη γειτονιά 
τους μπορούν νο απευθύνονται στο αστυνομικό τμήμα της 
περιοχής τους, ενώ οι κάτοικοι του Δήμου Αθηναίων να 
καλούν:

Το τηλέφωνο 3457519 (γραφείο εγκαταλειμμένων αυ
τοκινήτων του Δήμου Αθηναίων).

Το τηλέφωνο 195 (τριψήφιο), του γραφείου επικοινω
νίας και εξυπηρέτησης δημοτών του Δήμου Αθηναίων.

Είναι πάρα πολλά τα σαράβαλα αυτοκίνητα που εγκατα- 
λείπονται από τους ιδιοκτήτες σε πολυσύχναστους δρό
μους και πεζοδρόμια, οι οποίοι αδιαφορούν για την τύχη 
τους, αλλά και για τις συνέπειες που έχει η εγκατάλειψη 
αυτή.

Η ακινησία των αυτοκινήτων για πολύ μεγάλο χρονικό 
διάστημα, δεν επιτρέπει στους οδοκαθαριστές να καθαρί
σουν, εμποδίζουν την ομαλή ροή των υδάτων προς τους 
υπονόμους και όπως προείπαμε, προσβάλλουν την καλαι
σθησία του περιβάλλοντος χώρου και αποτελούν ταυτό
χρονα εστίες μόλυνσης, ενώ προσφέρουν «στέγη» σε 
αδέσποτα ζώα και χρήστες ναρκωτικών.

Το θέαμα που παρουσιάζουν έχει αρνητικές επιπτώσεις 
για τον τουρισμό και επιδρά αρνητικά, μαζί με άλλες προ
χειρότητες που διακρίνουν το νεοέλληνα, στη διεκδίκηση 
απ' τη χώρα μας των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996.

Οι ιδιοκτήτες των άχρηστων αυτοκινήτων δεν πρέπει 
να τα εγκαταλείπουν στους δρόμους, αλλά να τα παραδί
νουν στον ΟΔΔΥ ή να τα μεταφέρουν στα νεκροταφεία 
αυτοκινήτων για διάλυση...

...Για ομορφότερες πόλεις, λιγότερο σκουπίδια, καλύτε
ρη, ανθρωπινότερη και χωρίς άγχος διαβίωση.
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Τσι γ άρο
Ενας ύπουλος εχθρός για την υγεία μας.
Τ ο κάπνισμα αποτελεί σήμερα την κύρια αιτία των θανάτων για τους Ευρωπαίους. Αυτό 

αποδεκνυουν μελέτες που έχουν γίνει στις χώρες μέλη της Κοινότητας, στα πλαίσια 
του προγράμματος εναντίον του καρκίνου.

Σε μιά γενικότερη προσπάθεια αγωγής υγεί
ας του ελληνικού λαού η Ελληνική Αντικαπνι- 
στική Εταιρεία με τη συμμετοχή 150 καθηγητών 
Πανεπιστημίου, έχει αναλάβει εκστρατεία ενα
ντίον του καπνίσματος, με στόχο τη μείωση της 
κατανάλωσης τσιγάρων, που αυτή τη στιγμή βρί
σκεται δυόμιση φορές πάνω από τα μέσα επίπε
δα της Ευρώπης.

Και ενώ στην Ευρώπη πεθαίνουν 450.000 
άτομα το χρόνο από το κάπνισμα, στην Ελλάδα, 
οι καπνιστές κατέχουν την παγκόσμια πρωτιά, 
καθώς κυμαίνονται στο 60% μεταξύ των ηλι
κιών 15 - 24 ετών, ενώ στην Πορτογαλία που 
έχει και αυτή μεγάλο ποσοστό οι νέοι καλύ
πτουν το 52%. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγο
νός (σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις της 
Ε.Ο.Κ.), ότι το 39% των Ελλήνων γιατρών κα
πνίζουν, όπως και το 30% των εκπαιδευτικών 
μας.Αυτοί δηλαδή .που θα έπρεπε ν ’ αποτελούν

παράδειγμα προς μίμηση" φουμάρουν" αρειμα- 
νίως.

Μελέτη του Τμήματος Υγιεινής και Επιδημιο
λογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών βρήκε ότι οι 
15.731 θάνατοι στους 91.783 συνολικά θανά
τους το χρόνο στην Ελλάδα οφείλονται στο κά
πνισμα. Ακόμη το ένα τρίτο των συνολικών δα
πανών υγείας στην Ελλάδα (δηλ. 200 δισ. δρχ. 
ή το 2% του Α.Ε.Π το χρόνο) απορροφάται για 
ασθένειες που προέρχονται από το κάπνισμα 
και τα έξοδα του κράτους για το κάπνισμα είναι 
έξι ως επτά φορές μεγαλύτερα από τα έσοδά του 
από τον καπνό.

Στις νεώτερες επιστημονικές έρευνες που 
έχουν σκοπό την μελέτη καπνίσματος, ελαφρών 
και μη, τσιγάρων τα αποτελέσματα της Παγκό
σμιας Οργάνωσης Υγείας (Π.Ο.Υ) είναι απο- 
θαρρυντικά.

Χρησιμοποιώντας τεράστια ποσά χρημάτων, 
οι ενδιαφερόμενες εταιρείες παρασκευής τσιγά-
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ρων και προϊόντων καπνού, εξαπέλυσαν, σε 
διεθνή κλίμακα μία διαφημιστική εκστρατεία 
πειθούς, ότι δήθεν τα τσιγάρα με λιγότερη πίσ
σα και νικοτίνη είναι αβλαβή για την υγεία. Το 
επιχείρημα αυτό, τονίζει η Π.Ο.Υ., καταρρίπτε- 
ται από τα νεώτερα δεδομένα.Οταν οι καπνιστές 
αλλάζουν τα τσιγάρα με υψηλή περιεκτικότητα 
πίσσας και νικοτίνης με ελαφρότερα, συνεχί
ζουν να καπνίζουν περισσότερο.

Η μέση αναπλήρωση της μειωμένης νικοτί
νης από τον καπνιστή είναι δύσκολο να προσ- 
διορισθεί. Η πολιτική Δημόσιας Υγείας στοχεύ
ει στο να ενθαρρυνθούν οι καπνιστές να σταμα
τήσουν τη συνήθεια του καπνίσματος και ν ’ 
αποθαρρυνθούν οι μη καπνιστές να αρχίσουν 
να καπνίζουν.

Κάπνισμα και υγεία:

Μιλάμε για τις Βλάβες που προκαλεί το κάπνι
σμα στην υγεία μας.Ποιές είναι όμως ακριβώς 
οι βλαβερές συνέπειες του καπνού; Σε πολλά 
θέματα βρισκόμαστε ακόμα στο επίπεδο της διε- 
ρεύνησης. Σε άλλα όμως η απάντηση είναι κα
τηγορηματική. Εχει αποδειχθεί ότι το τσιγάρο 
ευθύνεται για δύο εκατομμύρια θανάτους το 
χρόνο σε όλο τον κόσμο. Έχει υπολογισθεί 
ακόμα σε διεθνές επίπεδο, ότι η θνησιμότητα 
στους καπνιστές είναι αυξημένη κατά 40 - 70%. 
Στο κάπνισμα αποδίδεται επίσης το 50% των εμ
φραγμάτων του μυοκαρδίου και το 50% των 
χρόνιων βρογχίτιδων.

Αλλες μελέτες έχουν δείξει ότι το 80 - 85% 
των ατόμων που παρουσιάζουν καρκίνο του 
πνεύμονα ήταν μακροχρόνιοι καπνιστές. Από το 
1985 και μετά οι θάνατοι από καρκίνο του πνεύ
μονα στις γυναίκες έχουν ξεπεράσει τους θανά
τους από καρκίνο του μαστού (που ήταν το πρώ
το αίτιο θανάτου από κακοήθεια), γεγονός που

ερμηνεύεται σαν συνέπεια της αύξησης του κα
πνίσματος στις γυναίκες μετά το 1960. Άλλες 
έρευνες έχουν δείξει ότι ο καρκίνος του στόμα
τος και του λάρυγγα είναι 13 φορές πιό συχνός 
στους καπνιστές. Περιστατικά εγκεφαλικών 
θρομβώσεων σε νεαρά σχετικά άτομα (42 - 45 
ετών) αποδίδονται στο βαρύ κάπνισμα. Το κά
πνισμα από την έγκυο έχει επιπτώσεις στο έμ
βρυο. Ο καρκίνος της ουροδόχου κύστης είναι 
3 με 4 φορές πιό συχνός στους καπνιστές.Εχει 
υπολογιστεί ότι κάθε τσιγάρο μετά δέκα χρόνια 
καπνίσματος αφαιρεί 5 λεπτά από τη ζωή μας. 
Οι συνέπειες αυτές δεν έχουν σχέση με το φύλο 
ή την ηλικία του καπνιστή, αλλά με την ποσότη
τα των τσιγάρων που καταναλώνει κάθε καπνι
στής. Πιθανολογείται για πολλές ουσίες ότι εί
ναι καρκινογόνες και προσβάλλουν μικρό πο
σοστό του πληθυσμού. Το κάπνισμα, όμως, εί
ναι ο παράγοντας που αφορά ένα τεράστιο πο
σοστό, σχεδόν όλο τον πληθυσμό των προηγ
μένων κοινωνιών. Ο καρκίνος του πνεύμονα εί
ναι πρώτος σε συχνότητα καρκίνος στις προηγ
μένες κοινωνίες. Εχει υπολογιστεί ότι ένα άτο
μο που καπνίζει ένα πακέτο τσιγάρα πάνω από 
δέκα χρόνια, αυξάνει πολύ τις πιθανότητές του 
να προσβληθεί από καρκίνο του πνεύμονα. Οι 
πιθανότητες αυτές είναι 40 φορές περισσότερες 
από ένα μη καπνιστή και βρίσκονται σε συνάρ
τηση με το πόσα τσιγάρα και πόσα χρόνια κα
πνίζει.

Στην Αμερική, κατά μέσο όρο, 350.000 άτομα 
πεθαίνουν κατά χρόνο από καρκίνο του πνεύ
μονα. Αυτός ο αριθμός μεγαλύτερος από εκεί
νο των ανθρώπων που σκοτώθηκαν στον Α’ Πα
γκόσμιο Πόλεμο, στην Κορέα και στο Βιετνάμ 
και ίσως με αυτούς που πέθαναν στο Β’ Παγκό
σμιο Πόλεμο. Είναι λοιπόν, σαν να έχουμε σε 
μία χώρα, κάθε χρόνο, απώλεια ανθρώπων από
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έναν Παγκόσμιο Πόλεμο.
Δεν είναι όμως μόνο ο καρκίνος η μόνη Βλά

βη του αναπνευστικού συστήματος εξαιτίας του 
καπνίσματος. Μια ευρύτατα διαδεδομένη φθορά 
είναι η χρόνια αποφρακτική νόσος με κατάληξη 
το πνευμονικό εμφύσημα. Η χρόνια αποφρακτι
κή Βρογχίτιδα του καπνιστή είναι ύπουλος και 
μακροχρόνιος προπομπός του πνευμονικού εμ
φυσήματος, της τελικής δηλαδή καταστροφής 
των κυψελίδων. Οι Βλάβες αυτές δομούνται 
ύπουλα στη διαδρομή αρκετών δεκαετιών, ποι
κίλλουν κατ’ άτομο και γίνονται δύσκολα αντι
ληπτές, αφού με την πρόοδο της ηλικίας μετα
βάλλονται οι συνήθειες ζωής, έτσι που να κινη
τοποιούνται λιγότερο οι αναπνευστικές εφε
δρείες.

Η χρόνια Βροχίτιδα και το πνευμονικό εμφύ
σημα, που σε σημαντικό Βαθμό έχουν ως αρχι
κή ή κύρια αιτία το κάπνισμα, αποτελούν μιά 
από τις πρώτες αιτίες νοσηρότητας και θνησιμό
τητας σε παγκόσμια κλίμακα.

Η κατανάλωση του καπνού έχει παράλληλα 
αποδειχθεί πως έχει ισχυρή 
στατιστική σχέση με προβλήμα
τα του κυκλοφοριακού συστή
ματος και ιδιαίτερα της καρ
διάς. Ενα από αυτά είναι η στε
φανιαία νόσος, πάθηση που 
αποτελεί την πρώτη αιτία θανά
του στα προηγμένα κράτη.

Η ήδη εδραιωμένη συσχέτι- 
ση του καπνίσματος με την εκ
δήλωση του εμφράγματος του 
μυοκαρδίου στους άνδρες,
Βρέθηκε ότι ισχύει για τις νέες 
(κάτω των 50 ετών) γυναί- 
κες.Ετσι, κάπνισμα 35 και πε
ρισσότερων τσιγάρων ημερησί- 
ως δημιουργεί 20πλάσιο κίνδυ
νο να εκδηλωθεί έμφραγμα σε 
νέες γυναίκες σε σχέση με τις μη καπνίστριες 
της αντίστοιχης ηλικίας.

Γενικά, σήμερα είναι αποδεκτό και τεκμηριω
μένο με μεγάλες μελέτες στην Ευρώπη και στην 
Αμερική ότι η θνησιμότητα τόσο των ανδρών 
όσο και των γυναικών από στεφανιαία νόσο εί
ναι τρεις φορές μεγαλύτερη στους καπνιστές 
που καταναλώνουν μέχρι είκοσι τσιγάρα ημερη- 
σίως από τους μη καπνιστές. Μελέτες τέλος απέ
δειξαν την ουσιώδη μείωση του κινδύνου από 
έμφραγμα ή αιφνίδιο θάνατο μετά τη διακοπή 
του καπνίσματος.Ετσι λοιπόν το κάπνισμα ανα- 
δεικνύεται ο μόνος τεκμηριωμένος αγιολογι
κός παράγοντας σε αντίθεση με τους υπόλοι
πους (υπέρταση, παχυσαρκία κλ.π.) που είναι 
απλώς παράγοντες κινδύνου.

Εξ ίσου σημαντικές είναι και οι Βλάβες που 
προκαλούνται στο έμβρυο τόσο κατά τη σύλλη
ψή του όσο και κατά την ανάπτυξή του. Γυναίκες 
που προσπαθούν να συλλάΒουν και Βρίσκουν

δυσκολίες, διπλασιάζουν τις δυσκολίες αν κα
πνίζουν περίπου είκοσι τσιγάρα την ημέρα. Το 
κάπνισμα κάνει επίσης τους άντρες λιγώτερο 
γόνιμους - παρόλο που δεν έχει ακόμα μετρη
θεί πόσο μειώνεται η πατρότητα με το κάπνισμα. 
Το κάπνισμα θεωρείται επίσης υπεύθυνο για 
την ανικανότητα των ανδρών.

Γυναίκες που καπνίζουν κατά την εγκυμοσύ
νη έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες για πρόωρα 
μωρά και γεννούν μικρότερα βρέφη (περίπου 
200 γραμμάρια ελαφρότερα). Η μικρή πιθανό
τητα να είναι το μωρό θνησιγενές ή να πεθάνει 
λίγο μετά το τοκετό αυξάνεται επίσης με το κά
πνισμα. Παρόλο που μερικές μελέτες υποθέ
τουν αυξημένα ποσοστά αποβολών, δεν έχουν 
εντελώς επιβεβαιωθεί από άλλους.

Σύμφωνα με το στόχο της Παγκόσμιας Ορ
γάνωσης Υγείας, όλοι οι λαοί θα φτάσουν το 
υψηλότερο επίπεδο υγείας (άρθρο 1 του κατα
στατικού).

Η Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων με το 
πρόγραμμα Ευρώπη κατά του καρκίνου" καθιέ

ρωσε την παγκόσμια ημέρα 
κατά του καπνίσματος, μαζί με 
συγκεκριμένα μέτρα για την 
καταπολέμησή του.

Θα πρέπει να τονισθεί ότι 
απόφαση της 18ης Ιουλίου του 
1989 του Συμβουλίου και των 
υπουργών Υγείας της Κοινό
τητας, με την οποία είχε συμ
φωνήσει και ο ελληνας υπουρ
γός Υγείας, καλεί τα κράτη - 
μέλη να απαγορεύσουν το κά
πνισμα σε κλειστούς χώρους 
όπου εισέρχεται κοινό και που 
αποτελούν μέρος δημοσίων ή 
ιδιωτικών κτιρίων (νοσοκομεία 
και άλλα ιδρύματα υγειονομι
κής περίθαλψης, σχολεία, πα

νεπιστήμια και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, κι
νηματογράφοι, θέατρα, ιδρύματα υπερηλίκων, 
κλειστοί χώροι εκθέσεων ή αθλήσεως, κλειστοί 
χώροι υπογείων σιδηροδρόμων, σιδηροδρομι
κών σταθμών, λιμένων και αεροδρομίων και 
όλα τα κτίρια όπου παρέχονται υπηρεσίες σε 
κοινό, συμπεριλαμβανομένης και της πωλήσε- 
ως εμπορευμάτων). Επίσης, ζητεί την επέκταση 
της απαγόρευσης σε όλες τις μορφές δημοσίων 
μεταφορών, καθώς και τη δημιουργία ειδικών 
καθορισμένων χώρων για καπνιστές σε όλα τα 
κτίρια και στις δημόσιες μεταφορές ειδικά σε 
μικρές αποστάσεις. Σε περίπτωση αμφισβητήσε- 
ως για δικαίωμα καπνίσματος σε χώρους άλ
λους εκτός των ειδικά καθορισμένων γΓαυτόν 
τον σκοπό, θα πρέπει - τονίζεται στην κοινοτική 
απόφαση - να κατοχυρώνεται το δικαίωμα των 
μη καπνιστών ως ισχυρότερο εκείνου των κα
πνιστών.

Επμέλεια: Αγγελική Ρήγα
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Αυτοί οι περίφημοι Rangers
Της Anna Evangelista

Στις αρχές του 18ου αιώνα τα 
αγγλικά στρατεύματα, που ίδρυαν 
τις βρετανικές αποικίες, συγκρού
ονταν με τα γαλλικά, που υπερά
σπιζαν τα εδάφη της Γαλλίας στο 
Νέο κόσμο. Τα γαλλικά στρατεύ- 

ατα υστερούσαν αριθμητικά αλ- 
ά υποστηρίζονταν από τους Ιν

διάνους, που χρησιμοποιούσαν με
θόδους κλεφτοπολέμου, και οι μο
νάδες τους ήσαν ντυμένες με το 
παραδοσιακό ένδυμα των κυνη
γών, σακκάκι και πανταλόνι δερ
μάτινα που κατέληγαν σε κρόσια, 
τρίχινα καπέλα και μοκασί- 
νια.Αντί σπαθί χρησιμοποιούσαν 
ένα είδος τσεκουριού, το λεγόμε
νο Tomhawk.

Ο Ά γγλος στρατηγός Brad- 
dock, υποστηριζόμενος από δύο 
συντάγματα, ξεκίνησε και οτηρι- 
ζόμενος στην αριθμητική του υπεροχή προχώ
ρησε μέσα σε έρημες και άγριες περιοχές, όπου 
όμως έπεσε σε ενέδρα. Ο ίσιος ο Braddock σκο
τώθηκε και πολύ λίγοι επιζώντες διασώθη
καν χάρη στην ικανότητα ενός νεαρού συ
νταγματάρχη -προορισμένου να μείνει στην 
ιστορία- του George Washington. Ένας από 
τους λόγους της καταστροφής ήταν τα έντονα 
κόκκινα χρώματα των επενδυτών των βρετα
νικών στρατευμάτων, που τα καθιστούσαν εύ
κολους στόχους.

Οι Ά γγλοι, όμως, ήσαν σε θέση να διδα- 
θούν από το σκληρό μάθημα που έλαβαν και 
ημιούργησαν ένα κάποιο αριθμό ανεξαρτή

των ομάδων, τους rangers, με τη στρατολογία 
επί τόπου ανδρών, που γνώριζαν τον τόπο 
σαν την παλάμη τους και ήσαν σε θέση να 
αντιμετωπίσουν τους Γάλλους και τους Ινδιά
νους με τις ίδιες μεθόδους.

Τι σημαίνει, όμως, η λέξη rangers; Ranger εί
ναι μια λέξη που χρησιμοποιούσαν οι κάου - 
μπόυς, αρκετά δύσκολο να εξηγηθεί κυρίως 
εξαιτιας των πολλών νοημάτων της. Κατα αρ
χήν θέλει να δείξει τις τεράστιες περιφέρειες, 
τη συνολική τους έκταση. Long range”, για πα
ράδειγμα, σημαίνει μεγάλη απόσταση και 
ranger ο άνδρας που από μόνος του καλύπτει 
μεγάλες αποστάσεις, στηριζόμενος αποκλει
στικά στον ίδιο του τον εαυτό.

Στα πρώτα χρόνια χρόνια οι rangers συνέχι
ζαν να φορούν εκείνα τα αλλόκοτα, αλά Davy 
Crocket, κοστούμια, που ο κινηματογράφος 
μας έχει δείξει πολλές φορές. Λίγο μετά στα 
1758 τους δόθηκε στολή, επιλεγμένη από τον 
ταγματάρχη Roger, έναν από τους αξιωματι
κούς τους. Αποτελείτο από μακρύ πράσινο 
επενδυτή, δερμάτινο πανταλόνι και μοκασί- 
νια. Ο οπλισμός τους αποτελείτο από κοντή 
ξιφολόγχη και μουσκέτο.

Στο τέλος οι Ά γγλοι απόκτησαν την υπε
ροχή, κατέκτησαν το Quebec και όλη η Βό

ρεια Αμερική έγινε αγγλική αποι
κία. Οι αποικοι, όμως, ήσαν υπο
χρεωμένοι να προμηθεύουν στην 
Αγγλία τις πρώτες ύλες, τις οποίες 
είχαν άμεση ανάγκη, και να προ
μηθεύονται αντ’ αυτών αποκλει
στικά αγγλικά προϊόντα. Το εμπο
ρικό ιαοζ,ύγιο έγερνε πάντοτε υπέρ 
της Μεγάλης Βρετανίας. Η δυσα
ρέσκεια, όμως, των Αμερικάνων 
αύξανε προοδευτικά, βαθαίνοντας 
συνεχώς το χάσμα ανάμεσα σ’αυ- 
τούς και τη Μητρόπολη, γεγονός 
που οδήγησε τελικά στη σύγκρου
ση. Όμως οι μισές μόνον από τις 
αγγλικές αποικίες της Αμερικής 
επιθυμούσαν την ανεξαρτησία. Οι 
άλλες, πιστές στη μητέρα πατρίδα, 
λεγάμενες νομοταγείς ή tories, συ
νέστησαν ένωση για να αντιδρά- 
σουν στις επαναστατημένες επαρ

χίες. Έτσι ο πόλεμος για την ανεξαρτησία με
τατράπηκε δυστυχώς σε εμφύλια σύρραξη.

Η Ένωση των νομοταγών αποικιών, φημι
σμένων για την σκληρότητά τους, υπολόγιζε 
στους rangers, που ήσαν στις γραμμές της. Οι 
άνδρες αυτοί φορούσαν στολές όμοιες μ’ εκεί
νες του εγγλέζικου στρατού, τον οποίο και 
υποστήριζαν.

Ό ταν ο Washington ανέλαβε την αρχηγία 
των δυνάμεων των επαναστατημενων αποι
κιών, αποφάσισε να δημιουργήσει τακτικό 
στράτευμα. Αυτό συνιστατο έξι συντάγμα
τα πεζικού, πυροβολικού και ακροβολιστών. 
Έτσι γεννήθηκε το ηπειρωτικό στράτευμα, 
στο οποίο ενταχθηκαν και οι rangers. Στα 1 /8ί 
οι επαναστατημένες αποικίες νίκησαν και 
μπόρεσαν τελικά να διακηρύξουν την ίδρυση 
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Στα 1847 το Σώμα των Rangers έγινε και 
πάλι ανεξάρτητο. Ο λοχαγός Walker, των Ran
gers του Texas, σχεδιάσε το περίστροφο Whit- 
neyville Walker, που το κυκλοφόρησε μετά ο 
Samuel Colt. Ήταν το πιο βαρύ περίστροφο 
στην ιστορία των πυροβόλων όπλων και σήμε
ρα σώζονται σαράντα τεμάχια απ’ αυτό, που 
κοστίζουν πανάκριβα.

Μονάδα των Rangers πήρε μέρος στην από
βαση του Anzio. Στο φίλμ Η απόβαση στο 
Anzio ένας πολεμικός ανταποκριτής, το ρόλο 
του οποίου ερμήνευε ο ηθοποιός Robert Mit- 
chum, ακολουθεί την επίθεση στην Cis terna 
των ανδρών του 1ου και 2ου τάγματος των 
Rangers και στο τέλος της μάχης μένει μόνον 
με επτά επιβιώσαντες. Ένα άλλο φιλμ, πιο πα
λαιό, πρόσφερε μια γεύση της μακράς πορείας 
της σύγκρουσης των rangers και των Γάλλων, 
όπου το δόλο του πρωταγωνιστή ερμήνευε ο 
Spencer Tracy.

(Από το περιοδικό// Carabiniere, αρ.τ. 7Λ986Ϊ
Απόδοση απ’ τα Ιταλικά: Υπαστυνόμος Β’ Κώ

στας ΔΑΝΟ ΎΣΗΣ
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ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ
ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ

ΔΩΜΑΤΙΑ
Του Σαράντη Μακροδημήτρη 

Αστυν. Υποδ/ντή

Στις σύγχρονες κοινωνίες τα άτομα, 
κάτω από την πίεση διαφόρων αναγ
κών, ταξιδεύουν πολύ συχνά μακριά 
από τη μόνιμη κατοικία τους, με απο
τέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί πολλά 
και ποικίλα μέσα διαμονής, για να κα- 
λύψουν τις ανάγκες στεγάσεώς τους.

Στις παλαιότερες εποχές η ανάγκη 
αυτή εκαλύτττετο με τη «φιλοξενία», η 
οποία ήταν «ιερό καθήκον», αφού ο 
ξένος εθεωρείτο η ενσάρκωση του με
ταμορφωμένου Θεού.

Όμως με την πάροδο του χρόνου 
οι κοινωνίες αναπτύχθηκαν, οι ανάγκες 
αυξήθηκαν και οι κινήσεις των ατόμων 
πυκνώθηκαν, με αποτέλεσμα να μην 
είναι σε θέση η «φιλοξενία» να καλύ
ψει τις δημιουργούμενες ανάγκες. 
Έτσι δημιουργήθηκαν οι πρώτοι ομα
δικοί Ξενώνες και η φιλοξενία από «ιε
ρόν καθήκον» μεταβλήθηκε σε «εμπο
ρική επιχείρηση».

Τα πρώτα «Πανδοχεία» ή «Πανδο- 
κεία» της εποχής εκείνης, τα οποία το 
κοινό δέχτηκε με μεγάλη δυσπιστία, 
διαδέχτηκαν σταδιακά τα σημερινά Ξε
νοδοχεία, τα οποία, από πλευράς εξο

πλισμών και ανέσεων, πλησιάζουν το 
βαθμό τελειότητας.

Η ισχύουσα νομοθεσία στην Ελλά
δα προβλέπει μία μεγάλη ποικιλία μέ
σων διαμονής. Τα μέσα αυτά διαχωρί
ζονται σε κύρια και βοηθητικά. Στα κύ
ρια μέσα διαμονής υπάγονται τα Ξενο
δοχεία κλασικού τύπου, τα Μοτέλς, τα 
Μπάγκαλόους, τα Οικοτροφεία, οι Ξε
νώνες και τα Επιπλωμένα διαμερίσμα
τα. Στα βοηθητικά μέσα διαμονής υπά
γονται οι Ξενώνες Νεότητος (Youth 
Hostels), οι Χώροι οργανωμένης κατα
σκήνωσης (Campings), τα Κέντρα πα- 
ραθερισμού αλλοδαπών, τα Πανδοχεία 
(χάνια), τα Τουριστικά καταλύματα ή 
Παραδοσιακά κτίσματα και τα Ενοικια
ζόμενα Επιπλωμένα Δωμάτια, τα οποία 
αποτελούν και την κυριότερη μορφή 
τους.

Η λειτουργία των ενοικιαζομένων 
δωματίων επετράπη αρχικά, σύμφωνα 
με το άρθρο 20 του Ν.Δ. 3430/55, σε 
περιοχές που παρουσίασαν αυξημένη 
τουριστική κίνηση και τα υπάρχοντα 
ξενοδοχεία, συνολικά και κατά κατηγο
ρίες, δεν επαρκούσαν για την κάλυψη

όλων των τουριστικών απαιτήσεων.
Με απόφαση που εκδίδετο κάθε 

χρόνο από την αρμόδια Διεύθυνση 
του EOT, καθορίζετο ο χρόνος λει
τουργίας τους, οι προϋποθέσεις χορη- 
γήσεως αδείας, οι τιμές χρεώσεως 
των πελατών και ο μέγιστος αριθμός 
δωματίων.

Παρά τη νομοθετική ρύθμιση όμως 
του θέματος, πολλά είναι τα προβλή
ματα που αναφύονται καθημερινά, 
ιδίως τους μήνες που η τουριστική κί
νηση είναι αυξημένη, μεταξύ ιδιοκτη
τών ενοικιαζομένων δωματίων αφενός 
και Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελ
λάδος και Αστυνομίας αφετέρου, τα 
σπουδαιότερα των οποίων είναι η χω
ρίς άδεια λειτουργία τους, η υπερβολι
κή χρέωση των πελατών, η άγρα πε
λατών και η χαμηλή, από πλευράς ανέ
σεων και καθαριότητας, λειτουργικό- 
τητά τους.

Στην εποχή μας, που η μετακίνηση 
των εκατομμυρίων τουριστών, οι 
ανάγκες και οι τρόποι μετακινήσεώς 
τους είναι εντελώς διαφοροποιημένοι 
σε σχέση με τη δεκαετία του ’50 —
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'60 και τα ενοικιαζόμενα επιπλωμένα 
δωμάτια έχουν γίνει καθεστώς, διαπι
στώνεται, ότι το νομοθετικό καθεστώς 
του Ν.Δ. 3430/55 έχει ατονίσει και 
παρουσιάζει προβλήματα στην πράξη. 
Σήμερα ο τουρίστας, είτε Έλληνας εί
ναι, είτε ξένος, έχει αναγνωρισμένο 
διεθνώς το δικαίωμα να κάνει μόνος 
του τις δικές του επιλογές, να σκέπτε
ται ελεύθερα και να παίρνει τις αποφά
σεις του για το πού θα πάει και πού θα 
μείνει, οπότε κάθε παρέμβαση ή υπό
δειξη επ' αυτού δεν στοιχειοθετείται, 
ότι μπορεί δίκαια να επιβληθεί.

Ο EOT ευρισκόμενος προ αυτής της 
εξελίξεως και με βάση πάντοτε τους 
ισχύοντες Νόμους και Αποφάσεις, για 
να επιτύχει, αφενός μεν την καλύτερη 
λειτουργία των ενοικιαζομένων επι
πλωμένων δωματίων, σε τρόπο ώστε 
να μη δημιουργούνται παράπονα και 
δυσφημίζεται η χώρα μας στο εξωτε
ρικό, αφετέρου δε για να τα ελέγχει 
καλύτερα και να εισπράττει το Κράτος 
τους φόρους που δικαιούται από την 
εκμετάλλευσή τους, κάθε χρόνο εκδί
δει μία σχετική εγκύκλιο, με την οποία 
καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο 
τρόπος λειτουργίας τους, οι τιμές που 
δικαιούνται να εισπράττουν και ο μέγι
στος αριθμός δωματίων που μπορεί να 
διατίθεται για ενοικίαση, ο χρόνος λει
τουργίας τους, η ακολουθούμενη δια
δικασία και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για να χορηγηθεί η άδεια 
και γενικά ό,τι κρίνεται σκόπιμο ότι θα 
βοηθήσει στην καλύτερη λειτουργία 
τους.

Για το χρόνο που διατρέχουμε έχει 
εκδοθεί η 500940 από 17-1-90 Εγ
κύκλιος του EOT, σύμφωνα με την 
οποία:

1) Κανένα ενοικιαζόμενο δωμάτιο 
δεν επιτρέπεται να λειτουργήσει, εάν 
δεν τύχει αδείας λειτουργίας.

Η άδεια αυτή χορηγείται στους εν- 
διαφερόμενους κατόπιν αιτήσεώς 
τους, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέ
χρι 30-4-90:
α) Στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής 

τους, εάν είχαν λειτουργήσει και το 
προηγούμενο έτος και δεν έχουν 
υποστεί καμμία τροποποίηση και 

β) Στον EOT, για τους ενδιαφερόμε- 
νους του Νομού Αττικής, ή στις Πε
ριφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού 
(ΠΥΤ), για τους ενδιαφερόμενους 
της υπόλοιπης Ελλάδας, όταν αιτεί- 
ται άδεια για πρώτη φορά ή είχαν ά
δεια για τον προηγούμενο χρόνο, 
αλλά στη συνέχεια υπέστησαν τρο
ποποιήσεις π.χ. αυξήθηκε η δυναμι- 
κότητά τους ή βελτιώθηκε η κτιρια- 
κή τους εγκατάσταση, οπότε και άλ
λαξε η κατηγορία τους.

2) Απαγορεύεται:
α) Η χορήγηση αδείας λειτουργίας 

ενοικιαζομένων δωματίων σε κτί- 
σματα που δεν έχουν οικοδομηθεί 
με άδεια ή δεν νομιμοποιήθηκαν με 
οποιονδήποτε τρόπο μετεγενέστε- 
ρα.

β) Δεν χορηγούνται νέες άδειες λει
τουργίες ενοικιαζομένων δωματίων:
(1) Σε κτίρια που έχουν περισσότε

ρα από δέκα (10) δωμάτια και η 
δυναμικότητά τους ξεπερνάει τις 
25 κλίνες συνολικά, ανεξάρτητα 
εάν είναι ένας ή περισσότεροι οι 
ιδιοκτήτες - εκμεταλλευτές, σύμ
φωνα με την Υπουργική Απόφα
ση 500992/28-9 -87  (ΦΕΚ 
557/Β/25-10-87).

(2) Σε διαφορετικούς ιδιοκτήτες, ό
ταν έχουν κοινή είσοδο σε αυτά 
και

(3) Σε περιοχές ελέγχου τουριστικής 
ανάπτυξης (κορεσμένες), σύμ
φωνα με την 568856/86 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
797/12/86 τεύχος Β').

γ) Στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων 
δεν χορηγούνται άδειες ενοικιαζο- 
μένων δωματίων, επειδή υπάρχουν 
ξενοδοχεία όλων των τάξεων με 
επάρκεια κλινών και δεν δημιουρ- 
γείται κανένα θέμα στέγασης τουρι
στών στην αιχμή της τουριστικής 
περιόδου.
Ο έλεγχος των ενοικιαζομένων επι

πλωμένων δωματίων ασκείται:
1) Από την κεντρική υπηρεσία του 

EOT και τις περιφερειακές υπηρε

σίες του (ΠΥΤ), οι οποίες επο
πτεύουν και ελέγχουν αφενός μεν 
την νόμιμη λειτουργία τους, αφετέ
ρου δε το λειτουργικό τους επίπεδο 
και εφόσον διαπιστώσουν μέτρια ή 
υποβαθμισμένη ποιοτικά παροχή 
υπηρεσιών έναντι των πελατών, 
που εξυπηρετούνται από αυτά, προ
χωρούν σε αιτιολογημένη έγγραφη 
ανάκληση της αδείας λειτουργίας 
τους και

2) Από το Αστυνομικό Τμήμα της πε- 
ριοχής, για να διαπιστωθεί εάν η 
ενοικίαση των δωματίων γίνεται κα
τόπιν αδείας, έχουν θεωρηθεί πινα
κίδες τιμών για τα δωμάτια και εκδί- 
δονται δελτία παροχής υπηρεσιών 
κατά την εξόφληση των λογαρια
σμών των πελατών, οπότε σε αντί
θετη περίπτωση, οι υπεύθυνοι διώ
κονται σε βαθμό πλημμελήματος 
για παράβαση του άρθρου 20 του 
Ν.Δ. 3430/55 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 17 του Α.Ν. 431/37 και την 
Εγκύκλιο του EOT που εκδίδεται 
κάθε χρόνο.

Τιμές ενοικιαζομένων δωματίων

Κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
καθορίζονται οι τιμές τις οποίες είναι 
υποχρεωμένοι να εισπράττουν οι ιδιο
κτήτες - εκμεταλλευτές των ενοικιαζο- 
μένων επιπλωμένων δωματίων από 
τους πελάτες τους και οι οποίες είναι 
αντίστοιχες με τις κατώτερες τιμές,

ΐΙΜΗ-ΔΩΜΑΤΙΑ Μιας κλίνης 
Απλά με Με 
κοινοχρ. λουτρό 
ντους ή 
λουτρό 

ημερησίως

Δύο κλινών 
Απλά με Με 
κοινοχρ. λουτρό 
ντους ή 
λουτρό 

ημερησίως

Τριών κλινών 
Απλά με Με 
κοινόχρ. λουτρό 
ντους ή 
λουτρό 

ημερησίως

Α' 1.420 1.590 1.790 2.340 2.530 2.790
Β' 1.150 1.370 1.600 2.000 2.120 2.200
Γ' 1.000 1.150 1.380 1.730 1.860 1.900

Πίνακας ανωτάτων τιμών χρεώσεως πελατών ενοικιαζομένων επιπλωμένων
δωματίων, που περιλαμβάνουν όλες τις νόμιμες προσαυξήσεις

(20%, 5% και 8%)

ΤΙΜΗ-ΔΩΜΑΤΙΑ Μιας κλίνης Δύο κλινών Τριών κλινών
Απλά με Με Απλά με Με Απλά με Με
κοινοχρ. λουτρό κοινόχρ. λουτρό κοινόχρ. λουτρό
ντους ή ντους ή ντους ή
λουτρό λουτρό λουτρό

ημερησίως ημερησίως ημερησίως

Α' 1.932 2.164 2.436 3.184 3.443 3.797
Β' 1.565 1.864 2.177 2.722 2.885 2.994
Γ 1.361 1.565 1.878 2.354 2.531 2.585
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που έχουν καθοριστεί για τα ξενοδο
χεία Γ', Δ ' και Ε' κατηγορίας.

Σε κάθε ιδιοκτήτη - εκμεταλλευτή, 
παρέχεται η ευχέρεια να προσαυξήσει 
τις παραπάνω προβλεπόμενες ανώτε
ρες τιμές για τα δωμάτια που ενοικιά
ζει με ποσοστό μέχρι 20%, αρκεί να 
δηλώσει την πρόθεσή του αυτή στην 
αίτηση που θα υποβάλει στον EOT ή 
την Αστυνομία, για να του χορηγηθεί 
η άδεια λειτουργίας.

Αν δεν ζητήσει την παραπάνω προ- 
σαύξηση εγγράφως, για να υπολογι
στεί και να αναγραφεί στις πινακίδες 
που θα του θεωρηθούν για το τρέχον 
έτος, δεν έχει το δικαίωμα καμμιάς 
προσαυξήσεως με δική του βούληση 
ολόκληρο το χρόνο.

Η τιμή χρεώσεως του πελάτη είναι 
εκείνη που αναγράφεται στην πινακίδα 
του δωματίου και η οποία προκύπτει 
από το άθροισμα της προβλεπόμενης 
για το δωμάτιο τιμής, συν την προσαύ- 
ξηση 20%, εφόσον έχει ζητηθεί, συν 
5% τέλη παρεπιδημούντων (Δημοτικό 
Φόρο) συν, επί του αθροίσματος των 
παραπάνω τιμών, 8% Φ.Π.Α.

Παρατίθεται ένα παράδειγμα για 
ομοιόμορφη εφαρμογή των προσαυξή- 
σεων από τις Αστυνομικές Υπηρεσίες: 
π.χ. τιμή δωματίου δύο κλινών με λου
τρό Α ' κατηγορίας δρχ. 2340, συν 
20% δηλωθείσα προσαύξηση (468 
δρχ.) =  2.808, συν 5% δημοτικός φό
ρος (140 δρχ.) =  2.948, συν. 8% 
ΦΠΑ (235,84 =  236 δρχ.) =  3.184 
δραχμές, που είναι και η τελική επιβά
ρυνση του πελάτη.

Υποχρεώσεις ιδιοκτητών 
ενοικιαζομένων δωματίων

Οι ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές ενοικια
ζόμενων δωματίων είναι υποχρεωμέ
νοι:
1. Ν ' αναρτούν υποχρεωτικά σε εμφα

νές σημείο των δωματίων θεωρη
μένο από την Αστυνομία τιμοκατά
λογο.

2. Να εισπράττουν από τους πελάτες 
σαν μέγιοτη τιμή, αυτή που αναγρά
φεται πάνω στους θεωρημένους τι
μοκαταλόγους, χωρίς καμμία παρα
πέρα επιβάρυνση.

3. Κατά την εξόφληση των λογαρια
σμών να εκδίδουν και να χορηγούν 
στον πελάτη απόδειξη παροχής υπη
ρεσιών θεωρημένη (διάτρητη) από 
την Εφορία.

4. Ν' αναρτούν στον εξωτερικό τοίχο 
— προς το δρόμο — πινακίδα με την 
ένδειξη «ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑ
ΤΙΑ - ROOMS TO LET». Οι τίτλοι ό
πως PANSION, HOTEL κ.λπ. απαγο
ρεύονται.

5. Απαγορεύεται να συνάπτουν συμ
βάσεις με τουριστικούς πράκτορες, 
εφόσον στερούνται ή για οποιοδή-

ποτε λόγο δεν έτυχαν αδείας λει
τουργίας.
Οι παραβάτες των παραπάνω απα

γορεύσεων τιμωρούνται σύμφωνα με 
την ισχύουσα Νομοθεσία, που εφαρ
μόζεται και για τα κύρια καταλύματα.

Δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας 
ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωμα
τίων, όταν η ενοικίαση αυτών γίνεται 
με το μήνα ή και περισσότερο. Οι πε
ριπτώσεις αυτές υπάγονται στις αστι
κές μισθώσεις και, κατά τον έλεγχο 
που γίνεται από τον EOT ή την Αστυ
νομία, αποδεικνύονται με την επίδειξη 
ιδιωτικού συμφωνητικού μισθώσεως. 
Προφορική δήλωση τέτοιου είδους μι
σθώσεων δεν απαλλάσσει τον ιδιο
κτήτη από την ποινική ευθύνη, που 
προβλέπεται για τα ενοικιαζόμενα δω
μάτια και την επί πλέον ενημέρωση 
της οικείας Εφορίας, για το δικό της 
παραπέρα έλεγχο.

Όπως και για τα ξενοδοχεία, απα
γορεύεται η άγρα πελατών σε λιμάνια, 
σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρό
μια και λοιπούς χώρους διακινήσεως 
τουριστών. Η άγρα πελατείας στους 
χώρους αυτούς από ιδιοκτήτες ή εκμε
ταλλευτές ενοικιαζομένων δωματίων ή 
οδηγούς ταξί ή άλλα πρόσωπα τα 
οποία ενεργούν υπέρ συγκεκριμένου 
ιδιοκτήτη και μπορεί να είναι ημεδαπά 
ή αλλοδαπά, θεωρείται αθέμιτος αντα
γωνισμός και αποτελεί παράβαση σε 
βαθμό πλημμελήματος. Οι παραβάτες 
διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 25 του 
Ν.Δ. 3430/55, σε συνδυασμό με το 
άρθρο 17 του Α.Ν. 431/37 και το άρ
θρο 2 παραγρ. 7 του Α.Ν. 1108/38.

Μετά από τη διαπίστωση τέτοιου 
είδους παραβάσεων ακολουθείται συ
νήθως η αυτόφωρη διαδικασία και 
ενημερώνεται εγγράφως η αρμόδια 
διεύθυνση του EOT, για την επιβολή 
και διοικητικών κυρώσεων.

IFOUN KLIMAJ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 

ΥΨΗ ΛΩ Ν ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ
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TOSHIBA
SHARP
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FUJICO 
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ΤΙΜΕΣ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ

ΕΕΑΓΩΠΚΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Χ.ΤΡΙΚΟΥΓΠ I 75 
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ΠΟΝΤΙΚΟΙ
Οι «εισβολείς» του καλοκαιριού
Επιμέλεια: Αρτόηουλος Ελισσαίος



Εσείς ετοιμάζεστε πυρετωδώς να βγείτε. Να φύγετε 
από τη νεφούπολη, να εγκαταλείψετε την αφόρητη ζέστη, 
το πυρακτωμένο τσιμέντο, τα ατέλειωτα μποτιλιαρίσματα 
και το θανατηφόρο νέφος για να χαρείτε τη γαλάζια θά
λασσα και τον καθαρό αέρα της εξοχής.

Κάποιοι άλλοι όμως ετοιμάζονται να ...μπουν. Και όχι 
μόνο! Να «εισβάλλουν» στα διαμερίσματα ή στα καταστή- 
ματά σας και να μην αφήσουν τίποτα όρθιο. Είναι οι 
...αιώνιοι «ποντικοί», που δεν εννοούν κανένα καλοκαίρι 
να κάνουν διακοπές, αλλά που επιθυμούν να εξασφαλί
σουν το «επίδομα αδείας» τους προτιμώντας να «επισκε- 
φτούν» τα σπίτια σας.

Η «νέα γενιά» των κακοποιών — είναι γεγονός πια — 
δεν αποτελείται μόνο από εκείνους τους παραδοσιακούς 
αετονύχηδες που μπορούσαν να τρυπώσουν παντού, αλλά 

, διαθέτουν και ειδικές γνώσεις για να μπορούν να υπερπη
δούν τα εμπόδια που στήνει η σύγχρονη τεχνολογία στο 
αρχαιότατο «επάγγελμα» του κλέφτη.

Και έτσι ο νόμος και η τεχνική στην προστασία του πο
λίτη, βρίσκεται σε συνεχή αγώνα δρόμου με την παρανο
μία και τον υπόκοσμο. Μέτρα και αντίμετρα, λοιπόν, σε 
διαρκή αναμέτρηση. Από αυτήν την «κόντρα» όμως ξεπη- 
δούν μερικά καυτά ερωτήματα και επίκαιρα, μια και ένας 
μεγάλος αριθμός σπιτιών και καταστημάτων, ερημώνουν 
για αρκετό διάστημα τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των 
διακοπών και, επομένως, βρίσκονται στο στόχαστρο επί
δοξων διαρρηκτών,

Τι μέτρα ασφάλειας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει 
κανείς για να προστατεύσει την περιουσία του;

Πόσο αποτελεσματικά είναι τα επιτεύγματα της σύγ
χρονης τεχνολογίας στον συγκεκριμένο τομέα και πώς 
πρέπει να τα χειριστεί ο ιδιώτης για να πετύχει το ανώτε
ρο δυνατό ποσοστό απόδοσης κατά των κακοποιών;

Κάποτε τα ερεθίσματα των κακοποιών ήταν περιορι
σμένα. Σήμερα όμως, ο εξοπλισμός των σπιτιών με ακριβά 
αντικείμενα (ηλεκτρονικά, έγχρωμες τηλεοράσεις, βίντεο, 
στερεοφωνικά, κ.λ.π.) είναι σοβαρός πειρασμός. Η ίδια η 
εξέλιξη επίσης δημιουργεί παράνομους με ανώτερο πνευ
ματικό επίπεδο και γνώσεις, τους εφοδιάζει με προηγμένα 
μέσα. Και βέβαια τις ικανότητές τους τις καταναλώνουν 
για την πραγματοποίηση του εγκληματικού σκοπού τους 
και μόνο, πράγμα που αυξάνει τις πιθανότητες επιτυχίας 
τους.

Τα πράγματα όμως δεν είναι και τόσο απογοητευτικά 
για τον πολίτη. Αντίθετα σήμερα υπάρχουν αρκετοί τρόποι 
που «φράζουν» το δρόμο των επιτηδείων «ποντικών».

Τα σύγχρονα μέτρα ασφάλειας είναι αναμφισβήτητα 
ανασταλτικός παράγοντας για τους κακοποιούς. Σε πρώτη 
φάση βάζουν έξω από το παιχνίδι τους κλέφτες «της σει
ράς», οπότε μένουν μόνο οι οργανωμένοι και εξοπλισμένοι 
διαρρήκτες. Αλλά και αυτοί θα πρέπει να σκεφτούν πολύ 
πριν επιχειρήσουν χτύπημα σε άρτια ασφαλισμένο κτίριο.

Οι αντιδιαρρηκτικοί εξοπλισμοί με τους οποίους μπορεί 
να μετατραπεί σε φρούριο ένα σπίτι, αρχίζοντας από τους 
πιο απλούς που είναι οι κλειδαριές ασφαλείας, οι θωρακι
σμένες πόρτες και παράθυρα και τέλος τα πολύπλοκα συ
στήματα συναγερμού, με κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, 
ραντάρς και σειρήνες.

Βέβαια μια μεγάλη μερίδα κακοποιών εφαρμόζει συνει
δητά το σύστημα της ...αποκέντρωσης τους «θερμούς» 
μήνες των διακοπών και ακολουθούν τους εκδρομείς 
στους τόπους παραθερισμού και στα τουριστικά κέντρα, 
όπου και μεταφέρουν την πλούσια δράση τους. Επωφε
λούνται από την ξεγνοιασιά των παραθεριστών που νομί
ζουν ότι εγκαταλείποντας τις πόλεις, άφησαν πίσω τους 
και όλα τα αρνητικά της. Έτσι, την ώρα που απολαμβά-

Παράθυρο 
1ου ορόφου 3%

Πι'οω πλαϊνή 
πόρτα 23%

Εμπρός / 
παράθυρο J%

Πλαϊνό
παράθυρο 43%

νουν τον λάγνο ήλιο στις δροσερές παραλίες ή την βραδι
νή ρομαντική τους βόλτα, οι «ποντικοί» βρίσκουν την ευ
καιρία να τρυπώσουν στα εξοχικά τους σπίτια και να απαλ
λάξουν από την φροντίδα οτιδήποτε πολύτιμου, βγάζοντας 
έτσι το «μεροκάματό» τους και κάνοντας συγχρόνως και 
τις διακοπές τους.

Αν όμως πραγματικά Θέλετε οι διακοπές σας να συνο
δεύονται αποκλειστικά από ευχάριστες αναμνήσεις, προ
σέξτε αυτά που αφήνετε πίσω σας, για να μην αλλάξουν 
αιφνιδίως ιδιοκτήτες!

Για το λόγο αυτό πήραμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συ
νέντευξη από το διευθυντή του Τμήματος Εγκλημάτων 
Ιδιοκτησίας της Ασφαλείας Αττικής κ. Νικόλαο ΤΑΣΑΚΟ, 
για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβετε πριν εγκαταλείψετε 
το «κλεινόν |άστυ». ν

Ιδού λοιπόν, κάποιες σημαντικές οδηγίες για να μην 
βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να αναπολείτε κάποια αγα
πημένα σας αντικείμενα, μετά την επιστροφή σας από τις 
διακοπές.
— Όταν ετοιμάζεστε να φύγετε για διακοπές, οργανώστε 

ένα σύστημα αυτοπροστασίας με τους γείτονές σας, σε 
τρόπο ώστε να επιβλέπει ο ένας το σπίτι του άλλου που 
λείπει. Κοιτάξτε με ενδιαφέρον μήπως κάποιοι μεταφο
ρείς ή διάφοροι τεχνίτες «εργάζονται» στο γειτονικό 
σας σπίτι, όταν απουσιάζουν οι ιδιοκτήτες. Αν όμως δεν 
έχετε κατάλληλα άτομα για να ενημερώσετε, ειδοποιεί
στε το αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας, για την πε
ρίοδο της απουσίας σας. Δεν θα ήταν άσχημο να αφή- 
σετε και κάποια φώτα αναμμένα, ακόμα και αν σας μά
λωνε ο αρμόδιος επί της εξοικονόμησης ενέργειας.

— Πολλοί έχουν την κακή συνήθεια να αφήνουν τα κλει
διά του σπιτιού τους σε διάφορες κρύπτες έξω από το 
σπίτι, στην αυλή, μέσα σε γλάστρες ή κάτω από τάπη
τες. Η φαεινή αυτή ιδέα σας δεν φαντάζεστε πόσο πο
λύ διευκολύνει κυρίως τους λιγότερο «οργανωμένους» 
διαρρήκτες να μπουν στο σπίτι σας, σαν «στο σπίτι 
τους».
Αν, εν πάσει περιπτώσει, συντρέξει λόγος να αφήσετε 
κλειδιά, φροντίστε να τα δώσετε σε κάποιο φιλικό σας 
πρόσωπο εμπιστοσύνης.

— Προσοχή, στις αυλές ή στους ακάλυπτους χώρους των 
πολυκατοικιών σας, μην αφήνετε σκάλες, πάγκους, 
σχοινιά ή άλλα παρόμοια αντικείμενα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τους ευκίνητους «ποντικούς» για 
να αναρριχηθούν στο μπαλκόνι του σπιτιού σας. Γιατί 
αν φθάσουν μέχρι εκεί, μη φανταστείτε ότι θα καθή- 
σουν να απολαύσουν τη θέα από το μπαλκόνι σας. Σί-
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γουρα θα τους δημιουργηθεί η «περιέργεια» να μπουν 
μέσα στο σπίτι — και δεν θα έχουν και άδικο — μια και 
δεν φαντάζονται ότι θα τους καλούσατε ποτέ, για να 
τους ρωτήσετε, τι θα ήθελαν να πάρουν από μέσα,

— Εξάλλου οι λίγοι ένοικοι πολυκατοικιών που θα μένουν 
στην πόλη, θα πρέπει να προσέχουν να μην ανοίγουν 
την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας σε άτομα που 
τους είναι άγνωστα, ακόμα και αν αυτά ισχυρίζονται ότι 
είναι ηλεκτρολόγοι ή υδραυλικοί, γιατί οι παράξενοι αυ
τοί επισκέπτες πολύ πιθανόν να θέλουν να «αλλάξουν 
τα φώτα» άλλων συγκατοίκων τους.

— Αν λοιπόν, παρ’ όλα τα μέτρα που θα πάρετε, κάποιος 
καταφέρει να παραβιάσει το άβατον του σπιτιού σας, 
φροντίστε να μην τον υποχρεώσετε να φορέσει αυτός 
το χρυσό σας ρολόι και η σύζυγός του τα ακριβά κο
σμήματα της δικής σας συζύγου, ούτε να τον εξαναγκά
σετε «σώνει και καλά» να γίνει συλλέκτης σπανίων νο
μισμάτων ή πολύτιμων αντικειμένων. Και ο πιο ασφαλέ
στερος τρόπος διάσωσής των είναι να τα ασφαλίσετε 
σε κάποια θυρίδα τράπεζας. Αν τώρα τα θέλετε απαραι- 
τήτως στην νυχτερινή ζωή της εξοχής, τις ώρες που δεν 
θα τα φοράτε να τα αφήνετε στην θυρίδα του ξενοδο
χείου.

— Κάτι πολύ σημαντικό είναι να έχετε καταγράψει τους ει
δικούς αριθμούς των φωτογραφικών μηχανών, ρολο
γιών, βίντεο, τηλεοράσεων κ.λπ., γιατί αυτό θα διευκο
λύνει αφάνταστα στις αναζητήσεις που πραγματοποιεί η 
Αστυνομία, αλλά θα σας βοηθήσει να διατυπώσετε 
επακριβώς τις απαιτήσεις σας από την ασφαλιστική σας 
εταιρία.

— Πολλοί συνηθίζουν να αναρτούν κυρίως έξω από τα κα- 
ταστήματά τους, ανακοινώσεις με την χρονική περίοδο 
που θα παραμείνουν κλειστά λόγω διακοπών ή και τα 
τηλέφωνα ή διευθύνσεις έκτακτης ανάγκης.
Για ένα πράγμα πρέπει να είστε σίγουροι· οι κλέφτες 
αφού αλωνίσουν την περιουσία σας, μόνο τηλέφωνο 
που δεν θα σας πάρουν, για να σας ευχαριστήσουν για 
τις πολύτιμες πληροφορίες που τους δώσατε.
Η πιο σωστή ενέργεια είναι η ενημέρωση του πλησιέ- 
στερου αστυνομικού τμήματος για το, διάστημα που το 
κατάστημα θα παραμείνει κλειστό και η ενεργοποίηση

του συστήματος συναγερμού (αν υπάρχει).
— Τώρα όσοι εκτιμήσετε ότι εκεί που θα πάτε δεν θα σας 

χρειαστεί το αυτοκίνητο, μην σκεφτείτε ότι αφήνοντάς 
το σε ένα απόμερο και σκοτεινό μέρος, θα πηγαίνουν 
κάθε μέρα τα κλεφτρόνια της γειτονιάς σας και θα σας 
το πλένουν για να το βρείτε ερχόμενοι, καθαρό.
Η καλύτερη λύση θα ήταν να το βάλετε σε γκαράζ. Αν 
όμως αυτό είναι ασύμφορο οικονομικά, προσπαθείστε 
να το παρκάρετε κοντά σε σπίτι συγγενών ή φίλων που 
μπορούν να το προσέχουν. Αν και αυτό είναι δύσκολο, 
αφήστε το σε κάποιο δρόμο κεντρικό που να φωτίζεται 
καλά κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Αν διαθέτει σύστημα συναγερμού δεν χρειάζεται να 
σας πούμε να το θέσετε σε λειτουργία, έστω και αν θα 
«χαλάσει» τον κόσμο η σειρήνα του, σε περίπτωση πι
θανής κλοπής.
Σε καμμιά δε περίπτωση μην αφήσετε μέσα πορτοφό
λια, τσάντες ή αντικείμενα που μπορούν να τραβήξουν 
την προσοχή των διαφόρων «συλλεκτών», γιατί εκτός 
από το ότι δεν θα χρειαστεί να τα ξανααφήσετε, για το 
λόγο ότι θα σας τα έχουν κλέψει, εξάλλου και το πολυα- 
γαπημένο σας αυτοκινητάκι, πιθανόν να μη σας πολυα- 
ρέσει «θερινό», χωρίς παρμπρίζ ή παράθυρα.

— Επίσης, όσοι συνηθίζουν να πηγαίνουν στις πλαζ «φορ
τωμένοι» στολίδια και χρυσαφικά, καλά θα κάνουν να 
αποφεύγουν να παίρνουν μαζί τους πολλά χρήματα και 
ιδίως χρυσαφικά. Γιατί τη στιγμή που εσείς απολαμβά
νετε τον λαμπερό ήλιο που θα σας δώσει γνήσιο 
μπρούτζινο χρώμα, κάποιοι άλλοι με τα χρήματα και τα 
κοσμήματά σας αποκτούν ένα φυσικό «χρυσάφι» χρώ
μα. Οπότε είναι θέμα επιλογής χρώματος! Και περί ορέ- 
ξεως ουδείς λόγος!

— Επειδή οι ζέστες του καλοκαιριού «ευνοούν» τα μηχα
νάκια, είναι η «χρυσή» περίοδος που «ευδοκιμούν» οι 
καμικάζι - τσαντάκηδες.
ΓΓ αυτό, προσοχή, τα «σαΐνια» αυτά τη στήνουν έξω 
από τράπεζες και μόλις παρατηρήσουν ότι βγαίνετε με 
πιο «φουσκωμένη» τσάντα, μπορεί να συμβεί να τους 
αρέσει το σχέδιό της και τότε δυστυχώς θα έχουν αυτοί 
τον πρώτο λόγο για την «επένδυση» των χρημάτων 
σας.
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Η συμβουλή εδώ είναι να συνοδεύεστε και από κάποιον 
άλλον, όταν πρόκειται να κάνετε μια σοβαρή ανάληψη. 
Αν αυτό είναι δύσκολο, τουλάχιστον, να φροντίζετε να 
κρατάτε την τσάντα σας προς την πλευρά του οικοδομι
κού τετραγώνου και όχι από την πλευρά του δρόμου. 
Επίσης, να προσέχετε αγνώστους που σας ακολουθούν 
στο δρόμο ή θέλουν να μπουν μαζί σας στο ασανσέρ. 
Δεν το κάνουν πάντα γιατί γοητεύονται από την ακατα
νίκητη έλξη σας, αλλά μάλλον για την τσάντα σας.
Τα τελευταία χρόνια και στη χώρα μας γνωρίζουν μια 
ιδιαίτερη άνθηση διάφορες ιδιωτικές εταιρίες που παρέ
χουν προστασία, φυσικά επί αμοιβή· δεν πρόκειται για 
σύγχρονους Ρομπέν των Δασών.
Οι εταιρίες αυτές δεν υποκαθιστούν την Ελληνική 
Αστυνομία σε καμμιά περίπτωση, αλλά λειτουργούν πα
ράλληλα και σε συνεργασία με αυτήν.
Η αστυνόμευση και η προστασία των χώρων των πελα
τών τους γίνεται με δύο μεθόδους. Την ηλεκτρονική 
προστασία, την τοποθέτηση δηλαδή συστήματος συνα

γερμού, που ειδοποιεί αυτόματατο κέντρο της εταιρίας 
και αυτή με τη σειρά της κινητοποιεί την Άμεση Δρά
ση, καθώς και με την τοποθέτηση δικτύου που ελέγχει 
την είσοδο και την έξοδο ατόμων από την κατοικία. Η 
άλλη μέθοδος που ακολουθείται είναι η φυσική προ
στασία, δηλαδή η τοποθέτηση ατόμων που αρχικά 
ελέγχουν το χώρο και κατόπιν ή τοποθετούνται σε καί
ρια σημεία από όπου επιβλέπουν ή πραγματοποιούν πε
ριπόλους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση 
που αντιληφθούν κάτι ύποπτο ειδοποιούν αμέσως το 
πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα, το οποίο και αναλαμ
βάνει την υπόθεση.

Συμπερασματικά και επειδή υπάρχει μια πιθανότητα 
στις είκοσι — σύμφωνα πάντα με τις στατιστικές — να 
διαρρήξουν το αγαπημένο σας σπιτάκι, θα ήταν ευχής έρ- 
γον οι χρήσιμες αυτές συμβουλές και οδηγίες να εφαρμο- 
σθούν από σας με ευλάβεια, γιατί όπως έλεγαν και οι σο
φοί μας πρόγονοι «δει προνοείν ου μετανοείν».
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ:
ΕΚΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΑ...
Γράφει η Άννυ Ντινοπούλου

Τα τελευταία δύο χρόνια με κομμένη κυριολεκτικά την 
ανάσα παρακολουθούμε τη δράση μιας αδίστακτης σπεί
ρας που καταληστεύει τα ελληνικά μουσεία και τους αρ
χαιολογικούς χώρους. Πολυπρόσωπα κυκλώματα ρημά
ζουν τα μουσεία της χώρας μας και ξεπουλούν τις αρχαιό
τητες και τα κάθε λογής κειμήλια, δηλαδή την ίδια μας την 
ιστορία και την οντότητα της φυλής μας. Κοινά γνωρίσμα
τα των ανθρώπων που ανήκουν στα κυκλώματα αυτά εί
ναι η αδιαφορία για ό,τι συνθέτει την εθνική υπόσταση 
της χώρας και το πάθος τους για εύκολο κέρδος. Ένα πά
θος που βρίσκει διέξοδο, όμως, στο ξεπούλημα της πολιτι
στικής μας κληρονομιάς. Η ιστορική ή η καλλιτεχνική αξία 
των αρχαιολογικών ευρημάτων μετράει για τους αρχαιο- 
κάπηλους και τους συνεργούς τους μόνον οικονομικά, με 
αποτέλεσμα να διοχετεύουν, ό,τι πολύτιμο διαθέτει ο τό
πος μας σε πλούσιους και επώνυμους, (για να κοσμήσουν 
τις «εγκληματικές» συλλογές τους), σε μουσεία και εμπό
ρους τέχνης εδώ και στο εξωτερικό. Το μέγεθος της διακί
νησης ευρημάτων στους οίκους δημοπρασιών στις δυτικές 
πρωτεύουσες είναι μεγάλο. Πρώτα μας κλέβουν και μετά 
τα αναζητάμε στο Παρίσι και το Λονδίνο, για να τα αγορά
σουμε και να τα φέρουμε πίσω. Οι δημοπρασίες αυτές γί
νονται κάθε βδομάδα...

«Όπου και να ταξιδέψω η Ελλάδα με πληγώνει» έχει 
πει ο ποιητής μας, ο Γιώργος Σεφέρης.

Όλους μας πληγώνει, κάθε φορά με διαφορετικό τρό
πο και για άλλη αιτία.

Είναι σχεδόν απίστευτο και όμως αληθινό πως σε όλα 
τα γεωγραφικά πλάτη και μήκη της γης μπορεί να βρει κα
νείς κάποιο δείγμα της αρχαίας ελληνικής δημιουργίας, μια 
που η αρχαιοκαπηλία είναι πλέον ένα διαδεδομένο επικερ
δές «χόμπυ».

Η μεγάλη λεηλασία

Μια από τις οργανωμένες σπείρες αρχαιοκαπήλων κα- 
τάφερε πλήγμα σε ένα από τα πιο αξιόλογα και πλούσια 
μουσεία της χώρας μας. Στις 12 Απριλίου «έγδυσε» το αρ
χαιολογικό μουσείο στην Αρχαία Κόρινθο, αφού προηγου
μένως εξουδετέρωσε και κακοποίησε άσχημα τον άοπλο 
νυχτοφύλακα. Οι τέσσερις ληστές, που καταζητούνται, 
αφαίρεσαν επιλεκτικά 165 εκθέματα - αγάλματα και μι- 
κροαντικείμενα, τα φόρτωσαν σε φορτηγό και εξαφανί
στηκαν. Ό ,τι πιο λαμπερό, ό,τι πιο αβρό, ό,τι πιο αντιπρο
σωπευτικό της τέχνης των αρχαίων κλασικών και ελληνι
στικών χρόνων χάθηκε. Αυτή η ανυπολόγιστης αξίας κλο
πή αρχαιολογικών εκθεμάτων δεν είναι φυσικά η μόνη. 
Προστίθεται σε μια αλυσίδα παρόμοιων κρουσμάτων που 
πιστοποιεί μια μόνιμη «κατάρα», η οποία πλήττει χρόνια 
τους αρχαίους ελληνικούς θησαυρούς. Μια χρόνια πληγή, 
ορατή δια γυμνού οφθαλμού, που τροφοδοτεί τη φρενίτι
δα της αρχαιοκαπηλίας.

Αναδρομή στο πρόσφατο παρελθόν

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Υ.Δ.Τ., κατά το
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χρονικό διάστημα από 1.1.89 μέχρι σήμερα, έχουν ση
μειωθεί 232 πόσης φύσεως παραβάσεις που εμπίπτουν 
στις διατάξεις της νομοθεσίας περί αρχαιοκαπηλίας (72 
παραβάσεις μέσα στο Α ' τετράμηνο του 1990 και 160 
παραβάσεις μέσα στο 1989, από τις οποίες ενδεικτικά 33 
αφορούσαν κλοπές εικόνων - αντικειμένων θείας λα
τρείας, 13 κλοπές αρχαίων αντικειμένων, 61 παράνομες 
ανασκαφές για ανεύρεση αντικειμένων αρχαιολογικής 
αξίας, 2 απόπειρες λαθραίας εξαγωγής αρχαίων). Ακόμη 
κατά το τελευταίο εξάμηνο έχουν σημειωθεί 8 κλοπές σε 
βάρος μουσείων, και μάλιστα, οι 2 μεγαλύτερες — και 
θρασύτερες — (Ρόδος - Κόρινθος) παρουσιάζουν συγγέ
νεια στον τρόπο δράσης:
* Στις 5.11.89 διάρρηξη από την οροφή του Μουσείου 
της Ρόδου με ελαφρύ τραυματισμό του φύλακα και αφαί
ρεση δεκάδων χρυσών κοσμημάτων μυκηναϊκής εποχής.
* Στις 6.12.89 η ηρεμία της Μονής Μεγίστης Λαύρας του 
Αγίου Όρους διαταράσσεται από την αδίστακτη κλοπή 
πολύτιμων κειμηλίων.

Ακόμα:
* Στις 17.3.90 κλοπή μαρμάρινης κεφαλής από την απο
θήκη του Μουσείου στο Πυθαγόρειο Σάμου, στις 23.3.90 
είκοσι πέντε εικόνες αφαιρέθηκαν από το Τέμπλο της Εκ
κλησίας του Βασιλικού Ηπείρου, στις 24.3.90 διάρρηξη 
του Δημοτικού Μουσείου Λαϊκής Τέχνης Ιωαννίνων, στις 
9.4.90 κλοπή στο Μουσείο της Σκάλας Ωρωπού και στο 
Αμφιαράειο Καλάμου.

Και καθώς οι κλοπές συνεχίζονται, η ανησυχία μας θα 
πρέπει να μεγαλώνει, αφού αποδεικνύεται ότι το ενδιαφέ
ρον των αρχαιοκαπήλων στρέφεται τώρα προς τα πλημμε- 
λώς φυλασσόμενα μουσεία.

Μπορεί μεν ο συνολικός αριθμός των περιπτώσεων 
που εξιχνιάστηκαν το έτος 1989 να είναι καθησυχαστικός 
(137 στις 160) και ο αριθμός των ευρεθέντων αντικειμέ
νων (εικόνες, νομίσματα, αγαλματίδια κ.ά.) εντυπωσιακός, 
θα πρέπει όμως να μας προβληματίσει ιδιαίτερα το γεγο
νός ότι οι πάσης φύσεως παράνομες δραστηριότητες αυ
τού του είδους παρουσίασαν τον τελευταίο χρόνο κατακό- 
ρυφη άνοδο σε ποιότητα και ποσότητα, αφού ο συνηθι
σμένος ετήσιος ρυθμός αρχαιοκαπηλικής δραστηριότητας 
κυμαινόταν κατά το διάστημα 1976—1986 στις 70 μόνο 
περιπτώσεις το χρόνο.

Βέβαια η ΕΛ.ΑΣ. αποδεικνύεται πως είναι έτοιμη να ση
κώσει το βάρος των ευθυνών της και να αντιμετωπίσει το 
οξύ πρόβλημα της αρχαιοκαπηλίας, που απειλεί την εθνική 
μας κληρονομιά. Πρόσφατη μεγάλη επιτυχία της — που 
απέσπασε τα ευμενή σχόλια κοινού και τύπου — αποτελεί 
η εξιχνίαση της κλοπής κειμηλίων ανυπολόγιστης θρη
σκευτικής και οικονομικής αξίας από το Άγιο  Όρος. Η 
συντονισμένη δράση των αστυνομικών της Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης και των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αχαΐας 
και Εύβοιας, με την καθοδήγηση της Δ/νσης Δημόσιας 
Ασφάλειας του Υ.Δ.Τ., οδήγησε στη σύλληψη των δρα
στών μέσα σε χρονικό διάστημα τριών ημερών.

Ανυπεράσπιστα

Οδοιπορικό θλιβερό, τραγικό. Η αρχαιοκαπηλία είναι 
πια μάστιγα που καθημερινά εξαφανίζει τον αρχαιολογικό 
μας πλούτο. Είναι οργανωμένο έγκλημα κατά της πολιτι
στικής υπόστασης της χώρας μας.

Η αναζήτηση των αιτίων που άνοιξαν το δρόμο στους 
ληστές της Κορίνθου να χαρακτηριστούν «οι αρχαιοκάπη- 
λοι του αιώνα» προϋποθέτει καταγραφή και παρουσίαση 
της ελληνικής πραγματικότητας. Προστατεύονται αλήθεια 
τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι; διερωτάται η κοινή 
γνώμη.

«Δεν μπορούμε να πούμε «όχι» ελαφρά τη καρδία»; 
απαντούν οι αρχαιολόγοι, προσθέτουν όμως πως «πράγ
ματι η φύλαξη είναι ανεπαρκής».

Κάποιοι άλλοι θα ισχυριστούν ότι «τα μουσεία λιγότε
ρο, αλλά πολύ περισσότερο οι αρχαιολογικοί χώροι είναι 
«ξέφραγα αμπέλια», έρμαιο των αρχαιοκάπηλων και των 
κάθε λογής κακοποιών».

«Η αλήθεια είναι πως με τη σημερινή δύναμη των φυ
λάκων δεν μπορούμε να μιλήσουμε για διαφύλαξη μου
σείων και αρχαιολογικών χώρων», αντιτείνουν οι αρχαιο- 
φύλακες. Και συνεχίζουν. «Υπάρχουν 245 νυχτοφύλακες 
και 1900 ημερήσιοι αρχαιοφύλακες για 116 μουσεία, 155 
αρχαιολογικούς χώρους και 300 συλλογές, αποθήκες και 
χώρους με μερική ανασκαφή. Μόνον 5 μουσεία διαθέ
τουν σύστημα συναγερμού. Έτσι εξηγείται και το μπαράζ 
των επιδρομών που γίνονται τον τελευταίο καιρό στα 
μουσεία και τα μοναστήρια της χώρας μας από οργανωμέ
νες σπείρες αρχαιοκάπηλων».

Είναι τραγικό στους χώρους όπου φυλάγεται η Ιστορία 
μας και η εθνική μας κληρονομιά να μην υπάρχει ούτε κά
ποιο μηδαμινής αξίας σύστημα συναγερμού. Ιδιαίτερα τη 
νύχτα, ο καθένας μπορεί να αρπάξει ο,τιδήποτε από τα 
μουσεία μας, αφού ένας νυχτοφύλακας σίγουρα δεν μπο
ρεί να τους εμποδίσει.

Βέβαια η «κλοπή του αιώνα» μπορεί να επαναληφθεί, 
εφόσον δε ληφθούν μέτρα ασφάλειας των μουσείων. Και 
αυτό δεν είναι υπερβολή. Αρκεί να επισημανθεί μόνον ότι
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σε μουσεία της επαρχίας, εκτός από την έλλειψη αρχαιο- 
φυλάκων, υπάρχει και έλλειψη προστασίας των εκθεμά
των. Αυτά εκτίθενται χωρίς τις προστατευτικές γυάλινες 
θήκες, που θεωρούνται απαραίτητες, όχι μόνο για τη δια
τήρηση των εκθεμάτων, αλλά και για την προστασία τους 
από κλοπές.

Κινδυνεύουν τα αρχαιολογικά ευρήματα;
Το καυτό ερώτημα «Πόσο κινδυνεύουν τα μουσεία 

μας» δεν περιμένει απλώς απάντηση, αλλά κυρίως μια 
πρακτική προϋποθέσεων προστασίας τους.

Αρχαιολόγοι με πολύχρονη πείρα στα αρχαιολογικά θέ
ματα και προβλήματα συγκλίνουν στην ανάγκη για σωστή 
και ορθά κατανεμημένη στελέχωση των μουσείων και 
των άλλων αρχαιολογικών χώρων με ειδικά εκπαιδευμένο 
προσωπικό, για εξασφάλιση υλικοτεχνικής υποδομής, για 
ύπαρξη πολιτικής μουσείων, για σχεδίασμά και εκσυγχρο
νισμό των χώρων. Είναι μείζον θέμα η ασφάλεια των 
μουσείων και είναι άμεσο, εθνικό αίτημα η αναδιοργάνω
ση ολόκληρου του συστήματος που τα διέπει. Η προτε
ραιότητα αφορά επίσης τη βελτίωση της στάθμης του φυ- 
λακτικού προσωπικού, ώστε να αντιλαμβάνεται τη σοβα
ρότητα και την ευθύνη της θέσης και του σκοπού του.
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Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι θεωρητικά και πρακτικά 
ακόμα αδύνατο να αντιμετωπιστεί π κατά συρροή κλοπή 
των αρχαιολογικών εκθεμάτων, αν δε γίνει από τις αρμό
διες υπηρεσίες πλήρης και λεπτομερής καταγραφή, φωτο- 
γράφιση και δημοσίευση των υπαρχόντων θησαυρών της 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, τους οποίους αγνοούμε και 
θρηνούμε πάντα κατόπιν εορτής.

Η Πανελλήνια Ένωση Υπαλλήλων φύλαξης Αρχαιολο
γικών Μουσείων προτείνει επίσης την τοποθέτηση ισχυ
ρών προβολέων στα μουσεία και συρματοπλέγματος 
στους αρχαιολογικούς χώρους, ώστε να έχουμε ασφαλέ
στερη φύλαξή τους.

Σίγουρα δεν μπορούμε να πούμε ότι η ασφάλεια των 
αρχαιολογικών ευρημάτων βρίσκεται σε σημείο μηδέν. Εί
ναι όμως ένα σύνθετο πρόβλημα και πρέπει η Πολιτεία να 
δώσει την απαραίτητη προσοχή στο κεφάλαιο που λέγεται 
πολιτιστική κληρονομιά.

Πρόσφατα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης αποφάσισε τη 
λήψη μιας σειράς μέτρων και κινήτρων για την πληρέστε
ρη και αποτελεσματικότερη αστυνόμευση των ιερών κει
μηλίων της περιοχής του Αγίου Όρους. Έτσι αποφασί- 
στηκε να αυξηθεί το προσωπικό της αστυνομίας στις Κα- 
ρυές, να εξοπλιστούν οι εκεί αστυνομικές και λιμενικές αρ

χές με περιπολικά αυτοκίνητα και ταχύπλοα σκάφη, μια και 
στη θαλάσσια περιοχή του Άθω  οργιάζει η λαθραλιεία 
κοραλλιών αλλά και αρχαίων αντικειμένων που βρίσκονται 
στο βυθό. Επίσης, ο κ. Υπουργός δήλωσε ότι έχει ήδη αρ
χίσει μελέτη του θέματος της αποτελεσματικής προστα
σίας όλων γενικά των χώρων, όπου φυλάσσονται οι αρ
χαιολογικοί θησαυροί.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, με ανακοίνωσή του, που 
εκδόθηκε στις 18.4.90, πληροφορεί ότι: «Θα καταβληθεί 
κάθε δυνατή προσπάθεια για να εφοδιαστούν όλα τα μου-
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σε ία με εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ασφαλείας 
στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Όσον αφορά στο φυλα- 
κτικό προσωπικό, θα καταβληθεί επίσης κάθε δυνατή 
προσπάθεια... να είναι επαρκές και η φύλαξη των μου
σείων να εξασφαλίζεται όλο το 24ωρο. Θα καταβληθεί 
επίσης προσπάθεια να προωθηθεί το συντομότερο δυνα
τό στη Βουλή προς ψήφιση σχέδιο νόμου για την πάταξη 
της αρχαιοκαπηλίας, που θα καλύπτει τις σύγχρονες ανάγ
κες, αφού αυτός που ισχύει χρονολογείται από το 1932. 
Ο αρχαιολογικός νόμος του 1932 που ισχύει σε κωδικο- 
ποιημένη μορφή, έχει ουσιαστικές διατάξεις που απηχούν 
δίκαιο ακόμη παλαιότερο και ορισμένες από αυτές είναι 
του 19ου αιώνα. Γι’ αυτό δεν μπορεί να επιτελέσει την 
προληπτική λειτουργία, αλλά αντίθετα, σε ορισμένες περι
πτώσεις, το χαμηλό μέγεθος των απειλούμενων ποινών 
για σοβαρότερες ουσιαστικά αξιόποινες πράξεις, λειτουρ
γεί έμμεσα ως προτροπή τέλεσης εγκλημάτων, αφού η 
προσδοκώμενη για τον εγκληματία ωφέλεια είναι άπειρα 
μεγαλύτερη από την πιθανή βλάβη που θα υποστεί από 
μια τέτοια ποινή. Επίσης, καμιά πρόνοια δεν έχει ληφθεί 
για τη σύντομη εκδίκαση αξιόποινων πράξεων, με αποτέ
λεσμα πολλές αυτές να παραγράφονται σύντομα και οι 
δράστες να αποφεύγουν την τιμωρία».

Τι ισχύει διεθνώς

Βέβαια, η κλοπή των αρχαιολογικών ευρημάτων δεν 
αποτελεί αποκλειστικό ελληνικό φαινόμενο. Είναι ένα σο
βαρό διεθνές φαινόμενο, που η αύξησή του, τα τελευταία 
χρόνια, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία και προβληματισμό 
στις κυβερνήσεις και των άλλων ευρωπαϊκών χώρών. 
Ακόμα και ευρωπαϊκά μουσεία, που φυλάσσονται πολύ πιο 
οργανωμένα και υπεύθυνα από τα δικά μας, με τρομερά 
συστήματα ασφαλείας, αντιμετωπίζουν προβλήματα κλο
πής των έργων τους. Παρηγοριά θα έλεγε κάποιος, αλλά 
και πραγματικότητα! Όσο βελτιώνονται τα συστήματα 
ασφαλείας, τόσο εξελίσσονται σε μεθόδους και τεχνικές

και οι οργανώσεις των ειδικευμένων κλεφτών!
Η αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας των έργων τέ

χνης τα καθιστά όλο και πιο προσοδοφόρα, ως επένδυση.
Η διακίνηση των αρχαιοτήτων έχει ήδη περάσει στα χέρια 
διεθνών δικτύων και σπειρών.

Αυτό που ισχύει από πλευράς νομοθεσίας — διεθνώς — 
είναι ότι επιτρέπεται ελεύθερα η εισαγωγή αρχαιοτήτων 
άλλων χωρών — ακόμα και στην Ελλάδα — αρκεί να μην 
είναι κλεμμένες κατά οποιοδήποτε τρόπο. Όμως οι διαφο
ρές των νόμων από χώρα σε χώρα, επιτρέπουν στις χώ
ρες, που δεν έχουν κυρώσει όλες τις διεθνείς συμβάσεις 
για την παράνομη διακίνηση των πολιτιστικών αγαθών, το 
«πλύσιμο» λαθραίων αρχαιοτήτων, ώστε ο επόμενος αγο
ραστής να μπορεί να κάνει δήλωση «καλής πίστεως» κατά 
την αγορά.

Η Ελλάδα πρωτοστάτησε μαζί με άλλες χώρες του Νό
του, στην προσπάθεια για αμοιβαία αναγνώριση των νο
μοθεσιών, ενώ σε επίπεδο ΕΟΚ, χρειάστηκε να γίνει αγώ
νας για να αναγνωρισθεί ότι το πολιτιστικό αγαθό δεν εί
ναι ένα ακόμη εμπόρευμα που υπόκειται στους νόμους της 
προσφοράς και της ζήτησης, αλλά ένα κοινωνικό, αναπαλ
λοτρίωτο αγαθό.

Στο μεταξύ, εν όψει της ενοποιημένης Ευρώπης, η ΕΟΚ 
εξέδωσε Οδηγία που συνιστά την ενδυνάμωση των εθνι
κών μέτρων — σαν αντιστάθμισμα στους κινδύνους από 
την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτιστικών αγαθών μετά 
το 1992.

Αντιλαμβάνεται λοιπόν ο καθένας από εμάς πόσο απα
ραίτητη είναι η λήψη μέτρων για την προστασία του πλού
του, που αποφέρει τεράστια οφέλη στην Ελλάδα.

Ώσπου τα μουσεία και οι αρχαιολογικοί χώροι να εξο
πλιστούν με σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και ειδικευ
μένο προσωπικό φύλαξης, όλοι μας πρέπει να αγωνιστού
με με θετικές ενέργειες και πράξεις για να περιφρουρή- 
σουμε ό,τι μας δίνει την εθνική μας ταυτότητα και φυσιο
γνωμία στην Ενωμένη Ευρώπη και τη μεγάλη παγκόσμια 
κοινότητα.
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ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΣΑΣ, 
ΠΡΟΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ

Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει καταδείξει ότι πολλά ατυ
χήματα συμβαίνουν στο σπίτι από την ύπαρξη εκεί αφύλα
κτων όπλων (υπηρεσιακών - κυνηγετικών). Έτσι θεωρού
με ότι αυτό το άρθρο αποτελεί μια μικρή συνεισφορά 
στον αγώνα πρόληψης τέτοιων ατυχημάτων.

Ξεκινώντας, ας άναφερθούμε στα υπηρεσιακά όπλα 
των αστυνομικών. Ελέγχετε κάθε όπλο που φέρνετε στο 
σπίτι σας. Το 40% περίπου των περιπτώσεων nou τα όπλα 
των αστυνομικών πυροβολούν <συχαία», αφορά πυροβολι
σμούς που συμβαίνουν στο σπίτι· ποσοστό εξαιρετικά 
υψηλό, αν σκεφτεί κανείς ότι κάποιος θα περίμενε φυσικά 
ένα ελάχιστο ποσοστό χρήσης αστυνομικού όπλου στο 
σπίτι. Εάν πολλοί αστυνομικοί φέρνετε το υπηρεσιακό σας 
όπλο στο σπίτι, μετά την υπηρεσία, θυμηθείτε ότι ένα ό
πλο στο σπίτι είναι πάντα ένα επικίνδυνο αντικείμενο που 
αυξάνει τις πιθανότητες ατυχήματος.

Το να ενημερώσετε την οικογένειά σας για το όπλο εί
ναι επιτακτική ανάγκη ακόμα και αν πιστεύετε ότι όλοι εί
ναι αρκετά ώριμοι, στο να κατανοήσουν και να υπακού
σουν στις οδηγίες σας, ώστε να αποφεύγουν να αγγίζουν 
το όπλο σας. Το πιο πιθανό είναι, όμως, ότι θα έχετε και 
επισκέπτες που δεν ξέρουν τίποτα για τα όπλα (αυτοί μπο
ρεί να είναι παιδιά γειτόνων, μπέιμπι σίτερς, φίλοι, συγγε
νείς, διανομείς, επισκευαστές). Αν αυτοί δουν το όπλο σας 
μπορεί να προσελκυστούν και να αισθανθούν μια δυνατή 
παρόρμηση να το περιεργαστούν. Υπάρχουν βέβαια άν
θρωποι που απωθούνται από τα όπλα, οι περισσότεροι, ό
μως, μαγεύονται, ειδικά τα παιδιά, και γνωρίζουμε ότι άτο
μα μη εξοικειωμένα με τα όπλα, τις περισσότερες φορές τ ’ 
αγγίζουν με τον πιο επικίνδυνο τρόπο, βάζοντας αμέσως 
το δάκτυλο στη σκανδάλη και στρέφοντας την κάννη στην 
πιο ανασφαλή κατεύθυνση.

Κανένας δεν μπορεί να θεωρηθεί πολύ μικρός για να 
πυροβολήσει μ' ένα όπλο. Τα παραδείγματα που ακολου
θούν έχουν συμβεί στις Η.Π.Α. και είναι ενδεικτικά της 
επικινδυνότητας από τη χρήση ενός όπλου. Ένα τρίχρονο 
παιδί αστυνομικού στο Λος Άντζελες σκαρφάλωσε στο 
κομοδίνο, πήρε ένα περίστροφο από το συρτάρι και χρη
σιμοποιώντας και τα δύο του χέρια τράβηξε τη σκανδάλη, 
τραυματίζοντας τον εαυτό του μοιραία. Στο Μίτσιγκαν, ο 
γιος ενός αστυνομικού που ήταν ηλικίας μόνο 22 μηνών 
βρήκε το γεμάτο περίστροφο του πατέρα του και τελικά 
σκότωσε τη μητέρα του. Αν ο συνδυασμός της περιέρ
γειας και της άγνοιας δεν καταλήξει σε τραγωδία, θα προ- 
καλέσει πάντως το φόβο.

Για καλύτερη ασφάλεια πρέπει να κάνετε το όπλο σας 
ακίνδυνο και απροσπέλαστο. Μόλις φθάσετε σπίτι, το 
αδειάζετε και το κρύβετε ξεχωριστά, όμως, από τις σφαί
ρες. Τοποθεντώντας τις χειροπέδες ή μια κλειδαριά με κυ
λινδρικό άνοιγμα στη σκανδάλη ή γύρω από την περιφέ
ρεια του όπλου (με ανοικτό το μύλο) κάνετε την εκπυρσο- 
κρότηση αδύνατη. Εάν φοβάστε μήπως καταστρέψετε το 
όπλο σας, υπάρχουν στο εμπόριο κλειδαριές για το στόμιο 
ή κυλινδρικές προστατευτικές κλειδαριές. Για να ασφαλί
σετε το όπλο σας μπορείτε να το κλειδώσετε μέσα σε με
ταλλικό κουτί που να βρίσκεται ψηλά, όπως στο ράφι μιας 
ντουλάπας, η οποία πρέπει να είναι κλειδωμένη. Τις σφαί
ρες μπορείτε να τις βάλετε σ' ένα μαλακό κουτί ή σάκκο 
από δέρμα και να τις τοποθετήσετε σε απρόσιτο μέρος 
που θα είναι δροσερό και στεγνό.

Μερικοί αστυνομικοί προτιμούν να βρίσκουν «έξυπνα» 
σημεία για να κρύβουν το όπλο τους. Κάποιος τοποθέτησε 
το όπλο του κάτω από το νεροχύτη μέσα σε μια άδεια 
σακκούλα σκουπιδιών. Ένα Σαββατοκύριακο που έλειπε, 
παρόλο που ένας κλέφτης έψαξε το χώρο, δεν ανακάλυψε 
το όπλο. Κάποιος άλλος άδειαζε το όπλο, κλείδωνε το κυ
λινδρικό άνοιγμα με τις χειροπέδες, στη συνέχεια κλείδω
νε τα περιβραχιόνια γύρω από την κρεμάστρα στην ντου
λάπα του και τα σκέπαζε με διάφορα ρούχα.

Πολλοί αστυνομικοί, οι οποίοι, όταν γυρνούν στο σπίτι, 
αρκούνται να κρεμάσουν το όπλο με τη θήκη του πίσω 
από την πόρτα του μπάνιου ή μέσα στην ντουλάπα ή να 
το βάλουν στο συρτάρι ενός κομοδίνου, — σημεία όπου έ
νας κλέφτης ή ένα περίεργο παιδί αναμφίβολα θα ψάξουν 
— εξαπατούν τους εαυτούς τους, πιστεύοντας ότι κανείς 
δε θα τολμήσει να το πειράξει όταν το δει, και αγνοώντας 
συγχρόνως τον αριθμό των περιπτώσεων, όπου τραυματι
σμοί και θάνατοι είναι αποτελέσματα πλημμελούς φύλαξης 
των όπλων σε τέτοια σημεία.

Μη βάζετε το όπλο σας κάτω από το μαξιλάρι σας ή 
στο κομοδίνο σας. Εάν έχετε εφιάλτες ή ξυπνήσετε από 
κάποιο θόρυβο, μπορεί να πυροβολήσετε τον εαυτό σας ή 
μέλη της οικογένειας σας, πριν να έχετε ξυπνήσει καλά. 
Ένας αστυνομικός ξύπνησε, πήρε το όπλο του, πυροβόλη
σε προς το μέρος της ντουλάπας του μέσα στα ρούχα, 
ενώ ήταν μισοκοιμισμένος. Αργότερα δεν μπορούσε να 
εξηγήσει γιατί το έκανε, αλλά ποτέ δεν κράτησε ξανά το 
όπλο δ.ίπλα στο κρεβάτι του.

Όταν λοιπόν ασχολείσαι με το όπλο σου και τα πυρο- 
μαχικά, να είσαι προσεκτικός. Εάν ακολουθείς την ίδια 
σειρά κάθε φορά (ρουτίνα) είναι πιθανότερο να μην ξεχά- 
σεις κάτι σημαντικό, — όπως να γεμίσεις το όπλο σου πριν 
την υπηρεσία. Ένας αστυνομικός στο Οχάιο, ενώ πάντα 
άδειαζε το όπλο του κάθε βράδυ στο σπίτι, γιατί φοβόταν 
μήπως το παιδί του το χρησιμοποιήσει, κάποια φορά ξέχα- 
σε να-το γεμίσει το επόμενο πρωί, με αποτέλεσμα να 
εκτελέσει την υπηρεσία του με άδειο όπλο. Στο Ιλινόις, έ
νας αστυνομικός σκοτώθηκε σε μια συμπλοκή γιατί είχε 
ξεχάσει να γεμίσει το όπλο του και πήγε για υπηρεσία με 
άδειο όπλο. Σας προτείνουμε να τοποθετείτε τα φυσίγγια 
την ώρα που αδειάζετε το όπλο σας στην τσέπη του παν
τελονιού που προτίθεστε να φορέσετε την επόμενη μέρα, 
κι έτσι θα καταλάβετε ότι είναι εκεί όταν ξαναφορέσετε το 
παντελόνι σας ή να τα τοποθετείτε στις θήκες της ζώνης 
σας σε ασφαλές μέρος. Βέβαια ο υπεύθυνος αστυνομικός 
ελέγχει το όπλο του σχολαστικά πριν αναλάβει υπηρεσία, 
υπακούοντας έτσι στον κανονισμό και τους σχετικούς κα
νόνες ασφαλείας.

Τα παραπάνω ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις κατο
χής υπηρεσιακών, αλλά και κυνηγετικών όπλων, αποτε
λούν δε μια μικρή συνεισφορά στην προστασία πρόληψης 
και αποφυγής ατυχημάτων, που συχνά αναφέρονται ότι 
συμβαίνουν στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας.

Ελεύθερη μετάφραση του "STREET SURVIVAL 
TACTICS FOR ARMED ENCOUNTERS', 
των ADAMS-MCTERNAN-REMSBERG, 

από τον Υπαστυνόμο A' ΒΑΛΛΙΑΝΟ Κων/νο
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ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
(SPECIAL OLYMPICS)

Στο Strathclyde της Σκωτίας θα πραγματοποιηθούν από 
20 έως 27 Ιουλίου 1990 οι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες SPE
CIAL OLYMPICS (Ειδικοί Ολυμπιακοί Αγώνες).

Το κίνημα των «Ειδικών Ολυμπιακών Αγώνων» (Spe
cial Olympics) ξεκίνησε το 1968 στις Η.Π.Α. από την 
Eunice Kennedy - Shriver, αδελφή του εκλιπόντος Προέ
δρου J.F. Kennedy. Σήμερα οι δραστηριότητές του έχουν 
επεκταθεί σε 73 χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελ
λάδα.

Το 1988 τα Special Olympics αναγνωρίστηκαν επίσημα 
από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (Δ.Ο.Ε.) και είναι η 
μόνη αθλητική οργάνωση που της έχει εκχωρηθεί από τη 
Δ.Ο.Ε. το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τη λέξη "OLYMPICS" 
στον τίτλο της.

Το Κίνημα Special Olympics απευθύνεται σε 
326.000.000 πολίτες του κόσμου που υποφέρουν από 
πνευματική καθυστέρηση και εξυπηρετεί τις ειδικές ανάγ
κες των παθόντων αλλά και των οικογενειών τους.

Πιστεύει πως με τη συνεχή αθλητική άσκηση και τη 
συμμετοχή τους σε αγώνες, τα άτομα αυτά θα έχουν την 
ευκαιρία να δυναμώσουν το χαρακτήρα τους, να αναπτύ
ξουν τις φυσικές τους δυνατότητες, να υλοποιήσουν το 
ταλέντο τους και να εκπληρώσουν έτσι την ανθρώπινή

τους δυνατότητα. Να ωφεληθούν σωματικά, πνευματικά, 
κοινωνικά και οικογενειακά.

Η Κοινωνία παρατηρώντας και συμμετέχοντας στους 
αγώνες που λαμβάνουν μέρος άτομα με ειδικές πνευματι
κές ανάγκες, καταλαβαίνει καλύτερα το πρόβλημα των αν
θρώπων αυτών και προετοιμάζεται να τους δεχθεί με σε
βασμό και ως ισότιμα μέλη στους κόλπους της.

Σκοπός των «Ειδικών Ολυμπιάδων» είναι να φέρνει σε 
επαφή όλους τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες στο κοι
νωνικό σύστημα που ζούμε, κατά τέτοιο τρόπο που τα ά
τομα αυτά να γίνονται αποδεκτά και σεβαστά και να τους 
δίνεται η ευκαιρία να γίνουν χρήσιμοι και παραγωγικοί πο
λίτες.

To Special Olympics ξεκίνησε στην Ελλάδα με την πί
στη ότι οι άνθρωποι με πνευματική καθυστέρηση μπο
ρούν, μετά από σωστή εκπαίδευση και ενθάρρυνση, να 
μάθουν να χαίρονται τη συμμετοχή τους σε ατομικά ή 
ομαδικά αθλήματα, τα οποία βέβαια έχουν κατάλληλα δια
μορφωθεί για να εκπληρώσουν τις ειδικές ανάγκες τους.

Η Ελληνική Επιτροπή των Special Olympics έχει κατα- 
στρώσει ένα προσεγμένο πρόγραμμα άθλησης των νέων 
με ειδικές ανάγκες, με τη βοήθεια των κρατικών και ιδιω
τικών ιδρυμάτων που φροντίζουν και εκπαιδεύουν τα Ελ-
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ληνόττουλα αυτά, τη βοήθεια της Πολιτείας και μιας πλειά
δας εθελοντών, επώνυμων και ανώνυμων που προσφέ
ρουν χρόνο και χρήματα για την υλοποίηση των προγραμ
μάτων αυτών.

Αυτό το καλοκαίρι θα πραγματοποιηθούν στην ευρύτε
ρη περιοχή του Strathclyde της Σκωτίας (20—27/7/1990) 
οι Τρίτοι Πανευρωπαϊκοί Αγώνες SPECIAL OLYMPICS με 
συμμετοχή 30 Ευρωπαϊκών Χωρών και 2.750 αθλητών.

Για πρώτη φορά στους αγώνες θα συμμετέχουν αθλη
τές από την Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία, την Ισλανδία, 
την Εσθωνία, τη Λιθουανία και τη Σοβιετική Ένωση.

Ο προϋπολογισμός κόστους διεξαγωγής των αγώνων 
ανέρχεται στο ποσό των τριών (3) εκατομμυρίων λιρών 
Αγγλίας. Ποσό που θα καλυφθεί από το Strathclyde Di
strict Council και από επιχορηγήσεις ιδιωτών, συλλόγων, 
σχολείων, συνδέσμων, λεσχών κλπ.

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει στους αγώνες αυτούς με 82 
αθλητές που έχουν επιλεγεί από γυμναστές των Special 
Olympics Hellas, μετά από προκριματικούς αγώνες που 
πραγματοποιήθηκαν το μήνα Μάρτιο στο Καλλιμάρμαρο 
Στάδιο μεταξύ εκπαιδευμένων μαθητών των Ειδικών Σχο
λείων (για παιδιά με νοητικά προβλήματα).

Οι 82 αυτοί αθλητές (αγόρια και κορίτσια) θα λάβουν 
μέρος σε οκτώ (8) από τα αγωνίσματα των Special Olym
pics, ήτοι σε αγώνες στίβου. Basket ball, Ποδοσφαίρου, 
Γυμναστικής, Κολύμβησης, Ποδηλασίας, Επιτραπέζιου τέ
νις και Ιππασίας.

Μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις των Κα
λοκαιρινών Πανευρωπαϊκών Ειδικών Ολυμπιακών Αγώ
νων είναι η Λαμπαδηδρομία δια μέσου της Ευρώπης.

Τη μεταφορά της φλόγας έχει αναλάβει η Αστυνομία 
του Strathclyde της Σκωτίας. Για το σκοπό αυτό, την 29- 
5-1990, αφίχθηκαν στη χώρα μας δέκα οκτώ (18) αστυ
νομικοί - αθλητές για να την παραλάβουν.

Η τελετή αφής της φλόγας πραγματοποιήθηκε στο χώ
ρο της Πνύκας την 31-5-1990. Στην τελετή αφής της 
φλόγας παρέστησαν η Υφυπουργός Πολιτισμού κ. Φανή 
Πάλλη - Πετραλιά, ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, 
Αντιστράτηγος κ. Ιωάννης Αντωνόπουλος, ο Πρόεδρος 
των Special Olympics - International κ. Sargent Shriver, ο

Πρόεδρος των Special Olympics - Hellas κ. Ανδρέας Πο- 
ταμιάνος και άλλοι επίσημοι.

Η φλόγα παραδόθηκε στους δρομείς της Αστυνομίας 
του Strathclyde, οι οποίοι θα καλύψουν 6.000 χιλιόμετρα 
και θα τερματίσουν την 21-7-1990 στη Γλασκώβη, κατά 
την εκδήλωση έναρξης των αγώνων.

Η Αστυνομία της Σκωτίας για την επιτυχία της λαμπα
δηδρομίας δια μέσου της Ευρώπης, ζήτησε τη συνδρομή 
των Αστυνομικών των χωρών, από τις οποίες θα περάσει 
η φλόγα.

Η Ελληνική Αστυνομία στα πλαίσια διεθνούς αλληλεγ

γύης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής 
Αστυνομικής Κοινότητας, αλλά και σαν ελάχιστο δείγμα 
αναγνώρισης της ανθρωπιστικής προσπάθειας των SPE
CIAL OLYMPICS - Hellas για περισσότερη ευαισθητο- 
ποίηση της κοινής γνώμης προς τα άτομα με νοητικά προ
βλήματα, ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα και παρέθεσε δεί
πνο προς τιμήν των αλλοδαπών αστυνομικών, διέθεσε 
οχήματα για τις μετακινήσεις τους, τη μουσική του Σώμα
τος για να παιανίσει κατά την τελετή αφής της φλόγας και 
τον απαραίτητο αριθμό περιπολικών αυτοκινήτων, ως 
προπομπών, κατά τη μεταφορά της φλόγας από την Αθή
να στην Πάτρα, όπου και την 1-6-1990 επιβιβάσθηκε σε 
φέρρυ-μπώουτ με προορισμό το ιταλικό λιμάνι της Αγκώ
νας.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους Καλοκαιρινούς Πανευ
ρωπαϊκούς Ειδικούς Ολυμπιακούς Αγώνες καθώς και στα 
μέλη της ελληνικής αποστολής. Έτσι, θα δοθεί για μια 
ακόμη φορά η ευκαιρία να αναγνωρίσουμε την ομορφιά, 
τη φύναμη και τη θέληση που υπάρχει μέσα σε κάθε αν
θρώπινο ον.

Επιμέλεια - Ρεπορτάζ: 
Υπαστυνόμος Α' 

Ιωάννης Β. Καραπανάγος
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Η παρ’ ολίγον αιχμαλωσία 
του πρέσβη των Η.Π.Α. 

στα Τέμπη
Α ναμνήσεις του Ταγματάρχη Χωρ/κής Σταύρου Ν ικολάου ΑΛΕΞΑΚΗ

Ο Σταύρος Νικολάου Αλεξάκης γεννήθηκε στα 1880 στο Νεοχώριο Μεσολογγίου και 
χεθανε υπερογδοηκ οντούτης στην Αθήνα Το 1904 κατετάγη στη Χωροφυλακή σαν 
εθελοντής ιππέας β’ τάξης. Στα 1910 έγινε υπενωμοτάρχης για φτάσει στα 1929 στο 
βαθμό του ταγματάρχη. Ο Αλεξάκης έδρασε στην Αιτωλοκαρνανία, Ευρυτανία και 

Θεσσαλία και διακρίθηκε στη δίωξη της ληστείας και της ζωοκλοπής.
Πριν το θάνατό του (στα 1963) ο Αλεξάκης κατέγραφε τις ενθυμήσεις του, περιγράφο- 
ντας δια βραχέων τη δράση του. Το κείμενο έχει διατυπωθεί σε τρίτο πρόσωπο και με 
τη γλώσσα της εποχής. Απ’ αυτές ενδιαφέρον παρουσιάζει το σημείο που αναφέρεται 
στην παρ’ ολίγον αιχμαλωσία του πρεσβευτή των ΗΠΑ στα Τέμπη τον Απρίλιο του 

1924. Ας παρακολουθήσουμε, λοιπόν, τη διήγηση του Αλεξάκη:

Μοίραρχος ών καί Διοικη
τής Υποδιοικήσεως Χωροφυ
λακής Καλαμπάκας κατά τόν 
μήνα Απρίλιον 1924, όταν 
επληροφορήθη τήν μετάβαοιν 
είς τήν Μονήν Μετεώρων του 
τότε πρεσβευτού τής Αμερι
κής, έχων υπ’ όψει του τήν 
ληστοκρατημένην περιφέρει- 
άν του (επαρχίαν Καλαμπά
κας), έσπευσεν αμέσως καί 
ανήλθεν εις την Μονήν Μετε
ώρων και έλαβε μέτρα ασφα
λείας του άνω Πρεσβευτού, 
ου μην αλλά και παρέμεινε 
πλησίον του άνω Πρεσβευτού 
συνοδεύσας αυτόν εκ της Μο
νής Μετεώρων και μέχρι του 
σιδηροδρομικού Σταθμού Κα
λαμπάκας κατά τήν αναχώ- 
ρησίν του εκείθεν δια τα Τέ
μπη μέσω Τρικάλων - Λαρί- 
σης.

Κατά την επιβίβαοιν εις 
την αμαξοστοιχείαν εις τον 
σιδηροδρομικόν Σταθμόν Κα
λαμπάκας του άνω Πρεσβευ
τού, μαθών παρ’ αυτού τότε, 
ότι θα μετέβαινεν εις τα Τέ

μπη μέσω Τρικάλων, Κουτσο- 
χείρου Λαρίσης, μετέβη αμέ
σως είς το Τηλεγραφείον Κα
λαμπάκας καί έλαβε προλη
πτικά μέτρα ασφαλείας του 
άνω Πρεσβευτού, απευθύνας 
εις τάς Διοικήσεις Χωροφυ
λακής Τρικάλων και Λαρίσης 
επείγον τηλεγράφημά του.

Κατόπιν του άνω τηλεγρα
φήματος εκινήθησαν αμέσως 
αι Διοικήσεις Χωροφυλακής 
Τρικάλων και Λαρίσης και 
μόλις έφθασεν η αμαξοστοι- 
χεία είς τον σιδηροδρομικών 
Σταθμόν Τρικάλων εκ Καλα
μπάκας, της οποίας επέβαινεν 
ο ανωτέρω πρεσβευτής, δύνα- 
μις μέ επικεφαλής Ανθυπο
μοίραρχον εξ είκοσι (20) Χω
ροφυλάκων ετέθη εις την διά- 
θεσιν του άνω Πρεσβευτού 
συνοδεύσας τούτον μέχρι 
Κουτσοχείρου (όρια Νομών 
Τρικάλων - Λαρίσης), εκεί δε 
ετέρα δύναμις εκ Λαρίσης εξ 
είκοσι (20) Χωροφυλάκων με 
επικεφαλής Ανθυπομοίραρ
χον ετέθη εις την διάθεσιν

του άνω Πρεσβευτού, τον συ- 
νώδευσε από Κουτσοχείρου 
μέχρι Τεμπών και ούτω εξη- 
σφαλίσθη πλήρως η μετάβα- 
σις του άνω Πρέσβεως εις τα 
Τέμπη.

Η εξαμελής ληστοσυμμορία 
Μπαλτέμη - Κατσέλη, φέρου- 
σα μεθ’ εαυτής τον εκ Βόλου 
καταγόμενον Μαλαμάκην, ον 
ηχμαλώτισεν εις χωρίον του 
Βόλου, μόλις έφθασεν εις τον 
σιδηροδρομικόν σταθμόν Δο- 
ξαρά, κατά σύμπτωσιν, έφθα
σεν εκεί και η αμαξοστοιχία 
Λαρίσης - Αθηνών, τήν οποί
αν εσταμάτησαν υπό την 
απειλήν όπλων και αφού ελή- 
στευσαν άπαντας τους επι- 
βαίνοντας της αμαξοστοιχεί- 
ας ταξιδιώτας, κατευθύνθη- 
σαν προς το Κουτσόχειρον, 
όπου υπάρχει γέφυρα συνδέ- 
ουσα τήν Θεσσαλίαν μετά της 
Δυτικής Μακεδονίας, ίνα δι’ 
αυτής εισέλθωσιν εις την Μα
κεδονίαν.

Οδεύουσα η άνω ληστοσυμ
μορία με κατεύθυνσιν εις την
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Ο Ενωμοτάρχης Σταύρος 
Λλεξάκης (σημειώνεται με 
σταρό)επικεφαλήςΜεταβατι - 
κού Αποσπάσματος
άνω γέφυραν Κουτσοχείρου 
με επικεφαλής τον αιμοβόρον 
λήσταρχον και αρχηγόν 
Μπαλτέμην, όστις είχε την 
πρόβλεψιν να ανιχνεύη διά 
του τηλεσκοπίου του τα πέριξ 
ύποπτα σημεία, ότε αίφνης 
εις απόστασιν ενός περίπου 
χιλιομέτρου από της άνω Γέ
φυρας Κουτσοχείρου διέκρι- 
νεν δια του τηλεσκοπίου του 
ακινητούοαν επί της άνω γέ
φυρας αρκετήν δύναμιν Χω
ροφυλακής, εκείνην δηλαδή 
τήν δύναμιν Χωροφυλακής, 
όπου συνόδευσε τόν ανωτέρω 
Πρεσβευτήν εις τα Τέμπη, 
ήτις έτοιμάζετο να συνέχιση

την συνοδείαν του Πρεσβευ- 
τού τούτου εις τα Τέμπη και 
τότε αμέσως δια αστραπιαίας 
ταχύτητος εστράφη προς τα 
οπίσω η ληστοσυμμορία και 
ετράπη προς την περιφέρειαν 
Καρδίτσης εξαφανισθείσα 
πλέον χωρίς καν να γίνη 
αντιληπτή από την ανωτέρω 
δύναμιν της Χωροφυλακής 
της συνοδευούσης τον ανωτέ
ρω Πρεσβευτήν.

Αν δεν ελαμβάνοντο τα 
προαναφερόμενα μέτρα εξα- 
σφαλίσεως του άνω Πρεσβευ- 
τού, θα έπιπτεν ούτος εις χεί- 
ρας της ληστοσυμμορίας κα
τά σύμπτωσιν πάντως, και θα 
αιχμαλωτίζετο ούτος, διότι 
θα συνέπιπτεν η άφιξις του 
Πρεσβευτού εις την Γέφυραν 
Κουτσουχείρου, καθ’ ην στιγ

μήν θα κατέφθανεν εκεί και η 
άνω ληστοσυμμορία, δηλαδή 
την αυτήν ώραν, ως υπελογί- 
σθη υπό των προς τούτο ειδι
κών, ως προς την απόστασιν.

Τόγε νυν έχον, απεφεύχθη 
η σύγκρουσις και η συμπλοκή 
της άνω ληστοσυμμορίας με
τά της προαναφερομένης δυ- 
νάμεως Χωροφυλακής Τρικά
λων και Λαρίσης.

Τα ως άνω διατρέξαντα 
επληροφορήθη αργότερον ο 
κινδυνεύσας ανωτέρω Πρε
σβευτής από τας εφημερίδας, 
όστις έσπευσεν και εξέφρασεν 
εις τον Μοίραρχον Αλεξάκη 
Σταύρον τας θερμάς ευχαρι- 
στείας του και πολλούς επαί
νους, με απόσπασιν μάλιστα 
βαρυτίμου παρασήμου.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΕΝΑΣ ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΣ 

ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ

Τουριστικός πόλος έλξης για το Το
ρόντο του Καναδά είναι ο ετήσιος 
αγώνας αυτοκινήτων Molson "Indiana
polis", που γίνεται στους δρόμους της 
πόλης. Ο κόσμος βγαίνει για να παρα
κολουθήσει τους οδηγούς, αλλά επί
σης και τον Αστυφύλακα Doug Mac
kenzie της Μητροπολιτικής Αστυνο
μίας του Τορόντο. Ο τρόπος του να 
ρυθμίζει την κυκλοφορία αποτελεί 
πραγματικά αξιοθέατο και η φωτογρά
φος Veronica Milne της εφημερίδας 
Toronto Sun κέρδισε το βραβείο της 
Ένωσης Αστυνομικών για την καλύτε
ρη φωτογραφία της χρονιάς με αστυ
νομικό θέμα, όταν έριξε το φακό της 
πάνω στο Doug σε ώρα υπηρεσίας και 
σε πλήρη δράση.

ΒΙΝΤΕΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

500 υποψήφια θύματα από αυτοκι- 
νητιστικά δυστυχήματα, υπολογίζουν 
ότι σώζουν οι αρχές της Λιμόζ στην 
κεντρική Γαλλία, με δύο σημαντικά μέ
τρα στον έλεγχο της κυκλοφορίας. 
Πρώτον, μείωσαν το όριο ταχύτητας 
από 60 σε 50 χιλιόμετρα την ώρα και 
δεύτερον εφόδιασαν ένα «μυστικό» 
αστυνομικό αυτοκίνητο με μια βιντεο
κάμερα, ένα μόνιτορ κι ένα τηλέφωνο. 
Το αστυνομικό αυτοκίνητο, μόλις αντι- 
ληφθεί κάποιον οδηγό - παραβάτη, τον 
ακολουθεί και γυρίζει ένα βίντεο της 
όλης παράβασης. Έτσι κανένας οδη
γός δεν μπορεί να ισχυριστεί εκ των 
υστέρων ότι δεν παρέβη το όριο ταχύ
τητας, εφ ' όσον υπάρχει βιντεοταινία - 
ντουκουμέντο.

Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΟΠΗ

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη κλοπή 
έργων τέχνης, όλων των εποχών. Συ
νέβη στο Μουσείο Ιζαμπέλα Στιούαρτ 
Γκάρκντερ της Βοστώνης, τη νύχτα 
της 18ης Μαρτίου, όταν δύο άγνω
στοι, ντυμένοι με ρούχα αστυνομικών, 
κατόρθωσαν να εξαπατήσουν τους φύ
λακες και να μπουν στο μουσείο.

Τα έργα που έκαναν φτερά είναι 
δώδεκα τεράστιας αξίας πίνακες, μετα
ξύ των οποίων και Ρέμπραντ, Ντεγκά 
και Μανέ.

Η αξία τους υπολογίζεται στα εκατό 
εκατομμύρια δολάρια, αν και δεν είναι 
δυνατόν να υπολογιστεί ακριβώς, διότι 
τα έργα δεν είχαν κυκλοφορήσει στην 
αγορά εδώ και ένρν αιώνα.
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ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ...ΟΙ ΓΑΜΟΙ

Οι Αρχές της Νέας Υόρκης έχουν 
μια αδυναμία στα απαγορευτικά σήμα
τα, κάθε είδους. Σε μια αποβάθρα του 
Κουήνς, πάνω από τα νερά του ποτα
μού Η στ μάλιστα, υπάρχει απαγορευτι
κή πινακίδα... «για νεόνυμφους». Η το
ποθέτησή της ήταν αποτέλεσμα της 
αντίδρασης των κατοίκων της περιο
χής: όταν το παρακείμενο ρεστωράν 
«Οουώτερς Ετζ» οργάνωνε γαμήλιες 
δεξιώσεις, η είσοδος της αποβάθρας έ
κλεινε. Με τις διαμαρτυρίες λοιπόν, 
τέρμα τα γαμήλια γλέντια. Να και το 
σχετικό σήμα...

ΕΙΡΩΝΕΙΑ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

Κατάφερε να γλιτώσει την ηλεκτρι
κή καρέκλα και πέθανε από... ηλεκτρο
πληξία. Πρόκειται για τον 28χρονο 
Αμερικανό Μάικλ Άντερσον Γκόν- 
τγουιν, κρατούμενο στις φυλακές Κο- 
λούμπια της Νότιας Καρολίνας, που 
καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία σε 
θάνατο επί της ηλεκτρικής καρέκλας, 
έκανε έφεση και η ποινή του μετατρά
πηκε σε ισόβια.

Αλλά φαίνεται ότι ήταν γραμμένο 
στη μοίρα του να πεθάνει από ηλε
κτρικό ρεύμα. Ο νεαρός κρατούμενος 
πέθανε ακαριαία από ηλεκτροπληξία, 
προσπαθώντας να επιδιορθώσει τα 
φώτα του κελιού του! Βρέθηκε νε
κρός, καθισμένος γυμνός στο μεταλλι
κό κάθισμα της τουαλέτας.

ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Οι κλοπές αυτοκινήτων απασχολούν 
όλους τους γιωταχήδες του κόσμου, 
αλλά μια θυγατρική εταιρία της Pacific 
Telesis ισχυρίζεται πως έχει βρει τη 
λύση για το πρόβλημα. Λέγεται Stolen 
Vehicle Locator, δηλαδή εντοπιστής 
κλεμμένων οχημάτων και έχει σώσει 
πολλούς απελπισμένους Αμερικανούς 
γιωταχήδες, μέχρι στιγμής. To S.V.L. 
εξοπλίζει το αυτοκίνητό σας μ' ένα 
πομπό, μεγέθους βιβλίου τσέπης, τον 
οποίο κρύβετε σε κάποιο σημείο μέσα 
στο αυτοκίνητο. Μόλις παρκάρετε θέ
τετε σε λειτουργία τον ειδικό διακόπτη 
του πομπού. Αν κάποιος μετακινήσει 
το όχημά σας, ένα κέντρο ελέγχου, 
που βρίσκεται στην πόλη, παίρνει αμέ
σως σήμα. Οι υπάλληλοι του κέντρου 
ειδοποιούν την αστυνομία και με τη 
βοήθειά της ανακαλύπτουν το κλεμμέ

νο αυτοκίνητο μέσα σε λίγη ώρα. Ένα 
παρόμοιο αντικλεπτικό σύστημα είχε 
εφαρμοστεί εδώ και λίγους μήνες στη 
Μασαχουσέτη. Μόνο που εκείνο (το 
Lojack, όπως λέγεται), «ενεργοποιεί
ται» μετά από τηλεφώνημα του ιδιο
κτήτη του αυτοκινήτου. To S.V.L., αντί
θετα, λειτουργεί αυτόματα. Μέσα στα 
επόμενα τρία χρόνια, αναμένεται πως 
θα έχει εξαπλωθεί σε 41 πόλεις των 
ΗΠΑ και πιθανότατα θα φτάσει και 
στην Ευρώπη.

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

Τα αυτόματα παράθυρα των αυτοκι
νήτων θεωρούνται επικίνδυνα για τα 
μικρά παιδιά, σύμφωνα με έρευνες της 
Βρετανικής Βασιλικής Ένωσης για την 
Πρόληψη Ατυχημάτων. ΓΓ αυτό πολ
λές εταιρίες αυτοκινήτων προσπαθούν 
να λανσάρουν νέους τύπους στο είδος. 
Η ΑΒ AUTOMATIVE, για παράδειγμα, 
«ανακάλυψε» δύο συστήματα ελέγχου 
για τα αυτόματα παράθυρα, που βασί
ζονται σε ηλεκτρονικά «μάτια». Όταν 
το τζάμι συναντήσει εμπόδιο καθώς 
κλείνει, σταματάει αυτόματα και χαμη
λώνει για μερικά εκατοστά. Έτσι δεν 
θα κινδυνεύει κανένα παιδάκι να 
«κλείσει» το χέρι του ή το... κεφάλι 
του.

ΓΙΑ «ΓΡΗΓΟΡΟΥΣ» ΟΔΗΓΟΥΣ

Στους φίλους των υψηλών ταχυτή
των απευθύνεται το προϊόν της εται
ρίας GARBELLA MOTORING ACCE-

SORIES. Στην Αμερική και τη Δυτική 
Ευρώπη που τα ραντάρ της αστυνο
μίας αποτελούν μεγάλο φόβητρο για 
τους «γρήγορους» οδηγούς, οι αυτοκι
νητιστές προσπαθούν να αποφύγουν 
τη σύλληψη, χρησιμοποιώντας τα γνω
στά ακόμη και στην Ελλάδα συστήμα
τα αντι-ραντάρ, που προειδοποιούν για 
τη λειτουργία κάποιου συστήματος της 
αστυνομίας σε κοντινή απόσταση.

Η λύση που προσφέρει η GARBEL
LA, είναι σίγουρα πιο απλή σαν εφαρ
μογή, και ίσως πιο αποτελεσματική. 
Ένα ειδικό κάλυμμα, τοποθετείται στη 
μάσκα και το μπροστινό τμήμα του αυ
τοκινήτου μέχρι τους τροχούς. Το κά
λυμμα αυτό είναι κατασκευασμένο από 
συνθετικά υλικά τα οποία απορροφούν 
τα μικροκύματα που εκπέμπονται από 
τα ραντάρ της αστυνομίας, και μειώ
νουν δραστικά το κύμα που επιστρέ
φει στα αστυνομικά όργανα. Και όπως 
γίνεται κατανοητό, όσο μικρότερο εί
ναι το σήμα που επιστρέφει στα ραν
τάρ, τόσο μικρότερη και η πιθανότητα 
να συλληφθεί ο οδηγός.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους της 
κατασκευάστριας εταιρίας το STEAL
TH BRA (σουτιέν τεχνολογίας STEAL
TH) όπως ονομάζεται το κάλυμμα, 
σχεδόν εξαφανίζει το ίχνος του γρήγο
ρου αυτοκινήτου στα ραντάρ της 
αστυνομίας. Παράλληλα, το σήμα που 
θα εμφανίζεται στα ραντάρ από τα γύ
ρω αυτοκίνητα, θα είναι τόσο ισχυρό
τερο που οι αστυνομικοί θα αγνοή
σουν τον παραβάτη...
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ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

α) Αστυνόμων Α' στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευ
θυντή
Με το από 25/5/1990 Προεδρικό Διάταγμα προήχθη- 

σαν κατ’ εκλογή οι κατωτέρω Αστυνόμοι Α ' Γενικών Κα
θηκόντων, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή: 

ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Κωνσταντίνος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
Ιωάννης, ΒΑΕΤΣΗΣ Γεώργιος, ΤΣΕΛΙΟΣ Γεώργιος, ΣΚΑ- 
ΜΑΓΚΟΥΛΗΣ Γεώργιος, ΝΑΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΣΒΑ- 
ΝΑΣ Θεόδωρος, ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, ΤΣΙΤΟΥ- 
ΡΑΣ Νικόλαος (υπηρεσίας γραφείου), ΚΟΥΚΑΚΗΣ Αντώ
νιος, ΤΣΕΛΙΚΗΣ Ιωάννης, ΓΚΟΒΑΡΗΣ Απόστολος, ΨΑΡΟ- 
ΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης, ΚΩΣΤΑΡΕΛΗΣ Δημήτριος, ΜΥΛΩΝΑΣ 
Ευάγγελος, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΚΥΜΠΟΥΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΜΑΝΙΑΤΗΣ Νικόλαος, ΧΟΥΛΑΚΗΣ 
Σταύρος, ΡΟΥΣΑΛΗΣ Νικόλαος, ΚΟΤΤΟΣ Παναγιώτης, 
ΣΚΟΥΦΗΣ Δημοσθένης, ΒΑΦΕΙΔΗΣ Παναγιώτης, ΠΑΠΑ- 
ΣΠΥΡΟΥ Αχιλλέας, ΣΑΜΠΑΤΑΚΟΣ Ευστράτιος, ΣΤΕΚΑΣ 
Νικόλαος, ΣΤΕΛΙΟΣ Κωνσταντίνος, ΣΩφΡΟΝΑΣ Κωνσταν
τίνος, ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Χρήστος (υπηρεσίας γραφείου), 
ΓΚΟΛΙΑΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΚΚΑΛΗΣ Χρήστος, ΔΙΑΜΑΝ- 
ΤΑΚΟΣ Χαρίλαος, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΚΑΛΑ- 
Ί ΤΖΙΔΗΣ Ανδρέας, ΚΕΡΑΜΙΩΤΗΣ Γεώργιος, ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
Ιωάννης, ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Σωτήριος, ΚΟΥΚΙΟΣ Ευθύμιος, 
ΔΗΜΟΥ Σταύρος, ΝΙΤΣΙΟΣ Βασίλειος, ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Διογένης, ΖΥΓΟΥΡΗΣ Παναγιώτης, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ανδρέας, ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ Κοσμάς, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Νικό
λαος, ΧΑΣΙΩΤΗΣ Νικόλαος, ΣΑΝΙΔΑΣ Ασημάκης, ΒΟΥ- 
ΤΣΑΣ Ηλίας και ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Αριστείδης, 
β) Αστυνόμων Β' στο βαθμό του Αστυνόμου Α'

Με το Προεδρικό Διάταγμα της 30/5/90 προήχθησαν 
κατ' εκλογή οι κατωτέρω Αστυνόμοι Β' Γενικών Καθηκόν
των, στο βαθμό του Αστυνόμου Α':

ΤΟΥΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Σπυρίδωνας, ΒΟΝΙΚΑΚΗΣ Γεώργιος, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Νι
κόλαος, ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ Μιχαήλ, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεό
δωρος, ΚΟΚΜΟΤΟΣ Αθανάσιος, ΚΑΛΔΕΡΗΣ Παναγιώτης, 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ Ηλίας, ΣΑΡΡΗΣ Κωνσταντίνος, ΚΑΤΣΟΣ 
Γεώργιος, ΜΠΟΥΛΑΜΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΜΜΑ
ΤΟΣ Ιωάννης, ΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ Δημήτριος, ΚΟΝΤΟΝΑΣΙΟΣ 
Βασίλειος, ΤΑΣΣΗΣ Ηρακλής, ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ Γεώργιος, 
ΠΑΛΛΑΣ Κωνσταντίνος, ΜΑΣΤΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Δημήτριος, 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Ιωάννης, ΞΙΦΑΡΑΣ Δίκαιος, ΒΟΥΛ- 
ΤΣΙΟΣ Χρήστος, ΓΙΑΚΟΒΗΣ Ίκαρος, ΟΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 
Δημήτριος, ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΤΣΙΜΠΡΗΣ 
Βασίλειος (Υπηρ. Γραφείου), ΠΟΥΛΟΣ Πασχάλης, ΑΘΑ- 
ΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΤΖΑΤΖΑΚΗΣ Νικηφόρος, ΓΕΩΡ
ΓΙΟΥ Ιωάννης, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Βασίλειος, ΚΟΝΤΟΣ 
Ιωάννης, ΚΑΤΣΙΝΑΣ Κωνσταντίνος (κατ' αρχαιότητα), 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ανδρέας, ΤΑ- 
ΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Σπυρίδωνας, ΡΟΝ- 
ΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Γεώργιος, ΔΑΒΙΛΛΑΣ Αριστείδης, ΠΑΝΤΕ- 
ΛΑΚΗΣ Δημήτριος, ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ Θεόδωρος, ΚΟΛΙΑ- 
ΚΗΣ Χρήστος, ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΒΑΣΙΛΕΙΑ- 
ΔΗΣ Αριστοτέλης, ΔΕΛΛΗΣ Οδυσσέας, ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ 
Σταύρος, ΒΙΟΛΙΝΤΖΗΣ Παναγιώτης, ΛΥΤΡΑΣ Κωνσταντί
νος, ΛΙΑΤΣΟΣ Αναστάσιος, ΤΣΩΝΗΣ Νικόλαος, ΣΑΡΓΙΩ- 
ΤΗΣ Νικόλαος, ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος, ΜΠΟΥΛΑΛΑΣ

Γεώργιος, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΦΑΝΑΡΙΤΗΣ Κων
σταντίνος, ΜΑΚΡΙΔΗΣ Κωνσταντίνος, ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
Σωτήριος, ΚΡΙΝΗΣ Νικόλαος, ΡΟΥΣΣΑΣ Ευάγγελος, 
ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ Κωνσταντίνος, ΛΙΑΝΟΣ Φώτιος, ΑΛΕΞΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Σωτήριος, ΑΝΤΩΝΙΟΥ Πολύκαρπος, Κ0ΥΣ0Υ- 
ΝΗΣ Σπυρίδωνας, ΤΣΙΜΠΡΗΣ Θεμιστοκλής, ΑΝΤΩΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Φώτιος, ΜΠΟΛΙΚΑΣ Γεώργιος, ΔΡΥΜΩΝΗΣ 
Παναγιώτης, ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης, ΧΡΙΣΤΟ- 
ΠΑΝΟΣ Λουκάς, ΡΗΓΑΣ Χρήστος, ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ Αλέξαν
δρος, ΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Ιωάννης, ΜΠΟΖΙΚΗΣ Κωνσταντίνος, 
ΤΣΟΥΤΣΗΣ Κωνσταντίνος, ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ Χρήστος, ΨΩ
ΜΑΣ Ιωάννης, ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Γεώργιος, ΚΑΝΕΛΛΟΣ Γεώρ
γιος, ΣΑΡΗΓΙΑΝΙΔΗΣ Νικόλαος, ΕΥΘΥΜΙΟΥ Νικόλαος, 
ΚΛΗΤΟΡΑΚΗΣ Αλέξανδρος, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημή- 
τριος, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Χαρίλαος, ΠΑΤΣΙΔΗΣ Κυριάκος, 
ΤΡΙΑΝΤΑφΥΛΛΑΚΗΣ Ιωάννης, ΣΔΟΥΓΚΟΣ Στυλιανός, 
ΚΑΛΛΙΑΝΤΖΗΣ Δημήτριος, ΤΣΟΛΑΚΗΣ Αλέξανδρος, 
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ΣΚΛΑΒΟΣ Ιωάννης, ΣΙΝΑ- 
ΠΗΣ Γεώργιος, ΣΩΤΗΡΙΟΥ Χρήστος, ΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος, 
ΣΤΕΦΑΝΗΣ Κωνσταντίνος, ΣΕΛΚΟΣ Χρήστος, ΠΙΕΡΡΟΣ 
Αντώνιος, ΤΣΟΥΛφΑΣ Νικόλαος, ΚΟΛΕΝΤΙΝΗΣ Βασί
λειος, ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ Βασίλειος, ΜΑΤΡΑΚΑΣ Αντώνιος, 
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γεώργιος, ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ Χριστόφορος, 
ΑΚΤΥΠΗΣ Νικόλαος, ΧΑΣΙΩΤΗΣ Δημήτριος, ΤΣΑΝΤΑΚΟΣ 
Αλέξανδρος, ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Ευάγγελος, ΜΑΝΤΑΣ Κων
σταντίνος, ΔΟΥΛΔΕΡΗΣ Ιωακείμ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Παναγιώτης, ΓΡΕΒΙΑΣ Απόστολος, ΗΡΑΚΛΗΣ Βασίλειος, 
ΚΟΥΤΣΟ Μ ΠIΝ ΑΣ Διονύσιος, ΜΠΕΤΣΙΟΣ Νικόλαος, ΛΑ
ΤΣΗΣ Δημήτριος, Δημοσχάκης Αναστάσιος, ΚΟΥΤΣΟΠΟ- 
ΔΙΩΤΗΣ Οδυσσέας, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Πέτρος, ΛΑ
ΨΑΝΑΣ Αθανάσιος, ΔΟΓΙΑΜΑΣ Κωνσταντίνος, ΑΝΑΓΝΩ- 
ΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος, ΣΥΡΡΟΣ Στυλιανός, ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Αθανάσιος, ΠΛΑΣΤΡΑΚΗΣ Θεολόγος, ΓΚΟΥΡΜ- 
ΠΑΤΣΗΣ Κωνσταντίνος, ΣΙΔΕΡΗΣ Σπυρίδων, ΧΡΙΣΤΟΦΑ- 
ΡΕΊ ΖΗΣ Γεώργιος, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης, 
ΓΕΩΡΓΙΛΕΣ Ηλίας, ΚΩΓΓΑΚΗΣ Τηλέμαχος, ΚΥΡΙΤΣΑΚΗΣ 
Εμμανουήλ, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ Κωνσταντίνος (κατ' αρ
χαιότητα), ΓΙΩΤΗΣ Παναγιώτης (κατ' αρχαιότητα) και 
ΣΦΙΓΓΑΣ Σταύρος (κατ' αρχαιότητα), 
γ) Υπαστυνόμων Α' στο βαθμό του Αστυνόμου Β'

Με το ίδιο επίσης Προεδρικό Διάταγμα προήχθησαν 
κατ’ αρχαιότητα, οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Α ' Γενικών 
Καθηκόντων, στο βαθμό του Αστυνόμου Β':

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Νικόλαος, ΜΠΟΤΖΑΤΖΗΣ Άρης, ΜΑΡ- 
ΚΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος, ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ Ανδρέας, ΓΙΑ- 
ΤΑΓΑΝΗΣ Δημήτριος, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ Αλέξιος, ΜΩΥ- 
ΣΗΣ Βασίλειος, ΚΙΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ Βασίλειος, ΛΑΜΠΡΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΚΟΛΛΙΑΣ Νικόλαος, ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ιωάν
νης, ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΟΣ Ευάγγελος, ΤΣΙΑΚΛΑΣ Γεώργιος, 
ΠΟΥΛΗΣ Φώτιος, ΜΑΓΚΑΦΑΣ Ιωάννης, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Βασίλειος, ΔΗΜΟΣ Αναστάσιος, ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ 
Ιωάννης, ΧΑΡΑΜΟΓΛΟΥ Αθανάσιος, ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ Σοφο
κλής ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ Κωνσταντίνος, ΝΙΚΗΤΑΣ Μιχαήλ, 
ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ Χρήστος, ΓΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Βασίλειος, 
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης, ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ Αναστάσιος, 
ΚΛΩΝΑΡΗΣ Αθανάσιος, ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Αριστείδης, 
ΚΟΛΛΙΑΣ Χαράλαμπος, ΤΟΓΙΑΣ Γεώργιος, ΜΑΚΡΗΣ 
Γεώργιος, ΒΩΒΟΣ Γρηγόριος, ΓΟΥΡΝΙΑΣ Νικόλαος, ΑΡ- 
ΜΑΤΑΣ Νικόλαος και ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης (του 
Ν.Δ. 649/70).
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Me το Προεδρικό Διάταγμα της 22-5-90 προήχθησαν 
κατ' αρχαιότητα, οι κατωτέρω Υπαστυνόμοι Α ' Ειδικών 
Καθηκόντων (Υγειονομικοί), στο βαθμό του Αστυνόμου
Β':

ΚΟΡΟΝΙΩΤΗΣ Γεώργιος, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Γρηγόριος, 
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Σταυρούλα και ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Πανα
γιώτης.

ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΕΣ

Αποστρατεύτηκαν με αίτησή τους και ένα μήνα μετά 
την προαγωγή στο βαθμό τους οι ταξίαρχοι ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ 
Δημήτριος, ΖΑφΕΙΡΗΣ Πέτρος (Υγειονομικού) και ΧΟΥ
ΛΙΑΡΑΣ Απόστολος (Υγειονομικού).

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ

Με πρόσφατα Προεδρικά Διατάγματα προήχθησαν 
αναδρομικά οι κατωτέρω ε.α. αξιωματικοί:

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αναστάσιος, στο βαθμό του αντι
στράτηγου (εν αποστρατεία).

ΜΠΟΥΓΑΣ Βασίλειος και ΒΙΡΒΙΛΗΣ Θεόδωρος στο βα
θμό του υποστράτηγου (εκτός οργανικών θέσεων).

ΓΚΟΥΖΟΥΛΗΣ Κων/νος, ΧΡΗΣΤΟΥ Λουκάς, ΚΑΠΡΑ- 
ΛΟΣ Δημήτριος, ΧΡΙΣΤΟΥ Διαμαντής, ΤΣΙΩΡΟΣ Γεώργιος, 
ΧΑΤΖΗΛΕΥΤΕΡΗΣ ή ΜΙΧΑΛΑΣ Βασίλειος και ΚΑΤΣΑΡΗΣ 
Ιωάννης, στο βαθμό του Ταξίαρχου (εκτός οργανικών θέ
σεων).

Επίσης, προήχθησαν αναδρομικά οι κατωτέρω ε.ε. 
αξιωματικοί:

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Αναστάσιος, ΔΗΜΑΣ Ανδρέας, ΚΟΛ- 
ΛΙΑΣ Ανδρόνικος, ΠΑΝΟΥΣΗΣ Διονύσιος και ΠΑΤΡΙΝΟΣ 
Θεόδωρος, στο βαθμό του Αστυνομικού Υποδιευθυντή 
«κατ' εκλογή».

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Ύστερα από το 11/1990 πρακτικό του Συμβουλίου 
Μεταθέσεων Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, με
τατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν οι κατωτέρω αστυν. διευ
θυντές και αστυν. υποδιευθυντές:

Α' ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος στη Δ/νση Ασφάλειας 

Αττικής (Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών), ΑΡΓΥΡΙΟΥ Μιλ
τιάδης στην Α.Δ. Λάρισας, ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Χαράλαμπος 
στη Δ/νση Τεχνικών / Υ.Δ.Τ., ΒΡΑΚΑΣ Ανδρέας στη Γεν. 
Εποπτεία Αγορανομίας / Υπ. Εμπορίου, ΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, ΚΑΚΑΒΟΥΛΑΣ 
Αχιλλέας στην Α.Δ. Ζακύνθου, ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΗΣ Ζαχαρίας 
στην Α.Δ. Σερρών, ΚΑΤΣΕΡΗΣ Πόνος στην Υποδ. Ασφα
λείας Δυτ. Αττικής, ΚΟΤΣΙΡΗΣ Παναγιώτης στο ΕΤΥΑΠ, 
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος στη Γ.Α.Δ.Α., ΜΠΑΔΑΣ Γεώρ
γιος στην Α.Δ. Αχαΐας, ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεώργιος στη 
Δ/νση Δημ. Ασφάλειας / Υ.Δ.Τ., ΠΑΠΠΑΣ Περικλής στην 
Α.Δ. Πιερίας, ΣΑΓΩΝΑΣ Βασίλειος στη Δ.Α. Ε.Ε.Β., ΣΙΓΑ
ΝΟΣ Δημήτριος στη Δ/νση Τροχαίας / Υ.Δ.Τ., ΣΚΙΤΣΑΣ 
Χαράλαμπος στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, ΣΤΑΥΡΙΑΝΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Χρήστος στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής (Υποδ/ν

ση Εγκλημ. Ερευνών), ΤΣΕφΕΡΑΚΟΣ Λεωνίδας στη Δ/ν
ση Διεθν. Αστυν. Συνεργασίας / Υ.Δ.Τ., ΦΕΛΕΣΑΚΗΣ 
Ιωάννης στη Δ/νση Γεν. Αστυνόμευσης /  Υ.Δ.Τ., ΦΡΥΔΑΣ 
Βασίλειος στη Δ/νση Αστυν. Ανατ. Αττικής.

Β' ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Ιωάννης στη Γ.Α.Δ. Αττικής, ΔΕΔΟΥ- 
ΣΗΣ Ιωάννης στη Γ.Α.Δ. Θεσ/νίκης, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Ιωάννης στην Α.Δ. Ιωαννίνων, ΚΕΛΕΣΗΣ Κων/νος 
στην Α.Δ. Βοιωτίας, ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος στην Α.Δ. 
Γρεβενών, ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ Ευάγγελος στην Α.Δ. Τρικάλων, 
ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΕΣ Βασίλειος στην Α.Δ. Ημαθίας, ΦΡΑΓΚΟΣ 
Θεόδωρος στην Α.Δ. Μεσσηνίας, ΓΚΟΤΣΗΣ Σπυρίδων 
στην ΕΥΠ, ΚΑΛΑΜΠΟΥΝΙΑΣ Αθανάσιος στη Δ/νση 
Αστυν. Πειραιά, ΚΑΠΟ ΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάννης στην Α.Δ. Κο
ρινθίας, ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ Απόστολος στη Δ.Α.Ε.Ε.Β., 
ΛΟΥΡΙΔΗΣ Γεώργιος στην Α.Δ. Ροδόπης, ΠΑΡΑΣΧΗΣ 
Οδυσσέας στην Α.Δ. Καρδίτσας, ΣΚΟΠΛΑΚΗΣ Δήμος 
στην Α.Δ. Ευρυτανίας.

Γ' ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

ΑΠΟΚΟΡΙΤΗΣ Αγαθόνικος στην Α.Δ. Αργολίδας, ΓΙΑΡ- 
ΜΙΔΗΣ Αντώνιος στην Α.Δ. Πέλλας, ΓΡΟΥΣΠΑΣ Γεώργιος 
στην Α.Δ. Ηρακλείου, ΚΑΒΑΔΙΑΣ Ανδρέας στην Α.Δ. Λα
κωνίας, ΛΕΚΚΑΚΟΣ Παύλος στην Α.Δ. Δωδ/σου, ΛΙΑΚΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Χρήστος στην Α.Δ. Φλώρινας, ΜΑΡΣΕΛΗΣ Κω
ν/νος στην Α.Δ. Εύβοιας, ΝΕΖΕΡΗΣ Αριστείδης στην Α.Δ. 
Κυκλάδων, ΠΑΝΕΤΣΟΣ Παναγιώτης στην Α.Δ. Φθιώτιδας, 
ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Σωτήριος στην Α.Δ. Χαλκιδικής, ΡΑΤΣΙΑΤΟΣ 
Φώτιος στην Α.Δ. Καστοριάς, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Ελευθέ
ριος στην Α.Δ. Ορεστιάδας, ΣΚΑΡΠΑΘΙΩΤΗΣ Ηλίας στην 
Υποδ/νση Αλλοδαπών / Δ.Α.Α., ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Ανδρέας στην Α.Δ. Κοζάνης, ΧΩΛΙΔΗΣ Ιορδάνης στην 
Υποδ/νση Δίωξης Ναρκωτικών / Δ.Α.Α., ΒΕΡΓΗΣ Ανδρέας 
στην Α.Δ. Θεσπρωτίας.

* Με το 12/1990 Πρακτικό του Συμβουλίου Μεταθέσεων 
Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, μετατέθηκαν οι 
κατωτέρω Αξιωματικοί για λόγους υπηρεσιακούς και με 
δαπάνες Δημοσίου για τους δικαιούμενους: 
α) Αστυν. Δ/ντής ΚΑΤΣΕΡΗΣ Πάνος στην Υποδ/νση 

Ασφάλειας Αθηνών,
β) Αστυν. Υποδ/ντές ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ Σπυρίδων στην Α.Δ. 

Σάμου, Α ΓΝΑΛΗΣ Χρήστος στην Υ.Α. Αγ. Παρα
σκευής, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος στην Α.Δ. Μα
γνησίας, ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ Νικόλαος στην Α.Δ. Λάρισας, 
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας στη Δ/νση Ασφάλ. Αττι
κής / Υ.Δ.Α. / Τμήμα Παιγνίων, ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Κων/νος στη Δ/νση Αστυν. Αθηνών / Τμήμα Διαχείρ. 
Χρηματικού - Υλικού, ΒΑφΕΙΔΗΣ Παναγιώτης στην 
Α.Δ. Μαγνησίας, ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος του Δημητρίου 
στην Α.Δ. Θεσπρωτίας, ΒΛΑΧΟΣ Γεώργιος του Αθανα
σίου στην Α.Δ. Αιτωλίας, ΒΛΑΧΟΣ Επαμεινώνδας στην 
Α.Δ. Ακαρνανίας, ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ Ιωάννης στην Α.Δ. Κιλ
κίς, ΒΟΥΤΣΑΣ Ηλίας στην Α.Δ. Μεσσηνίας, ΓΕΩΡΓΑΣ 
Παντελής στην Α.Δ. Λακωνίας, ΓΚΟΒΑΡΗΣ Απόστολος 
στην Α.Δ. Λάρισας, ΔΗΜΑΣ Ανδρέας στην Α.Δ. Κυκλά-
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δων, ΔΙΟΝΕΛΗΣ Σταμάτιος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Θε- 
σ/νίκης, ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Πόνος στη Δ/νση Τροχαίας 
Αττικής, ΛΟΥΚΑΣ Γεώργιος στο Τμήμα Αγορανομίας 
Αθηνών, ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ Παναγιώτης στην Α.Δ. 
Ζακύνθου, ΖΑΧΟΣ Ιωάννης στην Υποδ/νση Ασφάλ. 
Πειραιά, ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δημήτριος στην Α.Δ. Ημαθίας, 
ΚΑΛΑΙΤΖΙΔΗΣ Ανδρέας στη Δ.Α. Πειραιά, ΚΑ- 
ΛΑΊ'ΤΣΟΓΛΟΥ Ελευθέριος στην Υποδ/νση Αστυν. Γλυ
φάδας, ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ Σωτήριος στην Α.Δ. Κεφαλλη
νίας, ΚΑΛΦΟΥΝΤΖΟΣ Δημήτριος στην Α.Δ. Καστοριάς, 
ΚΑΡΑΛΙΑΣ Ιωάννης στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, 
ΚΑΡΚΑΝΗΣ Βασίλειος στη Δ.Α.Α. / Υ.Δ.Α. / Τμήμα Παι- 
γνίων, ΚΑΤΣΙΡΟΣ Αντώνιος στην Α.Δ. Βοιωτίας, ΚΕΡΑ- 
ΜΙΩΤΗΣ Γεώργιος στην Α.Υ. Θηβών, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 
Ιωάννης στη Δ/νση Οικον. Επιθεώρησης / Υ.Δ.Τ., ΚΟΡ- 
ΜΑΣ Παναγιώτης στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, ΚΟΥ- 
ΚΑΚΗΣ Αντώνιος στη Δ/νση Διαχειρ. Υλικού / Υ.Δ.Τ., 
ΚΟΥΚΙΟΣ Ευθύμιος στη Δ.Α. Ανατολ. Αττικής, ΚΟΥ
ΤΡΑΣ Βασίλειος στην Υποδ/νση Αστυν. Χαλανδρίου, 
ΚΡΟΜΜΥΔΑΣ Ευθύμιος στην Α.Δ. Φωκίδας, ΚΥΜ- 
ΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος στην Α.Υ. Νάουσας, ΚΩΝ
ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ιωάννης στη Δ/νση Ασφάλ. Αττικής / 
Υ.Κ.Α. / 4ο Τμήμα Προστασίας Επισήμων, ΛΙΑΤΣΟΣ 
Σπυρίδων στο Τμήμα Αγορανομίας Γλυφάδας, ΜΑΝ- 
ΔΡΑΚΗΣ Κων/νος στην Α.Δ. Εύβοιας, ΜΑΝΙΑΤΗΣ Νι
κόλαος στην Α.Δ. Ευρυτανίας, ΜΑΝΟΥΣΟΣ Γεώργιος 
στη Δ/νση Κρατ. Ασφαλείας / ΥΔΤ, ΜΠΑΡΛΑΣ Ιωάννης 
στο Β' Τ.Α. Πειραιά, ΜΠΟΡΟΤΗΣ Σπυρίδων στην Υ.Α. 
Παλ. Φαλήρου, ΜΠΡΟΥΖΑΣ Ελευθέριος στην Α.Δ. Πιε
ρίας, ΜΥΛΩΝΑΣ Ευάγγελος στην Α.Δ. Ρεθύμνης, ΝΑ- 
ΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος στην Α.Δ. Κοζάνης, ΝΙΚΟΛΑ Ι- 
ΔΗΣ Λεωνίδας στην Α.Δ. Αλεξανδρούπολης, ΠΑΠΑΝI- 
ΚΟΛΑΟΥ Διογένης στη Δ.Ε.φ.Φ.Σ.Κ. / Υ.Δ.Τ., ΠΑΠΠΑΣ 
Νικόλαος στην Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών, ΠΑΤΑΡ- 
ΓΙΑΣ Κων/νος στη Δ/νση Οικονομικών / Υ.Δ.Τ., ΠΕ- 
ΤΡΗΣ Νικόλαος στην Α.Δ. Αχαΐας, ΠΟΛΙΤΗΣ Νικόλαος 
στο Τμ. Ασφάλ. Πατρών, ΡΟΥΣΑΛΗΣ Νικόλαος στην 
Αστυν. Υποδ/νση Ιεράπετρας, ΣΑΒΒΙΔΗΣ Σάββας στη 
Δ/νση Εκπαίδευσης / Υ.Δ.Τ., ΣΒΑΝΑΣ Θεόδωρος στην 
Α.Δ. Γρεβενών, ΣΕΡΕΤΗΣ Παναγιώτης στην Αστυν. 
Υποδ/νση Αιγίου, ΣΚΟΥφΗΣ Δημοσθένης στη Δ/νση 
Αστυν. Ανατ. Αττικής (και δυνάμει υπουργικής απόφα
σης που ακολουθεί αποσπάται Γ.Ε.Ε.Θ.Α. ως σύνδε
σμος), ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Νικόλαος στην Υποδ/νση 
Αστυν. Αργοσαρωνικού, ΣΤΕΚΑΣ Νικόλαος στην Υπο
δ/νση Αστυν. Ελευσίνας, ΣΥΛΛΙΓΑΡΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ 
στην Α.Δ. Λευκάδας, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος στην 
Α.Δ. Ηρακλείου, ΣΩΦΡΟΝΑΣ Κων/νος στην Α.Δ. Δωδε- 
κανήσου, ΤΑΚΑΚΗΣ Ιωάννης στην Α.Δ. Ιωαννίνων, 
ΤΣΕΛΙΚΗΣ Ιωάννης στη Δ/νση Αστυν. Αθήνας (και δυ
νάμει υπουργικής απόφασης που ακολουθεί αποσπάται 
Στρατ. Δ/ση Αθηνών ως σύνδεσμος), ΤΣΕΛΙΟΣ Γεώρ
γιος στην Υποδ/νση Αστυν. Κυψέλης, ΧΑΣΙΩΤΗΣ Νικό
λαος στην Α.Δ. Καρδίτσας, ΧΑΤΖΗ ΜΑΝΩΛΗΣ Εμμα
νουήλ στην Α.Δ. Πρέβεζας, ΧΟΥΛΑΚΗΣ Σταύρος στην 
Α.Υ. Πτολεμαΐδος, ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ Νικόλαος στη Β' Υπο
δ/νση Αστυν. Αθηνών, ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος στην 
Α.Δ. Αρκαδίας, ΨΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Ιωάνννης στην Υποδ/ν
ση Αστυν. Παγκρατίου και ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ Αριστείδης 
στην Υποδ/νση Αστυν. Ελασσόνας.

ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Β' Ν.Δ. 6 4 9 /7 0

Μετά την ολοκλήρωση της μετεκπαίδευσής τους στο 
Τ.Ε.Μ.Α. και την καθιερωμένη εκπαιδευτική εκδρομή μετά 
τη λήξη των μαθημάτων (που και φέτος έγινε στο Άγιο 
Όρος), αποφοίτησαν οι πενήντα τρεις νέοι Υπαστυνομό- 
μοι Β' του Ν.Δ. 649/70 (από τους οποίους για πρώτη φο
ρά οι δύο ήσαν γυναίκες). Στην τελετή της ορκωμοσίας 
τους παρέστησαν ο Α' Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτη
γος Ιωάννης Συμβουλίδης, ο οποίος επέδωσε και τα ξίφη, 
ο Διοικητής της Αστυνομικής Ακαδημίας Ταξίαρχος Ά γγε
λος Κορμπάς, ο Διοικητής της Σχολής Αξιωματικών Αστυν. 
Δ/ντής Ιωάννης Αντωνογεωργάκης και καθηγητές των με- 
τεκπαιδευθέντων. 0  Διοικητής του Τμήματος Επαγγελμα
τικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων Αστυνόμος Α ' 
Ανδρέας Κούτρας μίλησε εμπνευσμένα αποχαιρετώντας 
τους νέους Υπαστυνόμους, που τοποθετήθηκαν - μετατέ
θηκαν στις κατωτέρω υπηρεσίες (αλφαβητικά).

ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ Παναγιώτης στο Α.Τ. Κιάτου Κορινθίας, 
ΑΔΑΜΙΔΗΣ Μιχαήλ στο Α.Τ. Πτολεμαΐδας, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
Νικόλαος στο Τμήμα Αλλοδαπών Πειραιά, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Απόστολος στο Τμήμα Ασφάλειας Πατρών, ΑΡΚΟ- 
ΛΑΚΗΣ Κων/νος στο Α.Τ. Ασπρόπυργου, ΒΑΣΙΛΟΣ Κων/- 
νος στη διάθεση Δ/νσεως Τροχ. Αττικής, ΒΙΔΙΑΔΑΚΗΣ 
Ευάγγελος στο Α.Τ. Περάματος Ρεθύμνης, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥ- 
ΛΟΣ Αναστάσιος στην Α.Δ. Μεσσηνίας / Επιτελείο (υπηρ. 
γραφείου), ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΟΣ Σωκράτης στο Τμήμα Ασφά
λειας Αγίου Γεωργίου Αττικής, ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Ιωάννης στο 
Β' Τμ. Ασφ. Πειραιά, ΓΙΔΑΡΑΚΟΣ Κων/νος στην Υπηρ. 
ΠΣΕΑ/ΥΔΤ (υπηρ. γραφείου), ΔΗΜΑΝΙΔΗΣ Ιωακείμ στη 
Δ/νση Ασφάλειας Θεσ/νίκης / Υποδ/νση Εγκλημ. Ερευνών, 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Βασίλειος στη διάθεση της Δ/νσεως Ασφά
λειας Αττικής, ΔΡΑΚΑΤΟΣ Ιωσήφ στο Α.Τ. Σαλαμίνας, 
ΙΩΑΝΝΟΥ Γεώργιος στο Α.Τ. Καρυάς Λευκάδας, ΚΑΡΥΩ- 
ΤΗΣ Δονάτος στη Γ.Α.Δ. Αττικής / Επιτελείο, ΚΑΤΖΗΛΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ στη διάθεση της Α.Δ. Ηρακλείου, ΚΟΚ- 
ΚΑΛΑΣ Αντώνιος στη διάθεση της Α.Δ. Λάρισας, ΚΟΥΤΣΙ- 
ΜΑΝΗΣ Δημήτριος στο 5—0 Τ.Ε.Λ. / Δ.Α.Π. / Υ.Δ.Τ., ΚΩ- 
ΤΣΗ Ελένη στο Τμ. Ασφάλειας Χολαργού Αττικής, ΛΑΖΑ- 
ΚΗΣ Χαράλαμπος στο Α.Τ. Θάσου, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ 
Ιωάννης στο ΛΖ' Τμήμα Ασφάλειας Αθηνών, ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ 
Απόστολος στο Ζ' Τμήμα Ασφάλειας Αθηνών, ΜΑΡΑΒΑΣ 
Αθανάσιος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΜΑΤΑΛΙΩΤΑ- 
ΚΗΣ Εμμανουήλ στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΜΙΧΑ
ΛΑΚΑΚΟΣ Νικόλαος στη διάθεση Δ/νσεως Αστυν. Πει
ραιά, ΜΠΑΞΙΒΑΝΗΣ Νικόλαος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Ατ
τικής, ΜΠΡΑΤΣΙΩΤΗΣ Δημήτριος στο 5—0 Τ.Ε.Λ. / Δ.Α.Π. 
/ Υ.Δ.Τ., Ν ΕΛΛΑΣ Χριστόφορος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. 
Αττικής, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος στο Α.Τ. ΩΡΩΠΟΥ, 
ΠΑΝΑΓΟΥ Γεώργιος στο Τμ. Τροχαίας Ελευσίνας, ΠΑ
ΝΟΥΡΓΙΑΣ Χαράλαμπος στη διάθεση Δ/νσεως Αστυν. 
Δυτ. Αττικής, ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Χρήστος στη Δ/νση Κρα
τικής Ασφάλειας / Υ.Δ.Τ., ΠΑΠΑ Ι ΩΑΝΝΟΥ Κων/νος στη 
Δ/νση Ασφάλειας Αττικής / Υποδ/νση Εγκλημ. Ερευνών, 
ΠΑΠΠΑΣ Γεώργιος στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΠΑΤΡΙ- 
ΚΟΥΝΑΚΟΣ Ιωάννης στη Δ/νση Τεχν. Εφ. Νοτ. Ελλάδας, 
ΠΕΤΡΙΔΗΣ Χρήστος στη διάθεση της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΠΕ- 
ΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος στο Α.Τ. Θήρας, ΠΡΕΝΤΖΑΣ Λάμ
προς στη Δ/νση Μελετών / Υ.Δ.Τ., ΣΙΟΥΤΑΣ Ευάγγελος 
στο Α.Τ. Ψυχικού Αττικής (και κατ' απόσπαση στην 72
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Μ.Ε. δυνάμει υπουργικής αποφάσεως που ακολουθεί), 
ΣΟΦΙΑΝΟΣ Δημήτριος στη διάθεση της Α.Δ. Καβάλας, 
ΣΠΥΡΑΚΟΣ Γεώργιος στη διάθεση Γ.Α.Δ. Αττικής, ΤΣΙΑ- 
ΡΑΣ Ευθύμιος στο Α.Τ. Αχαρνών Αττικής, ΤΣΕΛΙΟΣ Νικό
λαος στη Δ/νση Αστυν. Επιχ. Αττικής, ΤΣΙΩΝΑΣ Δημήτριος 
στη διάθεση της Δ/νσεως Ασφάλειας Αττικής, ΤΣΟΜΠΑ- 
ΝΑΚΗΣ Σπυρίδων στη Δ/νση Ελεγκτ. Δαπανών / Υ.Δ.Τ., 
ΤΣΟΥΚΑΠΑΣ Δημόκριτος στο Α.Τ. Ξάνθης, ΤΣΩΛΟΣ Πα
ναγιώτης στο Θ' Α.Τ. Αθηνών, ΦΟΥΝΤΑΣ Παύλος στο ΙΑ' 
Α.Τ. Θεσ/νίκης, ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ Ιωάννης στη διάθεση 
της Γ.Α.Δ. Αττικής, ΧΑΊ ΔΟΓΙΑΝΝΟΣ Κων/νος στη Σχολή 
Αστ/κων ΕΛ.ΑΣ., ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Λεωνίδας στη Δ/νση Ελεγκτ. 
Δαπανών/Υ.Δ.Τ. και ΧΑΤΖΑΚΗ Ευτυχία στη Δ/νση Διε
θνούς Αστυν. Συνεργασίας / Υ.Δ.Τ.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Επαναφέρθηκαν στην ενεργό υπηρεσία ο Υπαστυνόμος 
Α ' ΤΣΑΚΑΛΟΣ Παναγιώτης και ο Υπαστυνόμος Β' (Ν.Δ. 
649/70) ΔΗΜΟΣ Γρηγόριος, που είχαν αποστρατευτεί αυ- 
τεπάγγελτα.

Μ Ο ΝΙΜ Ο ΠΟ ΙΗΣΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ

Με τις από 15.2.90 και 16.2.90 αποφάσεις του πρωτο
βαθμίου συμβουλίου κρίσης αστυφυλάκων, μονιμοποιήθη
καν από 30.7.89, 1450 αστυφύλακες που συμπλήρωσαν 
δύο χρόνια δοκιμαστικής υπηρεσίας στο Σώμα, από της 
εξόδου τους απ' τη Σχολή (31.7.87) και κρίθηκαν ικανοί 
για μόνιμη παραμονή στο Σώμα.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ  
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Πραγματοποιήθηκαν από 21 μέχρι 25 Μαΐου οι εισιτή- 
ριες εξετάσεις έτους 1990, για την εισαγωγή στο τμήμα 
υπαστυνόμων της Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής 
Αστυνομίας υποψηφίων αστυνομικών.

Στον παρακάτω διαγωνισμό κληρώθηκαν τα θέματα:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ:
«Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι σχέσεις του ανθρώπου 

με το φυσικό περιβάλλον έχουν διαταραχθεί. Σε ποιους 
παράγοντες κατά τη γνώμη σας οφείλεται η διατάραξη αυ
τή και ποιες είναι οι συνέπειές της για τον άνθρωπο και 
τον πολιτισμό του».

ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ:
1. α. Άμεσος συνεργός (άρθρο 46 Π.Κ.). 

β. Απλός συνεργός (άρθρο 47 Π.Κ.).
2. Με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας παραγγέλονται οι 

Δήμαρχοι και οι Πρόεδροι Κοινοτήτων ότι εφεξής παρέ
χεται δωρεάν ιατρική περίθαλψη από τα Κρατικά Νοσο
κομεία για τα Καρδιολογικά Νοσήματα. Ο Δήμαρχος Α ' 
απέκρυψε την εγκύκλιο από το Δημοτικό Συμβούλιο και 
τους συνδημότες του για να μην μειωθεί η πελατεία 
του γαμβρού του Β ' ιατρού στην ίδια πόλη. Ποιο έγκλη
μα διέπραξε και γιατί;

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ: Ποιοι μάρτυρες εξετάζονται χωρίς όρκο (άρ

θρο 221 Κ.ΠΑ.).

ΠΡΑΚΤΙΚΟ: «Ο Αξίκός Υπηρεσίας αρχ/κας Δ ' ενεργεί 
προανάκριση για αυτόφωρο έγκλημα (βια
σμού). Ο συνήγορος του συλληφθέντος κατη
γορούμενου ζητάει επίμονα να εξεταστεί κατά 
την εξέταση της παθούσης, προκειμένου να 
συλλέξει, όπως ισχυρίζεται στοιχεία απαραί
τητα κατά τη γνώμη του για την υπεράσπιση 
του κατηγορουμένου. Σε άρνηση του Αρχ/κα 
ο συνήγορος φωνασκεί και τελικά ο Αρχ/κας 
κάμπτεται και υπαναχωρεί, δεχόμενος την πα
ράσταση του συνηγόρου κατά την εξέταση 
της παθούσης.

Ερωτάτσι: Είναι νόμιμες οι ενέργειες του Αρχ/κα ή όχι; Να 
δικαιολογήσετε την απάντησή σας».

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
«Δώσατε την έννοια των όρων «ΟΠΛΟ, Εκρηκτική ύλη, 

εκρηκτικό μηχάνημα κλπ.» (άρθρο 1 του Ν. 495176 Περί 
όπλων, εκρηκτικών υλικών και εκρηκτικών μηχανημάτων 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 21 του Ν. 653/77».

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.
Α. Χαρακτήρας των υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας

(άρθρο 3 Ν. 1481/84).
Β. Αρμόδιοι για την εξέταση παραπόνων (άρθρο 23 ΠΑ.

96/86 (πειθαρχικό δίκαιο αστυν. προσωπικού).

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

Με το από 16.2.90 Π.Δ., ανακλήθηκε προηγούμενο 
Π.Δ. με το οποίο είχε απονεμηθεί στον υπαστυνόμο Α" 
της Μόνιμης Διαθεσιμότητας ΓΡΑΜΜΕΝΟ Άγγελο, ο 
Αστυνομικός Σταυρός Β' Τάξης και απονεμήθηκε σ' αυτόν 
το Αστυνομικό Αριστείο Ανδραγαθίας.

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

Αστυνόμο Β' ΡΑΜΜ0 Ιωάννη, υπαστυνόμο Α' ΚΟΚ
ΚΑΛΗ Σωτήριο, ανθυπαστυνόμο ΣΟΥΣΩΝΗ Κων/νο, αρχι- 
φύλακα ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ Απόστολο και αστυφύλακες 
Μ0ΝΙΑΚΗ Δημήτριο και ΚΟΛΟΚΥΘΑ Θεοφάνη του Τμή
ματος Ασφαλείας Λαμίας.

Αστυνόμο Β' ΖΩΓΡΑΦΟ Κων/νο, υπαστυνόμο A' ΚΑ- 
ΡΑΤΖΑ Αθανάσιο, ανθυπαστυνόμο ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Γεώργιο, 
αρχιφύλακα ΤΣΑΡΤΣΗ Ευστράτιο και αστυφύλακες ΠΑΥ
ΛΙΔΗ Αθανάσιο και Κ0ΖΙΔΗ Γρηγόριο του Τμήματος 
Ασφαλείας Νάουσας.

Αστυν. Υποδ/ντή ΧΡΙΣΤΑΚΟ Νικόλαο, υπαστυνόμο ΚΑ- 
ΛΟΓΕΡΑΚΟ Ιωάννη, αρχιφύλακα ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ Αναστά
σιο και αστυφύλακα ΔΗΜΗΤΡΑΚ0Π0ΥΛ0 Γεώργιο του 
Δ ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών.

Αρχιφύλακα ΘΕ0ΔΩΡ0Π0ΥΛ0 Ηλία και αστυφύλακες 
ΚΑΤΣΩΝΗ Σπυρίδωνα, ΤΣΙΚΑΛΑ Παρασκευά, ΚΑΒΒΑΔΙΑ 
Διονύσιο, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Νικόλαο, ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟ Αθανά
σιο, ΤΣΙΩΤΑ Γεώργιο, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Αθανάσιο, ΒΑΣΤΑΡ- 
ΔΗ Γεώργιο, ΜΑΛΑΚΩΝΤΑ Ξενοφώντα, ΚΑΡΑ Ι ΝΔΡΟ 
Ευάγγελο, ΚΑΠΠΑΡΗ Ανδρέα και ΜΑΜΜΟ Γρηγόριο της 
Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Για παρόμοιους λόγους απονεμήθηκε υλική αμοιβή:
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•  Στον αστυνόμο Β' ΚΟΣΚΕΡΙΔΗ Νικόλαο του Τμήματος 
Ασφαλείας Μυτιλήνης.
•  Στον αστυνόμο Β' ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗ Στέργιο, υτταστυνόμο 
Α' ΤΣΑΚΝΑΚΗ Δημήτριο, υπαστυνόμο Α ' ΚΟΛΤΣΙΔΑ Χα
ράλαμπο, ανθυπαστυνόμους ΑΣΛΑΝΙΔΗ Σάββα, ΤΣΙΡΟ- 
ΤΖΙΔΗ Δημήτριο, αρχιφύλακες ΚΑΡΑΝΙΚΑ Αντώνιο, ΚΟΥ- 
ΚΟΥΝΑΚΗ Σπυρίδωνα και αστυφύλακες ΡΙΖΟ Παναγιώτη, 
ΑΊ ΒΑΖΙΔΗ Νικόλαο, ΑΖΑ Γεώργιο, ΠΑΝΙΔΗ Παναγιώτη, 
ΚΑΤΣΙΚΑ Δημήτριο, ΤΣΑΓΚΑΔΑ Ιωάννη και ΛΙΑΤΟΠΟΥ- 
ΛΟ Στέφανο της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών Θεσ/νί- 
κης.

Με το ίδιο αιτιολογικό απονεμήθηκε ηθική και υλική 
αμοιβή:
•  Στον ταξίαρχο ΛΑΜΠΑΔΙΑΡΗ Αντώνιο της Δ/νσης 
Ασφάλειας Αττικής.
•  Στον αστυν. υποδ/ντή ΧΡΙΣΤΑΚΟ Νικόλαο, υπαστυνό- 
μους Α' ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟ Ιωάννη και ΜΑΧΑΙΡΑ Κων/νο, 
ανθ/μο ΣΚΑΡΤΣΟΥΝΗ Νικόλαο, αρχιφύλακα ΓΙΑΝΝΑΚΑ- 
ΚΗ Αναστάσιο και αστυφύλακα ΧΑΤΖΗ ΓΙΑΝΝΗ Ευάγγελο 
του Δ' Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών.
•  Αστυν. Δ/ντή ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Γεώργιο, αστυνόμους 
Β' ΑΓΓΕΛΑΚΟ Γεώργιο, ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗ Παναγιώτη, 
ΚΑΠΟΥΡΕΛΑΚΟ Γεώργιο, υπαστυνόμους Α ' ΖΕΡΒΑ 
Γεώργιο, ΠΙΤΣΟΓΙΑΝΝΗ Κων/νο, ΡΟΥΓΚΑΛΑ Χρήστο, 
ανθυπαστυνόμο Μ ΠΟΥΡΑ Κων/νο, αρχιφύλακα ΚΟΥΖΗ- 
ΛΟ Δήμο και αστυφύλακες ΠΡΕΒΕΖΑ Αναστάσιο, ΤΡΙΓΚΑ 
Γεώργιο, ΠΑΤΕΛΟ Νικόλαο, ΜΠΑΚΟΔΗΜΟ Δημήτριο, 
ΓΚΟΥΜΑ Σταύρο, ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ Αντώνιο, ΠΑΠΑΓΕΩΡ- 
ΓΙΟΥ Κυριάκο, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Σπυρίδωνα και ΜΑΡΜΑ- 
ΤΑΚΗ Στυλιανό, της Υποδ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών / 
Δ.Α.Α.

Απονεμήθηκαν ηθικές αμοιβές στο κατωτέρω αστυνο
μικό προσωπικό διότι συνέλαβαν ή βοήθησαν στη σύλλη
ψη κλεφτών, διαρρηκτών και «τσαντάκηδων»:
•  Υπαστυνόμο Α ' ΜΑΤΟΥΛΙΑΝΙΤΗ Γεώργιο και αστυφύ
λακες ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο και ΔΟΡΜΠΑΡΗ Γεώρ
γιο του Α.Τ. και Τ.Τ. Ναυπλίου.
•  Υπαστυνόμο Α' ΣΤΑΜΑΤΗ Ιωάννη, ανθυπαστυνόμο 
ΠΑΤΕΡΑΚΗ Ευθύμιο, αρχιφύλακα ΤΑΚΤΣΙΔΗ Αναστάσιο 
και αστυφύλακα ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ Γεώργιο, του Τ.Α. Ν. Ερυ
θραίας.
•  Αστυνόμο Β' ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Φώτιο, αρχιφύλακες 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟ Κων/νο και ΜΠΟΔΟΣΗ Ιωάννη, του Τ.Α. 
Αγ. Δημητρίου Αττικής.
•  Αστυν. δ/ντή ΣΤΑΘΗ Κων/νο, αστυν. υποδ/ντή ΤΑΣΑΚΟ 
Νικόλαο, αστυν. Α ' ΤΖΙΩΚΟ Ευάγγελο, αστυνόμους Β' 
ΤΡΙΓΑΝΗ Δημήτριο, ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟ Βασίλειο, ΓΙΑΝΝΟ- 
ΠΟΥΛΟ Βασίλειο, ΤΣΙΟΥΒΑΡΑ Δημήτριο, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ 
Απόστολο, υπαστυνόμους Α ' ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ Παντε
λή, ΤΣΙΑΝΤΑΚΟ Θωμά, ΣΤΑΜΑΤΗ Δημήτριο, ΑΝΤΖΑ Βα
σίλειο, αρχιφύλακες ΑΛΕΞΙΟΥ Αθανάσιο, ΤΣΕΚΟΥΡΑ Πα
ναγιώτη, ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟ Αγγελή, ΔΗΜΟΠΟΥΛΟ 
Παναγιώτη, ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη και ΓΚΑΤΖΙΑ 
Χοήστο και αστυφύλακες ΔΙΟΝΥΣΙΟ Δημήτριο, ΚΥΡΩΣΗ 
Αλέξανδρο, ΠΑΤΡΑ Γεώργιο, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Μιχαήλ, 
ΠΕΤΚΙΔΗ Στέργιο, ΚΟΛΟΚΤΣΗ Αναστάσιο, ΗΛΙΑ Σπυρί
δωνα, ΒΑΛΛΙΑΝΟ Ευάγγελο, ΝΙΚΟ Σπυρίδωνα, ΠΑΠΑ- 
ΔΙΩΤΗ Δημήτριο, ΜΟΥΡΤΕΖΟ Νικόλαο, ΠΡΙΝΤΖΙΟ Δημή- 
τρίο, ΜΑΡΑΖΟΠΟΥΛΟ Ευάγγελο, ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Εμμα
νουήλ, ΜΠΑΚΑΡΟΖΟ Χρήστο, ΧΑΣΟΜΕΡΗ Αθανάσιο,

ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Χαρίλαο, ΓΚΟΤΣΗ Χρήστο, ΣΠΑΝΑΚΗ Κω
ν/νο, ΚΟΥΦΟ Γεώργιο ΧΡΙΣΤΑΚΟΥΔΗ Δημήτριο, ΤΗΛΙΟ 
Μάρκο, ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟ Δημήτριο, ΒΟΥΔΟΥΡΗ Δημήτριο, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟ Ευστάθιο και ΜΕΛΗΣΣΑΡΗ Αν- 
δρέα, της Υποδ/νσης Δημόσιας Ασφάλειας / Δ.Α.Α.
•  Αρχιφύλακες ΚΟΡΩΝΑΚΟ Ηλία, ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Γεώρ
γιο και αστυφύλακες ΑΓΓΕΛΑΚΗ Δημήτριο, ΣΤΕφΑΝΙΔΗ 
Κων/νο, ΣΑΛΟΥΚΑ Βασίλειο, ΒΑΛΑΤΣΟ Γεώργιο, ΓΙΑ- 
ΚΟΥΒΑΚΗ Βασίλειο, ΣΑΜΑΡΤΖΗ Αναστάσιο, ΜΑΤΣΟΥ- 
ΚΑ Νικόλαο, ΚΟΜΠΟΡΟΖΟ Θεόδωρο, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Εμ
μανουήλ, ΜΠΟΛΑ Ευάγγελο, ΠΑΡΑΒΟΛΙΔΑΚΗ Ιωάννη, 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ Νικόλαο, ΠΑΡΔΑΛΗ Χρήστο, ΖΕΡΒΑΚΗ 
Γεώργιο, ΚΑΡΑΚΙΤΣΟ Λάμπρο και ΤΣΟΥΝΑΚΑ Νικόλαο 
της Δ/νσης Άμεσης Δράσης Αττικής.

Α Μ Ο ΙΒ ΑΙΕ! ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ

Ο αστυφύλακας ΣΜΥΡΝΑΚΗΣ Γεώργιος του Α.Τ. Σιάτι
στας Κοζάνης, επιθυμεί να μετατεθεί αμοιβαία με συνά
δελφό του, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Κρήτης.

ΠΕΝΘΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

Αστυφύλακας ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Αντώνιος του Σταύρου. 
Γεννήθηκε το 1959 στην Πετρούσα Δράμας. Πέθανε στις 
10.4.1990.

Αρχιφύλακας ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ιωάννης του Γεωργίου. 
Γεννήθηκε το 1947 στην Ίδα - Αλμωπίας - Πέλλας. Πέ
θανε στις 11.4.1990.

Ανθυπαστυνόμος ΣΙΟΥΛΑΣ Αθανάσιος του Χρήστου. 
Γεννήθηκε το 1947 στο Μαυρίλλο Φθιώτιδας. Υπηρετού
σε στο Τ.Τ. Λαμίας. Σκοτώθηκε στις 20.4.90 σε τροχαίο 
ατύχημα.

Αστυφύλακας ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ Μιχαήλ του Αθανασίου. 
Γεννήθηκε το 1965 στη Λιλή Παραποτάμου - Τρικάλων. 
Υπηρετούσε στη Δ/νση Άμεσης Δράσης Θεσ/νίκης. Σκο
τώθηκε σε τροχαίο ατύχημα στις 26.4.90.

Αρχιφύλακας ΠΑΛΛΑΣ Αθανάσιος του Βασιλείου. Γεν
νήθηκε το 1940 στην Ομβριακή - Δομοκού - Φθιώτιδας 
υπηρετούσε στο Τ.Α. Κατερίνης. Πέθανε από έμφραγμα 
στις 8.5.90.

Αρχιφύλακας ΤΑΜΑΛΑΛΙΔΗΣ Ηλίας του Χαραλάμπους. 
Γεννήθηκε το 1948 στον Ξηροπόταμο - Λαγκαδά - Θεσ
σαλονίκης. Πέθανε στις 10.4.90.

Αστυφύλακας ΡΟΚΚΟΣ Γεώργιος του Αντωνίου. Γεν
νήθηκε το 1954 στη Βερδικονέα Λάρισας. Υπηρετούσε 
στο Η' Τ.Α. Αθηνών. Πέθανε στις 26.5.90.

Υπαστυνόμος Α' Μόνιμης Διαθεσιμότητας ΠΑΠΑΔΟ- 
ΠΟΥΛΟΣ Ελισσαίος του Κυριάκου. Γεννήθηκε το 1915 
στην Κιουτάχεια Μικρός Ασίας. Πέθανε στην Αθήνα, στις 
24.4.1990.
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Η μοιραία φράση
του Τζων Λατζ 

από τη συλλογή διηγημάτων 
του Άλφρεντ Χίτσκοκ: 

«Ιστορίες που κάνουν "τιλτ"»

Χωμένοι μέσα στους θάμνους, οι δυο άντρες σήκωσαν 
τους γιακάδες των σκούρων παλτών τους για να προστα
τευτούν από το διαπεραστικό και παγωμένο άνεμο του 
φθινοπώρου. Με τα κομψά κοστούμια και τα καλογυαλι- 
σμένα παπούτσια τους έμοιαζαν σαν ξένο σώμα μέσα στο 
δάσος με τα πυρόξανθα χρώματα. Αυτό όμως δεν έμοιαζε 
να τους απασχολεί. Αυτός που στεκόταν αριστερά, είχε 
κολλημένα στα μάτια του ένα ζευγάρι κιάλια. Κι οι δύο ά- 
κουγαν με μεγάλη προσοχή ένα θόρυβο το ίδιο περίεργο 
όσο και η παρουσία τους σ' αυτή τη λόχμη.

Το μαγνητόφωνο και τα μεγάφωνα ήταν πολύ μακριά 
για να μπορούν να τα καταλαβαίνουν όλα. Η ένρινη φωνή 
που έβγαινε από τα ηχεία κυλούσε από λόφο σε λόφο σαν 
μια ασυνάρτητη προφητεία ενός αρχαίου θεού. Πότε- 
πότε, ένα κομμάτι φράσης δονούσε τον αέρα: «...Ελευθε
ρία... σοβαρό πρόβλημα... αφορά όλους μας... δεν υπάρχει 
άλλη ελπίδα..».

— Πρόσεχε, εδώ είμαστε, είπε γυρίζοντας στον άλλον 
αυτός που δεν είχε κιάλια.

Προσπάθησαν ν ’ ακούσουν, αλλά είναι ζήτημα αν κα- 
τάφερναν να διακρίνουν τις λέξεις που έφερνε ο αέρας: 
«...οι τελευταίοι σπασμοί μιας εποχής που είναι ετοιμοθά
νατη...».

Ο άντρας με τα κιάλια στηρίχτηκε γερά σ ’ ένα δέντρο

κι έγειρε ελαφρά μπροστά. Είδε μια ξύλινη εξέδρα πάνω 
στην οποία ήταν στημένο ένα αχυρένιο ανδρείκελο με 
σκούρο κοστούμι. Στα δεξιά του λίγο πιο πέρα στεκόταν 
ένας ξανθός άντρας με στολή κυνηγού. Ένα τεράστιο 
ντόμπερμαν ήταν καθισμένο δεκαπέντε μέτρα πιο κει.

Ακριβώς τη στιγμή που τα μεγάφωνα ούρλιαξαν την τε
λευταία λέξη, τρ σκυλί πετάχτηκε πάνω. Όρμησε προς την 
εξέδρα σαν βολίδα. Το ευκίνητο μαύρο κορμί του γυάλιζε. 
Πήδησε και χτύπησε το ανδρείκελο στο λαιμό. 'Αχυρα 
σκόρπισαν στον άνεμο. Παρασυρμένο απ' την ορμή του, 
το ντόμπερμαν κατέβηκε απ' την εξέδρα, ενώ τα δόντια 
του έσφιγγαν ακόμα μερικά άχυρα. Έκανε μεταβολή κά
νοντας μια υπέροχη στροφή με όλη του την ορμή και, το 
ίδιο δευτερόλεπτο, χτύπησε πάλι. Αυτή τη φορά, το κεφά
λι του ανδρείκελου κύλησε στο χώμα. Το ντόμπερμαν 
σταμάτησε ξαφνικά αδιάφορο. Ξαναγύρισε κι έκατσε ήσυ
χα στη θέση του περιμένοντας την αμοιβή του. Δε χρειά
στηκε να περιμένει καθόλου. Ο άντρας πλησίασε, το χάι- 
δεψε στο κεφάλι και του έδωσε ένα κομμάτι κρέας.

— Βελτιώνεται.
Ο άντρας που παρακολουθούσε τη σκηνή με τα κιάλια 

τα άφησε να πέσουν στο στήθος του.
— Δεν τους μένει πολύς καιρός, πέταξε στο διπλανό 

του. Είχε γκρίζους κροτάφους κάτω από το καπέλο στο 
στυλ του Χάμφρεϋ Μπόγκαρτ, κοινό πρόσωπο και μάτια
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που θα μπορούσαν να είναι γαλάζια ή γκρίζα: Δηλαδή ή
ταν κάποιος που θα μπορούσε να περάσει πολύ εύκολα 
απαρατήρητος.

Ο άντρας με τα κιάλια έριξε πάλι μια ματιά στο ξέφωτο.
— Άντε πάλι, είπε. Το ξαναστήνει. Θα πρέπει να κάνου

με υπομονή.
Ο άντρας με τα γκρίζα μαλλιά κούνησε καταφατικά το 

κεφάλι του.
— Κι αν πηγαίναμε να δούμε αυτόν τον Ατγουώτερ;
— Είναι η καλύτερη λύση.
— Η μοναδική απ' ό,τι φαίνεται.
Τραβήχτηκαν προς τα πίσω με σκυφτά τα κορμιά τους 

μέχρι που κατέβηκαν απ' την πίσω μεριά του λοφίσκου 
που τους είχε χρησιμέψει για παρατηρητήριο. Τότε σηκώ
θηκαν όρθιοι και κατηφόρισαν το μονοπάτι μέχρι το αυτο
κίνητό τους. Μια γκρίζα Μερσεντές, τελευταίο μοντέλο. 
Μακριά πίσω τους το ένρινο μουγκρητό των μεγάφωνων 
ξανάρχισε.

* * *

Οι δύο άντρες συστήθηκαν στον Ατγουώτερ ως Σαμ 
Σάμπερς και Εντ Κλάιν. Επίσης δήλωσαν ότι ήταν πράκτο
ρες του Εφ Μπι Ά ι.

— Μας είπαν ότι η τοπική αστυνομία σας συμβουλεύε
ται για ο,τιδήποτε έχει σχέση με ζώα, είπε ο Σάμπερς, ο 
άντρας με τους γκρίζους κροτάφους.

— Τυχαίνει να τους δίνω ένα χεράκι πότε-πότε, απάντη
σε ο Μπομπ Ατγουώτερ.

Ήταν ένας άντρας κανονικού αναστήματος με κόκκινα 
μαλλιά και καλοσυνάτο χαμόγελο. Σέρβιρε τρία φλιτζάνια 
καφέ και τα ακούμπησε σ ' ένα μακρύ χαμηλό τραπέζι. Το 
σαλόνι ήταν επιπλωμένο με μια ελαφρά ανατολίτικη πολυ
τέλεια. Δεν ήταν ένα δωμάτιο που θα περίμενε κανείς να 
βρει σ' ένα άσυλο σκυλιών.

— Λοιπόν, πέταξε ο Ατγουώτερ, ενώ καθόταν στον κα
ναπέ, με έναν αναστεναγμό, περί τίνος πρόκειται αυτή τη 
φορά;

— Λένε ότι εκπαιδεύσατε ζώα για την τηλεόραση, είπε 
ο Κλάιν κάνοντας μια γκριμάτσα (ο καφές ήταν πολύ δυ
νατός για το γούστο του).

— Ναι, το 'κανα αυτό για κάμποσο καιρό, απάντησε ο 
Ατγουώτερ. Θυμόσαστε τον Ρόλλο, το σοφό σκύλο;

— Φυσικά, είπε ο Σάμπερς χαμογελώντας. Αλλά πολύ 
φοβάμαι ότι εδώ πρόκειται για ένα τελείως διαφορετικό 
είδος σοφού σκύλου: ενός σκύλου εκπαιδευμένου να σκο
τώσει.

— Να σκοτώσει ποιον;
— Τον Γενικό Εισαγγελέα Ντέιβιντ Ράνσον.
— Γιατί; ρώτησε ο Ατγουώτερ, εκπλήσσοντάς τους με 

την απάθειά του. Για πολιτικούς λόγους;
— Είναι Γενικός Εισαγγελέας, απάντησε ο Σάμπερς, και 

υποψήφιος για τη Γερουσία.
— Ποιος θέλει να απαλλαγεί απ' αυτόν;
— Κάποιος ονόματι Τζο Μακκόρντ. Ένας τύπος απ’ το 

Βορρά. Όπως θα ξέρετε ο Ράνσον θα έρθει εδώ το Σαβ
βατοκύριακο. Κι αυτός ο Μακκόρντ εκπαιδεύει ένα μεγάλο 
ντόμπερμαν για να επιτεθεί στον Ράνσον όταν θα βγάλει 
λόγο από κάποια εξέδρα.

— Ένα ντόμπερμαν; Πόσο μεγάλο; ρώτησε ο Ατγουώ- 
τερ.

— Βάρους πενήντα κιλών, περίπου; Είναι υπεραρκετό.
0  Ατγουώτερ κούνησε καταφατικά το κεφάλι του.
— Γιατί δεν τον συλλαμβάνετε αμέσως; Ή τουλάχιστον

μπορείτε να του πείτε ότι ξέρετε τι ετοιμάζει.
0  Κλάιν πήρε το λόγο.
— Ναι, θα μπορούσαμε εύκολα να τον εμποδίσουμε να 

εκδηλωθεί. Δε γίνεται βέβαια λόγος για να τον συλλάβου- 
με, αφού δεν έκανε τίποτα το παράνομο. Αλλά, αν μάθαι
νε ότι τον παρακολουθούμε, θα τα παράταγε.

0  Ατγουώτερ ανακάτεψε τον καφέ του στο φλιτζάνι.
— Τότε γιατί δεν το κάνετε;
— Γιατί θα έβρισκε κάτι άλλο, είπε ο Σάμπερς. Δεν μπο

ρούμε να τον παρακολουθούμε επ' άπειρον.
— Αν κατάλαβα καλά, είπε Ατγουώτερ, αυτό που σας 

ενδιαφέρει περισσότερο δεν είναι να τον εμποδίσετε να 
κινηθεί, αλλά να τον πιάσετε επ' αυτοφώρω.

— Ακριβώς, είπε ο Κλάιν. Θέλουμε να τον στριμώξουμε 
και μας χρειάζονται αποδείξεις. Το πρόβλημα είναι ότι ο 
μόνος τρόπος να το καταφέρουμε είναι να τον αφήσουμε 
να κινηθεί και να επέμβουμε την τελευταία στιγμή. Αλλά 
δεν μπορούμε να διακινδυνέψουμε τη ζωή του Γενικού 
Εισαγγελέα αποφασίζοντας να σκοτώσουμε ή να σταμα
τήσουμε το σκυλί τη στιγμή που θα επιτεθεί. Κι έπειτα 
δεν μπορούμε ν ’ αρχίσουμε να πυροβολούμε μέσα στον 
κόσμο. Πρέπει οπωσδήποτε να αποφύγουμε τον πανικό.

— Θέλετε να γίνει διακριτικά, είπε ο Ατγουώτερ.
— Όσο είναι δυνατόν.
0  Ράνσον θα βγάλει λόγο στο πάρκινγκ του Εμπορικού 

Κέντρου, είπε ο Κλάιν. Θα συγκεντρωθούν, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις, δύο χιλιάδες άτομα.

— Με ποιο σύνθημα επιτίθεται το σκυλί; ρώτησε ο 
Ατγουώτερ.

— Με μια φράση του Ράνσον, απάντησε ο Κλάιν. Θα 
την έχετε ακούσει, χωρίς αμφιβολία. Ο Ράνσον τη χρησι
μοποιεί σχεδόν σε όλους του τους λόγους για να περιγρά- 
ψει τη δράση της Γερουσίας που απέρχεται και της ομά
δας του: «...οι τελευταίοι σπασμοί μιας εποχής που είναι 
ετοιμοθάνατη...».

Ο Ατγουώτερ κούνησε το κεφάλι του και σκέφτηκε για 
λίγο πριν δηλώσει:

— Είναι πολύ μακρύ το σύνθημα επίθεσης. Υπάρχει μια 
λέξη που βάζει σε επιφυλακή το σκυλί, μάλλον το «σπα
σμοί» κι ύστερα στο πραγματικό σύνθημα «ετοιμοθάνατη» 
επιτίθεται. Σκέφτομαι τις λέξεις «σπασμοί» και «ετοιμοθά
νατη» γιατί είναι σπάνιες και γιατί έχουν κατάλληλη χρονι
κή απόσταση μεταξύ τους.

— Νομίζετε ότι μπορείτε να μας βοηθήσετε αποτελε
σματικά; ρώτησε ο Σάμπερς.

— Έχω μια ιδέα, είπε ο Ατγουώτερ. Μια ιδέα για το 
πώς θα τον εμποδίσουμε έχοντας συγχρόνως τις αποδεί
ξεις που χρειαζόμαστε. Εξ άλλου έχω σκοπό να ψηφίσω 
Ράνσον.

* * *

Το τεράστιο κόκκινο και άσπρο λεωφορείο, που συνό
δευε τον Ράνσον στην προεκλογική του περιοδεία, έφτα
σε στο πάρκιγνκ του Εμπορικού Κέντρου στις τρεις ακρι
βώς. Ο Ατγουώτερ ακουμπισμένος σε μια βιτρίνα ενός κα
ταστήματος αθλητικών ειδών, μια τριανταριά μέτρα από 
την εξέδρα, έριξε μια ματιά στο πλήθος: οι συγκεντρωμέ
νοι ήταν πάνω από δύο χιλιάδες. Ο Μακκόρντ και το ντό- 
περμάν του δεν είχαν φανεί ακόμα.

Ενώ το λεωφορείο προχωρούσε αργά προς την εξέδρα 
με τα εθνικά χρώματα, κάτω από τις ζητωκραυγές και τα 
χειροκροτήματα του πλήθους, τα μεγάφωνα που υπήρχαν 
στη σκεπή του μετέδιδαν συνθήματα σχεδόν ακατάληπτα.
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Μια εικοσαριά όμορφα κορίτσια, τα «Ράνσον Γκερλς» 
βγήκαν πρώτα απ' το λεωφορείο. Αμέσως σχημάτισαν μια 
υπέροχη τιμητική παράταξη για τον Ράνσον και την ακο
λουθία του. Μπροστά προχωρούσαν δύο σωματοφύλα
κες. Πίσω τους βγήκε ο Ράνσον. Ήταν πιο κοντός απ' ό,τι 
φανταζόσουν βλέποντας τα πορτραίτα του στις αφίσες, 
περίπου ένα εξήντα πέντε, αλλά έδινε μια εντύπωση τιμιό
τητας και νιάτων που θα μπορούσε να τον βοηθήσει να 
φτάσει στα πιο ψηλά αξιώματα.

Αυτό είναι «χαρισματικός ηγέτης», σκέφτηκε χαμογε
λώντας ο Ατγουώτερ.

Όταν ο Ράνσον ανέβηκε τα λίγα σκαλιά της εξέδρας, 
ξέσπασε το πλήθος σε μια θύελλα από χειροκροτήματα. 0 
κ. Γκρόγκαν, πρόεδρος του Συμβουλίου της Κομητείας, 
σήκωσε τα χέρια ζητώντας ησυχία. Έγινε σιωπή. Και τότε 
μ' ένα πλατύ χαμόγελο, ο Γκρόγκαν άρχισε τη μακροσκε
λή παρουσίαση του Γενικού Εισαγγελέα Ράνσον που είχε 
προετοιμάσει με προσοχή.

Ο Ατγουώτερ ακολούθησε με τα μάτια τον Μακκόρντ 
που άνοιγε δρόμο μέσα στο πλήθος, με το ντόμπερμαν δί
πλα του. Σ' εκείνο ακριβώς το μέρος, στο πλάι και λίγο πί
σω, είχε υπολογίσει ότι θα 'ρχόταν να σταθεί ο Μακ
κόρντ. Κι αυτός ο ίδιος το μέρος αυτό θα διάλεγε: με τρία 
τέσσερα πηδήματα ο σκύλος θα μπορούσε να φτάσει 
στην εξέδρα, χωρίς να συναντήσει πολλά εμπόδια στην 
πορεία του. 0  Μακκόρντ προχώρησε αργά προς την είσ
οδο ενός παλιού γυμναστηρίου. Με μια κίνηση του χεριού 
του έδωσε διαταγή στο σκυλί να καθήσει. Αυτό υπάκουσε 
αμέσως. 0  Ατγουώτερ τον είχε ήδη παρακολουθήσει μια 
φορά στο δάσος μαζί με τους πράκτορες του Εφ Μπι Ά ι 
αλλά από κοντά το σκυλί ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό: ή
ταν τεράστιο, με γυαλιστερό τρίχωμα. Ευκίνητο και γερο
δεμένο. Δυνατό και όμορφο.

«Τι κρίμα» σκέφτηκε, ο Ατγουώτερ, «που ένα τέτοιο 
ζώο χρησιμοποιείται για τόσο διαβολικούς σκοπούς», φυ
σικά, για το σκυλί δεν ήταν κάτι κακό. ΓΓ αυτό ήταν μια ά
σκηση, κάτι που ένα καλό αφεντικό του έμαθε να κάνει. Τι 
σημασία είχε γ ι' αυτό αν ξέσκιζε το λαιμό ενός αχυρένιου 
ανδρείκελου ή το λαιμό του Γενικού Εισαγγελέα Ράνσον; 
Το μόνο που ήθελε ήταν το κομμάτι το κρέας και το χάδι, 
όταν θα τέλειωνε.

Τώρα ήταν η σειρά του Ράνσον να πάρει το λόγο. Η έν
ρινη και τόσο χαρακτηριστική φωνή του αντήχησε απ' τα 
μεγάφωνα. Κοιτάζοντας γύρω του, ο Ατγουώτερ είδε τον 
Σάμπερς και τον Κλάιν. Τους έκανε νόημα με το κεφάλι κι 
άνοιξε τα χαρτιά με το κείμενο του λόγου του Ράνσον, 
που του είχαν δώσει, στη σελίδα που η μοιραία φράση ή
ταν υπογραμμισμένη με κόκκινο μελάνι. Ήλπιζε ότι ο 
Κλάιν και ο Σάμπερς του είχαν απόλυτη εμπιστοσύνη.

Με μια αποφασιστική κίνηση του χεριού ο Μακκόρντ 
έδωσε μια διαταγή στο σκυλί κι ύστερα απομακρύνθηκε 
ήσυχα. Περνούσε απαρατήρητος με το συνηθισμένο αδιά
βροχο που φορούσε. Τη στιγμή που ο Μακκόρντ πήγαινε 
να χαθεί μέσα στο πλήθος, ο Ατγουώτερ είδε τον Σάμ
περς να τον ακολουθεί από κοντά. Οι δύο άντρες θα βρί
σκονταν μακριά, όταν θα ακουγόταν η μοιραία φράση.

Ο Ατγουώτερ κοίταξε το σκυλί. Ήταν καθισμένο και ή
συχο. Δεν έδειχνε καθόλου ανήσυχο. Έμεινε έτσι τα πέν
τε λεπτά που ακολούθησαν.

Οι λέξεις που κυλούσαν με άνεση από το στόμα του 
Ράνσον ήταν γραμμένες στη σελίδα της φωτοτυπίας που 
κοιτούσε ο Ατγουώτερ. Αυτής με την υπογραμμισμένη

φράση. Οι σωματοφύλακες του Γενικού Εισαγγελέα έδει
χναν νευρικότητα. Τους είχαν προειδοποιήσει. Είδε χέρια 
να χώνονται μέσα από αδιάβροχα και παλτά.

— Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε...
Όλοι της Ασφαλείας είχαν καρφωμένα τα μάτια στο 

σκυλί.
Στη λέξη «σπασμούς» το ντόπερμαν σφίχτηκε. Το κορμί 

του ήταν έτοιμο να ορμήσει.
Μετά από λίγο χαλάρωσε, έσκυψε το κεφάλι και πήρε 

την ήσυχη στάση του.
0  Ράνσον συνέχιζε το λόγο του. Ένας από τους σωμα- 

τοφύλακές του χαμογέλασε κι ο Κλάιν χαιρέτισε με το κε
φάλι τον Ατγουώτερ. Ακόμα μια παράγραφος κι ο λόγος 
του Ράνσον θα τέλειωνε.

*  *  *

— Για να είμαι ειλικρινής, δήλωσε ο Κλάιν στον 
Ατγουώτερ, δεν είχα πειστεί ότι θα πετύχαινε.

0  Ατγουώτερ χαμογέλασε παίζοντας με τη σφυρίχτρα 
των υπερήχων.

— Ο μόνος τρόπος για να μην υπακούσει σε μια διατα
γή ένα εκπαιδευμένο σκυλί είναι να καταφέρεις να μην 
την ακούσει. Την ώρα που ακουγόταν η λέξη-σύνθημα, το 
σκυλί δεν άκουσε παρά ένα σφύριγμα, που μόνο αυτό 
μπορούσε ν ' ακούσει.

Ο Ατγουώτερ κοίταξε το ντόμπερμαν που καθόταν ή
συχα πάντα στο ίδιο μέρος.

— Και τώρα η σειρά μας να παίξουμε, πέταξε.
Το κόκκινο λεωφορείο είχε εξαφανιστεί και το πλήθος 

είχε διαλυθεί σχεδόν εντελώς. Την ίδια στιγμή η τοπική 
αστυνομία κύκλωνε την περιοχή και έστησε βιντεοκάμε
ρες.

Όταν στο πάρκινγκ είχαν μείνει μόνο οι αστυνομικοί 
και οι χειριστές των βίντεο, ο Ατγουώτερ έβγαλε από το 
αυτοκίνητό του το ανδρείκελο. Το έστησε στην εξέδρα. 
Κατέβηκε και στάθηκε σε απόσταση ασφαλείας περιμέ- 
νοντας. Οι κάμερες αποθανάτιζαν τη σκηνή.

Τα μεγάφωνα έτριξαν και σε λίγο η ένρινη φωνή του 
Γενικού Εισαγγελέα αντήχησε και πάλι στο άδειο πάρ- 
κινγκ. Ήταν η ηχογράφηση του τέλους του λόγου που μό
λις είχε εκφωνήσει. Οι μοιραίες λέξεις πλησίαζαν.

Στη λέξη «σπασμούς» το σκυλί σφίχτηκε, όπως έκανε 
προηγουμένως. Στο «ετοιμοθάνατη» όρμησε στην εξέδρα. 
Ο λαιμός του ανδρείκελου ξεσκίστηκε αστραπιαία μπρο
στά στις κάμερες. Ύστερα το σκυλί όρμησε και πάλι για ν' 
αποτελειώσει το έργο του στο σπασμένο ανδρείκελο.

— Ορίστε, είπε ο Ατγουώτερ. Στο ίδιο μέρος, ο ίδιος 
λόγος και σχεδόν την ίδια ώρα. Και υπάρχουν πολλοί που 
είδαν τον Μακκόρντ και μπορούν να καταθέσουν ότι αυ
τός έφερε κι έβαλε να σταθεί σ ' αυτό το μέρος το σκυλί. 
Αυτό είναι υπεραρκετή απόδειξη ότι το εκπαίδευε με μο
ναδικό σκοπό να σκοτώσει τον Ράνσον.

Ο Κλάιν κούνησε χαμογελώντας το κεφάλι του.
— Κι όταν θα καταθέσεις στο δικαστήριο ότι αναγκά

στηκες να χρησιμοποιήσεις τη σφυρίχτρα των υπερήχων 
για να εμποδίσεις την επίθεση την πρώτη φορά, θα είναι 
αρκετό για να πάει μέσα για αρκετό καιρό ο Μακκόρντ. 
(Έριξε μια ματιά στο ρολόι του). Η κυβέρνηση θα φροντί
σει να αμειφθείς καλά, Μπομπ.

— Αν κατάφερνα να πάρω το σκυλί δεν θέλω τίποτα 
άλλο, είπε ο Ατγουώκερ. Είναι υπέροχο και νομίζω ότι 
μπορώ να το κάνω να ξεχάσει σε ελάχιστο χρόνο αυτά 
που του έμαθε ο Μακκόρντ.
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40  ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ 
ΤΗΣ ΟΛΛΑΝΔΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Στα πλαίσια του εορτασμού της 40ης επετείου 
απο την ίδρυσή της, η Ολλανδική Αστυνομική 
Ακαδημία, προσκάλεσε δοκίμους αξιωματικούς 
από τις αστυνομίες των χωρών - μελών της 
Ε.Ο.Κ., προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκ
δηλώσεις και να παρουσιάσουν τις απόψεις και 
τις ιδέες τους εν όψει του 1992 για τα αστυνο
μικά σώματα στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες 
και να γνωρίσουν το άριστο εκπαιδευτικό τους 
σύστημα.

Στις διάφορες εκδηλώσεις, που έλαβαν χώρα 
από 9-12 Μαίου 1990 στην πόλη Apeldoom, που 
βρίσκεται 100 χιλιόμετρα μακριά από το Άμ
στερνταμ. πήραν μέρος 22 δόκιμοι αξιωματικοί 
και εκπαιδευτές αξιωματικοί από την Ελλάδα, 
την Αγγλία, την Ιρλανδία, την Ολλανδία, τη 
Γερμανία, τη Δανία, την Πορτογαλία, το Λου
ξεμβούργο, τη Γαλλία και Σκωτία.

Την Ελληνική Αστυνομική Ακαδημία, εκπρο
σώπησαν οι τριτοετείς δόκιμοι υπαστυνόμοι Ιω
άννης ΜΑΚΡΗΣ και Γεώργιος ΛΕΚΑΚΗΣ της 
Σχολής Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ.

Μέσα σ’ένα θαυμάσιο, ειδυλλιακό περιβάλ
λον, πλημμυρισμένο από δέντρα και πράσινο, οι 
δόκιμοι αξιωματικοί των χωρών - μελών της 
Ε.Ο.Κ., είχαν την μοναδική ευκαιοία να ξεναγη-

θούν από τους Ολλανδούς σπουδαστές αξιωμα
τικούς στις άριστες από τεχνολογικά και εποπτι
κά μέσα εγκαταστάσεις της Ολλανδικής Αστυ
νομικής Ακαδημίας, στην οποία σημειωτέον εκ
παιδεύονται σπουδαστές τόσο της Δημοτικής 
όσο και της Κρατικής Αστυνομίας για το βαθμό 
του αξιωματικού, επί τέσσερα (4) χρόνια.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, περιελάμ- 
βανε επισκέψεις σε αστυνομικά τμήματα του 
Άμστερνταμ - η συγκρότηση των οποίων και ο 
άρτιος τεχνολογικός εξοπλισμός είναι κάτι το 
εξαιρετικό - επίδειξη καταστολής βίαιων εκδη
λώσεων από επίλεκτες αστυνομικές δυνάμεις, 
στις οποίες σημειωτέον συμμετείχαν και γυναί
κες αστυνομικοί, και τέλος μια σειρά διαλέξεων 
και συζητήσεων στην Αγγλική γλώσσα με θέμα 
τις αλλαγές και τις καινοτομίες στην Ευρωπαϊ
κή Αστυνομία το 1992 και τα προβλήματα που 
θα προκόψουν από την κατάργηση των συνό
ρων.

Στη διάρκεια των συζητήσεων αυτών, τονίστη-

Ο ι αντιπροσωπείες των δοκίμων αξιωματικών των χω
ρώ ν - μελώ ν της Ε .Ο .Κ ., που πήραν μέρος σας γιορ
ταστικές εκδηλώσεις για τα 4 0  χρόνια, από την ίδρυ
ση της Ολλανδικής Αστυνομικής Ακαδημίας.
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κε η αναγκαιότητα στενότερης συνεργασίας και 
ανταλλαγής επισκέψεων μεταξύ των αξιωματι
κών των αστυνομιών των χωρών μελών της 
Ε.Ο.Κ., σε θέματα εκπαίδευσης, αντιμετώπισης 
εγκληματικότητας, ναρκωτικών, τρομοκρατίας

δημίας, οι οποίοι με υπευθυνότητα, δημιουργι
κότητα και άρτιο οργανωτικό και επαγγελματικό 
πνεύμα, απέσπασαν τον θαυμασμό και ΐα ειλι
κρινή συγχαρητήρια των ξένων αστυνομικών 
αντιπροσωπειών.

Η  ελληνική αντιπροσωπεία αηοτελούμενη από τους 
δόκιμους υπαστυνόυους Ιωάννη Μ ακρή και Γεώργιο 
Λεκάκη, ενώ επιδίδει αναμνηστική πλακέτα μ ε το έμ
βλημα του Σώματος, στον Διευθυντή της Ολλανδικής 
Αστυνομικής Ακαδημίας υποστράτηγο P eter Van R e- 
enen.

κ.ά., ενώ τέθηκε σοβαρά η σκέψη για την ίδρυ
ση μιας ενιαίας ευρωπαϊκής αστυνομικής ακα
δημίας.

Την προτελευταία μέρα των γιορταστικών εκ
δηλώσεων διοργανώθηκε μεγάλο πάρτυ και κά
θε χώρα, που συμμετείχε, είχε ένα ειδικά δια
μορφωμένο χώρο δεμένο παραδοσιακά με την 
ιστορία της. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι η ιδέα 
πρόσκλησης ξένων δοκίμων αξιωματικών, η 
πρωτοβουλία διοργάνωσης όλων των επί μέ
ρους εκδηλώσεων, ανήκε αποκλειστικά στους 
σπουδαστές της Ολλανδικής αστυνομικής Ακα-

Όλοι οι σπουδαστές που πήραν μέρος στις 
εκδηλώσεις έμειναν κατενθουσιασμένοι από τη 
ζεστή υποδοχή και τη φιλοξενία των Ολλανδών 
συναδέλφων αλλά και από τον τρόπο εκπαίδευ
σής τους (πρακτικής - θεωρητικής), μέσα σε ένα 
υπέροχο φυσικό περιβάλλον με άριστες κτιρια- 
κές εγκαταστάσεις και υψηλό τεχνολογικό εξο
πλισμό (κομπιούτερ - video κ.ά.).
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H  ΓΕΓΟΝΟΤΑ | | j  
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΝΤΑ S .

Εξαρθρώθηκε σπείρα εμπόρων ηρωίνης
Σπείρα λαθρεμπόρων όπλων και ναρκωτικών εξαρθρώ

θηκε από την Ασφάλεια Αττικής.
Εγκέφαλος της σπείρας είναι ο μηχανικός του Εμπορι

κού Ναυτικού, Μιχάλης Ευθ. Πάλμος, 45 χρόνων, ο 
οποίος χρησιμοποιώντας γνωστές του γυναίκες σαν «βα
ποράκια» διακινούσε μεγάλες ποσότητες χασίς και ηρωί
νης στην αγορά.

Από την Ασφάλεια Αττικής, εκτός από τον Πάλμο, συ- 
νελήφθησαν και παραπέμφθηκαν στον Εισαγγελέα η 
33χρονη συνιδιοκτήτρια καθαριστηρίου στο Μαρούσι 
φωτεινή Μανόλη χαι η επίσης 33χρονη Ευθυμία Γιαννικά- 
κη, τις οποίες ο Πάλμος χρησιμοποιούσε σαν «βαπορά
κια», ενώ για την ίδια υπόθεση συνελήφθη πριν λίγες 
ημέρες και ο Γιάννης Αν. Τσόκας 41 χρόνων.

Σε διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο Πάλμος στο όνομα 
της φίλης του Γιαννικάκη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
— Τέσσερις σακούλες με ηρωίνη, συνολικού βάρους 

1.060 γραμμαρίων.
— Δέκα κιλά και 180 γραμμάρια κατεργασμένης ινδικής 

κάνναβης (χασίς).
— Τρία καινούργια πιστόλια, εκ των οποίων τα δύο ήταν 

μάρκας STAR των 9 m.m. και ένα μάρκας Brow ning 
του ιδίου διαμετρήματος.
Στο διαμέρισμα βρέθηκε ακόμα και μια ηλεκτρονική ζυ

γαριά ακρίβειας, την οποία χρησιμοποιούσαν για τη ζύγιση 
των ναρκωτικών.

Στο σπίτι του ίδιου του Πάλμου βρέθηκαν και κατασχέ
θηκαν δύο ακόμα περίστροφα των 38 m.m. και 75 σφαί
ρες.

Όπως διαπιστώθηκε από την Ασφάλεια Αττικής ο Μι
χάλης Πάλμος διατηρούσε τρία διαμερίσματα στην Αθήνα.

Η αρχή για την εξιχνίαση της υπόθεσης έγινε όταν συ
νελήφθη ο Γιάννης Τσόκας επειδή κατείχε 20 γραμμάρια 
ηρωίνης. 0  Τσόκας κατά την εξέτασή του είπε ότι την 
ηρωίνη την προμηθευόταν από τη Φωτεινή Μανάλη, φίλη 
ενός γνωστού στην Αστυνομία εμπόρου ναρκωτικών, του 
Απόστολου Χατζάκου που ήδη κρατείται στις φυλακές της 
Πάτρας για υπόθεση ναρκωτικών.

Η φωτεινή Μανάλη εντοπίστηκε από την Αστυνομία 
και συνελήφθη στο σπίτι της, στο Κουκάκι, και από τότε 
άρχισε και η «αντίστροφη μέτρηση» για τη δράση των 
υπολοίπων μελών της σπείρας.

Στο σπίτι της Μανάλη βρέθηκαν 100 γραμμάρια ηρωί
νης, τα οποία ετοιμαζόταν να τα πουλήσει. Η Μανάλη, ό
πως διαπιστώθηκε από την Ασφάλεια, διακινούσε εδώ και 
τέσσερις μήνες ποσότητες ηρωίνης σε μικροεμπόρους και 
τοξικομανείς, πουλώντας αντί 9.000 — 1 5.000 δραχμές το 
γραμμάριο.

Τις ποσότητες αυτές, όπως προέκυψε από την ανάκρι
ση, τις προμηθευόταν από την Ευδοξία Γιαννικάκη. Αστυ
νομικοί έστησαν παγίδα και η Γιαννικάκη συνελήφθη στο 
σπίτι της Μανάλη, όπου είχε πάει για να κανονίσει «κάτι 
δουλειές»... δηλαδή να εισπράξει 1.000.000 δραχμές από 
παλαιότερες δοσοληψίες με ναρκωτικά. Στην τσάντα της 
βρέθηκαν 50 γραμμάρια ηρωίνης και αργότερα, η Γιαννι
κάκη ομολόγησε ότι τα ναρκωτικά τα είχε προμηθευτεί 
από το φίλο της Μιχάλη Πάλμο. Λίγο αργότερα συνελή
φθη και ο Πάλμος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ο Μιχάλης 
Πάλμος εξεβίαζε με διάφορους τρόπους τις δύο γυναίκες

και τις χρησιμοποιούσε στη διακίνηση. Τη Μανάλη την εί
χε γνωρίσει μέσω του Χατζάκου, τον οποίο γνώριζε εδώ 
και 15 χρόνια, όταν συνταξίδευαν σε πλοία λαθραίας με
ταφοράς τσιγάρων.

Με τη βοήθεια των δύο γυναικών, ο Πάλμος είχε που
λήσει το τελευταίο τετράμηνο πάνω από ένα κιλό ηρωί
νης.

Ο Μιχάλης Πάλμος και οι δύο γυναίκες οδηγήθηκαν 
στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών και εναντίον 
τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπορία ναρκωτικών ου
σιών και οπλοκατοχή Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν 
στον ανακριτή.

Τα παπούτσια του έκρυβαν ηρωίνη
Λιβανέζος έμπορος ναρκωτικών συνελήφθη στο αερο

δρόμιο του Ελληνικού με 531 γραμμάρια ηρωίνης που εί
χε κρυμμένα μέσα στα παπούτσια του.

0  34χρονος Λιβανέζος Κααλατζί Αλέφ έφτασε στο δυ
τικό αεροδρόμιο με πτήση της Ολυμπιακής Αεροπορίας 
από τη Δαμασκό.

Οι άνδρες της Δίωξης Λαθρεμπορίου Πειραιά τον αντι- 
λήφθησαν μετά τις πληροφορίες που είχαν φτάσει στην 
υπηρεσία. Του έκαναν έλεγχο αλλά πάνω του δεν βρέθη
κε τίποτα. Γρήγορα όμως διαπίστωσαν ότι τα παπούτσια 
που φορούσε ήταν κάπως περίεργα. Έβγαλαν τους πά
τους και από κάτω βρήκαν την ηρωίνη μέσα σε ειδική θή
κη από πλαστικό ακριβώς πάνω από τις σόλες. Στην πο
λύωρη ανάκρισή του αρνήθηκε να πει οτιδήποτε για τους 
συνεργάτες του.

Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη εναντίον του Κααλατζί 
Αλέφ για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και τον 
παρέπεμψε να απολογηθεί στον ανακριτή.

Συνελήφθη Σύρος με χρυσό και μαργαριτάρια
Μεγαλέμπορος λαθραίου χρυσού και κοσμημάτων, Συ- 

ριακής προέλευσης συνελήφθη ενώ μετέφερε από τη Γε
νεύη πλάκες χρυσού και μεγάλη ποσότητα μαργαριταριών.

Πρόκειται για τον Αχμάν Σαμίρ Μπιρκμπάρ, πατέρα 7 
παιδιών, που ζει στη χώρα μας εδώ και 4 χρόνια, στην πε
ριοχή της Γλυφάδας. Ο Σύρος λαθρέμπορος εμφανίζεται 
ως εξαγωγέας αλουμινίου και ελαιολάδου, όμως οι πληρο
φορίες των αρμοδίων διωκτικών αρχών\επιμένουν ότι εί
ναι μεγαλέμπορος χρυσού και κοσμημάτων. Έχει εισαγά
γει την τελευταία τετραετία που βρίσκεται στην Ελλάδα, 
τεράστιες ποσότητες χρυσού και πολυτίμων λίθων, που 
διοχετεύει σε κοσμηματοπωλεία όλης της χώρας. Αυτό 
προκύπτει, άλλωστε, και από το διαβατήριό του, στο οποίο 
αναγράφονται πολλά ταξίδια του στη Γενεύη.

Η δραστηριότητά του είχε επισημανθεί καιρό τώρα, τό
σο από τις ελληνικές διωκτικές αρχές όσο και από τις υπη
ρεσίες του εξωτερικού, που παρακολουθούν τα κυκλώμα
τα λαθρεμπορίας και όλοι περίμεναν την ευκαιρία για να 
τον συλλάβουν επ' αυτοφώρω.

Η ευκαιρία δόθηκε, αφού ο Σύρος αποφάσισε αυτή τη 
φορά να μη χρησιμοποιήσει στις δουλειές του «βαποράκι» 
- γυναίκα, αλλά να κάνει τη δουλειά μόνος του. 0  Σύρος 
πήγε στη Γενεύη και επέστρεψε στη χώρα μας με πτήση 
της «Σουκέρι». Φορούσε φαρδιές αθλητικές φόρμες για να 
μη δημιουργεί υποψίες. Μέσα από τις φόρμες φορούσε 
ειδική ζώνη στη μέση με κρύπτες, μέσα στην οποία είχε 9 
πλάκες χρυσού, αξίας 20 περίπου εκατομμυρίων δραχμών.
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Εκεί όμως, που χρησιμοποίησε τη μεγάλη του δεξιοτεχνία 
ήταν στα μαργαριτάρια, τα οποία είχε περασμένα σε 777 
σειρές στα μπράτσα, τις μασχάλες και τους μηρούς και τα 
είχε καλύψει με ελαστικούς επιδέσμους, απ’ αυτούς που 
χρησιμοποιούν οι αθλητές. Η αξία των μαργαριταριών 
φτάνει, στη χονδρική τιμή περίπου τα 10 εκατομμύρια 
δραχμές.

Οι άνδρες του τελωνείου τον επεσήμαναν και τον άφη
σαν να περάσει ανενόχλητος από τον τελωνειακό έλεγχο, 
για να δουν μήπως έρθει σε επαφή με κάποιον μετά την 
έξοδό του από το αεροδρόμιο. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη και 
την ώρα που έμπαινε σε ταξί συνελήφθη.

0  Αχμάν Σαμίρ Μπικμπάρ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία 
Πλημμελειοδικών της Αθήνας και εναντίον του ασκήθηκε 
ποινική δίωξη για λαθρεμπορία.

Συνελήφθη Δανέζα νοσοκόμα με ηρωίνη

Δανέζα νοσοκόμα, συνελήφθη στο Ανατολικό αερο
δρόμιο του Ελληνικού κουβαλώντας σε απόκρυφα σημεία 
του σώματός της 140 γραμμάρια ηρωίνης από το Πακι
στάν για την πατρίδα της.

Πρόκειται για την 25χρονη Τζόνι Μπούζεν, που έφθα- 
σε με πτήση των «Πακιστανικών Αερογραμμών» στην 
Αθήνα.

Στην αίθουσα τράνζιτ, όπου παρέμεινε για λίγο θεωρή
θηκε ύποπτη από αστυνομικούς που της έκαναν έλεγχο. 
Μέσα στην τσέπη της βρέθηκαν τέσσερα γραμμάρια 
ηρωίνης. Οι αστυνομικοί επέμειναν και σε ακτινολογικό έ
λεγχο. Έτσι ανακαλύφθηκαν δύο πλαστ. δεματίδια με 
ηρωίνη βάρους 136 γραμμαρίων, κρυμμένα στον ήρωκτό 
της.

Η Δανέζα είπε, εξεταζόμενη, ότι αγόρασε την ηρωίνη 
αντί 800 δολαρίων από το Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν και 
σκόπευε να τα διαθέσει την πατρίδα της. Η 25χρονη νο
σοκόμα παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα.

Δικηγόρος διακινούσε ναρκωτικά 
με τους δυο γιους της

Η Αικατερίνη Γιομπρέ αρνήθηκε ν ' ανοίξει στους αστυνο
μικούς και τον εισαγγελέα και τους απείλησε μ' ένα λυκό
σκυλο, που άφησε στον περίβολο του σπιτιού. Τελικά οι 
αστυνομικοί μπήκαν στο σπίτι της δικηγόρου από την 
μπαλκονόπορτα του σπιτιού.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκε ένα γραμμάριο ηρωίνης. Η 
Ασφάλεια πιστεύει ότι η Γιομπρέ καθυστέρησε και εμπό
δισε την είσοδο των αστυνομικών για να καταστρέψει με
γάλη ποσότητα ηρωίνης που υπήρχε στο σπίτι.

0  άλλος γιος της δικηγόρου συνελήφθη λίγο αργότερα 
όταν επέστρεφε στο σπίτι.

Συνελήφθη Γερμανίδα «βαποράκι

Για λαθρεμπόριο 12 κιλών χρυσού συνελήφθη στο 
Ανατολικό Αεροδρόμιο και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα, η 
Γερμανίδα Εβελίν Β. Σπάγκεμπεργκ, 40 χρόνων.

Τη γερμανίδα συνέλαβαν υπάλληλοι του τελωνείου, και 
ο χρυσός βρέθηκε πάνω της σε δώδεκα πλάκες κρυμμέ
νες σε θήκες ειδικού γιλέκου που φορούσε. Η Γερμανίδα 
που ερχόταν από τη Ζυρίχη, είπε ότι το χρυσό της τον εί
χε δώσει κάποιος Ελβετός Άντον Γκρούμπεν.

Η Σπάγκεμπεργκ είπε ότι «ο Ελβετός αυτός είναι μεγα- 
λέμπορος χρυσού και ότι διακινεί μεγάλες ποσότητες χρυ
σού σ ' όλο τον κόσμο». Ακόμη είπε ότι ο Ελβετός βάζει 
αγγελίες στις εφημερίδες με τις οποίες ζητεί άτομα «να 
εργαστόύν για ταξίδια». Έτσι ήρθε κι εκείνη σε επαφή 
μαζί του, επειδή ήταν άνεργη και αντιμετώπιζε οικονομικά 
προβλήματα.

«Εμένα με επέλεξε, είπε η Γερμανίδα, γιατί είμαι τέ
τοιος τύπος γυναίκας που δεν θα κινούσα υποψίες». Τον 
χρυσό υποστήριξε ότι θα τον έδιδε στην Ελλάδα σε κά
ποιον Θανάση, που όμως δεν τον γνώριζε, αλλά θα τον 
συναντούσε στο ξενοδοχείο Χίλτον.

Η αμοιβή της γ ι' αυτή τη μεταφορά είπε ότι ήταν 500 
ελβετικά φράγκα (57.000 δραχμές περίπου).

Έκανε «μεγάλη ζωή» πουλώντας ξένα αυτοκίνητα

Δικηγόρος και οι δυο γιοι της, συνελήφθησαν από την 
Ασφάλεια κατηγορούμενοι για εμπόριο ηρωίνης. Μαζί 
τους συνελήφθη και ένα νεαρό ζευγάρι.

Πρόκειται για την Αικατερίνη Γιομπρέ, 47 χρόνων, δι
κηγόρο, τους γιους της, Παύλο και Νικόλαο φυσάκη, 24 
χρόνων καθώς και τους Εμμανουήλ και Ελένη Χαραλαμ- 
πάκη, 27 και 26 χρόνων, αντίστοιχα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, που ά
σκησε εναντίον τους ποινική δίωξη για πώληση, αγορά, 
κατοχή ναρκωτικών, καθώς και για χρήση, που αναφέρε- 
ται στο νεαρό ζευγάρι.

Αρχικά σε ενέδρα αστυνομικών στην πλατεία Πανο
πούλου στο Αιγάλεω, ο Παύλος Φυσάκης πιάστηκε την 
ώρα που πουλούσε μια δόση ηρωίνης στους Εμμανουήλ 
και Ελένη Χαραλαμπάκη. Την ώρα της σύλληψης ο φυσά
κης πέταξε κάτω 6 γραμμάρια ηρωίνης, τα οποία βρέθη
καν. Πάνω του βρέθηκαν επίσης 522.000 δραχμές, που 
προέρχονταν από εμπόριο ναρκωτικών.

Η Ασφάλεια είχε την πληροφορία ότι ο φυσάκης αγό
ρασε πρόσφατα μισό κιλό ηρωίνης από την Καρδίτσα και 
το έφερε στην Αθήνα και άνδρες της πήγαν για έρευνα 
στο σπίτι που διαμένει με τη μητέρα και τον αδελφό του.

Υπάλληλος εταιρείας που εμπορεύεται αυτοκίνητα πού
λησε «εν αγνοία» της εταιρείας αυτοκίνητα και σπατάλησε 
τα 45.000.000 δραχμές που εισέπραξε κάνοντας «μεγάλη 
ζωή».

Ο Νίκος Σπυρ. Δερβένης, που εργαζόταν ως πωλητής 
στην εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων και οικοδομικών επι
χειρήσεων «Ν.Μ. Συρίγος Α.Ε.» έκλεινε παραγγελίες για 
αγορές αυτοκινήτων για λογαριασμό της εταιρείας και τα 
χρήματα που έπαιρνε, τα ιδιοποιείτο παράνομα.

Με τον τρόπο αυτό είχε πουλήσει από την πρώτη Ια
νουάριου μέχρι τις 12 ΜάίΌυ που συνελήφθη, 15 αυτοκί
νητα, ενώ είχε πάρει προκαταβολές και προεξοφλήσεις για 
αυτοκίνητα των οποίων ο ακριβής αριθμός δεν έχει ακόμα 
εξακριβωθεί.

Από αυτή τη δουλειά είχε κερδίσει 45.000.000 δρα
χμές, τα οποία ισχυρίστηκε στην αστυνομία ότι τα σπατά
λησε, παίζοντας ρουλέτα, στο καζίνο της Πάρνηθας και 
κάνοντας «μεγάλη ζωή».

Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για απάτη και πλαστο
γραφία, ενώ για την υπόθεση αυτή σχηματίσθηκε σε βά
ρος του δικογραφία για υπεξαιρέσεις κλοπές απάτες και 
πλαστογραφίες.
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ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ 
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κ· Τ.
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ επισκέφθηκε πρόσφα
τα τη Θεσσαλονίκη και μίλησε στο 
προσωπικό των Αστυνομικών Υπηρε
σιών, σε αίθουσα του συνεδριακού 
κέντρου της HELEXPO - Δ.Ε.Θ.. Ο κ. 
υπουργός αναφέρθηκε στον τομέα της 
Δημόσιας Τάξης και Ασφάλειας και ζή
τησε από όλους σκληρή δουλειά και 
αυστηρή προσήλωση στο καθήκον, έ
τσι ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα 
ασφάλειας των πολιτών, στοιχείο απα
ραίτητο για κάθε πρόοδο και κοινωνι
κή ευημερία.

Επίσης αναφέρθηκε στη βελτίωση 
των σχέσεων Αστυνομίας και πολιτών, 
που είναι και η βάση για την επιτυχή 
εκπλήρωση της αποστολής του Υπουρ
γείου Δημόσιας Τάξης.

Τέλος ζήτησε πειθαρχία από το Ανωτέρων και Κατωτέρων και στη συ- εκπροσώπους του τύπου στο Υπουρ- 
προσωπικό και αμοιβαία κατανόηση νέχεια έδωσε συνέντευξη στους γείο Μακεδονίας - Θράκης.

ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ
ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

Την επανασύσταση της Αγροφυλα
κής και την ένταξή της στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης, ανήγγειλε ο υπουρ
γός κ. Ιωάννης Βασιλειάδης, στο Δ.Σ. 
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αγρο

φυλάκων. Ο κ. Βασιλειάδης επισήμανε 
το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του πρωθυ
πουργού για την ύπαρξη του θεσμού 
και τόνισε την σπουδαιότητα της επα
ναλειτουργίας της, προς όφελος του 
αγροτικού πληθυσμού της χώρας.

Επίσης ενημέρωσε το Διοικητικό 
Συμβούλιο ότι επιτανύνονται οι απαι-

τούμενες διαδικασίες για την επανασύ
στασή της και γνωστοποίησε ότι θα 
συναντηθεί με τον υπουργό Εσωτερι
κών για το θέμα αυτό. Ο πρόεδρος της 
Ομοσπονδίας κ. Παυλίδης ευχαρίστη
σε τον υπουργό για το ενδιαφέρον της 
κυβέρνησης να ικανοποιήσει ένα χρό
νιο αίτημα της Ουοσπονδίας τους.
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ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ. 
ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Στα εγκαίνια των νέων εγκαταστά
σεων της Γενικής Γραμματείας INTER
POL στη ΛΥΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ, ο Αστυν. Α ' 
κ. ΧΡΙΣΤΟΠΑΝΟΣ Λουκάς, υπεύθυνος 
του ηλεκτρονικού αρχείου της Γενικής 
Γραμματείας INTERPOL, είχε την ευ
καιρία να ενημερώσει τον πρόεδρο της 
Γαλλικής Δημοκρατίας κ. ΜΙΤΤΕΡΑΝ 
σε διάφορα θέματα εξελίξεως της πλη
ροφορικής και ιδιαίτερα στην ηλεκτρο
νική αναζήτηση στοιχείων τα οποία 
συνδυάζονται με ταυτόχρονη εμφάνι
ση φωτογραφιών στην οθόνη των 
computers.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Στα πλαίσια της σύσφιξης των σχέ
σεων και της ανταλλαγής απόψεων και 
εμπειριών μεταξύ αστυνομικών των 
χωρών της Ευρώπης, πραγματοποιή
θηκε στο LINNICH της Δυτ. Γερμα
νίας, εορταστικό τριήμερο με την επω
νυμία «Ευρωπαϊκή Αστυνομική και 
Λαϊκή Γιορτή 1990».

Από ελληνικής πλευράς με απόφα
ση του υπουργού Δημ. Τάξης εγκρίθη- 
κε η μετάβαση αντιπροσωπείας της 
ΕΛ.ΑΣ., που αποτελείτο από τους πα
ρακάτω αστυνομικούς: ΠΑΠΠΑΣ Λάμ
προς υπαστυνόμος Α", ΚΑΡΑΤΑΣΟΣ 
Βασίλειος και ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Στυλιανός 
αρχιφύλακες και οι αστυφύλακες ΠΑ- 
ΠΑΚΩΣΤΑΣ Χαράλαμπος, ΧΑΡΠΑΤΙ- 
ΔΗΣ Αναστάσιος, ΣΙΑΤΗΣ Μιχαήλ, 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Απόστολος, ΠΑΠ
ΠΑΣ Ευάγγελος, ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κων/- 
νος και ΜΑΡΙΟΛΗΣ Κυριάκος.

Η ελληνική αποστολή φιλοξενήθηκε 
για μια περίπου εβδομάδα σε ειδικά 
διαμορφωμένα κάμπιγνκ στις εγκατα
στάσεις της αστυνομικής σχολής του 
LINNICH, που είχε αναλάβει και την 
οργάνωση των εκδηλώσεων.

Το πρόγραμμα περιείχε εκδρομές 
στη Βόννη και σε άλλες μεγάλες πό
λεις, επισκέψεις σε αξιοθέατα, επιδεί
ξεις αστυνομικών επεμβάσεων μέσα 
στο χώρς^ της Σχολής (γήπεδα, πεδία 
βολής, κλπ.) και ψυχαγωγικές συγκεν
τρώσεις (δεξιώσεις, χορούς).

Ειδικότερα, δόθηκε επίσημη δεξίω
ση προς τιμήν των αστυνομικών απο
στολών από το Δήμαρχο της πόλης. 
Κατά τη διάρκεια της δεξίωσης ο αρ
χηγός της ελληνικής αποστολής κ. 
ΠΑΠΠΑΣ επέδωσε στο Δήμαρχο της 
πόλης, κ. MERTENS, ειδικό αναμνηστι
κό πιάτο, επίχρυσο που στο κέντρο 
απεικόνιζε τη Χρυσή Ολυμπιάδα του 
1996. Το αναμνηστικό είχε διαθέσει 
το τμήμα Διεθνών Σχέσεων της Επι

τροπής Ο.Α. της χώρας μας.
Επίσης κορυφαίο γεγονός αποτέλε- 

σε η ανοιχτή συζήτηση, με θέμα: 
«Ανοιχτά σύνορα, ανοιχτές πόρτες για 
μια Ευρώπη χωρίς σύνορα», την οποία 
παρακολούθησαν όλες οι αποστολές 
και πλήθος πολιτών της πόλης του 
LINNICH.

Τέλος, την τελευταία ημέρα πραγ
ματοποιήθηκε συνάντηση - ποτό μετα
ξύ όλων των αντιπροσωπειών, οπότε 
και έγινε ανταλλαγή δώρων και διανε
μήθηκε από την ελληνική αντιπροσω
πεία υλικό και αφίσες της Χρυσής 
Ολυμπιάδας του 1996, καθώς και του
ριστικοί οδηγοί της χώρα μας.

Στις εκδηλώσεις αυτές έλαβαν μέ
ρος 262 αστυνομικοί προερχόμενοι 
από 8 κράτη - μέλη της Ε.Ο.Κ. και από 
την Ανατ. Γερμανία.

Η ελληνική αποστολή από πλευράς 
εμφάνισης και παράστασης ήταν άψο
γη και απεκόμισε τα κολακευτικά σχό
λια, τόσο της ηγεσίας της Σχολής του 
LINNICH, όσο και των επικεφαλής 
αξιωματικών των άλλων αποστολών.
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(^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ I
ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΙΒΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ 

ΣΧΟΛΩΝ ΑΞ/ΚΩΝ Ε.Δ. και Σ.Α.

Me επιτυχία διεξήχθησαν και φέτος 
οι αγώνες στίβου των παραγωγικών 
σχολών αξιωματικών Ε.Δ. και Σ.Α., στο 
στάδιο «Καράίσκάκη», με διοργανώ- 
τρια τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής

Αστυνομίας.
Από την ομάδα της Σχολής Αξιωμα

τικών της ΕΛ.ΑΣ. διακρίθηκέ ιδιαίτερα 
ο τριτοετής δόκιμος Υπαστυνόμος Κω- 
ν/νος Νουράκης, ο οποίος μετά από 
θαυμάσια εμφάνιση ήρθε 1ος στον 
ακοντισμό με επίδοση 57.34 μέτρων 
και 3ος στη σφαιροβολία με επίδοση

12.47 μέτρων.
Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ότι προ

πονητής της ομάδας ήταν ο Αρχιφύλα- 
κας Εμμανουήλ Σουβλάκης και αρμό
διος αξιωματικός αθλητισμού της Σ.Α- 
,Ε.Α. ο αστυνόμος Β' Γεώργιος Αν- 
δρουτσόπουλος.

ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ
ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ 

ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Άριστη ήταν η συμμετοχή της Ελ
ληνικής Αστυνομίας στους αγώνες Κα
λαθοσφαίρισης των Ενόπλων Δυνά
μεων και Σωμάτων Ασφαλείας έτους 
1990, που διεξήχθησαν στην Καλαμά
τα.

Στους αγώνες συμμετείχαν οι αντι
προσωπευτικές ομάδες των Γενικών 
Επιτελείων Στρατού, Αεροπορίας και 
Ναυτικού, η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
και το Λιμενικό Σώμα, και την ευθύνη 
της διοργάνωσης και διεξαγωγής των 
αγώνων είχε το Γ.Ε.Α.

Η αποστολή της Ελληνικής Αστυνο
μίας αποτελείτο από τον Αστυνόμο Α ' 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Αθανάσιο, ως Αρχηγό 
Αποστολής, τον Υπαστυνόμο Α ' 
ΝΤΖΟΥΦΡΑ Χρήστο, ως Αρχηγό Ομά
δας, τους Αρχιφύλακες ΚΟΝΤΟ Από
στολο και ΠΑΝΤΑΖΗ Νικόλαο ως προ
πονητές και Αστυφύλακες - Αθλητές: 
ΓΚΕΚΟ Μηνά, ΚΑΤΣΟΥΛΗ Ματθαίο, 
ΦΩΣΣΕ Δημήτριο, ΣΕΡΕΤΗ Νικόλαο, 
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟ Αλέξιο, ΣΚΡΟΠΟΛΙ- 
ΘΑ Γεώργιο, ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ Ευάγγελο, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Χρήστο, ΠΑΡΑΜΑ- 
ΝΙΔΗ Βασίλειο, ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Σωτή

ριο, ΚΑΤΣΙΝΗ Γεώργιο και ΣΙΤΑΡΑ 
Ευάγγελο.

Η Ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
στους τέσσερις αγώνες που έδωσε 
συγκέντρωσε 7 βαθμούς και κατέκτη- 
σε τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα 
αφού νίκησε το Πολεμικό Ναυτικό 
(93-71), το Στρατό Ξηρός (100-85) 
και το Λιμενικό Σώμα (89—76), ενώ 
ηττήθηκε από την Πολεμική Αεροπο
ρία (66-71).

Την πρώτη θέση στο Πρωτάθλημα 
κατέκτησε η ομάδα της Πολεμικής Αε
ροπορίας με (8) βαθμούς, την τρίτη η 
ομάδα του Στρατού Ξηρός με (6) βα
θμούς, την τέταρτη η ομάδα του Λιμε
νικού Σώματος με (5) βαθμούς και τε
λευταία η ομάδα του Πολεμικού Ναυ
τικού με (4) βαθμούς.

0  αθλητής της Ελληνικής Αστυνο
μίας Αστυφύλακας ΓΚΕΚΟΣ Μηνάς, 
ανεδείχθη πρώτος σκόρερ του Πρω
ταθλήματος με 113 πόντους στους 4 
αγώνες και του απενεμήθη ειδικό Κύ
πελλο.

Μετά το πέρας των αγώνων έγινε η 
απονομή επάθλων και μεταλλίων. Την 
απονομή Κυπέλλου και Μεταλλίων 
στην ομάδα της ΕΛ.ΑΣ. έκανε ο Επι

θεωρητής Αστυνομίας Πελοπόννησου 
Ταξίαρχος κ. ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Κυ
ριάκος.

Η ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας 
σ ’ όλους τους αγώνες της έπαιξε 
σπουδαίο Μπάσκετ και καταχειροκρο
τήθηκε από τους φιλάθλους, ενώ τόσο 
ο Αθηναϊκός τύπος, όσο και τα τοπικά 
μέσα ενημέρωσης κάλυψαν με ευμενή 
σχόλια την παρουσία της.

Μετά από πρόσκληση του Γυμνα
στικού Συλλόγου Μεσσήνης προς την 
Αποστολή του Σώματος, η ομάδα της 
Ελληνικής Αστυνομίας, έδωσε στο 
Κλειστό Γυμναστήριο Μεσσήνης φιλι
κό αγώνα Μπάσκετ με την τοπική 
Ομάδα, για την ψυχαγωγία των κατοί
κων και την ανάπτυξη σχέσεων με τα 
αθλητικά σωματεία της περιοχής.

Η είσοδος ήταν ελεύθερη και οι φί
λαθλοι που κατέκλυσαν το γυμναστή
ριο, ενθουσιάστηκαν και χειροκρότη
σαν την παρουσία και απόδοση της 
Ομάδας του Σώματος, που επιβλήθηκε 
της τοπικής ομάδας σε σκορ 115 — 
75

Γενικά, η συμμετοχή της Ελληνικής 
Αστυνομίας στις παραπάνω εκδηλώ
σεις υπήρξε καθ’ όλα άψογη και η 
προβολή του Σώματος στο χώρο του 
Αθλητισμού ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

4 6 6



^ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ |
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΩΝ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

* Me επιτυχία και αθρόα συμμετοχή 
φίλων πραγματοποιήθηκε σε κοσμικό 
κέντρο της Αθήνας, ο ετήσιος χορός 
του Ομίλου Φίλων Ελληνικής Αστυνο
μίας Δυτικής Αττικής.

Την όμορφη αυτή εκδήλωση, που 
κύριο στόχο είχε να προαγάγει και να 
συσφίγξει τις σχέσεις πολίτη - αστυνο
μίας, τίμησαν με την παρουσία τους ο 
Α ' Υπαρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτη
γος Ιωάννης Συμβουλίδης, άλλοι ανώ
τατοι και ανώτεροι αξιωματικοί, οι διοι
κητές των Τμημάτων της Δ.Α. Δυτικής 
Αττικής, το διοικητικό συμβούλιο του 
Ομίλου, με επικεφαλής τον Πρόεδρό 
του κ. Δημήτρη Διαμαντόπουλο και άλ
λοι επίσημοι.

* Τα εγκαίνια των γραφείων της Αθλη
τικής Ένωσης φίλων Ελληνικής Αστυ
νομίας, ενός νέου σωματείου που 
ιδρύθηκε πέρυσι με έδρα το Αιγάλεω, 
πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα. Στην 
εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Νομάρχης 
Δυτ. Αττικής Αθανάσιος Μπούρας,

εκπρόσωπος του Αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ., 
αξιωματικοί των Υπηρεσιών της περιο
χής, άλλοι επίσημοι και πολλοί φίλοι 
και μέλη της Ένωσης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε- 
.φ.Ε.Α. αποτελείται από τους: Λεωνίδα 
Κόρμαλη σαν Πρόεδρο, φραντζίσκο 
Σακελλάρη σαν Α' Αντιπρόεδρο, Όλγα 
Μιχοπούλου σα Β' Αντιπρόεδρο, Δη-

μήτριο Πέτρου σα Γεν. Γραμματέα, 
Βασίλειο Γουβιέλο σα βοηθό Γεν. 
Γραμματέα, Γεωργία Σπυράτου σαν 
Ταμία, Αγησίλαο Μαρκάνη σαν Υπεύ
θυνο Δημ. Σχέσεων και Γεώργιο Σα- 
ραντάκη σαν Έφορο Αθλητισμού.

Τους ευχόμαστε καλορίζικο το γρα
φείο τους και καλή επιτυχία στους 
στόχους της Ένωσης.

ΕΛΛΗΝΟ-ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ  
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  
ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

Στενή συνεργασία για την καταπο
λέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών 
αποφάσισαν οι Έλληνες και Σοβιετικοί 
εκπρόσωποι νεολαιών, κοινωνικών ορ
γανώσεων και υπηρεσιών δίωξης ναρ
κωτικών των δύο χωρών, κατά τη 
διάρκεια της Ελληνο-Σοβιετικής Συ
νάντησης Νεολαίας που πραγματο
ποιήθηκε το Μάιο στο Πάντειο Πανε
πιστήμιο, με πρωτοβουλία του 
Ελληνο-Σοβιετικού Συνδέσμου.

Στην Ελληνο-Σοβιετική Συνάντηση 
Νεολαίας παραβρέθηκαν και μίλησαν 
διάφοροι Έλληνες επιστήμονες, μετα
ξύ των οποίων και ο Δ/ντής της Υπο- 
δ/νσης Δίωξης Ναρκωτικών. 0  κ. Γ. 
Παπαευθυμίου, μεταξύ άλλων, τόνισε: 
«...το πρόβλημα της αύξησης της χρή
σης και της διακίνησης ναρκωτικών εί
ναι από τα σοβαρότερα που αντιμετω
πίζει σήμερα η Διεθνής Κοινότητα και 
γ ι' αυτό απαιτείται συντονισμένη και 
ταυτόχρονη δράση στους τομείς παρα
γωγής, διακίνησης, ζήτησης, θεραπείας 
και επανένταξης... Στην Ελλάδα υπάρ
χει σοβαρό πρόβλημα με τη διάδοση 
των ναρκωτικών και ιδιαίτερα στις με- 
γαλουπόλεις και τις τουριστικές περιο
χές... Για την καταπολέμηση του προ
βλήματος απαιτούνται νέες στρατηγι-

νολο αλληλένδετων μέτρων, με σκοπό 
την πληροφόρηση της νεολαίας, κυ
ρίως στα σχολεία, την ίδρυση μονά
δων παρακολούθησης, περίθαλψης και 
κοινωνικής αποκατάστασης των θυμά
των των ναρκωτικών».

Ο ΛΕΥΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 
ΣΤΟ... ΠΥΡ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΟΝ

Η «τελετή» έγινε στις εγκαταστά
σεις της Χαλυβουργικής. Μεγάλες πο
σότητες ναρκωτικών ουσιών, που εί
χαν κατασχεθεί κατά την τελευταία 
τριετία από τη Δίωξη Ναρκωτικών της 
Ασφάλειας Αττικής παραδόθηκαν στις 
φλόγες στην υψικάμινο των εγκατα
στάσεων της Χαλυβουργικής.

Όλα ήταν σχεδιασμένα και οργα
νωμένα μέχρι και την τελευταία λεπτο
μέρεια*. Ένα φορτηγάκι της ΕΛ.ΑΣ., 
συνοδευόμενο από άνδρες της Δίωξης 
Ναρκωτικών έφθασε στη Χαλυβουργι- 
κή με το «παράνομο» φορτίο, που ή
ταν συσκευασμένο σε 957 δέματα και 
ήταν προϊόντα 814 υποθέσεων ναρ
κωτικών, που έχει ολοκληρωθεί η 
εκδίκασή τους και έχουν καταστεί τε
λεσίδικες.

Τα δέματα στη συνέχεια ανοίχτη
καν, ζυγίστηκαν σχολαστικά και ελέγ
χθηκαν ένα προς ένα, παρουσία εισ
αγγελία, αστυνομικών και εκπροσώ
πων του Υπουργείου Υγείας. Αφού το-

κές πρόληψης και καταστολής... πιο 
στενή συνεργασία σε εθνικό και διε
θνές επίπεδο... Η ενίσχυση και ο 
εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας για 
τα ναρκωτικά έχει αποτελεσματικότητα 
μόνον όταν συνοδεύεται από ένα σύ-

ποτεθήθηκαν όλα μαζί σε ένα μεγάλο 
δοχείο ρίχτηκαν στις φλόγες της ήδη 
πυρακτωμένης υψικαμίνου, όπου μέσα 
σε λίγα λεπτά έγιναν στάχτη.

Τον έλεγχο και την καταστροφή 
των ναρκωτικών παρακολούθησαν ο 
γενικός αστυνομικός διευθυντής Αττι
κής υποστράτηγος Σίμων Παπαδο- 
γιώργος, ο διοικητής Ασφαλείας Αττι
κής Ταξίαρχος Αντώνης Λαμπαδιάρης, 
6 προϊστάμενος της Υποδ/νσης Ναρ
κωτικών Δημήτρης Αποστολόπουλος, 
ο εισαγγελέας κ. Καραΐσκος και εκπρό
σωποι του Υπουργείου Υγείας και της 
Νομαρχίας.

Τα ναρκωτικά που καταστράφηκαν 
αφορούσαν: 535 κιλά και 754 γραμ. 
χασίς 7 κιλά και 536 γραμ. ακατέργα
στο χασίς σε φούντα, 30 κιλά και 49 
γραμ. ηρωίνη, 2 κιλά και 740 γραμ. 
κοκαΐνη, 3 κιλά και 227 γραμ. μίγμα 
ηρωίνης - κοκαΐνης 224 δενδύλλια ιν
δικής κάνναβης, 153 φυτά υπνοφόρου 
μήκωνος (παπαρούνες), 100 γραμ. ό
πιο, 29.800 δισκία HIPNOSTEDON 
και 735 δισκία διαφόρων φαρμακευτι
κών ιδιοσκευασμάτων.
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,*

ΕΛΛΑΔΑ
ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ

Το Αστυνομικό Τμήμα Άργους 
Ορεστικού ύστερα, από μεθοδευμένη 
και επίμονη παρακολούθηση σταμάτη
σε την πλούσια δράση του διαρρήκτη 
Θεοδώρου Αντωνίου του Αργυρίου 
ετών 28, κατοίκου Άργους Ορεστι- 
κού, εργάτη, ο οποίος μετά από εξονυ
χιστική εξέταση, στην οποία υποβλή
θηκε από τους αστυνομικούς, ομολό
γησε ότι το τελευταίο τρίμηνο στο 
Άργος Ορεστικό διέρρηξε: α) Τις επι
χειρήσεις «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ» των Αφών 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΜΟΥΣΙ ΟΥ, απ' όπου 
αφαίρεσε μία (1) τηλεόραση, ένα (1) 
στερεοφωνικό συγκρότημα και χρημα
τικό ποσό 17.000 δραχμών, β) Το τσι- 
μεντοποιείο του ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ Ηλία 
απ' όπου αφαίρεσε 3.000 δραχμές και 
φόρμες εργασίας, γ) Τα ψυγεία του 
ΜΑΓΚΙΛΙΩΤΗ Κοσμά απ' όπου αφαί
ρεσε 8.000 και ένα ηλεκτρονικό κομ- 
πιούτερ. δ) Το συνεργείο αυτοκινήτων 
του ΓΚΟΓΚΟΥ Ευθυμίου απ' όπου 
αφαίρεσε από τρία αυτοκίνητα που ή
ταν για επισκευή τα ραδιομαγνητόφω- 
νά τους, ε) Το συνεργείο αυτ/των του 
ΙΙΑΜΑΜΙΔΗ Χρήστου από το οποίο 
αφαίρεσε (2) ραδιομαγνητόφωνα.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι είχε ιδιαί
τερη αδυναμία στα σταθμευμένα σε 
χώρους πάρκινγκ αυτοκίνητα.

Έτσι διέρρηξε και αφαίρεσε (προ- 
καλώντας σχετικές ζημιές) ραδιομα- 
γνητόφωνα - ηχεία, χρήματα και διά
φορα μικροαντικείμενα από διάφορα 
σταθμευμένα αυτοκίνητα.

ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Στα πλαίσια των καθηκόντων τους 
και των προσπαθειών που καταβάλ
λουν οι άνδρες του Α.Τ. Ελασσόνας 
για την προστασία της πολιτιστικής 
μας κληρονομιάς βρήκαν και παρέδω
σαν στην Αρχαιολογική Υπηρεσία της 
Λάρισας: 1) μία αρχαία πέτρινη επιτύμ
βια στήλη με σχηματική παράσταση ύ
ψους 80 εκατ., πλάτους 57 εκατ., πά
χους 11 εκατ. και βάρους 80 κιλών, 
της Ρωμαϊκής εποχής, και 2) μία αρ
χαία μαρμάρινη επιτύμβια στήλη της 
Ελληνιστικής περιόδου, ύψους ενός 
μέτρου, πλάτους 50 εκατ., πάχους 20 
εκατ. και βάρους 200 κιλών, η οποία

έφερε ανάγλυφα σχηματική παράστα
ση και το επίγραμμα «ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΕ 
ΙΜΑΧΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗΣ - 
ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΟΥ - ΝΙΚΑΝΩΝ ΠΟΛΥΞΕ- 
ΝΟΥ».

ΡΕΘΥΜΝΟ

Οι πληροφορίες που είχαν φθάσει 
στην Ασφάλεια Ρεθύμνου, έλεγαν ότι 
στο χωριό Αγ. Βασίλειος «καλλιεργεί
ται» χασίς, από τους ΗΛΙΑΚΗ Μιχαήλ, 
ετών 24, ΗΛΙΑΚΗ Μανωλίτσα, ετών 
50 και ΗΛΙΑΚΗ Νικόλαο, ετών 17.

Έτσι ο.ι άνδρες της Ασφάλειας Ρε
θύμνου σε συνεργασία με το Αστυνο
μικό Τμήμα Σπηλιού «έβαλαν στο χέρι» 
τους παραπάνω «καλλιεργητές», αφού 
εντόπισαν σε χώρο της αυλής των 
σπιτιών των παραπάνω, πλήθος φυ
τών ινδικής κάνναβης, προσεκτικά φυ- 
τευμένων σε πλαστικά και σε μεταλλι
κά δοχεία. Συνολικά, ο αριθμός των 
φυτών που είχαν ύψος μέχρι 25 εκα
τοστά ξεπερνούσε τα 260.

Εξάλλου, σε έρευνα που διενεργή- 
θηκε στα σπίτια τους βρέθηκε σε 
ντουλάπι της κουζίνας, μια σακούλα 
νάυλον που περιείχε 600 γραμμάρια 
σπόρους ινδικής κάνναβης.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Μετά από παρακολούθηση και αξιο
ποίηση πληροφοριών, σε έρευνα που 
έγινε σε Σχολή Οδηγών, που ανήκει 
στον ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ Χαρί- 
δημο του Εμμανουήλ και της Μαρίας, 
γεν. 1929 στη Νεάπολη Λασιθίου, 
βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: α) 227 
σφαίρες διαφόρων διαμετρημάτων, β) 
2 δερμάτινες θήκες πιστολιού, γ) μία 
ψύκτρα καθαρισμού πιστολιού, δ) μία 
σιδερογροθιά και στιλέτο μήκους λεπί
δας 10 εκατοστών, ε) ένα στιλέτο με 
μήκος λεπίδας 15 εκατοστών και στ) 
ασημόχαρτο με 0,5 γραμ. ινδικής κάν
ναβης.

Στη συνέχεια σε έρευνα που ακο
λούθησε στο σπίτι του, βρέθηκαν και 
κατασχέθηκαν: 1) ένα πιστόλι μάρκας 
CZ (ΣΕ-ΖΕ) των 9 mm, μοντέλο 75 με 
αριθμό 11 5087, διατηρημένο σε άρι- 
στη κατάσταση, 2) δύο γεμιστήρες του 
προαναφερόμενου όπλου, 3) ένα πι
στόλι Ρ 38 DVF 43 των 9 mm άγνω

στου μάρκας, 4) 46 σφαίρες των 9 
mm, 5) μία δερμάτινη θήκη πιστολιού, 
6) μία κυνηγετική καραμπίνα, μάρκας 
LUICHI FRANCHI και 7) μία πλαστική 
αστυνομική ράβδος.

Εξεταζόμενος ισχυρίσθηκε ότι δεν 
γνώριζε τίποτε για την ποσότητα της 
ινδικής κάνναβης, ενώ για τα πιστόλια 
και τα είδη οπλισμού δήλωσε «συλλέ
κτης».

ΡΟΔΟΣ

Στα δίκτυα της Ασφάλειας Ρόδου έ
πεσε ο Τυνήσιος KANZARI KAMEL 
του BEN HAM0UDA, ετών 23, 
προερχόμενος από την Μαρμαρίδα 
Τουρκίας με ημερόπλοιο.

Συγκεκριμένα κατά τον έλεγχο του 
διαβατηρίου του κίνησε τις υποψίες 
των Αστυνομικών και για το λόγο αυτό 
υποβλήθηκε σε εξονυχιστική έρευνα, 
κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν 
σε διπλό πάτο του σακβουαγιάζ που 
είχε μαζί του 4 νάυλον σακουλάκια 
που περιείχαν συνολικά 320 γραμ. 
ηρωίνης, που σύμφωνα με τους ισχυ
ρισμούς του παρέλαβε από άγνωστό 
του στη Δαμασκό για να τη μεταφέρει 
στην Ιταλία, όπου και θα την παρέδιδε 
σε άτομο που θα συναντούσε στο ξε
νοδοχείο διαμονής του.

Στη, συνέχεια, διαπιστώθηκε ότι και 
το διαβατήριο που κατείχε ήταν πλα
στό.

Εξάλλου, οι άνδρες της Ασφάλειας 
Ρόδου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 
σεσημασμένο για κλοπές, ΠΕΥΚΙΑΝΑ- 
ΚΗ Νικόλαο, ετών 28, ο οποίος είχε 
εγκατασταθεί στη Ρόδο πριν από ένα 
χρόνο και στο διάστημα αυτό είχε δια- 
πράξει συνολικά 36 διαρρήξεις σπιτιών 
και καταστημάτων. Από τη δράση του 
αυτή είχε αποκομίσει πάνω από 
1.500.000 δρχ. σε μετρητά και κο
σμήματα και άλλα πολύτιμα είδη συνο
λικής αξίας άνω των 3.000.000 δρχ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Δεύτερος έμπορος ναρκωτικών, με 
μεγάλη ποσότητα ηρωίνης πιάστηκε 
στον Έβρο τις τελευταίες μέρες. 
Αστυνομικοί συνέλαβαν τον Γεώργιο 
Κανλίδη στην Ορεστιάδα με μισό κιλό 
ηρωίνη που είχε αγοράσει από Τούρκο
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συνάδελφό του. Επίσης πιάστηκε στο 
Τελωνείο Κήπων ο Τούρκος Ραμαζάν 
Ουνάλ, 30 χρόνων κάτοικος Κωνσταν
τινούπολης και κατά περιόδους Αυ
στρίας. Επάνω του οι τελωνειακοί 
βρήκαν σε νάυλον σακουλάκια ένα κι
λό καθαρής ηρωίνης, την οποία σκό
πευε να πουλήσει αντί 10 εκατομμυ
ρίων δραχμών.

Ο Ουνάλ ταξίδευε με το λεωφορείο 
του ΟΣΕ που εκτελούσε το δρομολό
γιο Κωνσταντινούπολης - Αθήνας. 
Στον έλεγχο που έγινε στο τελωνείο, 
οι αστυνομικοί εντόπισαν, κάτω από το 
πουκάμισό του και γύρω από τη μέση 
του, τα σακουλάκια με την ηρωίνη.

Στην ανάκριση που ακολούθησε, 
υποστήριξε ότι ο ίδιος είναι χρήστης 
και ότι την ηρωίνη την αγόρασε για δι
κή του χρήση από έναν Ιρανό στην 
Κωνσταντινούπολη. Είπε μάλιστα ότι 
ήθελε να την πάρει μαζί του στην Αυ
στρία, όπου σκόπευε να πάει μέσω 
Θεσσαλονίκης. Θεωρείται βέβαιο ότι ο 
Ουνάλ θα διοχέτευε την ηρωίνη στους 
τοξικομανείς της Ελλάδας.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, 
αποτελούμενο από τέσσερα άτομα κυ
ρίως στη Θεσσαλονίκη και στην Αθή
να, εξαρθρώθηκε από άνδρες του τμή
ματος ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται 
για τους: Αριστείδη Ντούγκα ή «Μά
ριο» όπως τον αποκαλούσαν στην πιά
τσα, 40 χρόνων, ιδιωτικό υπάλληλο, 
Παναγιώτη Βογιατζή, 43 χρόνων, Αγ
γελική Μαλέπα 30 χρόνων, πλασιέ 
στο επάγγελμα και Ιωάννη Κανάτα 41 
χρόνων κατοίκους Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ασφά
λειας Θεσσαλονίκης, ο «εγκέφαλος» 
πρέπει να ήταν ο Ντούγκας και οι υπό
λοιποι τρεις ενεργούσαν σύμφωνα με 
τις εντολές του.

Λίγο έξω άπό τη Θεσσαλονίκη και 
συγκεκριμένα, στο πρώτο χιλιόμετρο 
της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Πο
λυγύρου Χαλκιδικής, άνδρες της Ά μ ε
σης Δράσης, έκαναν έλεγχο σε IX επι
βατικό αυτοκίνητο που ήταν σταθμευ- 
μένο εκεί. Το αυτοκίνητο με στοιχεία 
ΜΙ 9278 ήταν του Βογιατζή και μέσα

ΝΕΑ Α Π ’ ΟΛΗ ΤΗΝ

■ΑΛΑΛΑ

σ' αυτό εκτός από τον ίδιο ήταν ακόμη 
ο Ντούγκας και η Μαλέπα.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε 
βρέθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο τα 
εξής:
— Ένα σακουλάκι με ηρωίνη, βάρους 
7 γραμμαρίων.
— Δύο «σκονάκια» με ηρωίνη με 700 
μιλιγκράμ ηρωίνης το καθένα.
— Δύο «σκονάκια» με κοκαΐνη των 
700 μιλιγκράμ συνολικά.
— Τρία τεμάχια χασίς σε πλάκα βάρους 
6 γραμ. συνολικά 18 χάπια μεθαδό- 
νης.
— Ένα «τσιγαριλίκι» με χασίς πλάκα.
— Και 250.000 δρχ. τα οποία προήλ
θαν από πώληση ναρκωτικών.

Επίσης έξω από το αυτοκίνητο, πε
ταμένο στο δρόμο βρέθηκε κι άλλο 
πλακίδιο χασίς σε πλάκα βάρους 6 
γραμμαρίων.

Μετά τη σύλληψή τους, οι τρεις 
ανέφεραν και το όνομα του συνεργάτη 
τους, του Ιωάννη Κανάτα. Ακολούθη
σε έρευνα στο σπίτι του Κανάτα στο 
οποίο βρέθηκαν:
— Πέντε πλάκες επεξεργασμένου χα
σίς συνολικού βάρους ενός κιλού.
— Χασίς σε φούντα βάρους 1,5 γραμ
μαρίου και 140.000 δρχ. προερχόμενα 
από πώληση ναρκωτικών.

Σε έρευνα που έγινε και στο σπίτι 
του «εγκεφάλου», του Ντούγκα, βρέ
θηκαν:
— Πλάκα χασίς βάρους 13 γραμμα
ρίων, χασίς σε φούντα βάρους 1 γραμ
μαρίου.
— Ηρωίνη βάρους 1 γραμμαρίου.
— Μια αμπούλα πεθιδίνης.
— Δύο ζυγαριές ακρίβειας και 470.000 
δραχμές προερχόμενες από πώληση 
ναρκωτικών.

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

Φυτεία αποτελούμενη από 5.000 
δενδρύλλια ινδικής κάνναβης άποκαλύ- 
φθηκε σε δασική περιοχή κοντά στο 
χωριό Άγιος Πρόδρομος της Χαλκιδι
κής και’από αστυνομικούς συνελήφθη- 
σαν οι «ιδιοκτήτες» της, τη στιγμή που 
πήγαιναν να ποτίσουν τα δενδρύλλια.

Είναι η μεγαλύτερη φυτεία δενδυλ- 
λίων ινδικής κάνναβης που αποκαλύ
φθηκε ποτέ, σύμφωνα με την Αστυνο

μία, στη Βόρεια Ελλάδα και στην περί
πτωση που οι καλλιεργητές της Ναούμ 
Αδαμίδης, 41 χρόνων και Δημήτριος 
Ιγνατίδης, 23 χρόνων, δεν συλλαμβά- 
νονταν, τότε σε λίγους μήνες, θα μπο
ρούσαν να συλλέξουν εκατοντάδες κι
λά χασίς σε φούντα...

Σχεδόν τέλεια είχαν οργανώσει την 
«επιχείρηση» οι δύο Θεσσαλονικείς, 
που μάλιστα ισχυρίστηκαν ότι φύτε
ψαν τα δενδρύλλια προκειμένου να 
χρησιμοποιήσουν το χασίς για την ικα
νοποίηση των «δικών τους αναγκών» 
μια και όπως είπαν κάνουν χρήση της 
ναρκωτικής αυτής ουσίας.

Τον τόπο επέλεξαν τον περασμένο 
Φθινόπωρο, οπότε μέσω του ποταμού 
Ολυνθιώτη που περνάει από εκεί, προ
σέγγισαν τη συμβατή περιοχή και 
εκχέρσωσαν δυο περίπου στρέμματα. 
Εκεί φύτεψαν αρχικά λίγα δενδρύλλια 
και έκτοτε πήγαιναν συχνά για να τα 
ποτίσουν, αλλά και να φυτέψουν και 
άλλα.

Από τη Θεσσαλονίκη έφταναν στον 
Άγιο Πρόδρομο με λεωφορείο της 
γραμμής μεταφέροντας κρυμμένα σε 
νάυλον τσάντες μικρά δενδρύλλια σε 
σακουλάκια φυτωρίου. Στη συνέχεια 
πήγαιναν στο ποτάμι, όπου φορούσαν 
τις στολές... βατραχανθρώπων με τις 
οποίες ήταν εφοδιασμένοι, τοποθετού
σαν τα δενδρύλλια σε αεροστεγή βα
ρέλια και κολυμπώντας έφταναν στη 
φυτεία, μια και η πυκνότητα της βλά
στησης καθιστούσε αδύνατη την πρό
σβαση από τη «στεριά».

Μάλιστα κατά την έφοδο των αστυ
νομικών βρέθηκαν στην όχθη του μι
κρού ποταμού κοντά στη φυτεία, αν
τλίες νερού, γεννήτριες ηλεκτρικού 
ρεύματος, λάστιχα ποτίσματος και άλ
λα σύνεργα που χρησιμοποιούσαν οι 
δύο Θεσσαλονικείς για το πότισμα, το 
σκάλισμα και, γενικά, τη «φροντίδα» 
των δενδρυλλίων.

Οι αστυνομικοί ξερρίζωσαν τα δεν
δρύλλια, τα οποία στη συνέχεια κατέ
στρεψαν. Οι αρχές δεν δέχτηκαν τον 
ισχυρισμό τους ότι καλλιεργούσαν τα 
δενδρύλλια προκειμένου να χρησιμο
ποιήσουν όι ίδιοι το χασίς και πι
στεύουν ότι το προόριζαν για πώληση 
σε τοξικομανείς.
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κλημα της  θραοάτητος κατά τη ς  αρχής καθ ιερώ νει κα
θήκον υπακοής μόνο  στις νόμιμες πράξεις των κρατι
κών οργάνων - Η  α ιμ μ ετο χ ή  ο ε  δημόσια συνάθροιση, 
n o il έ χ ε ι απαγορευθεΐ νόμιμα, είνα ι αξιόποινη μόνον  
όταν οι σ υ μμετέχοντα ς τελούσαν σε γνώση τη ς  απαγο- 
ρεύσεω ς'

Επειδή κατά το άρθρο 11 § 2 του Συντάγματος 
«Μόνο στις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις 
μπορεί να παρίσταται η'-αστυνομια. Οι υπαίθριες 
συναθροίσεις μπορούν να απαγορευτούν με αιτι
ολογημένη απόφαση της αστυνομικής αρχής, γε
νικά, dv εξαιτίας τους επίκειται σοβαρός κίνδυ
νος για τη δημοσία ασφάλεια, σε ορισμένη δε 
περιοχή αν απειλείται σοβαρή διατάραξη της κοι
νωνικοοικονομικής ζωής, όπως νόμος ορίζει». 
Τέτοιος νόμος είναι το ν. δ. 794/1971 «περί δη
μοσίων συναθροίσεων» το οποίο κατά τις σχετι
κές με τη δημοσία συνάθροιση, την απαγόρευση 
αυτής και τη γνωστοποίηση της απαγορευτικής 
αποφάσεως από την αστυνομική αρχή διατάξεις 
του, οι οποίες συμπορεύονται προς το Σύνταγμα, 
εξακολουθεί σύμφωνα με το άρθρο 112 § 1 του 
Συντάγματος να ισχύει. Με το άρθρο 1 § 2 του 
νομοθετικού αυτού διατάγματος προσδιορίζεται 
η έννοια της δημοσίας συναθροίσεως, ενώ με το 
άρθρο 6 καθιερώνεται η δυνατότης της απαγο- 
ρεύσεως και της ανακοινώσεως αυτής καθώς και τα 
αποτελέσματα της παραλείψεως της τελευταίας. 
Για να απαγορεύσει δε η αστυνομική αρχή τη 
δημοσία συνάθροιση πρέπεινα ερευνήσει και πει- 
σθεί ότι από την πραγματοποίησή της επίκειται 
κίνδυνος στη δημοσία τάξη ή ασφάλεια και ότι ο 
κίνδυνος αυτός δεν μπορεί να αποτραπεί με ηπιό
τερα. της απαγορεύσεως, αστυνομικά μέτρα, η 
σχετική δε απόφαση πρέπει να αιτιολογημένη και 
να γνωστοποιηθεί ώστε οι μετέχοντες της συνα
θροίσεως να λάβουν αυτής γνώση. Εξ άλλου από 
τη διάταξη του άρθρου 171 § 1 του ΠΚ κατά την 
οποία «όποιος μετέχει σε δημοσία συνάθροιση 
στο ύπαιθρο που απαγορεύτηκε νόμιμα από την 
αρμοδία αρχή τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι έξι 
μηνών ή με χρηματική ποινή» προκύπτει - ότι α
ναγκαίο στοιχείο για τη θεμελιωση του εγκλήμα
τος της θρασύτητας κατά της αρχής είναι η συμ
μετοχή οε δημοσία συνάθροιση δηλαδή σε συγ
κέντρωση περισσοτέρων ατόμων, η οποία απαγο
ρεύτηκε νόμιμα από την αρμοδία αρχή, καθιερου- 
μένου έτσι καθήκοντος υπακοής μόνο στις νόμι
μες πράξεις των κρατικών οργάνων. Η απαγό
ρευση δε είναι νόμιμη όταν γίνεται από την αρμο
δία καθ’ ύλην και τόπο αρχή κατά τους τύπους 
που διαγράφονται στο νόμο. Στην προκειμένη πε
ρίπτωση όπως προκύπτει από την προσβαλλο- 
μένη απόφαση το Τ ριμελές Εφετείο που την εξέ
δωσε, δέχθηκε κατά την ανέλεγκτη περί πραγμάτων 
κρίση του από τα αποδεικτικά στοιχεία που λεπτο
μερώς αναφέρει σ' αυτήν ότι οι κατηγορούμενοι 
τις βραδυνές ώρες της 9.5.1985 με τη θέλησή 
τους, μετείχαν σε δημοσία συνάθροιση 100-150 
ατόμων περίπου που έγινε στην πλατεία Εξαρ- 
χείων Αθηνών και στην πορεία που επακολού
θησε προς το Χημείο παρόλο που εγνώριζαν ότι η
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συνάθροιση αυτή είχε απαγορευθεΐ νομίμως από 
την αρμοδία αστυνομική αρχή. Η συμμετοχή των 
κατηγορουμένων στην ανωτέρω συγκέντρωση, 
που απαγορεύτηκε νόμιμα, προκύπτει και από τις 
καταθέαε ις των αστυνομικών οι οποίοι τους συνέ
λαβαν στο χώρο εκείνο στον οποίο είχαν θεαθεί. 
Περαιτέρω το δικαστήριο αφού απέκρουσε ως 
αναπόδεικτο και προσχηματικό τον ισχυρισμό των 
κατηγορουμένων περί τυχαίας διελεύσεως αυ
τών από το σημείο εκείνο δέχθηκε ότι η απόφαση 
του αρμοδίου αστυνομικού διευθυντή Αθηνών έ 
χει πλήρη αιτιολογία τόσο ως προς τους λόγους 
που επέβαλαν την απαγόρευση, τους οποίους και 
αναφέρει, όσο και ως προς την αδυναμία της 
αρχής για την αντιμετώπιση του περιγραφομένου 
κινδύνου με άλλα, ηπιότερα της απαγορεύσεως, 
μέσα. Δεν αναφέρει όμως η απόφαση από ποιά 
περιστατικά κατέληξε στην κρίση σπ οι αναιρεσείο- 
ντες τελούσαν σε γνώση της απογορεύσεως της 
συναθροίσεως και ειδικότερα αν η περί απαγο- 
ρεύσεως απόφαση της αστυνομικής αρχής ανα
κοινώθηκε και τον τρόπο της ανακοινώσεως αυ
τής για να κριθεί αν οι αναιρεσείοντες που όπως 
δέχεται το εφετείο συμμετείχαν στη συνάθροιση 
και πορεία έλαΡτ.. ,·νώση της απαγορεύοεως και 
παρά Τ- v e  ηθελημένως συμμετείχαν σ' αυτήν.
' Ετσι όμως εστέρησε την απόφασή του της ειδικής 
και εμπεριστατωμένης άπιολογίας που απαιτείται 
από τις διατάξεις των άρθρων 93 §3 Του Συντά
γματος και 139 του ΚΠ5, γ; αυτό και πρέπει 
όπως κατά παραδοχή του βάσιμου από το άρθρο 
510 § 1 στοιχ. δ του ΚΠΔ, περί ελλείψεως απολο
γίας, λόγου κάθε μιας από τις υπό κρίση αιτήσεις, 
αναιρεθεί και παραπ φθεί σύμφωνα με το άρθρο 
519 του ίδιου Κώδικα η υπόθεση για νέα συζή
τηση στο ίδιο δικαστήριο για να κριθεί και η γνώση 
της απαγορεύσεως της συγκεντρώσεως, αν αυτή 
οργανώθηκε υπό τις προϋποθέσεις του νόμου ή 
της τυχόν εντολής διαλύσεως της συγκεντρώ
σεως υπό τους όρους του νόμου και η ηθελημένη 
παρά ταύτα παραμονή των αναιρεσειόντων σ' αυ
τήν. το οποίο είναι δυνατό να συγκροτηθεί από 
άλλους δικαστές εκτός από εκείνους που δίκα
σαν. επεκταθεί δε κατ' άρθρο 469 ΚΠΔ το αναι
ρετικό αυτό αποτέλεσμα και στους λοιπούς κατη
γορουμένους, γιατί ο λόγος αναιρέσεως δεν αρ
μόζει αποκλειστικώς στο πρόσωπο των αναιρεσει- 
όντων.

1. Η αξιομνημόνευτη διατύπωση της δημοσιευόμε
νης απόφασης άτι καθιερώνεται καθήκον υπακοής μό
νο στις νόμιμες πράξεις των κρατικών οργάνων 
ολοκληρώνεται με την παρατήρηση, ότι αν δεν συντρέ
χουν οι νόμιμες προϋποθέσεις απαγόρευσης μιας δη
μόσιας συνάθροισης «ανακύπτει δικαίωμα αμάνης δια 
της συμμετοχής εις  την συνάθροισιν» (Α. Ψ α ρ ο ύ δ α- 
Μ π ε ν ά κ η . Τ α  αξιολογικά στοιχεία της αντικειμενικής 
ϋποατάσεως του εγκλήματος. 1971. σ. 204).

Αριθ. 475/1989 Τμ. Ε (Βούλευμα)

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

Κ α τη γ ο ρ ο ύ μ ε ν ο ς  - Π ρ ο α ν ά κ ρ ισ η  - Η  εξέτασ η  κατά  
την προανάκριση μαρτύρων ανωμοτί, έστω  και ως υπό
πτων, δ εν  τους προσδίδει τη ν  ιδ ιότητα των κατηγορου
μένω ν1.

(Απόσπασμα): Επειδή κατά τα άρθρα 100 και 
104 ΚΠΔ ο κατηγορούμενος κατά πάσαν εξέτα- 
σίν του δικαιούται να παρίσταται μετά συνηγόρου,

δ ι' ο και κλητεύεται 24 ώρες προ πάσης ανακριτι- 
κής ενεργείας. Εν ουδεμία περιπτώσει δύναται ν ' 
απαγορευθή επικοινωνία του κατηγορουμένου 
προς τον συνήγορον αυτού. Κατά το άρθρο 101 
§ 1 εις τον κατηγορούμενον άμα ως κλητευθείς 
προσέλθει ή προσαχθεί προς απολογίαν ενώπιον 
του ανακριτού, ανακοινοί ούτος το περιεχόμενο 
των εγγράφων της ανακρίσεως. Κατά το άρθρο 
102 § 1 ο κατηγορούμενος δικαιούται να ζητήση 
προθεσμίαν μέχρι 48 ωρών, προ της παρελεύ- 
σεως της οποίας δεν υποχρεούται εις απολογίαν. 
Κατά το άρθρο 103 ΚΠΔ αμέσως μετά την βεβαί- 
ωσιν της ταυτότητος του κατηγορουμένου εξη
γούνται εις αυτόν σαφώς παρά του ανακριτού 
άπαντα τα ανωτέρω δικαιώματα αυτού, συντασσο- 
μένης εκθέσεως περί τε της εξηγήσεως και της 
απαντήσεως του κατηγορουμένου, υπογράφο- 
ντος εν τη εκθέσει Εξ άλλου κατά το άρθρο 72 του 
ΚΠΔ την ιδιότητα του κατηγορουμένου προσλαμ
βάνει ο καθ' ου ο Εισαγγελεύς άσκησε ρητώς την 
ποινική δίωξη ως και ο εις ον εις οιανδήποτε 
στάσιν της ανακρίσεως αποδίδεται η αξιόποινος 
πράξις, και ο αναφερόμενος στη μήνυση, έγ
κληση, αίτηση ή έκθεση περί αξιοποίνου τινός 
πράξεως. Εκ της διατάξεως ταύτης προκύπτει 
ότι την ιδιότητα του κατηγορουμένου αποκτά, ε 
κτός άλλων, και εκείνος εις τον οποίον καθ' οιον- 
δήποτε στάδιον της ανακρίσεως ή προανακρί
σεων αποδίδεται η αξιόποινος πράξις, δια ρητής 
ανακριτικής πράξεως εν η προσδίδεται εις αυτόν 
η ιδιότης του κατηγορουμένου κατά την κρίσιν 
του ανακρίνοντος π.χ. κλήσις του ανακρίνοντος 
δια της οποίας καλείται ρητώς να εξεταστεί ως 
κατηγορούμενος. Εν προκειμένω υπό των αναι- 
ρεσειόντων Δ.Π. - Κ.**, Ε .Τ ", Δ.Π. - Κ."* και 
Α.Ν.** και Π.Α.** με τον πρώτον λόγον αναιρέ
σεων των τεσσάρων πρώτων και τρίτον λόγον της 
αναιρέσεως του τελευταίου προσβάλλεται το 
βούλευμα δΓ απόλυτον ακυρότητα διότι εξετά- 
σθησαν ως μάρτυρες ανωμοτί κατά την ενεργη- 
θείσαν προανάκριση, ενώ είχον προσλάβει την 
ιδιότητα του κατηγορουμένου και ούτω εστερή- 
θησαν τα παρεχόμενα εις τον κατηγορούμενον 
ως άνω δικαιώματα. Οι λόγοι αυ-τοι της αναιρέ
σεως πρέπει ν ' απορριφθούν ως αβάσιμοι διότι η 
εξέτασίς των ανωμοτί ως μαρτύρων έστω και ως 
υπόπτων ενοχής δεν προσέδωσεν εις αυτούς την 
ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 
27, 33, 43 και 243 § 2 συνάγεται ότι όταν από την 
αναβολή επίκειται κίνδυνος όλοι οι ανακριτικοί 
υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να ενεργήσουν και χω
ρίς παραγγελία του Εισαγγελέως προανάκριση, 
αρμόδιοι δε να κρίνουν αν συντρέχη η περίπτωση 
αυτή είναι οι προανακριτικοί υπάλληλοι και η προ
ανάκριση που αυτεπάγγελτα ενήργησαν περατώ
νεται με την υποβολή στον Εισαγγελέα Πλημμε- 
λειοδικών, στον οποίον υπάγονται, των αποδεικτι
κών στοιχείων που ουνέλεξαν. Αν στη συνέχεια ο 
Εισαγγελέας, ύστερα από την αυτεπάγγελτη 
προανάκριση, ασκήσει ποινική δίωξη κατά ωρισμέ- 
νου προσώπου και παραγγείλει κυρίαν ανάκριση, 

τα στοιχεία της αυτεπάγγελτης προανάκρισης 
παραδεκτά λαμβάνονται υπ' όψιν από το αρμόδιο 
να κρίνει για την παραπομπή ή μη του κατηγορου
μένου δικαστικά Συμβούλιο. Δεν δημιουργείται 
δε οποιαδήποτε ακυρότητα της καταθέσεως του



προσώπου που εξετάσθηκε κατά την προανά
κριση ως μάρτυρας ανωμοτί ή ενόρκως, έκτου ότι 
μεταγενεστέρως ούτος, δια της κατ 'αυτού α- 
σκήσεως υπό του Εισαγγγελέως ποινικής διώ- 
ξεως, απέκτησε την ιδιότητα του κατηγορουμέ
νου, η κατάθεση δε εκείνη (που εδόθη στην προ
ανάκριση) επιτρέπεται να αξιολογηθεί μαζί με τα 
λοιπά αποδεικτικά στοιχεία. Δεν έχει δε ενταύθα 
εφαρμογήν η διάταξις της Σας παραγράφου του 
άρθρου 31 ΠΚ. η οποία αφορά ανώμοτες καταθέ
σεις προσώπων που εξετάσθηκαν κατά την διε
νέργειαν προκαταρτικής εξετάσεως. Επομένως 
οι περί του αντιθέτου πρώτος λόγος αναιρέσεως 
του Δ.Π.-Κ.**, πρώτος της αναιρέσεως της 
Ε.Τ.**, πρώτος της αναιρέσεως του Σ.Π.-Κ.** και 
πρώτος υπό στοιχ. β της αναιρέσεως του Α.Ν.** 
με τους οποίους προσβάλλεται το βούλευμα διότι 
δεν διέταξε την αφαίρεση από τη δικογραφία των 
ανωμότων καταθέσεών των στην ενεργηθείσαν 
αυτεπάγγελτον προανάκρισιν και τις συνεξετί- 
μησε μετά των λοιπών αποδεικτικών στοιχείων 
πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.

1. Επί του προβλήματος της προανακρσικης απολο
γίας βλ. την ομότιτλη μελέτη Ν. Κ. Α ν δ ρ ο υ λ ά κ η ,  
ΝοΒ 22.1345 και επ. και ιδίως 1349. Για τη μεθόδευση 
της εξετάσεως του υπόπτου ως μάρτυρα «ανωμοτί» βλ. 
A. Κ α ρ ρ ά . Μαθήματα ΠοινΔικονΔικ, Β ' , σ. 73,74 και 
ιδίως οημ 34 και 35.

Αριθ. 606/1989 Τμ. Ε

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

Ν α ρ κ ω τ ικ ά  - Η  μεσολάβηση για τη διάθεση ναρκωτι
κής ουσίας σε τρ ίτους, εφόσον δ εν  επήλθε επαφή πω- 
λητή και υποψήφιου αγοραστή, δ εν  απ οτελε ί αξιόποινη 
πράξή κατά το  ν.δ. 743/70'.

( Απόσ πα σ μα ) :  Κατά το άρθρο 3 εδ. β' του 
ν.δ. 743/70 τιμωρείται δια της εν αυτώ ποινής, 
όστις κατά παράβασιν των άρθρων 1 και 2, αποθη
κεύει, πωλεί, αγοράζει ή παρακαταθέτει ναρκωτι
κός ουσίας ή μεσολαβεί εις πώληση ή καθ' οιον- 
δήποτε άλλον τρόπον διαθέτει εις τρίτους τοιαύ- 
τας. Εκ της διατάξεως αυτής σαφώς συνάγεται 
ότι η μεσολάβησις προς πώληοιν ναρκωτικών ου
σιών είναι διάφορος πράξις της πωλήσεως τού
των, συνίσταται δε εις την υπό του μεσολαβού- 
ντος θέσιν εις επαφήν των ενδιαφερομένων αγο
ραστού και πωλητού ναρκωτικών ουσιών, χωρίς ν' 
απαιτήται όπως συντελεσθή και η πώλησις αύτη.

Εν προκειμένω δια της προσβαλλομένης αποφά- 
σεως κατεδικάσθη η αναιρεσείουσα επί παραβά- 
σει της ανωτέρω διατάξεως και δη διότι στην 
Κων/πολη το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Ιου
νίου 1987 σε διασκέδαση που γνώρισε τους 
Μ.Ρ.”  και P .G .", Αμερικανούς υπηκόους, μεσο
λάβησε για λογαριασμό τους στην πώληση ναρκω
τικής ουσίας και δη ηρωίνης βάρους ενός (1) 
χιλιογράμμου, δηλαδή παρέλαβε από τούς παρα
πάνω Αμερικανούς υπηκόους την παραπάνω πο
σότητα ηρωίνης για να την διαθέση σε τρίτους. 
Ούτω όμως ουδόλως εκτίθενται στην προσβαλλο- 
μένη απόφαση περί της ως άνω πράξεως της 
μεσολαβήσεως εις πώληση, δΓ ην κατεδικάσθηη 
κατηγορουμένη και ήδη αναιρεσείουσα, αν αύτη 
τελικώς έφερεν εις επαφήν τους αναφερομέ- 
νους υποψηφίους πωλητάς M R.** και P.G.** με

άλλους υποψηφίους αγοραστός, τους οποίους 
ουδόλως αναφέρει. Η δε μεσολάβησις δια διάθε- 
σιν ναρκωτικής ουσίας εις τρίτους δεν αποτελεί 
αξιόποινη πράξη κατά την έχουσαν εν προκει
μένω εφαρμογήν διάταξιν του άρθρου 3 εδ. β' 
του ν.δ. 743/70. Ιυνεπεία δε της τοιαύτης ελλεί- 
ψεως η προσβαλλομένη απόφασις στερείται της 
υπό των άρθρων 93 του Συντάγματος και 139 του 
ΚΠΔ επιβαλλομένης ειδικής και εμπεριστατωμέ
νης αιτιολογίας περί των στοιχείων της παραβά- 
σεως της άνω διατάξεως και είναι αναιρετέα κατά 
το μέρος τούτο σύμφωνα με το άρθρο 510 § 1Δ 
του ΚΠΔ και τους βάσιμους περί αυτού πρώτον 
του κυρίου δικογράφου και δεύτερον του δικο
γράφου των προσθέτων λόγους αναιρέσεως.

1. Πρβλ. και ΑΠ 265/1986 ΠοινΧρ ΛΣΤ 575 - 578.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Αριθ. 1035/1988 Ολομ.

Πρόεδρος ο κ. θ . ΚΟΥΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ 
Εισηγητής ο κ. Σ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, σύμβουλος 
Δικηγόροι οι κ,κ. Κ. Βασιλάκη, Ρ. Αντωνακόπουλος,

σύμβουλος Διοικ.

Α σ τυ ν ο μ ία  π ό λεω ν ' υ π ά λλη λο ι δ η μ ό σ ιο ι' μονιμό
τη τα ' απόλυαη για λόγους υγείας Ανώτατη Αστυνομική  
Υγειονομική Επιτροπή οι αστυνομικοί που ανήκουν στην  
Α Π . έχουν πλήρη τη συνταγματική μονιμότητα συνε
πώς η ΑΑΥΕ είναι αρμόδια να γνωματεύσει πάνω στην 
ικανότητα αστυνομικού οργάνου σε σχέση μ ε  τη ν  ά
σκηση των καθηκόντων του περιοριζόμενη στα καθα- 
ρώς τεχνικά θέματα (φύση, βαρύτητα της  νόσου, συνέ
π ε ιες  σ την εργασιακή του παροχή) όχι όμως και να 
αποφασίσει η ίδια την απόλυσή τους  για λόγους υγείας 
για τη ν  οποία αρμόδιο ε ίνα ι το κατά το άρθρο 103 Σ  
οργανωμένο υπηρεσιακό συμβούλιο.

( Α π ό σ π α σ μ α ) :  Επειδή η προκειμένη υπό
θεση εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της Ολο
μέλειας του δικαστηρίου μετά την παραπομπή 
της σ' αυτήν με την υπ' αριθ. 4768/1986 από
φαση του Γ' Τμήματος, επί τη βάσει της διατά- 
ξεως του άρθρ. 14 §2 στοιχ. β' του ν.δ. 170/73 
(229), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με 
το άρθρ. 16 του ν. 702/77 (268), προς επίλυση 
του μείζονος σημασίας ζητήματος αν είναι συν- 
ταγματικώς επιτρεπτή η απόλυση μονίμου πολιτι
κού υπαλλήλου για λόγους υγείας βάσει σχετικής 
γνωματεύσεως υγειονομικής επιτροπής ενερ- 
γούσης ως υπηρεσιακού συμβουλίου ή αν αντιθέ- 
τως απαπείται προσέτι απόφαση του υπηρεσια
κού συμβουλίου εκτιμώντος το σύνολο των συν
θηκών της εκτελουμένης υπηρεσίας και την κατά 
νόμον δυνατότητα ασκήσεως άλλων καθηκόντων. 
(...)

Επειδή, όπως έχει παγίως κριθεί από το δικα
στήριο αυτό (βλ ΣτΕ 4204/1976, 2284/1977, 
1401/1981; 2144/1984 κλπ.) οι ανήκοντες στο 
Σώμα της Αστυνομίας Πόλεων και κατέχοντες 
οργανικές θέσεις έχουν την ιδιότητα του πολιτι
κού δημοσίου υπαλλήλου και απολαύουν της κατά

το άρθρ. 103 §4 Σ προστασίας της μονιμότητος, 
μη δυνάμενοι, εξαιρέσει των περιπτώσεων της 
αποχωρήσεως λόγω ορίου ηλικίας ή της παύσεως 
αυνεπεία δικαστικής αποφάσεως, να τεθούν καθ1 
οονδήποτε τρόπο εκτός υπηρεσίας άνευ προη- 
γουμένης αποφάσεως υπηρεσιακού συμβουλίου, 
παγίως συγκεκροτημένου και αποτελουμένου 
κατά τα δύο τρίτα τουλάχιστον εκ πολιτικών μονί
μων υπαλλήλων, κατά της οποίας δύνανται να 
ασκήσουν προσφυγή ενώπιον του ΣτΕ. Η τήρηση 
δε των εγγυήσεων αυτών για τους μονίμους υ
παλλήλους της Αστυνομίας Πόλεων δεν επηρεά
ζεται εκ των μεταγενεστέρων διατάξεων του ν. 
1481/1984 (βλ. ΣΕ 2649/1987).

Επειδή από τις προδιαληφθείσες νομοθετικές 
διατάξεις ερμηνευόμενες σε συνδυασμό προς 
τις οικείες συνταγματικές διατάξεις περί προστα
σίας των πολιτικών υπαλλήλων προκύπτει ότι για 
την απόλυαη κατωτέρου οργάνου της Αστυνο
μίας Πόλεων για λόγους υγείας απαιτείται κατ' 
αρχήν γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής, 
η οποία αναφέρεται στα καθαρώς επιστημονικά 
και τεχνικά θέματα, της φύσεως και βαρύτητας 
του τραύματος ή της νόσου και των συνεπειών 
τους στην ικανότητα του εξεταζομένου προς ά
σκηση των αστυνομικών καθηκόντων, καθώς και 
στην υπαγωγή τους ή μη στις προϋποθέσεις με- 
τατάξεως στην κατάσταση μόνιμης διαθεσιμότη
τας. Η γνωμάτευση όμως αυτή δεν συνιστά την 
κατά τις προμνησθείσες συνταγματικές διατά
ξεις απαιτούμενη απόφαση υπηρεσιακού .συμ
βουλίου το οποίο πρέπει να αποφαίνεται εν συνε
χεία, αφού εξετάσει τη συνδρομή των νομίμων 
προϋποθέσεων, εάν οπαραπεμπόμενος ενώπιον 
αυτού πρέπει να απολυθεί του Σώματος ή μη. 
Αντίθετη ερμηνεία, περιορίζουσα τη διαδικασία 
κρίσεως περί απολύσεως για λόγους υγείας στη 
γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής θα κα
θιστούσε την παραπάνω νομοθετική ρύθμιση μη 
σύμφωνη προς το πνεύμα των συνταγματικών εγ
γυήσεων που αποβλέπουν στην ύπαρξη αποφασι
στικής κρίσεως από υπηρεσιακό συμβούλιο, με 
γενική και όχι περιορισμένη ή καθαρά τεχνική 
αρμοδιότητα, παρέχον τα εχέγγυο ακριβοδίκαιος 
εκτιμήσεως των διοικητικής φύσεως όρων εφαρ
μογής του νόμου και των πόσης φύσεως ικανοτή
των του κρινομένου προς άσκηση ορισμένων κα
θηκόντων. Εξάλλου, έτσι διασφαλίζεται πληρέ
στερα η λειτουργία των διατάξεων που παρέχουν 

δικαίωμα προσφυγής και που αναθέτουν στο ΣτΕ 
τον ουσιαστικό τελικό έλεγχο της κρίσεως αυτής. 
Για το λόγο αυτό, σε περίπτωση τραύματος ή 
νόσου δεν είναι επιτρεπτή η έκδοση πράξεως του 
Αρχηγού της Αστυνομίας Πόλεων περί απολύ
σεως αστυφύλακος για λόγους υγείας πριν από 
την έκδοση αποφάσεως του οικείου υπηρεσιακού 
συμβουλίου και πάροδο της προθεσμίας ασκή
σεως προσφυγής κατ' αυτής ενώπιον του ΣτΕ. 
Εξάλλου, τυχόν εκδιδόμενη τέτοια απόφαση πα- 
ραδεκτώς προσβάλλεται μαζί με την απόφαση 
του υπηρεσιακού συμβουλίου (ή της Υγειονομι
κής Επιτροπής που επελήφθη ως υπηρεσιακό 
συμβούλιο) πάνω στα διαληφθέντα θέματα, του 
εμπροθέσμου της προσβολής κρινομένου από 
την εμπρόθεσμη προσβολή της τελευταίας κατά 
χρόνο πράξεως που εντάσσεται στην εκτεθείσα 
διαδικασία.
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ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
1. Ασκεί το ίδιο επάγγελμα με κά

ποιον άλλο — Βουβά... νήπια.
2. Μορφή φαρμάκων — Τα ζητάει... 

αναιδής.
3. ...Μπότσαρης: αγωνιστής του 

1821 — Στιχοπλόκοι.
4. Τραγοπόδαρος θεός της μυθολο

γίας μας (καθ.) — Συντομογραφία 
κατεύθυνσης ανέμου — Παραπό
ταμος του Βόλγα.

5. Λοξά, όχι ίσια — Μότο..: αγώνισμα 
για μοτοσικλέτες.

6. Σύνολο από συγγενείς — Νησάκι 
της Βενετίας.

7. Αριθμός οπτικά — Ακρωτηριασμέ
να... χέρια — Θηλυκό δεικτικής αν
τωνυμίας, στην καθαρεύουσα.

8. Δικά σου (αρχ.) — Υποδιαίρεση 
του δολαρίου — Το χημικό σύμβο
λο του ταντάλιου.

9. Προ μεσηβρίας — Γερμανός... κύ

ριος — Στήλες από όμοια πράγμα
τα.

10. Άσκοπα, ανώφελα — Ουδέτερο 
άρθρο — Μέρος χωρίς... αρχή και 
τέλος.

11. Διπλό ακούγεται στο ξεπούλημα — 
Ενδυμασίες στρατιωτικών.

12. Άθλημα για βουνό και για θάλασ
σα — Νησί της Δωδεκανήσου, 
κοντά στα παράλια της Μικρασίας
— Το λέμε κι όταν δείχνουμε.

13. Ήπειρος — Τόσες φορές στ' αρ
χαία ελληνικά.

ΚΑΘΕΤΑ
1. Συμβολίζει μια πράξη στα μαθημα

τικά — Όμοια σύμφωνα — Ζεσταί
νει ανάποδα.

2. Αυτοί δεν εμπνέουν εμπιστοσύνη
— Κάτι κρύβει.

3. Συμβολαιογράφος κι αυτός — Το 
όνομα του Λίμπρεχτς.

4. Πρωτεύουσα της Ευρώπης με... 
νέφος και λειψυδρία — Γνωστό 
σουηδικό μουσικό συγκρότημα.

5. Βλέπε... κι έτσι — Μισό., βρέφος —. 
Δίψηφο φωνήεν — Νότα της βυ
ζαντινής μουσικής.

6. Και... Λατίνου — Μάρκα ελληνικής 
σαμπάνιας — Διακριτικά ενδύματα 
κληρικών.

7. Λίγη., λαπάρα — Ομηρικός... Άδης
— Όμοια σύμφωνα.

8. Σχήμα προσώπου, ξενικά — Είναι 
και η ακρίδα.

9. Έχει και η υπομονή τα δικά της — 
Ο πατέρας του μυθικού Πέλοπα.

10. Αρχικά σχετικά με ηθοποιούς μας
— Απονήρευτα, αφελή άτομα — 
Παλιά αρχικά της Στρατονομίας.

11. Κουρτίνα, παραπέτασμα κι αυτό 
(μια γραφή) — Μάρκα στιγμιαίου 
καφέ.

12. Αυτός ασχολείται με την εσωτερι
κή διακόσμηση χώρων (ξεν.) — 
Ένα σύμφωνο του αλφαβήτου 
μας.

13. Αξιωματούχος της παλιάς Τουρκίας
— Ηγήθηκε της Αργοναυτικής 
εκστρατείας (μυθ.).
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CROSSWORD PUZZLE

Put all the listed words into the right boxes. Start with the longest words first. 
Two words have been put in to help you start.

W O R D LIST

NECTAR WHIP SAY BAY
SENIOR TEAM TEN DOE

SOLE MUG RID
METRO ACRE HIS HIT
TEASE LIME DAY WET
NAMED TOO

NUT JAR IT
PART FIG NEW NO
BIRD FOG FUR AN
DATE JAW FAG
WORM ROB TUB

5

1 2

8

3 4

9
T

5 E 6 11

A 19

7 8s 12 9s E
20

N I 0 R
10 E

11 12

13 13

15 14 15 18

16

16 17

18
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^ΜΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙ/Ε>
ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦ ΙΑ

* Αρχιφύλακα Α ' Σωκράτη ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ - Α.Τ. Δροσά
του, Κιλκίς.

Σε απάντηση ερωτήματος που μας θέσατε, με την από 
10.4.1990 επιστολής σας, για το αν δικαιούσθε και εσείς 
επιδόματος οικογενειακών βαρών ταυτόχρονα με τη σύζυ
γό σας, η οποία είναι υπάλληλος της ΚΥΔΕΠ (Ν.Π.Ι.Δ.), 
σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την 80013/8592 Από
φαση του Υπουργού Οικονομικών (8.8.1985), ισχύουν τα
εξής:

«Αν ο ένας από τους συζύγους είναι υπάλληλος ή συν
ταξιούχος του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. και 
ο άλλος υπάλληλος ή συνταξιούχος

α) του υπόλοιπου Δημόσιου Τομέα όπως αυτός οριοθε- 
τήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 1 
του Ν. 1256/82 (ΦΕΚ 65), β) των Ν.Π.Ι.Δ. που δεν περι
λαμβάνονται στην έννοια του Δημόσιου Τομέα της προη
γούμενης περίπτωσης πλην όμως λειτουργούν με μορφή 
Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας ή Κρατικής Επιχείρησης, γ) 
των Ιδιωτικών Τραπεζών εν γένει και δ) είναι δικαιούχος 
επιδόματος οικογενειακών βαρών από το Διανεμητικό Λο
γαριασμό Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών 
(ΔΛΟΕΜ) του ΟΑΕΔ, ως υπάλληλος ή συνταξιούχος 
οποιασδήποτε από τις παραπάνω Υπηρεσίες τότε το επί
δομα οικογενειακών βαρών καταβάλλεται στον έναν από 
αυτούς, κατεπιλογή τους».

* Αρχιφύλακα Θεόδωρο ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ - Α.Τ. Αλεξαν
δρείας.

Για τις λεπτομέρειες που αφορούν τη συνταξιοδότησή 
σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους (τηλ. 3626478) και στο ΤΑΟΧ (τηλ. 
3235090).

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

* Ο καπετάνιος της Γαλλικής φρεγάτας "GEORGES LEY- 
GUES" Μ. Heger, με επιστολή του προς τον Αστυνομικό 
Διευθυντή Δωδεκανήσου Δημ. Τζανετάκο, εκφράζει τις 
ευχαριστίες του πληρώματός του και του ίδιου, για την 
υποδοχή που τους επιφυλάχθηκε και τη φιλοξενία που 
τους παρασχέθηκε κατά την τετραήμερη παραμονή του 
πλοίου τους στη Ρόδο.

Επίσης με επιστολή προς τον Αστυν. Υποδ/ντή Δημ. 
Τζανετάκο, ο Ολλανδός Πρέσβης στην Ελλάδα H.A.L. Vi- 
jverberg εκφράζει τις ευχαριστίες του για την εγκάρδια 
υποδοχή και τη ζεστή φιλοξενία κατά την επίσκεψή του με 
τη σύζυγό του στη Ρόδο, καθώς επίσης και για την ενημέ
ρωση που του έγινε σε θέματα αστυνομικού ενδιαφέρον
τος.

* Με επιστολή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφω
τικού Συλλόγου Αφάντου Ρόδου «Πνευματική Εστία», 
εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους άνδρες του Τμή
ματος Τροχαίας Ρόδου και του Αστυν. Σταθμού Αφάντου, 
για τα μέτρα που έλαβαν για την ασφαλή διεξαγωγή του 
Ανώμαλου Λαϊκού Δρόμου «Γύρος Άφαντου», που διορ- 
γάνωσε ο Σύλλογος.

* Με ευχαριστήρια επιστολή το προσωπικό του Διοικητι
κού Πρωτοδικείου Ρόδου συγχαίρει το Διοικητή και τους 
άνδρες του Τμήματος Ασφάλειας Ρόδου, για τον εντοπι
σμό και τη σύλληψη του διαρρήκτη των γραφείων του δι
καστηρίου. Σημειώνει, ότι με τέτοιο άξιο προσωπικό προά-

γεται το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών.

* 0  Διευθυντής της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών Νικό
λαος Κάτρης με επιστολή του εκφράζει τις θερμές ευχαρι
στίες του Ιδρύματος για τη φιλόφρονα χειρονομία της 
αποστολής των τευχών του περιοδικού «Αστυνομική Επι-' 
θεώρηση», για τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης.

* Οι κ.κ. Γρηγόρης Αμανατίδης, Ιωάννης Παναγιωτίδης και 
Ηλίας Παπαδημητρίου, με επιστολή τους που δημοσιεύτη
κε σε εφημερίδα της Καστοριάς, εκφράζουν τις ευχαρι
στίες και την ευγνωμοσύνη τους προς τον Αστυν. Δ/ντή 
Καστοριάς, το Διοικητή του Α.Τ. Νεστορίου και τους άν
δρες των υπηρεσιών αυτών, για τη συμβολή τους στην 
έγκαιρη ανεύρεση μετά από περιπετειώδη αναζήτηση των 
παιδιών τους, που λόγω βλάβης του αυτοκινήτου τους σε 
ορεινή περιοχή του Γράμμου, ενώ εμαίνετο σφοδρή χιο
νοθύελλα, είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους και κιν
δύνευαν άμεσα.

* 0  Αρχιφύλακας Ηλίας Αστέρης του Α.Τ. Λουτρακιού, με 
επιστολή του εκφράζει τις ευχαριστίες του προς το 
Υπουργείο Δημ. Τάξης, τον Αστυν. Δ/ντή Κορινθίας, το 
Διοικητή και τους λοιπούς βαθμοφόρους του Α.Τ. Λουτρα
κιού, για τις διευκολύνσεις που του παρέχονται, ώστε να 
μπορεί να αγωνίζεται σα διαιτητής ποδοσφαίρου στα 
Εθνικά Πρωταθλήματα.

* 0  Λοχαγός Χαράλαμπος Λουλάκης με επιστολή του 
προς τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ. εκφράζει τις θερμές του ευ
χαριστίες προς τον Αστυφύλακα του Β' Α.Τ. Λάρισας Πα
ναγιώτη Γκότη, ο οποίος καταδίωξε και συνέλαβε τον 
υπαίτιο σοβαρού τροχαίου ατυχήματος κατά το οποίο 
τραυματίστηκαν αυτός και η σύζυγός του, μετά την εκτρο
πή από το δρόμο και την ονατροπή του αυτοκινήτου τους, 
συνεπεία αντικανονικής υπέρβασης του υπαίτιου οδηγού.

* 0  Εισαγγελέας Πρωτοδικών Αγρίνιου κ. Βασίλειος Χά- 
νης, με επιστολή του προς τον Αστυνομικό Διευθυντή 
Ακαρνανίας εκφράζει την ευαρέσκειά του για την υποδειγ
ματική ταχύτητα και τη δέουσα σοβαρότητα και υπευθυ
νότητα, με τις οποίες εκτελούνται οι παραγγελίες για την 
εκτέλεση αποφάσεων της Εισαγγελίας, που στέλνονται 
στο Τμήμα Ασφάλειας Αγρίνιου.

* Με επιστολή της προς την Αστυνομική Διεύθυνση Ημα
θίας, η Τοπική Διοικούσα Επιτροπή του Παραρτήματος 
Θεσσαλονίκης της Ελλην. Εταιρείας Προστασίας και Απο
κατάστασης Αναπήρων Παιδιών, εκφράζει τις θερμές της 
ευχαριστίες για την ευγενική χειρονομία της δωρεάς 
50.000 δραχμών, σα συμβολή στην επιτυχία των στόχων 
της Εταιρείας.

* Ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Κων/νος Μπένης με επιστολή 
του προς τον Αστυν. Δ/ντή Ξάνθης Δημοσθένη Παπάζο
γλου, εκφράζει τα συγχαρητήριά του για τις πρόσφατες 
αξιόλογες επιτυχίες της Διεύθυνσης στον τομέα της δίω
ξης των ναρκωτικών, καθώς και της εξάρθρωσης σπείρας 
διαρρηκτών που δρούσε στην πόλη.

* Ο δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω Αθανάσιος Γκενεράλης, 
με επιστολή του προς το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Ζωής 
της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συγχαίρει για τον ά
ψογο χειρισμό της υπόθεσης δολοφονίας του Δημ. Κατσι- 
πάνου, που οδήγησε στην αποκάλυψη και σύλληψη του 
δράστη.
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Ο μήνας που πέρασε σφρα
γίστηκε από το 14ο Μουντιάλ 
Ποδοσφαίρου που έγινε κτήμα 
και τρόπος ζωής για εκατομ
μύρια φιλάθλους σ’ όλο τον 
κόσμο, που καρφωμένα στους 
τηλεοπτικούς δέκτες παρακο
λούθησαν με ενδιαφέρον και 
αγωνία τις γιγαντομαχίες των 
ισχυρότερων εκπροσώπων του 
ποδοσφαίρου.

Η μεγάλη αυτή γιορτή του ποδοσφαίρου άρχισε ατό 
το στάδιο Μεάτσα του Μιλάνου, όπου α φίλαθλα εί

χαν την ευκαιρία να απολαύσουν, μέσα σε μια φαντα
σμαγορική ατμόσφαιρα την παρέλαση 200 γυμνα
στών και 160 μοντέλων οπό ης 5 ηπείρους.

Από την ημέρα αυτή το Μιλάνο, η Ρώμη και πολλές 
άλλες ιταλικές πόλεις ήταν στο κέντρο προσοχής και 
του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Ο "τσκχ> η μα- 
σκώτ του Μουντιάλ ’90 - έγινε το σύμβολο της αγω
νιστικής και φίλαθλης ειρήνης για όλους τους θεατές.

Χιλιάδες Ιταλοί με επίσημη και μη ιδιότητα ασχολή
θηκαν με τη διοργάνωση και δεν είναι υπερβολή να 
πούμε ότι ολόκληρη η Ιταλία ασχολούνταν μονάχα με 
την καλοκαιρινή αυτή ποδοσφαιρική φιέστα και με την

προετοιμασία και υποδοχή του τεράσηου τουριστικού 
κύματος που την κατέκλυσε.

Η Ιταλική Αστυνομία συνέβαλε οηοφοσκπτκά, ώστε 
το χουλιγκανικό πάθος να πέσει σε "βαθύ λήθαργο" 
και να μείνει μόνο η χαρά και η ικανοποίηση που προ
σφέρει ένα τέτοιο προδοσφαιρκό γεγονός.

Αντπροσωηόα ένστολων αστυνομικών από τις 12 
χώρες της Ε.Ο.Κ. παρακολούθησαν από κοντά τις 
προσπάθειες που κατέβαλαν οι Ιταλοί συνάδελφοί 
τους, ώστε το Μουντιάλ ’90 να διατηρηθεί στα πλαί
σια της αληθινής και ασύγκριτης αθλητικής γιορτής.




